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HORODOK AS THE CENTER  
OF FOLK EMBROIDERY: HISTORY, CURRENT 
STATE, DEVELOPMENT PROSPECTS

The search for the visualization of national identity typical 
for the beginning of the XXI century has actualized the deep-
ening study of Ukrainian folk art. In this context embroidery is 
of particular interest as an expressive and affordable way deco-
ration garment.

Paper purpose — to clarify the artistic specific of Gorodok 
folk embroidery in the historical aspect, to study the main 
stitches inherent in this center, to analyze the principles of com-
bining them into the united composition. The research object is 
the Horodok folk costume components, decorated with em-
broidery, and the subject — the compositional features of their 
decor. The research techniques of work are a comprehensive 
approach to the chosen object of study, art analysis in the study 
of the features Horodok embroidery, structural and compara-
tive methods — to determine its originality. The works of 
Ukrainian and art studiers as well as archival sources, graphic 
and photographic materials together with Horodok folk cloth-
ing preserved in state and private collections were used as the 
source base.

Results. The study of the preserved artefacts revealed the 
specifics of the decoration of Horodok folk clothing with em-
broidery, which differed depending on the typological group of 
items and the wearer sex. For example, women`s shirts and ker-
chiefs were decorated by so-called «Horodok Stitch», which 
was based on combination of loop stitch with free fill stitch. For 
«bavnnytsia» (embroidered band used as a part of headwear) 
decoration was used «Bavnnytsia Stitch» — some kind of 
counted-thread fill stitch. In outerwear decor stitches of linear 
outlining are prevailed. There was backstitch, basting stitch, 
chain stitch, catch stitch etc. For each of the counted stitches 
their own composition as well as the place on the items were 
inherent. Each of these stitches had its own colour. In girls’ and 
women’s shirts and kerchiefs, the combination of red and white 
with small drops of blue or black prevailed. «Bavnytsias» were 
most often embroidered by red or blue threads. The most re-
strained in colour was the outerwear decor. In this case, most 
often used unbleached linen or black cotton threads. 

Conclusion. Horodok embroidery is characterized by a sig-
nificant variety of compositions and an individual approach to 
the decoration of different types of folk clothing. Differentiation 
principle, as well as expediency and artistic moderation, based 
on the comparison of filled with embroidery and clean planes 
can be successfully applied to modern clothing, giving it ele-
gance and unique individuality.

Keywords: Opillia, Horodok, folk embroidery, «Horodok 
stitch», motif, composition, colouring.
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Характерні для початку ХХІ ст. пошуки візуалізації наці-
ональної ідентичності актуалізують поглиблення вивчення 
українського народного мистецтва. Особливе зацікавлення 
у цьому контексті викликає вишивка як виразний і доступ-
ний спосіб оздоблення одягу.

Мета статті — висвітлити художню специфіку на-
родної вишивки городоцького осередку в історичному ас-
пекті, окреслити основні шви, притаманні цьому осередку, 
проаналізувати принципи поєднання їх у єдину композицію. 
Об’єктом дослідження є компоненти народного вбрання, 
оздоблені вишивкою, а предметом — композиційні осо-
бливості їхнього декору. 

Методологічну основу роботи становлять комплексний 
підхід до обраного об’єкту дослідження, мистецтвознавчий 
аналіз у вивченні особливостей городоцької вишивки, струк-
турний та порівняльний методи — для з’ясування її своє-
рідності. Джерельну базу публікації представляють публі-
кації українських етнографів та мистецтвознавців, архівні 
джерела, графічні та фотоматеріали, збережені у музей-
них і приватних колекціях компоненти народного вбрання 
Городоччини.

