


~с№Шфф&ЩфбЩППіііфФПП®~фGЩф---

САВЕЛЯ СТЕЧИШИН 

МИСТЕЦЬКІ СКАРБИ 
УКРАЇНСЬКИХ ВИШИВОК 

НАКЛАДОМ 
СОЮЗУ У.КРАІНОН КАНАДИ 

Винипеr, Ман. 

1950 

іt ·~ 
('',. 



Priпted Ьу 

Тгісl ent P1·ess Li1nite(i 
210-216 Dufferin Ave., 
\Vinпipeg, l\Іап., Canada. 



ПЕРЕДМОВА 

Українське народне мистецтво знаходить собі що раз 

бі.11ьше зацікавлення поза межами українських земель. Б Ка

наді гш1овно українські народні вишивки, тканини, nисан

ки. й різнба стали улюбленими прикрасами між ,своїми та 

чужими. Дуже часто українська вишивка уважаєть·ся чимсь 

тйпічним та репрезентативним степових провінцій Канади, 
де густо осілися українські посе.1енці й де українські :вишив

ки найбільше розпо1всюджені. 

Під цю пору в Канаді виростає трете українське поко-

11іння, яке вже не має в:внзків споминами та іншими дорога:ми 

з рідним краєм. Та ~помимо того національні почування й гор

дість надбання свого народу далі в нім живуть. Бажаючи за

тревалити любов до в-сего ·свого, відчувається ~потреба пле

кати народні надбання, я1кі можуть знайти <лбі пригожий 

rрунт в ,Канаді. Українське народне мІrстецтво це одна га

лузь творчост11 українського народу, яка до всіх алелює й 

прийма1ється. 

'Союз Українок ІКанади від початків ·свото заснування 
поклав ·в свою програму діяльности плекання українського 

народного мистецтва в ріжних галузях, які ті,11ьки :можна 

практично ;перевести ·В Канаді. В цій ділянці заряджунано ви

ста·ви, виголошувано лєкції, видавано памфлєти, провадже

но контести, подавана поучення через пре.су, заряд.жувано 

ПJ?Одажі вишивок, тканин й писанок, проваджено курси та 

навязува~о звязки з неукраїнцями для поширення украї:а

ського народного мистецтва поза св~ї орrанізації. Завдяки 

цій праці українські народні вишивки, тканини, пи санки й 

різ~>ба дkтали в ~Канаді широкий розголос і велику сдаву. 

Для затревалення мистецЬ~ких надбань Союз Українок Кана~ 

ди заснував Музей Українськото Народного МистеІtтнз! що 

сьогодні заповняє велику кімнату в Інституті ім. П. Могили в 

Саскатуні, Саск. Це одинокий український l\'1узей в Кз.наді. 
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В ·Канаді юЕе від давна відчуваєтьс.я брак потрібних пі;.t

ручників 1про українське народне мистецтво, а вже тимбі"11J

ше, шо звязок з рідними землями під цю 1пору неможливиіі. 

ВиготониЕши ней підручник д.:~я Союзу Українок Канади 

надіємося, шп може цею скро\ІНОЮ ·спробою задово.ТІиться 

пекучі потреби й допоможеть·ся молодим канадійським укра

їнкС"І:vт ;rа.1І.::ше п.1екати ту ·цінну творчість свого народу. Зміст 

н~ покрю:аЕ всіх витворів з народного вишивання. Бракує 

н нім док:1адніших інформацій про вишинки :Великої Укра

їни. Также само і вишивки з інших частин українських зе

ме.1ь не обговорені вповні через брак інформацій. Та

кий предмет може опрацювати тільки той, хто живе на рі;t

ній землі серед тої Есьої творчости, що~б її прослідити до

к.1адно й збере:-ти письмом та ідюстраціями. 

Дуже часто свої та чужі звертаються з запитами щп 

Jначіння й ПОХОДЖЄ'ННЯ укр2.ЇНСЬКОГ·О орнаменту, зобраЖС'НІ)

го в народних взорах. На жа.п,, в нас нема опрацьо1нших a:J·· 
торітетних відомостей по т:м питанню. Це одна га~1узь на

шої ку.1ьтури, ;що ще чекає свого історика. Що1б задоволи

ти ту потр~бу, зібрано такі інформації, які УІОжна бу;~о зібрй

ти, з тих джерел~ що були під руками. 

При ті\1 на.·rежить·:.я признання українка\f в Га .. ~нчині, 
що до другої світової вій·ни поклали ве..~ику працю через 

Кооперативу Українське Народне Мистецтво у ЛL·вові 1 шц:; 
ючи журна.1 "Нову Хату", якою інформували нас в Ка

наді про українське народне мистецтво в його ріжних ГJ..1у

зях. З річникі·в "Нової Хати" 1взято немало відомоLтеЛ до 

цього підручника. Также само й деякі ілюстрації в цім видан

ні ·перебрано з чисе.11 "Нової Хати''. 

Окрема подяка на.1ежиться шші Лідії Бур:~чrш-

ській, одній з у~прави ~Кооперативи Українське Народне Ми:

стецТ'Во у Ль~вові і члена редак·ційної 1':ол-еrії журналу ~~ова 

Хата", за перегля:нення рукопису. 

Авторка. 



40 
\/,l'"'.J 

.:i.c-, "',~" ~· 

tJKRi\INE 
~·е [11(110;! i.o. '" 901.INL•A« І f:S ~-=~· 

6~ t:JN[~)y:,11~.·1 

1,; ,~1.: ·:· •...i 1.;І,~ІСІ/'. :!.,:.' . .:І".ЮН.'у 

,,.,~~flll~ІUt8І~ltlll!ll!P.........-.iu11".....-1._,~~I!'!!!' 

60 

ТJпд.:.-

5 5 R 

іІ) 

v 

-..І 

qJ 

.) 
Q 

~ВІ888'.АІІІWІІ ..... І____ - -·-···-·- 8 





КРІСІ УКРІіНСЬКОГО ОРНАМЕНТУ 
Природа щедрою рукою розсипала красу по всім світі, й 

ше й в додатку десь глибоко в нутрі людини захова.па таєм-

11е відчуття краси, що безнастанно проявлнється в конкрет

них зображених формах. Вразлива поетична душа відкриває 

ту красу й передає її в багатій поетичній творчості. Музик 

Гуuульсьні різьби в дереві і подільська тканина. 

схоплює красу й зображує її в чарі·вних з1вуках мельодії. 

Скульптор творить досконалість у формах. Артист маляр пе

редає красу в кольорах, лініях і перспективі. І так безнастан

но людина у своїй невгасаючій тузі за красою вишукує її, 

переймається нею, і зображу€ її згідно зо ,своїм розумінням 

і хистом. 
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·Краса стала могутнім двИ'гуном і невичерпаним джере

jfОм до ~багатої мистець·кої творчости людства. Поминім ту r 
академічну творчість, що виростала 1під впливом ідей певних 

шкіл певних мистців. Така творчість належить ·вже до ш1я

нових зорrанізованих зуси.}Іь "1юдства і підлягає певним пра

вио11ам. Але з~бjрна творчkть народу, що проЯ'вш~ася без та

ких академjчних впливі1в, і вирО'блялась довгим процесо·М 

еволюції і проникала в буденне життя й потреби народу, 

більше цікава і подиву гідна. 

Український народ проявив свою жажду до краси у ево-

1м щоденнім побуті як в будівництві, в хатних ужиткових 

речах, а передусім в народнім одязі. 

Українська жінка є справдішнім мисТІцем. Багата твор

чість украі'нажого орнаменту це твір української жінки. За

хоплюючися красою, вона від давніх літ передавала свій ми

стецький: хист на полотні, на осно·ві варстату, на тонкій шка

ралупі яйця, 1подібно як поет Передає ·сної поетичні настрої 

віршами в певнім ритмі, римі й милозвучнос'Гі мови. Украї:1-

сµка жінка передала свої розуміння кра·.си з внутрішньої по· 

треби, із замилування в з•вичайне щоденне життя, з яким бу

ла звя.зана. Вона окрашувала те, 1що ·бу.10 їй ш1й,баижче, з 

яким щоденно жила. Та мистецька краса ублагороднюва"1а 

душу й підносила 1культурннй рівень дому. Бож звісно, ІН•) 
ираса пря~ує до благородности душі, до досконалости .у 

противенстві фа"1шу й трубости. Це ж українська жінка тво

рила потрібне тло у своїм домі до вищого ку.1ьтурного рівня. 

Українс~ка орнаментика зображена в народних н3ор~х 

звертає на себе особливу увагу. Така пляно:--.1ірність, ритм і 

гармон:я в повязанні поодиноких мотивів в одну цідість нг.:~t

зує на доско·на"1ість й ·;-"1и.боке відчуттн краси. Навіть IOJJIЬ1J

pи т?к ·вдатно піді1брані, так згармонізовзні, що вик.ш.кают;-~

подив. Тільки справдішний мистець може відчути такі тон

кости в композиції декорати•вного орнаменту. А все це діло 

звичайної української жінки. 

Фільософія естетики ставить штукv И ттrан.'1.\і H<l рінні. 

Одно і др~rге це поняття до·скона.юсти. Мабуть в ~~країн~ькім 
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народі від давна зари-сувала·сь та могуча жажда шукання 

досконалости, шукання ·вічної правди, й ·відбилась на йо1 о 

орн2менти1tі. Може бути, що й лостсронні грець·кі впливи 

.:r.осксна"1ости в штуці .шшили свій нестертий с.1ід і по

мо~ .1и ро::::винути ;-.1истеньку творч:·.::ть до високого рівн11. 
Грt::~~:!-:а Ііітука стзорЕ.l<і Сезс:м~рт:Іі фср:м:1 ску;rь~пури. 

Вже від давна українське життя бу.ао в повній стичности 

з грецн.:ою ку.11ьтуро;u 1 таі<и стичність ;,roг;ra .І:Ш.іlИ'сати сао-

Гуцульська нерамі1.;а. 

їми :ичюгаии на розвій мистецької ку.llпури украшців. Су

сідуючі народи моска:1і та по.~я·ки не :.vrають такої розвиненої 
орнаментики як українці. ІВ москалів орнамент виступ.ає в не
зrрабній примітивній формі. Через віддаль 1від високо роз
винених культур ~Греції та Риму у тих народів орнаментика й 
ручне ми~тецтво не розвинулися до такої ттовноти як укра

їнці1в. 
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На красу українського орна.менту мо~rли впливати ще 

й такі чинники нк краса у1кра,їнськаго краєвиду. Під впли

вом відмінної топоrрафії українських земель витворилася 

відмінна творчість в орнаменті у степових поділь·ських й гір

ських полосах. В кожній в тих полос орнамент зливаєть·ся з 

характером ·кра€виду й творить своєрідні форми. Коли на 

безкраїх степах під ·блакитним небом виступають делікатні 
прозорі орнаменти в молошних відтінках і нагадують степ 

з його делікатними про.сторами, так у противенстві гір

сь·кі орнаменти проявляють життя й буйність гір в широкій 

скалі веселих живих кольорів та загальній пишноті, що тіль
ки буйність 1гірського житт.я може видати. Поділ.пя з чор
ною зораною .землею, :що тягнеться смугами і змінюється 

від скиб до засівів 11шдано сугц.ільні масивні взори~ 
відбиваючи 1в собі 1працю ·при землі. На тлі рідного краєви

ду повного своєї особливої 1краси витворювався орнамент й 

прибирав своєрідні форми та відтінки. 

Не моЖІНа поминути ще й того, що глибоке відчуття сво= 

боди давно закорінене ~в українськім народі й демократичний 

устрій в державі, в громаді й домі мусіли також мати свій 
вплив на розвій українського орнаменту. У ·своїм домі укр;йн

ська жінка вже в далекій давнині мала ·Свободу й велику по

шану. Українська жінка ·висловила ту <:во•боду жиїГя у С!Ю'і~1 

мистецтві. Тільки свобода особистого життя без репресій су
спільних законі1в мотла дати нам таке багатство народного 

мистецтва, як ми маємо. Неволя, рабство й погорда ~жµндав

люють творчість. 