Ключові слова: Опілля, Городок, народна вишивка, «го-
родоцький шов», мотив, композиція, колорит.
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Вступ. Постановка проблеми. Українська на-
родна вишивка неодноразова ставала об’єктом 

дослідження різних галузей гуманітарних наук як 
яскраве і самобутнє явище. У ХІХ — на почат-
ку ХХ ст. вона була доступним, виразним і різно-
манітним способом оздоблення вбрання. В останні 
роки спостерігається зростання зацікавлення цим ви-
дом народного мистецтва. Це зумовлено широкими 
можливостями народної вишивки, які здатні надати 
сучасному вбранню етнічного звучання, візуально 
підкреслити національну приналежність, і завдяки 
практично невичерпній варіативності орнаментики 
надати виробу самобутнього й естетично доверше-
ного звучання. Вивчення малопоширених, локальних 
особливостей цього виду народного мистецтва набу-
ває сьогодні особливої актуальності, оскільки дає 
змогу урізноманітнити елементи одежі оригінальни-
ми стібами і прийомами, поряд із загальновідомими 
і часто вживаними. Мета статті: висвітлити ху-
дожню специфіку народної вишивки городоцького 
осередку в історичному аспекті, виявити характер-
ні риси городоцької вишивки кінця ХІХ—ХХ ст.; 
окреслити основні шви, притаманні цьому осеред-
ку, проаналізувати принципи поєднання їх у єдину 
композицію; визначити перспективи розвитку горо-
доцької народної вишивки. Завдання: з’ясувати ха-
рактерні особливості вишитого декору різних типів 
одягових компонентів; проаналізувати зв’язок між 
домінуючими вишивальними швами і орнаменталь-
ним наповненням декору; прослідкувати зміни, які 
відбулися у декорі народного вбрання Городоччини 
протягом ХІХ — початку ХХІ ст.; визначити пер-
спективи застосування городоцької вишивки у су-
часному одязі.

Аналіз останніх досліджень та публікаці й.У 
монографіях останніх років особливості народної ви-
шивки Городка відзначаються, як правило, у процесі 
висвітлення ширших питань, зокрема: дослідження 
народного одягу [1, c. 205; 2, с. 208; 3, с. 41], ви-
шивки [4, c. 61], орнаментики [5, c. 62] тощо. Важ-
ливі свідчення для окреслення характерних рис го-
родоцької вишивки залишили дослідники народно-
го мистецтва кінця ХІХ — другої половини ХХ ст. 
Однією з перших була праця К. Фалькевича «Мо-
нографія Городоцького повіту» [6]. У ній звернено 
увагу на особливості народних промислів зазначе-
ної території, зокрема виробництво лляних тканин та 

шевство, окреслено відмінності у вишивці між окре-
мими селами, закцентовано увагу на впливі паную-
чих у міському середовищі модних тенденцій на фор-
мування комплексу сільського вбрання та його оздо-
блення [6, с. 63, 69, 77].

Тонким відчуттям та знанням технічних й есте-
тичних особливостей городоцької вишивки позначені 
праці І. Гургули [7, c. 12; 8, c. 10], С. Чехович [9] і 
Л. Кравчук [10, c. 4]. У перших двох працях подано 
ретельний аналіз городоцької вишивки як мистець-
кого явища. Праця Л. Кравчук, окрім того, демон-
струє багатство орнаментальних вирішень, їй прита-
манне, завдяки кольоровим таблицям, які доповню-
ють текстовий ряд [10, табл. 22—26].

Виняткове значення для вивчення художньо-
естетичних особливостей городоцької вишивки має 
доробок О. Кульчицької [11, с. 75]. У своїх рисунках 
і акварелях мисткиня неодноразово звертала увагу на 
неї, демонструючи її інтегральні властивості у комп-
лексі народного вбрання, з одного боку, і підкрес-
люючи її естетичні якості, — з іншого. Крім того, 
фрагменти декору жіночої сорочки, виконаного «го-
родоцьким швом», зберігаються у колекції, зібраній 
Оленою й Ольгою Кульчицькими [12].

Від давнього гаптування, поширеного у часи 
Київської Русі, К. Матейко, визначна дослідни-
ця народного вбрання виводить вишивки з рослин-
ним орнаментом, поширені на Городоччині, поряд 
із геометричним. Українські «гаптовані» вишивки 
з рослинними візерунками вона називає «найдав-
нішим типом народної вишивки», а перевагу стібів 
гладі (ґапту) на Львівщині — «продовженням дав-
ньої традиції» [13, c. 66—67]. Давньоруське похо-
дження окремих орнаментальних мотивів городоць-
кої вишивки, зокрема кругів-розеток, які народні 
майстри часто називають «сонечка», засвідчила та-
кож Р. Захарчук-Чугай [14, с. 25].