~Багатство й .краса українського орна.менту це мистецьа. 

кий твір української жінки. Цим твором •вона з•багат:ила на

родну ·Культуру й ~піднесла українсІУкий народ.о Ци!І.'! творо·~ 

українська жінка показала світові, що ми за народ. 
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УКРІіИСЬКІ НІРОАНІ BHIUHBKH 
З українського народного мистецтва найбі.1ьше зверта

ють на себе увагу народні вишивки. Без сумніву можна ск;~

зати, що ·вони наскрізь ориrінальні та одинокі в своїм po.:i:i 
мабуть 1в цілім світі. Українські народні вишивки ріжноманіт

ні композиці·єю й техні1кою. Та помимо тої ріЖ:номанітности 
вони мають щось засаднича спільного з собою, що надає їм 

свого народнього обличча. Сама назва "українська народна" 

вишивка вповні підхоплює правдивий народний характер 

цеї цікавої орнаментальної творчості українського народу. 
Мистецький хист українського лросто.11юддя закріпився 

в його життЄ'вих щоденних ;потребах. Вже в далекій давню~і 

нарід ·відчув потребу прикрашувати своє убрання при руG

цях, швах, обшивках і придолах. Ці ча·сти й так треба було 

закріпити шитвом. З більше виро~бленим смаком і вмінням 

володіти гол1кою і ниткою ~почали творитися при тих частях 

одежі декоративні лінії й згодом повстали виразні взори. 

Сьотодня тяжко розпізнати де починається закріплення, а 

де прикраса. Це додатко1во ·підкреслює, що український нарід 

з 1вроди 01бдарований мистецьким хИ'стом і вмів практично 

його виявити в своїх щоденних потребах ·в одязі, а також в 
хатних речах. Ті ж 1взористі прикраси 1проявилися з життє·вої 

потреби висловитися п.ісля .свого ·смаку й розуміння. 

Насолода ·красою украінської природи, глибо·ко закорї
нене прwвязання до ·свого побуту, звичаїв і традицій застави

ли чутливу українку виявити ·свої почування ці·кавими ліні
ями сті1бів і кольорів 'В ріжнород#ИХ композиціях. Довгю1 
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процесом е·волюції вироблялися ті взористі .прикраси, втяга

ли в себе, що було приманююче з ріЖ~Них течій, але від рід
ного rрунту не відходили тільsки задержалися, я.к триваJ1і 

варто·сті ·серед традицій народного ми·стецтва й ввійшли в 

тісний з~внзок з конечними життєвими потребами. 

Ірина Гурrула пода'є такий опис у.країнських вишиво,к в 

Українській Загальній Енцикль·опедії, том З, стор. 446: "На
родні вишивки - е ~це ·взористі прикраси, шиті білими або 

кольор·о~вими нитками на тканих предметах одягу (сорочка, 

запаска, 1перемітка, з нім. рантух, ·себто довгий рушник, із 

якого вяжуть .завій на ·голову, 6авниця, ·себто завій на голову, 

хустка), або шиті на предметах хатньої обстанови (наліжник, 

обрус, рушник, то-що). 1Ко·жний предмет при:крашений ви

шивкою творив характеристичний, питомий для себе тип 
прикраси, що ,має свою форму, свій орнамент, ·кольорИт, 

окремий ·спосі·б виробу, й як до місця та площин, де його 

вжито, та до ~предмету - буває ріжний. На сорочці, примі
ром, можна виріжнити кілька типів вишивок: найбагатші є 

вишивки уставо1к (•вставлених частин рукава при плечах), 

інакші вишивки мають дуди (чохли), ще інші прикрашують 

обшивку ,·пазуху, приділ з сорочки. Вишивок, що ними при

крашують чоловічі ·сорочки, не 'Вживають до жіночих.r При

значені для молоді вишив1ки - широкі й яскраво порозма

льовувані; 1вузькі, часто в ·один колір вишиті - вишивки 

старших. 1Кольоритом і величиною ріжнятьоя виши•вки жа

"1ібні від ·святкових. Вишивки творять пасмові смуги, що 
йдуть на предметі поземому й прнмо·вісному напрямі - при 
рубцях. Таке .приміщення вишиво1к вказує, що вони доціль

но .з предметом звяаані - вони мають приховати шво, або 

його засту1пити: на це доказ ріжні .мережки, ро·зшнвки, об

мітки, галузки, ланцюжки, що зшивають поли або викінчу
ють РУ1бці. Через них важко відріжнити прикрасу від спосо

бу зшиву," 



РОЗВІА УКРАЇНСЬКОГО ВИWНВКОВОГ1О ОРНАМЕНТУ 
І СТІБІВ 

J;'країнсь·кий нарід від давна занимався хліборобством, 

плекав лен і ·коноплі й тому льняне та конопляне полотно 

було підставовим в народнім убранню та речах хатного 

вжитку. Найдаrвнішим стібом було мабуть лучення швів при 

убранні. Спершу це лучення ро{jили певно примітивно, а з ча

сом більше декоративно. Перший вишитий орнамент на·с.1і-

Обрус принрашений буновинсьними мотивами. 

дував ткання, то € нуренням або заволікуванннм розводило

ся взір лініями і зикзаками. З того повстав перший вишитий 

орнамент і дав основу на вишивання низинки й заволікання. 

ДJ1Я вишивання вживано льняну нитку, яку воскували для 

затревадення її. На ПодіJ1лі ще й досі вишивають навоскова

ною ниткою. Така навоскована нитка творила блідо жовтя

ву вишивку. Щоб витворити 1більше контрастовий вигляд, 

почали пізніше розводити віск саджею. За1крашена на чорно 

нитка давала цікавіший виrл·яд вишивці. З часом наші пред

ки навчилися закрашувати нитки корою чи лушпинням і 

розводити більше кольористі взори. 

15 
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Найлекший взір до вишивання 1був rеометричний, бо 
прості rеометричні лінії давалися ~без трудности закрі1пити 

по нит.ках ~полотна. Ті давні взори не були та·кими -складними, 

як вони тепер є. На одягу ·окитів, що зображено на вазі з 

Куль-Обс~:жо·ї !Могили видно кільця, лінії, зикзаки у вільній 

сполуці. Аж пізніше з 1більшим роз·воєм ~вироблялися вира

зніші ·Сполу~и ліній і повстали складніші взори·. Композиція 

взорів дальше задержувала rеометричний уклад і взори по

степенно розвивалися на ріжні ·відміни додатними лініямlі, 

замкненими площинами, що разом творили виразні rеомс

тричні фіrури. Геометричний уклад взорів тому уважається 

найстаршим взором. Денкі части укrаїнських земель ще й 

досі задержали виключно rео.метричні взори. 

В розвої вишивкових стібі·в можна догадуватися, що на
стилування (.гладь) слідувало за низинкою й заво.1і;канням, 

бо й цей ·стіб держиться ниток ткання, хоч дає бі:rьшу сво

бпду. (по:rука ліній, зи~заюв витворила площини, які ви:J1а· 

га.1и заповнеrіш1 д.1я кращого ефекту й настилування прида

ва.1ося дJ1Я' тої ;потреби. 

Українські народні вишивки відріжняються технікою, то 

є способом шиття. Техніка народного вишивання включає 

вишивки низинні, хрестикові, настилувані, га.пто~вані 1 підби
рані, позаг.1інні, ·переміткові, мережані, вирізувані, кручені. 

колені. Пo;ri.:r йде територіяJ1ьно. Певні ·райони 1шндека.;ш 
свій рід техніки, свій ·смак і свій стиль. _Хрестикове шиття 

найбільше поширене і зага.1ьно всім знане. В ·Канаді навіть 

принялося мильне ~поняття, Іі~о тільки хрестикове шиття ува

жалося народним. Та -сьогодні чимраз бі"11ьше поrпиrю~тh

ся знання між канадійськюш українками про ріжнородну на

родну техніку вишивання. 

Низинне вишивання звертає на себе особливу унагу нн

глядом і технікою. Це один рід техні·ки, який можна уваж~ни 

чисто народним витвором. Територія.11ьно низинка належить 

до ПодіJ1ля, ~Гуцульщини, Бойківщини, Закарпаття, ВоJІині і 

Полісся. Зближеною відміною низиmюго шиття є заRолікан= 

ня, 1підбирання і морщинка. Ця техніка, я,к і ни.зинка 1 тісно 
лучена з тканням і належить ·до найдавніших ~по-со-бів дею.:.~~ 
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ративного шиття. Виглядом мотиви мають в собі дещо схід
ного. 

:Позаглінне шиття питоме Гуцульщині. Настилування 
(гладь) широко ВЖИ'Ване на Великій Україні, в Буковині та 

в Галичині. Настилування комбінують з іншими сті1бами, як 

ланцюжок пебнівка, хрестики, вирізування і колення. 

Взори ·вирізувані най6ільше вживані на Великій Україні. 

Подібне вишиття виступає на заз'бручанському Поділлі і га
лицькому Покутті. Снятинщина головно знана з ·своїх 1ко.11е

них ·взорін. Взори ·вирізувані й ко.1ені звичайно виконують 

білими нитками або сірими. ~ 

Мережки скрізь загально вживані від простих вузеньких 

до широких складних з багатим орнаментом. На Буко'Вині їх 
називають 11 цирки". !Мережками споюють шви, а1бо прикр~

плюють рубці. ~Крім того мережки служать також як деко

ративний додаток 

На Великій Україні знані дрібні стіби гапту, якими ви

шивають ростинні мотиви, що вимагаюrгь тонких ліній і біль
ше плястичного вигляду. Велика У·країна визначається сво

їми цікавими рушниковими стібами. 

Дл.я ви~повнення взорів 1вжи1ва10ть також такі додатки, як 
ланцюжки, шнурочки, -пшеничка, перетикання, плетінка, со

снівка. Денкі місцевости мають свої окремі назви на ті стіби. 

Найдавнішу згадку про українські •взори знаходимо в 
11 Слові о Полку Ігоревім", де оповідається про перемогу Іго

ра над 'Половцями, як русичі подоптали їх полки, а до.бичю 
дергами, опанчами й кожухами і "усякими узорочами 1110-

ловецькими" мостили мости. Ма~буть та "половецька узо

роч" це •були ,прикраси переткані, чи переплітані 'Кольоро

вою ниткою. На всякий случай ті :прикраси були настільки за

мітні, що згадується про те в описі битви. 

Полнгаючи на згадки в літописах знаємо, що виши·ван

ня на Україні :було знане вже в десятім ·віці. Тодішна пану

юча верства мала 1вишиване убрання шовком, золотом і срі

блом. Ріжні предмети для церковното ужитку також мааи 
1багате декоративне шиття. 

З найдавніших ,малюнків в 1церквах і мініятурах давних 
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книг на Україні видно, що вишиваний і тканий орнамент був 

загально вживаний. 

В козацькій до6і широко процвітало гаптярство вико

нане кладеним стЇ'бом, настилуванням, шовковими, срібними 

й золотими нитками зображуючи квітчасті мотиви. Ue перша 

Гуцульська різьба. 

згадка про ростинний орнамент. Яким шляхом зайшов ро

стинний орнамент на Україну? 

Проф. 'Г. Павлуцький в своїй розвідці "Історія Україн

ського Орнаменту", 'Київ, 1927, пише: "В первісному суспіль
-стві, де чисто всі жили спільним життям, задовольнялися од

ними потребами, де не було торговлі, або вона була мало 

розвинена, там народне мистецтво належало всьому народо

ві. До цього 1первісного ~періоду належать ті rеометрійні ор

наментальні мотиви, що з·береглися на сорочках і тепер ужи

вають в селі. Сюди-ж треба застосовувати і різьбу на дереві. 

Дерево - це найзручніший до обробки матеріял. Початок 
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такого ;приступного виробництва губиться в млі віків і тради

ції йо·го повинні 1бути осо1бливо старі. Сюди ж належить і зві

ринна орнаментика, вживана за часів мандрівки народів." 