Фрагментарні, часто опосередковані згадки про 
городоцьку народну вишивку, торкаючись різних її 
сторін, не висвітлюють цього явища у цілісності та 
притаманному йому багатоманітті. Так, акцентуючи 
увагу на геометричному орнаменті цього осередку, 
дослідники часто забувають про рослинні мотиви, які 
також були їй притаманні. Комплексно досліджую-
чи українське народне вбрання чи вишивку, вони не-
рідко обмежуються лише констатацією використання 
у цьому районі «городоцького шва», орнамент яко-
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го творять багатопроменеві розетки та її фрагменти, 
а рослинні мотиви — це квітки, галузки, виконані 
хрестиком чи позаголковим швом [4, c. 62].

Основна частина. Народну вишивку Гордоцько-
го району кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. на-
зивали «найбільш поширеним видом народного мис-
тецтва» у цьому осередку [9, арк. 3]. Ймовірно, це 
було зумовлене тим, що саме вишивка вносила яскра-
ві акценти у комплекс жіночого та чоловічого вбран-
ня, надавала їм того характерного звучання і колори-
ту, які відрізняли їх від одежі сусідів в межах одного 
історико-етнографічного району Опілля.

Порівняльна характеристика акварелей Ю. Гло-
говського і К. Кєлісінського доводить, що ще у пер-
шій половині ХІХ ст. вишивка не займала такого 
важливого значення в оздобі народного одягу Горо-
доччини. Так, на одній з акварелей дівчина у свят-
ковому вінку з численними стрічками вбрана у со-
рочку, вибійчану спідницю, запаску, горсик, катанку 
(якщо верхній одяг пошитий з полотна) чи у свит-
ку (якщо з сукна) (іл. 1). Жоден виріб із переліче-
них не оздоблений вишивкою, навіть комір сорочки. 
Натомість, у жінок із Шкла чи з околиць Яворо-
ва, вбраних у подібні компоненти, червоними нит-
ками вишиті великі хустина чи обруси і запаски [15, 
с. 296]. Акварель не дозволяє детально проаналі-
зувати шви, якими виконаний декор, проте зафіксо-
вані візерунки наближені до тих, які були поширені 
на Городоччині у кінці ХІХ століття.

На світлинах з етнографічної виставки 1887 р., яка 
відбулась у Тернополі, зафіксовано два чоловічих і 
один жіночий ансамблі народного вбрання із с. Кер-
ниця Городоцького повіту [16]. У цей час жіночі со-
рочки вже оздоблювали червоно-синьою вишивкою 
на уставках, обшивках рукавів і невеличкому вило-
жистому комірі, характерному для цих теренів. На 
окремих світлинах можна навіть розгледіти «горо-
доцький шов», з його «місячиками» і «півмісячика-
ми», розміщеними горизонтальними рядами (іл. 2).

Графічні й фотоматеріали підтверджують взаємо-
зв’яз ки між вишивкою Городоцького і Яворівського 
осередків народної вишивки. Перш за все, це проя-
вилось у використанні подібних вишивальних швів та 
прийомів, найпоширенішими на обох теренах з яких 
були «бавничкові шви», петельний шов чи «обмети-
ця», контурна гладь, стебловий шов. В обох випадках 
превалюючим в одяговій вишивці був червоний колір, 

тоді як чорний, синій, зелений, жовтий і помаранче-
вий лише доповнювали його. У ХІХ ст. для Городка і 
Яворова характерними були однаково розріджені, лі-
нійні композиції, не залежно від того, геометричним 
був орнамент чи геометризовано-рослинним.

Дослідники зазначають, що у кінці ХІХ — на 
початку ХХ ст. вишивкою більше прикрашали жі-
ночий одяг аніж чоловічий. Це, зокрема, характер-

Іл. 1. Кєлісінcький К.В. Дівчина з Городка ≈ 1836 р. // 
Błachowski A. Ubiór I krajobraz kulturowy Polski i Zachodniej 
Ukrainy. Toruń, 2011. S. 296

Іл. 2. Сількевич А. Селяни із с. Керниця, повіт Городок, 
Східна Галичина / Етнографічна вистава в Тернополі 6-го 
липня 1887 р. Фототека ІН НАНУ. 22677/13
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не і для вбрання, зафіксованого на світлині 1887 р. 
Високою художньою вартістю відзначались сороч-
ки, запаски, хустини, бавниці, оздоблені вишитими 
геометричними чи рослинними візерунками. На жі-
ночих сорочках, пошитих з тонкого лляного полотна 
місцевого виготовлення, або ж з промислових лля-
них чи бавовняних тканин, декор розміщували у міс-
цях з’єднання окремих деталей, чи як слушно заува-
жувала С. Чехович, «у місцях, де їх найкраще ви-
дно» [9, арк. 3]: на уставках та обшивках рукавів 
і комірі. Гармонійне співвідношення окремих дета-
лей виробу із його силуетом, пропорційність вкритих 
червоною вишивкою площин із білим чистим тлом, 
поєднання гладких поверхонь із рельєфними (ство-
реними шляхом призбирування полотна у місці при-
шивання рукава до уставки, навколо горловини та 
біля манжетів, а також завдяки вишиваним швам) 
мінімізувало зміни у крої й декорі жіночих сорочок 
Городоччини протягом кінця ХІХ — першої поло-
вини ХХ ст. Тривалий час тут використовували ви-
вірені часом принципи крою у поєднанні із сталими 
схемами оздоблення, не зважаючи на суттєві зміни, 
які відбувались у декорі народного вбрання сусідніх 
осередків Опілля.

Аналіз збережених у музейних збірках зразків 
народної вишивки показав, що для оздоби жіночих 
сорочок та головних уборів кінця ХІХ — почат-
ку ХХ ст. найчастіше використовували промислові 
бавовняні нитки. Проте, у ХІХ ст. у вишивці пере-

важали вовняні нитки. Окрім письмових згадок [9, 
арк. 4], це опосередковано підтверджується харак-
терним для городоцької вишивки принципом густо-
го укладу стібків, завдяки якому утворювався від-
чутний рельєф на поверхні, характерний для вишив-
ки вовною.

Гама кольорів залежала від призначення сорочки. 
У святкових переважав соковитий червоний колір у 
поєднанні із невеликою кількістю чорного або синьо-
го. Орнаментальні лінії («ланцюги» чи «драбинки»), 
вишиті білими нитками, урізноманітнювали червоні 
смуги, додавали їм певної легкості. Чорним чи синім 
кольором зазвичай акцентували увагу на центрі мо-
тиву чи прокладали пунктирну смужку поміж двох 
червоних ліній, додаючи орнаменту певної контраст-
ності й тим самим увиразнюючи його [17].

Сорочки старших жінок були вишиті менше яскра-
вими кольорами. У жалобних виробах переважали 
чорні, білі або сині кольори [9, арк. 3]. У такому ви-
падку схема поєднання червоного і чорного (чи си-
нього) змінювалась з точністю до навпаки. Чорним 
чи синім прокладали горизонтальні смуги, вишивали 
основні орнаментальні мотиви, а червоний використо-
вували для акцентування окремих елементів [18].

У першій половині ХХ ст. в локальних центрах 
Городоччини (наприклад, у с. Великий Люблін) для 
вишивки традиційними швами використовували не-
типові кольорові співставлення червоного із синім, 
зеленим, фіолетовим, помаранчево-жовтим. Ці ко-
льори використані майже у рівних пропорціях, що 
порушує кольорову гармонію, притаманну вишивці 
із перевагою однієї барви [19], проте надає вишив-
ці цього села особливого колориту.