"Потім, коли розподі.1 суспільства починає вимальову

ватися яскравіше, коли деякі йота верстви починають наби

рати значіння, ·сили, 1багацтва, тоді в цих останніх зявляють

ся нові потреби, я~ких до цього часу не було. Спочатку їх ви

кликає, найбільше, бажання мати речі ·коштовніші, рідші n 
даній місцевості, -- р~чі зам()рські, довізні." 

"З цю1 чужозе:\шим крамом пrиходи.1и в країну нові мо

тиви, форми та орнаменти, нов: \1атерія.пи вира.бу. Поча:rи 

переймати й підро'блювати їх зад.іlя задоволенн::~ попиту H<J 

ці новини з ·боку 6агитших 'Еерстов ,1юдности. Так .З:Івюшся 

в нашій орнаментиці мотиви цілко:~.-1 rвізантійсь·хі." 

''Ріжні новини паво.лі переходи.1и від ВЕ'щих кане (від я

ких нижчі к.1яси ~переймали собі), і від захожих чужозе\сrів 

і від завойо·вників, і від завойованих, і все це приносилосп в 

загааьну ·скарбницю народньої художньої творчости, Зl\1ішу· 

ва.1о~я, жило далі. Наш квітковий орнамент, що зустрічаєть

ся на рушниках, підризниках, ризах, на шQвках одежі ·коза

цької старшини, це наслідок нової змішаної культури Сходу 

й Заходу, яка пишно розцві.1а в XVII віці." 
Візантійсь•ка доба, чи як ·в нашій історії назива.1и, юш

жа доба, визначається пишним розквітом орнаментацїї п:1 

всяr.:их ужиткових предметах включно з тканням і вишивю1-

ми. Через впливи Візантії занеслися до церков і багатих домш 

р.остинні мстиви, з чого мабуть виник.10 таптування й широко 

розповсюдилося на Велик~й J'І{раїні, головно на лівому бе

ре::і Дніпра. 

Ростинні мотиви також :чпг.1и прийти на Україну з коu

рами та ·ки:шмами .Герсії. В. Пещанський в своїй книж:~_і 

"Рагні ю1лими України" пише: "Східний вп;шв на орш1_;1,1сІІт 

учнїїнс 1 ких килимів йшов двома ріжними Шляхами. -Із. с:

редної Азії і Персії йшов на лівобережну Україну •переттtJ:кно 

ростинний орнамент, а з Малої Азії і Сирії йшов сеометрич~ 

ний орн:1 мент чере::; са,шансью;1й півострів по Дунаєві і Дні· 

стру на Бесара1бію, право!бережну У.країну і Га.п1чину." Ро-



стинні взори принят~ в тканню мог.1и лишити свій вп,:шв й па 

вишивuі. 

В пізнішім пepin.J.i ?;1 часу гетьманщини ві;:І:би,1исн нп,1:r
~::и Фран1tії. М. Бі,1яшеRс1)1.;11і'1 rr1rшe: "Франція, що nостач~> 

.·1а то;1і наr~кращі тк<!НІ~Іі!! 111овкові й парчеві і гарні вишив
ки, l\ta:ra 'Вп,·rин і на н3ші 1а1:ш:vrи . . . шиття шовками, зо,:10-

то:v1 і cp'6:1c:-..r. :110 с.1у/ЕІ!."!() окрасою переважно uерковнJІх 

речей. !НО F:11і!ИВ~1:нн.'1) r:~' v1;111;1стир;1:х та по заможніших pCJ
.J.V.HClX ... Ч\'Ж(ЕС\'Н; :\ІСТИ!~ІІ т~·т тт..: 11:..'рсроб,1ені, ЩО ІІ!І! ;·

тн цьо:·о \Юду ста.·10 а;.н:<1:\1 І!; ~ 11111\1 і орнамент його маі'1:ч~ 

Скатерть з л1,ншюrо полотю~, 

буновинсь~·шй пз:р. 

вик:1ю 1 :но рости11-

ний." U.e твер

дження Бі.1яшсп

сьхого відносить

ся ТЇЛІJКИ ДО .1ЇВО

(ісре:П-ІСЇ ~'країни. 

бо захід.на Ук1~:;

їна до наших ч:1-

сів задержала оr

на:ментацію, пере

важно rео:нетри

чну В Тf{3НИШ:lХ, 

вишивках й пи

·санках, з виїмкам 

Сока.1ьщини і Бу-· 

ковини. 

Ростинш1й ori-
На:\Н'ІІТ ш1й·бі.:1;,-

ІІІ с п о ш 11 Il ин ся на R е. ; и к; й У 1.: r аї 11 і, в 'Пр еб агат і й рі ж -
но ман !тності фор УІ. сти:r і 3aLJi j.j і га rн1 он ії красок. По.па·-;

щина го.10Ено створи.1а л:1ивкі фо11:1.ш квіток, гі.1ок на по

тнні. /Тля того пояпипся ря.J. стіб:в до яких на,1ежить стеГ:

нівка, лшшюжок, лерстикання, розшивка, пшеничка, шну

rючок. J-1асти.1ування також заню1ає важне місце. Зручниvт 

чеrгуванннм тих р;жних стібів вишивальниця вивела JЮ.Зкіш

ні rнучки rостинні орнаменти. Сюди на.1ежать і ті ріжнородні 

ГУІІШИКОВі стіби, ЩО СВОЄЮ ндаТНОЮ комбінацією творяп, 
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цінні мистецькі взоrи, якими Велика ~·кр:.йна так славиться. 

На БукоЕині ростинний орнамент також знайшов собі 

пригожий rрунт, тіv"ІІ~ки витвір його 6і:1ьше зrеометризова

ний й не тикий п:швкий. Буковина витворила своєрідну ро

стинну стилізаціЮ, комбінуючи настилування з ріжними дріб
ними сті1бами, ланцюжком, ві1всиком, прутиком, стебнівкою і 

позаглінним шиттям. 

Ростинний орнамент подав нову тему вишивальницю.~. 

Та не мі'Г він скрізь поширитися. Декуди неприступні І'е-

В музею Союзу .Унраїнон Канади. 

оrрафічні границі не допускали новіших вш:шві-в, як гори 

Карпати й ноліські бо.1ота, де й залишилися rеометричні 

взори до нині. Знова в і·нших місцях ростинний орнамент ви

магав комбінування ріжних сті6ів, які не '6уJ1и всім знанні. 

Згодом прийшов з заходу хрестиковий стіб і в скорім часі 

широко розповсюдився тим, що був легкий й надавався 

до виконання по вирахованих нитках ПОJ1отна. Той хрести

ковий стіб н'адавався на ·кrвітчасті взори, які так всім подоба-
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"т~ися, і скоро заволодів та випер інші ·сті.би. Через те хрести
ковий •стіб сьогодні найбільше •поuІИрений в українських ви
шивках. 

Цікавою характеристикою ро·стинних взорів є те що во
ни не наслідують природи ні формою ні :кольорами. Укр2-

їнська 'Вишивальниця передавала ростинну стилізацію задер
жуючи ·свш власний смак. Навіть в Полтавщині де квітки 
гнучкі й пливкі, вони не наслідують природи. Буковинський 
ростинний взір зберіг візантійські впливи, а гнучкий розкіш
ний орнамент !Вели·кої України задержав розмах ·козацького 

барою<а. 

В процесі розвою українсь1кого народного вишивання по

встали ріжні місцеві відміни як вирізування в сполуці з на

стилуванннм на В.еликій Україні, в інших місцях д'ВО6ічне пе

реміточне вишивання, скісні шнурочки Яворівщини, кручені 
взори 1Бучаччини й ·колені взори Покуття головно Снятин

щини. 

Декоративне вишивання виробля.пося довгим процесом 

еволюції. Чужі •позасторонні впливи прИ_ймалися переро

блялися наскрізь даючи своєрідний витвір. Та крім ТО'ГО зай
няття людей, окруження, на·ставлення до життя лишили на 

українсь·кій народній вишивці свій нестертий слід. Вплив зай.

няття та природи ,можна виразно бачити на українськім на

роднім мистецтві. Гуцульщина, де ви1пасають вів.ці на гір

сь•ких 1полонинах, видала пребагаті новняні виро1би. Вовна 

це важний домашний продукт для гуцулів і та вовна стано

вить підставу ручних ткаць·ких ІВиро6ів та всякого вишиван

ня вовняною ниткою. Через те й сорочки бувають вишивані 

волічкою. До того життя ·серед буйної гірської природи від

·било свій ·Слід на ріжнобарвних вишив-ках гуцулів. Коv11ьо

ри пестрі й ро.з·кішні як і гірський краєвид, але так вдатно 

згармонізу~вані, що ·прекрасно зливаються з собою. Буйність 

і свобода гірського життя відбилися на •гуцульських вишив

ках. 

Поділля, що обнімає велику частину Галичини й тро

хи правобережної України, знова також відбило зайняття 

.людей, їх настро~ і в·пли·в природи на вишиванім орнаменті. 



Поді.1.1я знане з свого родючого чорнозему, тцо вимагзє 

тяжкої праці сезон за сезоном. Рі"1ьнича праця при землі це 

підстава життя подолянів, яка також .пишила свій відтиск 

ш1 поділь·ській орнаментиці. Взори со.1ідн1 и масивні, тнr

нутьсн темни\ІИ смугами наче ріJ1:1я. Нема ве,,;шкої пишноти. 
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Взори .переважно 1rеометричні, низинні й хрестикові. Кольо

ри звужені до двох-трьох, в яких чорне й червоне переважає. 

Взори дещо одноманітні. Та І Іоділ.'Ія велике й ріжні відмі

ни та місцеві стилі мають щось свого додатного, що й по

ді.'Іьським виши:вкам надає ріжнородности. 

Велика Україна своїм зами.1уванням до ажурного шит

тя, до 6.1іщп дел=катних ко.~1ьоrів та гнуч·ких ро·стинних мо

тивів відбиває в свої;1,1 вишинковім орна.менті безмежний 

простір степу. Щось наче степовий характер данного вільно

го козаr..::тва. З самого серця України виникнули на.йбільше 
мистеuькі цінности переняті з лід впливу природи й хара1(

теру давної вільної У.країни. 



ЗНАЧІННЯ І ПОХОДЖЕННЯ УКР1·1,НСЬКИХ НІР;ОІНІХ ВЗОРІВ 
Лю16уючися красою українських вишивок мимоволі зро

джується ·питаннн, звідки ті народні взори в нас взялися, що 

лягло в їх основу і що вони представляють. А відповідь·~ 

На жаль досі нема в нас науково опрацьованої роз:відки, щоб 

~'нраїнсьна хата в Музею Союзу Унраїнок Канади. 
(Виконаннл п. Петра Зварича.) 

под<Jла анторітетні відомости. За відповідсю треба лоринати 

в далеку даннину щоби відшуJ{ати початків вишиваного ор·· 

наменту, наче в таємну мряковину. Це одна галузь україн

ської культури, що ще чекає сво1го історика. 

Орнамент :це найменше досліджена галузь українського 

народного мистецтва. Такий дослід цілком зрозуміло має не

мало труднощів. Орнамент іПОявлнється на ріжних ужитко

вих речах і залежить від матеріялу, на якім його зображено. 

26 
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РізЬJблений матеріял ріжниться ·від вишива~ного чи тканого. 
Также само не однаковий орнамент ви11ворювався на посуді 
й лисанках. Тому й дос,,т1іди про орнамент мусіли 6 йти за 
матеріялом, на нкім він зображений. В додатку ріжні епохи 

й стилі впливали своїми дорогами на еволюцію орнаменту і 

відбивали свої знаки, при чім орнамент мінявся. Студія орна

менту представляє дуже розсяглий предмет і потребує вираз

ної КJ1ясифі,кації та навіть деталічности. Досі археольоrи та 

ет.ноrрафи попали на деякі сліди давної орнаментики з ріж

них •памяток передхристіянсь.ких могил та інших розкопів. 

Однак ті ~памятки не в·ключають вишивок ані т·канин, бо це 

мало трі'Вкий матеріял, щоб зберkся століттями. 

Одиноке по чім можна студіювати давніші тканини й ви

шивки, це ·старі ікони по церквах, давні портрети і мініятури 
в старих книгах. З огляду на такі труднощі досі мабуть не 

зроблено наукового досліду 1про вишивковий орнамент. Все, 

що 1появиJ1ося друком на ту тему, тут то там, в деяких видан

нях, це тільки спро·ба. Хоч і та спроба українських вчених ки

дає денке світло на нашу ·старовину, що та·кож собою цікаве. 

Лроф. Г. Пав.1уцький в ·своїй книжці: "Історія Україн
ського Орню1енту", Київ, 1927, пише: "Передув6м треба від
значити, .що коли шукатимем початків орнаменту, звнзано

го в цей час з хатнім ужитком, то треба буде повернути до 

далекої старовини мaJlO не до передісторичних часів. Не слід 

забувати, що наші предки мали період передхристіянс1J.кий; 

од тоді йде багато найцікавіших і найголовніших фop:vr Н3.

шого орнаменту. Стасов з приводу великоруського орна:.1сн

ту зауважив, 'ЩО речі, на яких є шиття, здебі.1ьшого вжива

ють задля мети реліrійної та урочистої; уже за дуже стародав

ніх часів рушники, що становлять і досі толонну масу речей 

вишитих, чіпJ1яли на деревах, як виконувано релігійні обряди; 

і це були святі приноси, знак о·божування, жертва. Що ж :\Ш 

бачимо?! 11 досі звички стародавнього логанстна не зни:кди і 

рушники чіш1яють, як і за минулих часів, навкода обрагія, 

хрестів на ·кладови1щах, прикрашують ними весільното ста

rосту; одіж, святкове ліжко теж прикрашують вишивками." 

"llle 6іJ1ьше переконує Стасова в його думці те, що серед 
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орнаментів знвляються фіrури надто ·вже характерні, щоб їх 
ск.1адено ви1падково. Наприклад, ми зустрічаємо свасти.r<у 

(.1оманий хрест, гачковатий хрест, м.1иночок). Не можна ува
жати цей орнамент за звичайну гру ліній. Він існує в багатьох 

азійських л.пемен і народів; це один з найдавніших знакіg 
віщування доб-

ра, бажання до

бробуту, одхи

лення нещастн. 

Він був відомий 

ще з найдавні

ших часів у ста

родавній Індїі: 

за йо•го згадано 

в поемі "Раман

на"; але під ю> 

звою свастика о-"' ,.., Взір 1-!а r.иглr.л. свастИІ<И. 
СО'ОЛИВО оув ПО- ftpa· 1;п р:;ору: 111 чорна. хх червона. tt виш11е1;а. 
ширений у буд- ... юr:tрантсnа. оо а;он~а, // зс.1rна, І д!ліоnа. 

ДІИСЬ·КОМ.У світі 
(навіть )' найдикіших і найда.1ьших прихильників буддіі'1-

ської ре.лі!'і'і), а звідси перейшов і до ріжних інших народів. 

Отже фіrуру, доброї ознаки можна зустріти в Індії, Тибеті, 

Персії і :vi:a.10 не по всьому Сибіру і нарешті у москаJ1ів та 

українu;в." 

"В~я наша орнаментика ріжних речей хатнього вжитк~r, 

це пізній відгомін азіятської орна:\1ентики. Значіння її дав

но з.губленu для тих, хто вживає ту орнаментику. 'Народ не 

знає, що саме криєть·ся в тих взорах та орнаментах, що він по

стійно має в своїх руках і перед очима. Багатьом здаєть·ся, 

що ці малюнки старі, але ніхто не скаже відкі.~я вони йдуть і 

що саме в них міститься. 

Павлуцький дальше пояснює, що впливи сходу на нашу 

орнаментику прийшли дорогою широко розвиненого торгу, 

що мав свій ~початок в далекій давнині. Торговельні зноси

ни з арабами та іrншими східними народами безнастанно при

носили рі·жні ·східні килими та інші вироби. 
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Про ту ранну добу Павлуцький пише: "Торг (як і вій1щ 

мандрівки народів, загальна релігія) обєднує мистецтва ріж

них народів поміж собою й надає їм ·багато спільних рис. Тож 

не дивниця, що український орнамент склавсь під чужим: 

вшшвом і осо·бливо звязаний із східним мистецтвом." 

"По друге, треба звернути увагу на те, що ще раніш, пе

ред великим ·словянським розселенням, степові племена іран· 

ські товк.т1ися по наших степах тисячу· літ, від приходу ски

тів аж доти, коли ро-згроми.ш їх інші народи - 1·оти з захо

ду, а гуни із сходу. З тими ордами, що сунули сюди з Азії, 

з Туркестану, мі·г знвитися орнамент на ·килимах і тканина:о:, 

що прикрашали намети степняків. :Племена ж ·словянські жи

ли тоді пою1д Дніпром, в :Київській околиці й вище, мабуть 

й на Волині і ,.:халі на півн:ч - в Поліссю, тай за Дніпром, :.\13-

буть теж. На сході сусідили з сло·вянами ріжні народи фін

ські, що •посідали тоді мало не всі землі :по Волзі. Маж.пиво, 

що й цим шляхом (через фінів) східнє мистецтво вшшва"10 

на словянський орнамент." 

~Ксенофонт Сосенко ·в своїй розвідці, "Пражере.10 Укр;J

їнського Ре.1ігійного Світогляду", пише, що давна релігія на

ших прабатьків в передхристіянській добі ~бу.па перебрана ві:1 

староіранці·в На його ·погляд ще· нині релігійний світ та по

бутові звичг.ї укра·і-нсь:кого народу мають виразні ознаки 

староіранщини. !Коли в.зяти під увагу факт, що староіранні 

жили в доісторичних часах кілька сот літ на Україні, то зро

зумілим є, що вони мусіли лишити по собі якийсь с.1ід своєї 

культури. Наші давні предки могли навіть привандрувати 3 

Ірану, а'6о могли •переtбрати староіранську решг1ю чере.з 

стичні·сть з сходо:м війнами і торговлями. На погляд Сосенка 

староіранці є родовими предками у1країнців. В осно'Ву старп

іранської реліrії входив культ ·Сонця і зорі. Символіка тої д.:н;· 

ної реліrії~ гол.овно ·виступає в українськи1х народних ·взорах. 

Зокрема ·Сосенко ·Пояснює значіння самого слова "взо~ 

ри". Староу~раїнський термін "узороч", якого то сдона 1це 

й досі вживають на 1гущульщині, ~походить з сrароіранської 

мови і дослівно значить "·світила з висоти, зорі, звізди". 
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Цілком ,певно це слово ·відноситься до реліrії культу сонця 

зорі. ,Саме те, що в українських взорах так 6агато зірок, що 

виступають самостійно або .мають ще й променисті лучі з 

центра моти1ву, наче .сонце, ;потверджує погляд, що в наших 

взорах криється відгомін старої реліrії перенятої зо сходу. 

Сосенко виводить, що у вавилонських та а·сирійських 

орнаментах ·виступають місяць, сонце і зоря. Восьми кінчаста 

зоря зо·крема є символом богині сонця ·в тих народів. Така ж 

·сама зоря є мотивом в українських взорах. В ро.звідці Гребе
ннка "Сліди Скитської ~культури в Галичині", 1906 р., пи
шеться, що в роз·копі коло Борщева знайдено сліди скит

ської культури й на медальйоні зображена восьмикін

часта зоря, точно така, яка знаходиться в нинішних взорах. 

Скити кочували на українських землях в далекій давнині й 

ці.жом певно лишили свій вплив. 'З другого бо'КУ це показує, 

що давні нар.оди ма.ш ·спіJ1ьні риси основані на реліrії. Мо

тиз зорі в народних взорах ,має за ,собою давну історію, що 

губить.ся в млі передхристіянських вікі'В. 

Сосенко дальше висуває думку, що в українських взо

рах денкі мо:гиви уложені по1біч себе з звіздою в центрі або 

в вершку, мають вигляд райських дерев. На асирійських па

мятниках ниступають райські дерева і Сосенко бачить по

дібність в українських виши1вках. Виразний мотив райсько

го дерева зображений на ки"1имі ч. 155 зі збірки R. Пе

щанського в Українськім Національнім Музею у Львові. 

Сосенко 1пише: "В українськім зображенні дерево має знізду 

в самім вершку і 'ПО середині, а по боках дерева якісь певиро.3-

ні зображення мають вид чогось летючото, немов самих крил 

та нагадують крилаті постаті 1при асирійських райських дере

вах. Цікаве, 1що українські 1вишивки дерев стоячих побіч себе; 

творять своїми обрисами фіrури якихось будівсJІь. Kom·1 б у
важати ці дерева символами ассирійськими, то фіrури буді

вель означували б божі трони, нкі так часто зображувано 

поруч 'Вавилонсько-ассирійських 1божих симво.:1ів. Та вид Ді,:'

рева на українській узорочі відмінний ·від ассирійських р,1й

сь·ких дерев - ,спонукує до думки, чи не ·бу.JІо в -ст~;ршш~і1 

Україні окремого культу дерев, властивого в ·Старину в Гін-
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достані. Серед буддистів в Індії 6ув осібний культ дерева. ~' 

них ·було дере'во мудрости і знання, під яким Будда в своїх 
роздумуваннях по·падав у реліrій.ну екстазу. Мало це бути 

фіrове дерево, що виростало подвійно з одного пня чи ко
реня. Під цим де.ревом нападав :Будду ворог його - і правди 
бОfКОЇ - змий і цеrо з·мия Будда побідив, а відтак після но

вої бороть1би запер його у ·свій гарнець, що в нього збирав 
мило·стині." 

Сосенко подає ілюстрацію старого взору з села Конюхи, 

Бережансько1го повіту. Взір представляє "подвійне з одного 

пня ·виростаюче дерево. З під дерева по однім і другім боці 

ви.ступає два змиї: видно їх кадовби і .пащеки. Оба своїми 

зубами хватають якийсь по·ставець у виді по·судини з по

кришкою ... Анальоrічні й інші взірці, де з посеред о6рисів 
двох сусідних дерев твориться ·вид високого поста•вника з 

посудиною на верху, в якій немов пала€ полумінь, а по1перек 

поставника на ·середині його, висить головою в низ (наче 

забитий) червоний змий. Українські вишивки дерев ус~ пред

ставляють довший ряд дерев, дуже часто ряд подвійних д~

рев. А в Індії досіль є ~буддистичні сади з рядами дерев сто

ячих парами." 

"Мені здається, :цо я не піддаюся лише фантазії, аи1е що 

є в тім ·щосr) реального, історичного. Староіранці це попе

редки українців. ~вони сусідували на захід з Ассирі€ю й Ва

вшюнією, а на сході з ~Індією. Історія оповідає, що визнав

цями Еудди 16ула також чRстина скитів. Як з А·ссирії й Вави

.панії міг лринятися у предків України, - завандрувавших на 

Придніпровя ·староіранців, культ райсь·к0tго дерева зі син

волами богів сонця й звізди; так з Індії міг прийти куJ1ьт 

святих дерев і змия. Відомі перекази зі ·старовинно-ї україн

ської реліr'ії про ·святі гаї та дуби, та 1про змин горинича." 

Дамян 1Горняткевич в ·своїй роз·відці "Роля Жінки в По

встанні Українського Народного Мистецтва" подає ріжні 
основніші елєменти, що входять в склад писанкових взорів. 
На йото погляд більшість писанкових взорів має виразне 

символічне значіння дуже данного походження. Це переваж
но ·символи ·культу ·сонця ще з передхри•стіянської до~би. 
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Горняткевич обговорює такі писанкові елєменти взоріІ\ 

як меандер, свастика, трині~г, трикутник і подібне. Коли ж 

розглянути вишивкові взори то ті самі основні е.11єменти та

кож виступають й на вишивках з деякою зміною, що вини

кає з ріжниці матеріялу ~полотна і 'півкулистого яйuя. Tol\1y 
розвідка Горняткевича ще 6і~1ьше кидає світла на наші взо

ри. 