У жіночих сорочках розміщення вишивок, форми 
орнаменту та шви виконання мали певні відміннос-
ті. Виділяють три варіанти декоративного вирішення 
сорочок відповідно до особливостей оздоби уставки. 
У першому, найбільш поширеному, цю деталь сороч-
ки прикрашали горизонтальними рядами «городоць-
кого» або т. зв. «бавничкового шва» (іл. 3). Їхнє ор-
наментальне наповнення було співзвучне із оздобою 
кутів коміра та манжетів або обшивки рукавів. Інко-
ли рукави вирішували за допомогою зібраної у дріб-
ні складки і прикрашеної вишивкою петельним швом 
(«обметицею»), дрібними мотивами «бавничково-
го шва» лиштви, «кривульками» стебнівки, смугою 
тканини [9, арк. 4].

Іл. 3. Уставка жіночої сорочки (фрагмент). Поч. ХХ ст. 
м. Го родок Львівської обл. Городоцький історико-крає-
знавчий музей, постійна експозиція



801Городоцький осередок народної вишивки: історія, сучасний стан, перспективи розвитку

ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 4 (154), 2020

У другому варіанті уставки оздоблювали, окрім 
широкої горизонтальної смуги, проведеними вгору 
до коміра т. зв. «стовпиками». Ця композиційна схе-
ма відзначалась значною варіативністю застосовува-
них для її виконання вишивальних прийомів та орна-
ментальних мотивів (іл. 4). Комір, манжети чи об-
шивки рукавів у цьому випадку вирішували у такий 
самий спосіб, як і в попередньому.

У середині ХХ ст. популярності набувають сороч-
ки із вишивкою не лише на уставках, комірі і манже-
тах, як у попередніх двох випадках, але вздовж ціло-
го рукава. Для такої оздоби часто використовували 
хрестик. Певним перехідним типом від перших двох 
до третього можемо вважати сорочки, у яких уставка 
та підуставкова смуга вишиті хрестиком із застосу-
ванням не притаманних для цього осередку барвис-
тими рослинними мотивами, запозиченими, ймовір-
но, із друкованих схем [10, табл. 22—23].

Отже, на основі опрацьованих музейних експо-
натів, графічних, архівних та фотопам’яток, на Го-
родоччині виділяємо три великі групи вишивальних 
прийомів, які використовувались як окремо один від 
одного, так і у різноманітних поєднаннях.

Першим, найбільш впізнаваним і характерним для 
цього осередку був «городоцький шов». Попри по-
ширену назву, це радше вишивальний прийом, який 
передбачає поєднання різних стібів, виконаних у пев-
ній послідовності, кожен з яких самостійно формує 
мотиви узору, розташованого стрічкою (іл. 5). Так, 
один зі швів утворював «ланцюжок» з розширеною 
петлею, який становив основу візерунку. Його ви-
шивали на всю довжину спеціальною стрічкою — 
«драбинкою», щоб відмежовувати різні орнамен-
ти, виконані іншими швами. Один з них, створений 
ланцюжковим швом, називався «кривулькою» [13, 
c. 52], інший — «перетяганкою», «прутиком», «ме-
режкою», «купначками», «зубцями». Це були різні 
повні та ажурні стібки, які доповнювали один одного. 
Дещо інший вигляд мали розеткові мотиви — «мі-
сячики» та «половинкові місячики». Вони вишива-
лись дуже густо, завдяки чому утворювався помітний 
рельєф. Цей мотив завжди виступав у поєднанні з 
ламаною лінією — «кривулею». Декоративним ви-
кінченням є обметування у вигляді дрібних зубчиків, 
званих «кульками». «змійкою», утворений мотивами 
«півмісяця», вишивали контурною гладдю [8, c. 10]. 
Популярним було завершення орнаментальної ком-

позиції мотивами «пальметок» — квіток, утворених 
чотирма вертикальними смужками зі спірально за-
гнутими верхніми кінчиками [10, c. 4].

Візерунок «городоцького шва» формувався завдя-
ки поєднання рельєфних мотивів, вишитих гладдю, 
із ажурними, в основі яких був «петельний» шов. Їх 
доповнювали прямі лінії занизування, у яких найчас-
тіше поєднували два (чорний — для середньої лі-
нії й червоний — для бічних) кольори, ланцюжок, 
стебнівка тощо.