На вишивкових взорах, як і на писанкових, часто ба

читься меандер, ломана .пінія з закрутами. Гортянкевич ли

ше, що меандер є данного походження бо знайдено прикра

су меа~щру на ое:чах ще з ·"<2:'.~яної доби в розкопах на 'У'краіні. 

Меандер тягнеться закрутами лінією і рідко коли виступає 

в своїй повноті на взорах. За те часто можна бачити по.10-

винки меандру на ~буковинських та -галицьких взорах. Одною 

від~~ ною меандру це безконечник із заокругленими лінін

ми. [ езконечник це у.11юблена прикраса гуцульських писанок 
та вишивок. До таких писанок в ·без-конечником ще й досі 

стаrляться, як до ·святости. На !Великій Україні писанки з 

безконечником також знані. Безконечна тяглість меандру й 

безv.онечника символізує вічні.сть, 1безконечність. Може бути, 

що віра в вічне, ·безсмертне позагробове життя зображува

.1ася знаком меандра чи .безконечника. На погляд Сосенка 

нзші .Jавні прабатьки вірили в позагробове життя, так як і 

спrоіранці, Від ЯКИХ ВОНИ ·СВОЮ реліf'ЇЮ ПрИНЯЛИ. Для ТОГО 

й меандер був найбі.11ьше вживаним 1взором віддавна. 

В композиціях ·народни1х взорів свастика широко роз

повсюджена. Це також символ .сонця і божества, а тим самим 

знак щастя й добра. Деколи на писанках свастика виступає 

в своїй формі, але частіше з заокругленими рогами. За те у 

вишивках та килимах свас:тика ~буває ·получена з іншими де

коративними ·композиціями. Низинні взори передають св:..:

стику в ціло·сти або частинно. Самі роги свастики виступають 

самостійно на денких гуцульських взорах, Я'К кучерики. Б на

родних взорах свастика знана під такими назвами, як .лома

ний хрест, вітрячок, кривуль1ка, косиця і ·подібне. Не мо:-1-:.с 

бути двох думок про те, що в далекій давнині свастика у:ва

жалася важним симво.1ом щастя між українцями, коли т:1:•: 
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широко принялася в орнаментиці народного убрання ре-

чей хатнього ужитку. 

Трикутник виступає в узорах і повторнється по кілька 

разів д.1я •кращого композиційного складу. На писанках 

трикутник творить взір так званий ·сороклинець. Та у вишив-
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кових взорах трикутник рідко де понвлнється самостшно 

з огляду на йо1го ~примітивну форму, а радше лучить-ся з ін

шими ел·єментами. Горнят·кевич ІПише, що трикутник також 

має давне ·Символічне .походження і зо1бражає якусь трійцю, 

я·к вогонь, во.здух і вода, а~бо чоловік, жінка і дитина. 

До христіянської доби належуть такі додатки, як хрести, 

могили, нинограл. і подібне. Ух значіння зрозуміле. 

Погляд, що о·сновніші елєменти українських народних 

взорів це давні символи ·культу ·сонця виглядає цілком слуш

ний. Давні повіря народу звязані з символами, коли ще пи-

Вишиваний ліжник. 

сьмо не 6уло знане і культура тільки розвиваJІася, станови

ли тодішні закони життя і рел1r11. Ті символи передавалися 

декоративним ·спо·собом уживаючи прикрашені речі для ре

ліrійних чи обрядових потреб. Значіння ·про них з часом за

терлося, але нарід дальше їх задержував. Запозичені мотиви 

зо сходу так на.скрізь по :мистець.ки переробилися, що вихо

дять наскрізь ориrінальні, овоєрідні і народні. 

На ~перший погляд здавалося ,б, що то невмислиме, що

би орнамент з·берігся 1в народі через сотки літ. Звичайно жива 
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мистецька творчість псрехо.-щть безнастанний процес еволю

ції і все шука€ собі нових форм, нового змісту і в тім процесі 
:міняється. Цілком певно, що іі вишивковий ОJ.1Ш:1:'І,1ент також 
піддавuнся тим ріжни\1 вллин;1~.1 і мінявся, а.1е о,сновніші пер
в!сні фор;\.ш збере;·.шся. Сю1і 11исанкові взори найкраще свід-

Взір на ліжнин. 
Крас1ш: L чорна, хх по:мідороnа, оо зеJІена, . . . жовта, - червова. 

чать про їх старинне .походження. Основніші вишивкові та 
ки"1имові взори також З'берег.ли свою перві-сність в головні
ших зарисах. Це можна понснити тим, що український нарщ 
ставився до ~воїх звичаїв з великою 1пошаною. Ті звичаї бу-
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ли для народу В('ликим законом, який вимагав строгого по

шанівку. Це -становило суть життя народу. Це була тради

ція народу, якої не можна ·було зректися легкодушно, зміня

ти а1бо викорінити. Навіть христіянство не ·було в силі викорі

нити виплеканої традиції. Тільки на тлі тоі закоріненої куль

тури і традиції ~принято христіянство. Ось так селянські маси 

жили со;бі відокремленим життям; шанували ·свою традицію, 

передавали її з роду 1в рід ~без великих засадничих змін. Таке 

наставлення до життя цілком певно вплинуло на збереження 

давних елєментів у юорах. А до того rеоrрафічні границі де

яких частей українських земель, де ще найкраще з•берег.чася 

давна орнаментика, також причинилися до з,береження пер

вісток орнаментації, як напримір, ·В 1Карпатах і на Полkсі. 

На підставі тих малих скромних с.про~б наших ·вчених до· 

слідити народний орнамент у вишив~ках, ·писанках та ки.;ш

мах в ріжних українських районах виходить, що той орна

мент не був 'Зложений ·при.падково ~без ніякого пляну одrшм 

мист~цем. Т·вір одної особи не принявся б ·в такім широкім 

ужи-гку, як воно є. В тих взорах криється глИ'бока замрячена 
імлою давнина нашого народу, що ще 'Потребує до1<дадні 0 

шого і·сторичного дос.'Ііду. Та ·сьо·годні та да'Внина відкрн
вається ·перед нами наqе чудова казка, повна rлибОК(}!'г1 т;::;

ємного змісту. 

У;країнсь·кі взори з1берегли <:вою первісність в оснонн:

ших формах і видержали змінчивості та наступи ріжних течій, 

ріжних стилі'В. Сьогодні ·ми ними любуємося і зроджується в 

нас подив і пошана до цього ·Св о є р ід н о г о т в о n v 
нашого народу, що від віків жив на -своїх земпттх своїм: 
життям, ·сноі;ми з:вичаями, своєю традицією і ззкріtп1в 

те життя ·евоїм орнаментом. Ось той орна:мент для нас 

сьогодні це наче живий документ ·соток :r10коJ1інь, що зберіг~ 

ся ·Своєрідною формою і перейшов до нас в спадщину, як 
велика не'б)71Вала ціннkть. 



ЗІГІЛ~ННІ огп11 ВИІНІК 
З поміж ручних виробів народня вишивка є най-більше 

.-поширеною і загально улюбленою прикрасою. Сьогодні зо 

зміною обставин ·переноситься та вишивка з сільської хати, 

з народної сорочки, з рушника до модерного дому та модер
ного убрання. 

В приміненню народноі вишивки до модерних ужитко-

1шх ·потреб часто ~бачиться деяку недостачу. Та недостача 

може лроя·влятися у виборі нзору і матеріялу, в залежності 

взору до предмету, який прикрашує, в залежності взору до 

Доріжна винонана на льняному полотні. 
Доnкруrи викінчена вузенькою nишиnкою. 

роз~tіру матеріялу, в розміщені взору, в доборі кольорів ни

ток, в спосо~бі виконаннн і загального викінчення. Б тій ·Спро

бі примінення народної вишивки до модерних потреб роз

ходиться не тільки 1про загально мистецький вигляд викін

ченої речі, але також й ~вірне передання характеру народного 

взору ~відносно композиційної форми, те~ніки і ІКольору. 

Матеріял. 

Українські народні вишивки вимагають відповідного ма

теріялу, щоби вигляд вийшов ефектовним і технічне вико-

37 
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нання досконалим. Для того рівно ткане льняне полотно бі

лого, ·Сірого а1бо кремового ·кольору найкраще нада·єть·ся до 

української вишивки. Виглядом народна вишивка переваж

но 6уває чорнобривою й через те кольоровий матеріял не 

може передавати її ·властивої :краси. Зно·ва шовк або інша 

матерія, що не має рівного ткання основи і ткальної нит·ки, 

потребуватиме канвового підкладу для виконання. 

Характеристичною прикметою народних вишивок є 

уклад стібів по нитках ~полотна, то є розраховується нитки 

полотна відповідно до взору. У виконанні народних взо

рів не радиться послуговуватися ·канвою, якщо матеріял від

повідає до шиття по нитках полотна. ~Канвове вишивання ні

коли не ~видасть такого гарного, рівного і злитого викін

чення, нк шиття по нитках полотна. ·Канвове вишивання най

краще ограничити до таких матерія.11ів, до яких канва необ

хідна. 

Нитки до вишивання уживати першої нкости, головно, 

щоби були три.валі в красках і не блідли з роками вжитку. В 

Канаді для тої потреби найкраще надаються нитки марки 

Д.М.С. ~грубість 1ниток має відповідати матеріялові, щоби 

поміж стібами не видніло ясне тло полотна. Дрібніше· вюпи

вання потребуватиме розділювання ниток . 

. Кольори ниток. 

Найстарша українська вишивка 1була виконана білими 1 
або неви.біленими сирими нитками. В багатьох околицях 

наших вемель ще й ·сьогодні залишилася звичка вишивати 

б і л и м и н и т к а м и. На ~Великій Україні дуже часто 

сорочки вишивані тільки білими нитками. Также само 

й в Снятинщині народна ·сорочка задержа.па біле вишиття. 

Зокрема старші жінки вважали невідповідним вишинати {',,_ 
бі ·Сороч1ку 1колірово. Білі вишивки ще подибуються на І\

цульщині, Покутті, Поділлі й Полтавщині. 

За1гально українська вишивка є чорнобривою на виглял 1 
то є чорні нитки розводять взір, а червоні, чи вишневі запов

нюють ·певні 1площини. В ріжних взорах виступають додаткн

ЖQІВтних, помаранчевих, синіх і зелених кольорів. Такі дО/І)іТ-
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ки залежать від місця ·походження взору та від техніки. Де

які части українських земель мають ·свої питомі кольори, що 

надають тим вз орам їх питомої місцевої характеристики. При

міром, давніші взори Сокзльщини 1були тіль·ки чорні з ма

лим додатком червоного, а пізніше декуди принялася доміш

ка жовтого в дуже малих •додатках. Зеленого кольору зu

в.сім не вжинаJІи. В Я'Ворівських взорах домінує червоний ко

льор з додя.тком жовтого, помаранчевого і зеленого. Бучач

чина і ІКосмаччиt-Іа витвори.1и собі смак в теплих красках, в 

яких ріжні від

тінки чер'Воних 

кольорів пре

красно злива

ються з жовти

ми й помаран

"Ч'евими з де

якою доміш

кою зеленого. 

Гj'Іцульські ВЗQ

ри найпишніші 

і скаля ко.пьо

рів широка. На 

Великій Україні 

взори викона

ні настилуван 

ням виступn-

ють в делікат-

nодушка з рукава жіночої сорочки. 

них 16 ,ТІідих молочних відті1нках, хоч також бувають чорні й 
червоні хрестикові взори. По цім можна бачити, що певні ра
йони вит.ворили собі свої ·власні смаки ·відносно взорів і гар
монізації 1кольорі1в. Це можна найкраще бачити по народних 
сорочках, головно тих, що походять ще з перед лершої світо
вої війни, які ще досі в Канаді де·куди з·береглися 

ІВ галицьких та буковинських іВЗОрах, які найбільше в 
Канаді розпо·всюдили·ся, найкраще ·задержати їх властиві ко
льори. Народні взори ·виЯІвляють надзвичайну тонкість сма
ку в гармоніза~ції :кольорів і іварта 1їх такими затри,мати .. Не 
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кожна вишивальниця може сама •переробити вишивку вдат-

но. Часто перероблений взір вия~_лнє якусь недо·стачу. На

родна вишивка має вартість, коли збереже вірно свою :ком

позиційну форму і властиві ·собі кольори. 

Декуди 'В 1Ка~наді ·закралися чужі впливи до вишивок не 

тільки в кольорах, ал·е й в ·самих взорах. Ріжні взqри роже
вих рож та інших квіток з зеленими листками та на:віть. 

пташками вишивані хрестиками, не уважаються україн

ськими. Саме хрестикове шиття ще не вистарчає, щоби вони 

були народні, 1бо тим ·опособом вишивання послуга.вуються 

ріжні народи. Хоч ростиНІні взори, як рожі, є знані україн

сь:кому народо·ві, то однак вони ніколи не наслідують при

родної рожі ні формою, ні 1кольорами. Такі ростинні взори 

найкраще задержати чорно6ривими, так, як їх нарід ство

рив '6ез перероблювання- на чужий спосі~б. 

Новіші українські еміrранти, що осілися ·в Канаді перед. 

другою світовою війною, при·везли з собою деякі вишивки, в 

яких також :можна до~бачити чужі в·пливи. Мабуть й на рід

них землях вишивальниці де1куди присвоювали собі дещо 

новішого з чужих країв. Ці чужі додатки не підносять краси 

вишивки й треба їх вистері1гатися. 

У вишивках ~нераз 1бачиться недостачу в дібранні кольо

рів до ·взору Яркі, кри·кливі та незгармонізувані кольори ни

то·к відбирають всю красу вишивки. Український нарід на 

причуд вміло виробив собі ·смак до гармонізації кольорів у 

вишивках та народнім одязі. Тому треба вистерігатися й не 

напихати силою кольорів до української вишивки, яким там: 

не місце. 

Взір і його розміщення. 

Підбираючи взір до вишинки треба розважити, нкий 

предмет та •виши·вка 6уде прикрашувати, який роз~1ір вишив

ка ма·є мати, 60 від то1го буде залежати, чи взір має бути гу
стий, масивний чи прозірчастий, делікатний. 'Взір також му

сить бути ~підібраний до матеріялу. Збиті масивні взори ча

сом потребують грубшого матеріялу. Ко.11и матеріял ІllПн.ко~ 

вий, як це ·буває з блюзками, то густа нашита вишивка не 
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Вишивrш з Проєтку Вишивок на Воєнну Ціль заходом Союзу Унраїно1і Канади - 1943. 
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ходить так гарно, як прозірна делікатна. Знова й сама веw"ІИ
чина взору мусить від1повідати до розміру полотна. Над цим 

треба· застановитися. 

Розміщення взору на ·вишивці зокрема вимага€ уваги й 

до·брого смаку. 'НакО'пичення -взору на вишивці виходить пе
ресадне й негарне. Дуже часто скромна вишивка манить О!Ю 

своєю С'Кромністю й прО·СТОТОЮ. 

Винінчення вишивни. 

:Краса украЇІнської ~вишивки залежить не тільки від взо

ру, його розміщення та ·кольору ниток, але також і від спо

собу викінчення з обох сторін. Права сторона перше звер

тає ува~гу на -себе. Спо·сіб укладу стібів :має бути віJ1ьний бе:-1 

стягання. Хрестикові стіби зокрема укладати в один напря:м 

н цілім: взорі. З того не тільки права сторона буде виглядати 

досконаліше, але рівночасно й лівий бі·к вийде кращим ·~~ 

стара1ннішим з потягом сті~бів в один напрям. По мистf"Щ:-'КИ 
виконана 1вишивка не буде мати з лівої ·сторони rуд~ів ані пе

ретяганих ниток. Щоби уни:кнути rудзи, підшивати ноч.uтсн~ 

і кінець нитки попід ·вложені ·сті1би. Коли нзір вимагає за

повнення тут то та.м додатковими кольора:чи в далеких :від

ступах, то замість леретнгати нитку поміж відступ;:,;.,п1 з ,1і

вого боку, підшити її попід стіби і втяти. Ци:vі ОJ";ПП1еп,стт 

тих наплутаних та ·перетяга:них ниток, :шо так ттсуюп-. лнг:rя,л . 
. лівого боку нишивки. 

Денкі народні сті·би, нк настилування (гладь}, сте-6нівt-~а, 

шнур:коваті півхрестики, ·соснінка і шнуrочк:и ;нноться вико

нати двобічно, то є однаково на обидuа боки 3 с11П01 l .Щ.J~ї[.(}1 

сторони вишивки. Навіть і хрестика.ві стіби ~10>t<1;~; Іі•И1'И ~.tвс 

бічно, хоч таке ВИ'КОН3іННЯ дуже c1or::i.n:нP 1 не лрян::тичне:, fн1 

забирає надто багато часу .. У виборі ·взору до д.ея-:ких виши
вок варта послуговуватися дво,бічними: сті,бами. Старанно ви

конана пра1ва і ліва сторона вишивки підносять її вартість. 



УКРАЇНСЬКІ НІРОАНІ СТІБИ 
Українські народні вишивки ~багаті не тіл~ки ріжнород

ністю взорів, але й також ріжнородністю те:юніки то є спо

собом вишивання. В ріжних частях українських земель ви

робилася відмінна техніка народних ,сті.бів і з тими сті,бами 

варта познайомитися, щоби не ограничуватися виключно до 

хрестикового сті1бу, як воно є в ~Канаді. Поза хрестикове 

шиття '€ 1ще ,багато інших сті1бів легких до вивчення. Яворів

щина видала взори ~виконані настилуванням (гладь) скіс

ним півхрестиком, ланцюжком, ·стебнівкою, ·Соснівкою та 

тнглими шнурочками, що разом творять дуже цікаві взори. 

Знова :Поділля, rГуцуль:щина, Волинь і Бойківщина витвори

ли прегарне шиття, що вишивається низом, то є з лі,вого бо

ку і називається ~низинкою. !Відміною ни.зинки є заволікання, 

підбирання і 'Морщинка. На буковинсь·ких ~вишиВ'ках висту

пає настилування (гладь), ·стебнівка, 1позаглінний стіб та 

ланцюжки. 'В деяких частях Галичини є ще кручені й коле

ні взори, я.кі виконується ·стебнівкою, гаптом й шнурковим 

плетен~ням. Ще 'Є так зване п.носке к.1адене шиття подібне 

технікою до насти.пування, що дає прекрасне викінчення з 

абох сторін. іВелика Уікраїна видала вирізувані вз.ори й насти

лування. ~Крім того є 1безліч рушни~кових ·взорів, які, на жаJrь, 

не є так добре зна1ні західними українцями і нема потрібних 

інформацій, щ0rб їх вивчити докладно. 

Для того в цім ·підручнику обговорюється док"1а.1ліt11·~ 

ті.1ьки сті6и .західної J·,країни, які ~більше прос.піджено та 

поширено завдяки ~Кооперативи Українського Народного 

Мистецтва у Львові, що до другої ·світової війни в тім напря

мі ·пок.11ало 1багато праці. 

Давніші українки ще послуговували1ся переміточюсл 

шиттям, яке не так добре збереглося до сьогодні й в Каш1ді 
воно ма..110 знане. Нераз буває, що народний взір містить в 
.собі кілька вище з1гаданих ·СТі1бі1в і творить прекрасну цілість 
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та ·багацтво с1юїм виглядом. Добра шев·киня послуговується 

кількома сті·бами в однім в-зорі та вдатно добірає спосіб 
ШИТТЯ ДО ІВЗОру. 

Українські народні -сті1би є легкі до .вивчення і дають ши

рокі мож.'Іивости. Нема потреби звужуватися тілько до хре

стикового шиття, коли нарід витворив таке багацтво техні-

ки. 

Хрестннове шиття. 

Найбільше поширене і всім знане це хрестикове шиття. 

Хрестикові ·стіби повинні все йти сво~ми раменами в одну 

сторону, то є щоби всі потягнення спідної нитки йшли одна

ково в один напрям а верхні перехрестя також йшли однако

во в один напрям. Вишитий хрестик має собою покривати ту 

11 

Хрестинове шиття. 

часть по.'Іотна, яку схрещує, щоби :поміж раменами хрестика 

не продиралося ясне тло. Це витворить одностайну масу 

певної крас-ки відповідно до взору. Такий ·порядок ниток в 

хрестиках дасть кращий вигляд вишивці з правого і ді.вого 

боку. 

Хрестикові стіби можна укладати двобічно, значиться н 

процесі шиття укладати такіж самі хрестики з лівої сторu- . 



1. 

2. 

З. 

ни, як і з правої. Це е 
трохи складніше шит

тя, але за те цінне ДJІЯ 
таких ужиткових пред

метів, як хусточки й ша

лики. Нема нічого ·гір

шого, як вишивана ~у

сточка з наплутаними 

нитками з ~1івого боку. 

Стебнівка. 

Стебнівка має кілька 

назв. Декуди цей стіб 

називають "аа голкою". 
В Сокальщині назива

ють його вистягання. 

Виконується його так, 

як вже сама назва каже, 

за голкою. Сте'бнівка 

, подібна до стебнуванвя 
швальною машинкою. 

Цей сті6 дає тонкі лінії 
Двобічні хрестикові стіби. і надається на прозірча-

Стебнівка. 

сті взори, а також й 

на обведення ріжних площин. ,Шиття 

стебнівки дуже лег.ке, ~бо то звичайне 

стебнування. Шиється його в той спо

сіб, що береться на голку дві нитки 

пологна, витягається і знова верта

ється поза голку в те саме місце, щоби 
покрити тих дві нитки полотна. По ап

rлійськи цей ·стіб називається "бек 

стич". 

Стебнівку можна вишивати дrю

бічно, то є однаково з обох сторін. 
Набирається на голку дві нитки полот

на, витягаєтьсн і лишається ті дві нит-
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ки незакритими зверху. Цілий час шиється ТОJІКОЮ вперед, 

не вертаючися назад, так, що дві нитки на полотні закриті, 
а дві отворені. Опіс.пя обернути шиття і вертати по тій са

мій дорозі та закривати незакриті місця. Можна також за· 

шивати незакриті місця починаючи з початото місця замість 
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Делікатний взІр кучеринами виконаний стебнівною в однім 
кольорі. ТемнІ нвадрати по ~<раях винонані хрестиками або 

настилуванням у відміннім кольорі. 

з кінця. Це дасть рівніші сті1би. Двобічне шиття стебнівки 
видасть однаковий взір з обох сторін, так як машинкове 
сте-бнування. Двобі1чний спосіб шиття трохи більше забирає 
часу, але за те вислід кращий. 

Настилування ( r ладь). 

Настилуваннн також називається 1плоским кладенням, 

гаптом і гладь. Настилування значить "застелювати", гладко 
стелити на площі. По анr"1ійськи цей сті1б називається "флет 

Настилування (гладь). 

стич" або "се

тин стич". На

стилу в а н н я 

(~гладь), це зви

чайне гаптуван

ня, sше загаJrь

но в-сім знане. В 
Канаді наu'Іі 

співrромадЯ н и 
анrлійці вжива

ють багато гап-
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ronm 

ту в своїх 

вишивках. В 

українськ и х 

взорах на-

стилюван н я 

вимагає то-

чного раху-

- тmm Wl\1\' 
---}-OOD' 

еання ниток 

так само, юс 

інші народні 
стіби. Всі сті

би настилу

вання укл::І.

даються бли---· Настилування (гладь). 
зько побіч 

себе, чю1 творять одностайну 
поверхню й гладкий вигляд, 

як 1вже саме с1ово гладь озна

чає. До того й .'Ііва с_торон~t 
виходить г.:та;:щою і закритою. 