Наступним оригінальним городоцьким прийомом 
оздоблення був «бавничковий шов». Це також по-

Іл. 4. Уставка жіночої сорочки (фрагмент). Перша пол. 
ХХ ст. м. Городок Львівської обл. Львівський історичний 
музей 2088 ТК 750

Іл. 5. Уставка жіночої сорочки (фрагмент). Кін. ХІХ ст. м. 
Городок Львівської обл. Львівський історичний музей ТК 
3090
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єднанням декількох швів у цілісну композицію яка 
складається із дрібних мотивів стовпчиків, півхрес-
тиків і трикутничків, виконаних рахованою лиштвою. 
Їх доповнюють ряди «низинного шнура», «кривуль» 
стебнівкою, а також «драбинок» і «перетяганок» — 
елементів «городоцького шва». Для цього вишиваль-
ного прийому властиве застосування ліній, вишитих 
лиштвою по вертикалі із трикутним чи різновисот-
ним квадратним завершенням, т. зв. «зубчиків», які 
у городоцькій вишивці зазвичай розташовували по 
краях орнаментальних смуг (іл. 6).

Дослідники називають «бавничковий шов» «слав-
ною яворівкою», обмежуючи ареал його використання 
виключно Яворівським районом. Поширеним є також 
твердження про те, що «бавниці, як окремий тип узо-
ру, ніколи не повторювався на інших частинах одягу» 
[4, c. 62]. Проте, збережені музейні пам’ятки спрос-
товують обидва ці твердження. Географічне розташу-
вання зумовило тривалі контакти, які, у свою чергу, 
привели до паралелей, перегуків, різноманітних інтер-
претацій в оздобі яворівського й городоцького одягу. 
«Бавничковий шов», який на Яворівщині використо-
вували лише для декору бавниць, у Городоцькому ра-
йоні застосовувався й у оздобі жіночих сорочок.

Попри подібність у швах, які використовували у 
цьому вишивальному прийомі, між городоцьким і 
яворівським варіантами «бавничкового шва» існу-
ють і ряд відмінностей. Для городоцьких сорочок ха-
рактерний більш розріджений його варіант, елементи 
композиції якого розташовані на певній відстані один 
від одного. Це створює не щільну рельєфну площи-
ну, як у бавницях, а радше мереживний візерунок, у 
якому превалює лінійне накреслення окремих смуг і 
мотивів. Городоцький «бавничковий шов» у голов-
них уборах виконували із домінантою ниток одного 
кольору (червоного чи синього), тоді як на Яворів-
щині були поширені барвисті композиції, у яких по-
єднували червоні, помаранчеві, жовті барви із зеле-
ною, синьою.

Поширеною була також контурна гладь, якою ви-
шивали рослинні орнаменти. Її доповнювали стебло-
вим швом, стебнівкою, «обметицею», а також окре-
мими мотивами, характерними для «городоцького» 
чи «бавничкового» прийомів вишивки. Своєрідним 
«каркасом», на якому будувались такі композиції, 
була галузка із симетрично розташованими обабіч її 
вигинів листками. Її могли розташовувати у нижній 
частини уставки, яку за допомогою трохи вужчих по-
дібних галузок ділили на дві рівновеликі частини по 
вертикалі. Кожну з утворених площин заповнювали 
гілочками чи вигнутими стеблами, об’єднаними у не-
величкі галузочки чи букетики (іл. 7). Інколи гілки 
схрещували, заповнюючи таким чином більшу поло-
вину уставки [10, табл. 23].

Рослинні композиції Городоччини вирізняються 
з-поміж інших, поширених на Опіллі, виразним до-
мінуванням галузок, стебел, гнутих лінійних гілок, 
доповнених дрібними листочками над квітковими 
композиціями, поширеними, наприклад, на Яво-
рівщині чи Рогатинщині. Для декору жіночих со-
рочок у Яворівському районі, наприклад, типовими 
були рослинно-квіткові композиції, вишиті контур-
ною гладдю, доповненою стебловим швом. Збіль-
шені розміри та відчутний рельєф виділяють схема-
тичні квітки-«ружі», поряд з якими часто зустріча-
ються і дрібніші квіткові мотиви.