Насти.~ування в комбінації з 
іншими стібами. як стебнівк~1, 

Настилування (гладь). .1анцюжок й п.1етінка або й 
ІІL'f1::'ТИЕ3НШ1 ТВОJ1ИП) дуже сфектовний вигляд. 

Ланuю:tнок, соснів1{а, носична і перетинання. 

V 
Соснівка. Ланцюжок. 
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Косична. 

Додатними сті,ба\ш 

в наших народних 

взорах є ланцюжки, 

плетінка, соснівка, 

косичка й перетикан

ня. Звичайно ті ·стіби 
Переволінання або перетинання. 

вживається 'При виповненню розведеного взору. Косичк,у 

вживається при викінченні берегів низинки. Ланцюжки по

нв:r51ються на нворівських та буковинських взорах, хоч де-

Гуцульсьний стилізований взір, винонаний 
перетинанням. Взір леrниА, прозірчастий. 
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коли подибується ланцюжковий сті1б й на інших вишивках. 
Перети1кання, це щось наче половина шви стебнівки, бо береть

~я на голку по дві нитки і шиеться все вперед, не . вертаючи 

Перетинання. 
Краски: - брунатна, - - червона, 

оо цеr1яста. 

жовта, rr ве.1еиа 

назад, та1к що дві нитки полотна закриті, а дві отворені. Ча
сом цілий взір розведений ,перетиканням ~без запоіВнень, чим 

виходить дуже делікатним й рідким. 
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Полтавсьне вирізування й настилування. 

Найменше в нас знане це шиття .з Ве.-'Іикої України, го

:ІОвно з По.~тавщини. З ним варта познайомитися, тому що 

нано своєю дс.:1ікатністю є таке придатне для модерних у

житкових потрl'б не ті.:~ьки для себе, a.ic іі для поширення 

між чужими, нкі такою роботою скорше захол:1юються ніж 
тяжкими кольористими га.-1ицькими взорами. 

По:павськl' вирізування й насти.1уваю1н ::\ІОЖна легко пе

рейннти. Це 

шиття звичай

но виконується 

бі.1юш або сі

ри:v.и чи де.~11-

калшми мо.rо

шни:vш краска

ми, як бл ідо 

жовте, бронзо

ве, го.1убе та 

інші пастелсuі 

краски. Вирізу

вання комбіну

ється з насти

:1увшшя:vr. Об

чис.1юється :1а 

полотні скіл~_,

кість ниток, так 

с:н10 як і на xpe-
tlзtp вир1зувс.ння настилування. стики, для ви-

конання вирізз

них віконець по.Jаних на і:1юстрації. Кожне віконце обкидё.

єть ~я ·11сrше ниткою u красці вишивки. Коли віконця викін
Ч'ні к:;-:а.Jратово. то є край \1отиву обкинений вишивальною 

нитксю. серет:~ся на го.1ку ті нитки по.1отна, які ~ають бути 

вир:з~·ні й підрізується їх попри сз:vrий обкинений край го

стри:'І~;І нож~.-:чка~ли. Ті нитки, що :шшаються не витнгнени:vш, 

обки.:уt:ться Г)'Сто нитками, чим твориться перехрестя, 

як Еи::но нз і:rюстр:.Еtії. Вирізування вимагає точного чис.;1ен-



Серветки nолтавсьним вирізуванням. 
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ня ниток. Так же 

само й настиJІу

вання, що йде в 

комбінації з ви

різуваним взо

ро:\1 вимагає 

точності в обчи

с.1енні ниток по

лотна. Треба Cl~ 

спроGувати, що

би зрозуміти це 

Т !'~! Е ·~ I U ИТТЯ. 

Обнидування вінонців. Обнидування перехрестя. 
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Заповнення обниданих 
вінонців нашитими 

нитнами. 

Обнидування вінонців 
в тяглім ВЗQрі. 

" Спосіб робленнs1 
галузни на 

беріж1<и. 

Гапт. 

На Великій Україні вишивають ра.стинні мотиви гапто:\1. 

Ріжнородні стіби, якими вишивають рушники на Великій 

Україні, 'ГО.'ІО'ВНО в Полтавщині, називають гаптом. До цих 

стібів на.'Іежать переволікання, перетикання, циганська до

ріжка, настилування, стебнівка, водний стіб й обмітка. 
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ПолтавсьниА гапт. 
Рушпю\оuпіі взір :.i ВеJІикої України викопаний рушниковими стіба:ми, які 
заrа..1ьпо знані пі,ц ваЗвою по.1та.вський rапт. Рушникові стіби ріжпородві. 
На рисунку рушниковий взір викопаний такими стібами, як настилувапвя, 

перстикання, ланцюжок і стебнівка. 

Низинна. 

Технікою низинне шиття вяжеться з тканням. Сама на

зва "низинка" походить з того, що ~взір роз·водиться на по

лотні "низом'·, то є з лівого боку, чорною або червоною нит

кю. Утворені 6ілі площини· заповнюється одною або більше 

кольоровими нитка.ми. :Кольорову нитку, якою розводить-ся 

взір, провоv1ікується на всю ширину взору без перерви з по

чатку до кінця взору. Виглядом розведений взір виглядає на

че ви1'каний. 

Рисунок ч. І показує взір, який підшиваєть1ся. На тім ри

сунку ·видно праву сторону. Хоч низинку вишивається з Лі

вої сторони, то однак можна взір ,починати перше з правої 
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сторони. Д.11я початковців це прийде лекше, а годовно, ко.1и 

відшивається взір з картки, або з густо нашитого взору, Щ<) 

тяжко про.:,;Lідити початок. Пізніше, по відшиттю половини 

взору перейти на .1іву сторону. 1Рисунок ч. 1 побільшений і 

кожна кпатка на рисунку означає дірку в по.'ІОтні. Чорна .пі

нія це нитки з пра'Воrо боку, які вже ,пишаються на взорі. 

Там, де на рисунку не видно нитки, то вона піш:1а попід с11ід 

Виuщ~ання низом. 
Рисунок ч. 1. 

Рисунок ч. 1 показує розвід чорною ниткою. 

полотна з лівого боку. Шиється ниткою через ц1.1у ширину 

взору і ~нова вертається тою самою дорогою аж доки взір 

не розведеть·ся. 1Коли відшиється половину ·В~ору, тоді о

бертається полотно на лі.вий ~бік і продовжується шиття з 

лівого ~боку. Шиття з лі1вого боку йде скорше й лекше раху-
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вати нитки полотна. А до того шиттям з лівого боку нитка 
краще укладається з правої сторони. Відшивання взору з 

пр.а.вого боку не є о6овнзкове. Нкщо взір виразний, то мож
на відразу його відшити з лівого боку. 

Рисунок ч. 2 
показує той са

мий ~взір з лівого 

боку. Одна ча

стина це відшит-

тя взору, яке 

розводилося з 

правої сторони, 

а решта продоп

жува.1ося з лівої 

сторони. Та го

рішна часть від

шиття вже :має 

заповнення J 

правої сторони, 

а до.1ішна ~1ає 

тільки розвід 

взору. 

Рисунок ч. З 

показує той са

мий взір з право

го •боку. Горіш

на частина за

повнена, а до.11-

шна тільки роз

ведена. Рисунок ч. 2 

Розведений взір заповнюється з правої сторони таким:1 

кольорами, якими ~бажається, уживаючи до того настилуван

ня (~гладь) а·бо шнурковатоrо півхресника. По боках низин

КИ', що йде рівною лінією часто ужИ'ваєть·ся таких сті.бів, як 

ланцюжки, со·снівка або плетінка чи косичка. 

Низинка належить до найстарших способів 'Вишивання і є 

чисто укра1нськи.м витвором. Своєю ориrінальністю й кра-



Рисунок ч. 3. 

сою низинка за

слуговує на те, 

щ0tб з нею по

знайомитися та 

плекати. На пер

ший погляд ни

зинне шиття мо-

же виглядати 

трудним та не

зрозумі.1им. Та 

спробув а в ш и, 

покажеться, що 

низинка лекша 

до виконання 

ніж хрестИ'кове 

шиття. 

З терпеливі-

стю деякою 

вправою скоро 

зрозу:\tіється цей 

цікавий спосіб 

народного ви" 

шивання. 

Заволі1<ання, підбирання й морщинна. 

Поді1бним до низинного шиття є під1бирання і заволікан

ня, тільки ріжниться тим, що шиється 1взір з правого боку 

полотна і не шириною взору, як в ни.зинці, ·тільки вздовж 

взору. Звича~но підбирані взори шиється одним кольором 

без інших ко.1ьорових додаткі~. За примір такого шиття мо
же послужити морщинка, вживана на рукавах гуцул,ьських 

жіночих сорочок під уставкою. 
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Заволікання. 

Заволікання це пародавний спосі1б шиття питомий Во

лині й По.аіссі. Взір йде за нитками ткання верхом а не ни

зом. При за~воліканні взір починається з ·самої середини й 

шиєть·ся довжиною аж до другого краю. Всі нитки йдуть в 

один напрям. Заволікані взори б.уваЮ'Гь однокольорові. В 

двокольоровім шиттю додатний кольор ніколи не перети

кається з основним кольором, тільки у~кладається побіч него. 

Морщинна. 



58 

Морщинна. 

Морщинка подюна до заволікання. Взір виконується з 
правої сторони поJютна довжиною взору. Шиється звичзй
ни;м ·сті·бом по.за ~голкою, беручи на голку дві нитки полотна. 
Ужи.вається до 

го гру;бу нитку,;;;::- -=-=~= ::::-. ·-==~-- -== 
або волічку, ще- =--====: - ::::- -=-=- -
би стl.1би злива- -===-- =====--=--= 
лися і творили 