Уставки, виконані лише «городоцьким швом», від-
значались рельєфністю, ритмічним чергуванням ко-
льорів, зміною висоти мотивів, чергуванням запо-
внених і незаповнених площин. Злагодженість між 
окремими елементами композиції уставки підкрес-

Іл. 6. Бавниця (фрагмент). Поч. ХХ ст. Городоцький р-н 
Львівської обл. Музей етнографії та художнього промислу 
ІН НАНУ ЕП 21746

Іл. 7. Уставка жіночої сорочки (фрагмент). ХІХ ст. м. Го-
родок Львівської обл. Музей етнографії та художнього 
промислу ІН НАНУ ЕП 2566. / Українські народні ви-
шивки. Львівська область. Київ : Видавництво Академії 
наук Української РСР, 1961. Табл. 26
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лювалась використанням подібних смуг у викінченні 
манжетів і коміра, доповнюючи загальну композицію 
виробу, створюючи своєрідне обрамлення централь-
ній композиції, яка була розташована на уставках. 
Насичене, щільне укладання стібків у елементах мо-
тивів у візерунках створювало необхідний для комп-
лексу народного вбрання композиційний акцент, на-
вколо якого будувався ансамбль. Подібна щільність 
була притаманна оздобі начільних бавниць, перегу-
кувалась із тісно укладеними квітками у дівочих він-
ках, рядками коралового намиста на грудях.

Інший ритм і наповненість композиції була при-
таманна уставкам, виконаним «бавничковим швом», 
або поєднанням «городоцького» з «бавничковим». 
Для них притаманні значно дрібніші мотиви, щіль-
не укладання стібків яких створювало ефект мерех-
тіння, тоді як розріджене — імітацію мережок чи 
«змережування». 

Окрім бавниць, вишивкою оздоблювали також 
полотняні хустки. Типовим було розміщення виши-
тої композиції на протилежних кутах виробу. По-
пулярним був мотив «серця» [9, арк. 8], який за-
фіксований у різних джерелах практично без змін 
[11, с. 75; 10, табл. 26]. В його основі «драбинка» 
«городоцького шва», яка у нижньому, найширшо-
му ярусі має спіральне завершення, середній ряд 
має форму, яка нагадує серце, а верхній, наймен-
ший, укладений у формі трьох пелюсток. Кожен із 
рядів доповнений кількома мотивами «місячиків» і 
«півмісячиків», а верхній — двома симетрично раз-
ташованими галузками (іл. 8). Повторювана прак-
тично без змін композиція, чітко вивірене розташу-
вання кожного з її елементів, а також її довершена 
форма свідчать про тривале застосування цього мо-
тиву в оздобі хусток.

Вишита оздоба жіночих сорочок та головних убо-
рів у комплексі жіночого вбрання відігравала роль 
яскравих акцентів, підкреслюючи жіночу вроду. До-
мінуючий червоний колір перегукувався із низками 
коралів — найбільш поширеними жіночими наший-
ними прикрасами Городоччини. Жоден інший компо-
нент вбрання жіночого чи чоловічого строю не при-
крашався на цих теренах так багато.

Оздоба верхнього жіночого і чоловічого одягу, а 
також жіночих запасок значно поступалась сороч-
кам, бавницям і хусткам за технічним, кольоровим 
і орнаментальним різноманіттям. Вона не контрас-

тувала із незаповненими площинами, створюючи 
яскраве багатоманіття, а доповнювала і увиразню-
вала крій одежі. Наприклад, для жіночих запасок, 
пошитих із двох полотнищ, характерним було змере-
жування, яке з’єднувало дві частини виробу. 

Скромною вишивкою стебнівкою чорними ба-
вовняними нитками прикрашали конструктивні лі-
нії чоловічих сорочок. Вишивкою оздоблювали та-
кож верхній плечовий одяг — корсетки, сіряки, ко-
жухи тощо. Короткі і довгі чоловічі лляні «кабати» 
декорували на комірі мотивами ломаної кривульки 
тою ж стебнівкою. Кольоровими, найчастіше, чер-
воними нитками, прикрашали бічні шви кожухів.

У 1920—1930-х рр. у с. Великий Люблін Горо-
доцького р-ну жінки носили безрукавки з купова-
них гладких вовняних та бавовняних матеріалів. На 
передніх полах і на спинці їх оздоблювали галузка-
ми квітів, вишитих контурною гладдю. Інколи у та-
ких виробах зустрічається мотив «серця», потракто-
ваний відмінно від того, яким прикрашали хустки [9, 
арк. 10]. Для безрукавок характерне більше реаліс-
тичне трактування рослинних мотивів, на відміну від 
вишуканої стилізації оздоби головних уборів.

Жіночий безрукавний одяг різних довжин прикра-
шали також вишивкою бісером, нашитим шнуром, 
тощо. В оздобі верхнього сукняного одягу, —сук-
ман, сіраків, свит, жіночих юпок, домінувало шнур-
кування і аплікація кольоровим сукном або вовня-
ними тканинами. 

Іл. 8. Жіноча хустка (фрагмент). ХІХ ст. м. Городок Львів-
ської обл. / Кульчицька О. Народний одяг західних облас-
тей України. Альбом-каталог. Львів: Апріорі, 2018. С. 75
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Із середини ХХ ст. характер городоцької вишив-
ки змінюється. Поступово, але невпинно «городоць-
кий» та «бавничковий» шви витісняють компози-
ції, виконані хрестиком. Вони, з одного боку давали 
«більшу свободу і фантазію орнаментальних укла-
дів» [9, арк. 12], а з іншого — позбавляли цей осе-
редок народної вишивки індивідуальності. В рослин-
них композиціях контурною гладдю, характерних для 
жіночого безрукавного одягу, прослідковується роз-
ріджена структура укладання мотивів, притаманна 
виробам, прикрашеним традиційними швами. По-
ряд зі змінами у домінуючих швах, популярною стає 
барвиста поліхромія.

У другій половині ХХ ст. зацікавлення «городоць-
ким» швом професійних майстринь-вишивальниць 
сприяв його збереженню. Так, високою мистець-
кою цінністю відзначають твори М. Калиняк [20] 
та І. Базилевич, виконані за мотивами городоцької 
вишивки. Характерні для цього району шви викорис-
товують у своїх творчих роботах студенти Львівсько-
го національного коледжу декоративного і приклад-
ного мистецтва ім. І. Труша. Їх вивчення входить у 
програму курсу «Художня вишивка» названого нав-
чального закладу.

Висновки. Городоцька народна вишивка яскраво 
представлена в оздобі народного вбрання. Різнома-
ніття прийомів вишивання, варіативність орнамен-
тальних мотивів, оригінальні композиційні вирішен-
ня притаманні жіночим сорочкам та головним уборам 
кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. Нагрудний 
та верхній одяг оздоблювали тут дещо скромніше, 
аніж у інших осередках Опілля.

Високі естетичні якості виділяють «городоцький» 
та «бавничковий» шви, вживані для оздоби компо-
нентів народного вбрання, пошитих з полотна. Зако-
номірно, що саме вони найбільше привернули і про-
довжують приваблювати увагу майстринь народної 
вишивки, сучасних дизайнерів одягу. Варіативність 
їх композиційних схем заслуговують подальшого та 
поглибленого дослідження, створення графічних та-
блиць тощо. Це допомогло б ширшому впроваджен-
ню зазначених стібів у оздобу сучасного одягу.

Окрім технічних прийомів, городоцька вишивка 
відзначається вишуканою естетикою, заснованою на 
співмірності окремих елементів виробу, заповнених і 
незаповнених площин. Акцентуючи увагу на окремих 
деталях, майстрині вдало розставляли орнаментальні 

й кольорові акценти, урівноважуючи та об’єднуючи 
ансамбль народного одягу. Насичені в кольорі мо-
тиви вишивки були врівноважені ділянками чисто-
го полотна. Гармонійна цілісність, утворена у такий 
спосіб, постає нерозривною єдністю вишивки і осно-
ви, на якій вона виконана, декору і форми, яку цей 
декор прикрашає. Засвоєння цих естетичних прин-
ципів сприятиме пошуку нових вирішень у виробах, 
створених за народними зразками.
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