одностайну ма{;у 

кольору. Нитки 

~~~~ ::: ~~~~- ~~ == - ====~==· ~ ====~ ~ 
~ -_,.-.~~ ~====·- ~ ====~ :::=:--... :_ ~:.:r.:: ..- =-== =-==- -=====- -==== - - = 

полотна ===·- -~==-- ~===: ---====-= --раху- --- -===~ ... ::- ~=-=.-i ~~--~ ..-~ . ~~- ~~~~ -~~~~ 
ється т о ч н о .-:::==- - - -=- -===- ----

~-:: ::: -~~ ~~~~ ~~~ 
вздовж ;в з о ру--=::.==- - _.::,_ - -=-:::.=.- -==== 
аж до ДРУГОІГО "=- -===- -=- -===- -==== -

. ---- ----·-. краю. п·ри то·му ==- -===- -- ·-===-= = ~~-~ ~-~~~~~ ~~~~ ~ ~ 
~~-~~ ~~---

нитка зявляєть

ся :поверха, то 

знова йде попід 

спід відповідно 

до взору. Мор-

~ 
Спосіб вишиття М9Рщиu1tЦ. 

щинк_v .::вич::~йно вишивається одним кольором. Викінченя. 
морщинка rиг.пядає наче виткана крайка. 

іlІиття мсрщинки надається на декоративні подушки, 
завіски, доріжки та інше, що вимагає скорої декоративної 
прикраси. 

nозаглінне шиття. 

Позаглінне шиття мало тепер уживається. Воно найбіль
ше виступає на старіших буковинських ·сорочках. Декуди 
цю техніку називають за 1rоЛІкою або •за іглою тому, що в 
шиттю береться дві нитки на голку, а дві поза голку. Поза
rлінне шиття часто розводить 'Взір, хоч також і заповнюєтh
·СН ним взір розведений іншим сті1бом. Буває т.ільки саме по
заглінне вишиття. 

Техніка по.заглінна ,поволі зникає, тому, .що взори вигля:. 
дом тяжкі, одноманітні й нецікаві. Для тих, що поважно ін· 
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тересуютьси вишивкю1и варта познайомитися з тою техні

кою і зберітти зшншн хоч би для історії. 

Япорівсьні стіби. 

В Каш~ді :\1<.1.·10 знане нвоrівське вишивання. А що воно 

»ворівська вишивна. 

гарн~ й 11с трул1с, виртu з ним познайомитися й його пле1{а

ти. Янорінс1)кі стіби нк.-~ючають насти:1увшшя (г"·1адь), .1ан

цюжки, скісні шнурочки, п:~етінку або 

косичку й об:\1ітку. Ко.·1ьори переваж~ю 

червоні з ж;JВТИ:\1 помаранчевим і ма

леньки~ш додатками чорного, зе.1еногп 

й деко,·ш синього. На ВИГ:ІИД ВИШИВК:1 

червона. Взоrи rеометричні й ук"1ада

ються зикзаю1ми, насти"1уванням або 

кручені мотиви JІанцюжком чи стебнів

кою. По боках йдуть стопці й ряди скіс

них шнурочків в:южених тісно біля се

бе, що разом творять гарний ефект. Я

ворівське шиття дуже легке до виконаЕ-

ЯворівсьJ<И й шнуро
чок (скісний пів-

хрестин). 

ня й надається на декоративні подуш- Взір побільшений. На пv-
. лотні беретьсл по дві вит-

ки, дор1ж·ки, торбинки та інше, що пu- ~ш на кожний скісниіі 
тре-бує скорої й легкої прикраси. півхрестик. 

(Взори яворівської вишивки на стороні 133 і 134.) 
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Мереж ни. 

Вишивки часто прикрашується мережками (цирками). 
Розводиться мережки попри рубець для викінчення вишив-

І} 

ки, чим закріплюється 

треваліше краї. Мереж

ки також можна вдатно 

вживати, як декора

тиЕний додаток подіб

но, як і кольоровий взір. 

Бувають навіть й самі 

мережані вишивки. Ме

режки самі собою тво-



рять дуже гарний ефект 

і надають вишивці осо· 

бливої делікатно сти. 

Гарно виконана мереж-?\_: i1~~~1~ili!~mW 
1ка підносить красу й "J --
вартість вишивки. Ме

режки є з1вичайні й біль

ше ·складні але одні й 

другі є легкі до вивчен

ня. 

Закінчення рогів м~

режки потребує деяко·1 

6) 
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В1ші11чс1111я рогів 111ереа.:к11. 

уваги. ,ко.ш мережка йде н&

вкрути серветки чи обруса, у

важати, щоби нитки полот

на були точно обчислені і під

тяті в рогах рубця. Часом ріг, 

J.e сходяться витягнені нит

ки, лишається отвором і по

требує нашивання нито·к, що

би в тім .порожнім мkці від

повідно викінчити ріг мереж

кою, бо інакше місце лишить

ся порожним. 

Обмітна. 

Ееріт ви111иrки може бути викінчений не тільки мереж

Е' ю ,а.'ІС також обмі тк ою того кольору, який домінує в ви
ш;,~вці. Д.1я о6мітки зак:~:.здається рубець тільки в одну за

КJІадку, щоб беріг не був на.:~.то грубий і для закріплення під
шивається довкруги. ~':~~::+.:ати при тім, що.б не видно бу.10 

вистрипків по

лотна. По за

ложенім рубці у-

кладаєть·ся ко-

льоровою нит-

кою петелькові 

Опосіб винонаинл обмітІ(U. стіби густо один 
п о 1п р и другий, 

що.би поміж ними не продиралося ясне тло полотна. В деяких 

вишивках, що мають взір вміщений попри самі береги до

вкруги, можна попри об.мітку укладати по два-три рядки 

хрестикового стібу або косичку чи навіть скісного густого 
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півхрестикового сті1бу. Цим осягається солідніше викінчення 

берегі·в й о6мітка лучить·ся з вишитим взором як одна ці

лість. Обміткове ви·кінчення рубця надає вишивці гар11ої !<·~1-

_,1ьористої прикраси. 

Взірець васті.Іьвика ва біІом:у .1ьняво:му nоJІотві, береrи котро:&о ви
кінчені обміm'КОю в красках чорна і червова ва переміну. 

Вище подана ілюстрація настільника впадає в очі ціка

вим розміщенням взору, який складається з дріt)них чергу-
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ючих мотиві1в уложених побіч -себе в контрастових коль·::>

рах. rБ_ереrи на-стільника ·ВИ1Кінчені рядами стебнівки, смуж
кою хрестиків з подвійним перехрестям і косичкою. 

·~ 
Взір до ПОDИЩОГО вастіJІЬВИR& ВИRОН&ВИЇ: 

:хрестиками стебвівкою ПОАВійвим:и 
:хрестикаvи і косичкою. 



НАРОІНІ СОРОЧКА А ЗБІРНИК НАРОДНИХ ВЗОРІВ 
Українська жіню1 нід найдавніших давен найбільше ста

ранно при:крашува.~а жіночу народну сорочку, підбираючи 

найкращ·1 взірці піс:1я свого сУІаку й місцевого стилю. На жі

ночій народній сорочці затрrналено нитками найкращі пер-

Народна сорочна. 

лини народної творчости. Довгими годинами українка пря

"1а тонку льняну нитку, вибілювала полотно й прикрашува

ла сорочку взористими прикрасами, вкладаючи в ті взори 

всі свої мрії, всі бажання, всю душу. Це наче поезія затрева

"1ена нитками. 
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Сьогодні жіночі народні сорочки можна уважати най

вірнішим збірни~ком народних взорів. З рукава одної сороч

ки можна мати кілька взорі'в вцілости або в поодиноких мо

тивах. Жіночі сорочки з ріжних частин українських земель 

представляють відмінні стилі, відмінну техніку і відмінні 

.зображення настрої1в, почувань і життя, в якім витворюва

лисн. Народні сорочки треба старанно зберігати. Досі най

більше просліджено взори з сорочок Гуцульщини та Буко

вини. А варта 1б запізнатись з і 1ншими околицями нашої зем

.лі і слі;щувати за нзорами зобrаженими на ,сорочках з Бой

кі·вщини, Лемківщини, Яворівщини, Поділля й Полтави. Між 
українцями в іКанаді ще й досі з·береглися народні сорочки 

з їх сі.11. За такими сорочками тrеба розпитувати й зqеріга

ти, щоб не •Пропали. 

Любителі українського народного мистецтва повинні 
збирати собі ріжні народні взори для своєї власної потреби. 

Можна зложити собі збірник з наліпленими таблицями дру

кованих взорів. Та окремо ,варта час від часу відшивати за

мітніші взори на кавальчиках полот~на і наліплювати, чи 

пришивати ті кавальчики в окремий з·бірник Дуже часто від

шитий взір має цілком інший вигляд JІІJідшиттям ніж рисун

ком. Якщо збірка велика, то потребуватиме систематичного 

поділу відпо·відно до місця походження й техніки. При ті~\1 

можна занотовувати звідки 'Взір походить, для чого вжива

ний і нк називається. Старатися мати з-бірку якнайбі.7Імпе р?

пре~ентативну, то є, щоб були взори з ріжних частин україн

ських земель з відповідними записками. При ті:м і з~бірка ме
режок також має свою вартість. 

Українські жінки можуть знайти собі цікаву розривку, 

збираючи. ріжні зразки українських взорів та взагалі ріжних 

народних ро,біт включно з тканням. Поза саму приємність н 

тім є 1велика наука й загальна користь для ·будучого пенс> 

ління. Все, що буде зі1бране, не пропаде. 



УКРІїНСЬКНА НІРОАННА 
СТРІА 
З нагоди ріж

них н а р о д н 11 х 

свят, концертів, 

інсценізацій и1 
подібних висту

пів, доводиться 

бачити народний 

стрій на молоді. В 

звязку з такими 

висту,пами по

встає питання, як 

має виглядати 

правдивий народ

ний стрій. Часто 

буває, що народ

ний стрій З'Г0ТОВ3-

ваний в поспіху 

д.1я ви·ступу, не 

все передає вір

ність в ріжних де

тай.1ях і не все за

держує мистецьку 

красу, як пови

нен. Тому пода

ється кіль~ка прак

тичних уваг про 

вигляд народного 

строю і як йor.J 

готовити. 

Полтавський народний стрій. 

Народний стрій 

це спосіб убиран

ня жінок і чолові-
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ків в кожній части українських земель. Україна обнімає ши

рокий простір і з тої причини цілком природнu існуюп ні;(·· 
f::, 

Гуцульський стріА. 
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мінні народні одяги питомі певним околицям. В головніших· 

зарисах видно виразну ріжницю між одягами з Буковини, 
Бойківщини, Полісся, Поділля та Великої України. Навіть. 

між близькими сусідуючими околицнми бувають замітні 

ріжниці. 

При ·всій тій ріжноманітности народних одя1гів україн

ських земель принявся між українцями один репрезентатив

ний народний ·стрій з самото центра України, з Полтавщини. 

Так як українська літературна мова є виразником україн

ського народу попри всі місцеві .говори, та.к і полтавський 

народний стрій став репрезентативним українським строєм 

для ·всіх 1частей українсЬ:ких земель. Для нас в Канаді голов
но важне мати отой репрезентативний стрій з Полтав·щ,ини 

для ·себе й на виступи м:іж чужими, щоб оминути того хаосу 

й з·бирання одягів з ріжних •повітЬв, як воно нераз бу.ває. Як

що хочеться вдягати ·стрій певного повіту чи району, то вже 

тоді треба його задержати в цілости та1ким, як його в краю 

носили. Треба на те конче звертати ува1гу. Під цю пору спра
ва з народним строєм в Канаді представляється дуже невдо

воляюч о. Рід:ко де можна бачити дійсно ·стилевий полтав

ський стрій ,або що найменше зближений до полтавського 

строю. Переважаюча більшість народних строїв вживаних в 

Канаді це жахлива збиранина з деше·вими прикрасами, що 

понижує смак української жінки. Вже час з тими строями 
зробити в іКанаді порядок і ввести в загальний ужиток стрій, 

зближений до принятого репрезентати1вного полтавського 

строю. 

Український жіночий народний ·стрій складається з та

ких частей: сорочка з підтичкою (або окрема підтичка), 

плахта а1бо спідни~ця, за·паска а1бо фартух, корсетка, чоботи 

або черевики, крайка, коралі, вінок з ·стяж,ками або хустка. 

На ілюстраці~ї полтавського народного строю бачимо со

рочку вишивану на вуставці і легенько на рукаві. Корсетка 

гладка, без вишивки. Може ·бути темно-синя, або вишнева. 

Спідниця у дрі1бні квітки. Фартушок ясний, вишиваний у 

квітчастий взір. 
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Сорочка. 

Найважніша часть строю це сорочка, вшита з білого 

j 6 ГJ ~ь "-------~ 
~ 

а [7 

г 

L. 

Крій жіночої сорочки з Великої України. 
а) розріз пазухи, б) рукав разом: з уставкою, в) 1аства, r) ставок. 

тонкого льня

ного по.потна і 

довжиною ся

гає нижче плах

ти чи спідниці. 

Хоч можна та

кож П р И Д і .іІ, 

підтичку, вши

ти окремо. То

ді с о р о ч к <1 

складається з 

д в о х частей. 

Самий кр і й 
сорочки м а є 

бути народний 
не наслідує 

нрою модерних 

блюзо.к. Голов-

Жіноча сорочка з Великої Украіни. 
Цей образок покавув, п кав вяr1.я,11;атв сорочка 

АО И&РОАВОrо строю. 
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ніше вишиття сорочки це уставка приміщена на рамені впо

перек з широким і виразним взором. До уставки пришива

ється рукав з рідким 1приморщенням, що надає рукаві шири

ни. По рукаві розміщуєть·ся взір з6лижений до взору на 

уставці роз,киданий мотивами зірок, гильок чи інших моти

вів. Хоч бувають взори рукава дещо ві~мінні від уставки, то 

все таки обидва разом з ·собою повя.зані ·кольорами та голов

нішими зарисами. Юнець рукава долиною зі~браний і закінче

ний вузьким маншетом 

(дудою) з вишитою вузь

кою смужкою. Той самий 
взір повторюється на ков

нірці і на пазусі. Жіночих 

сорочок ніколи не вишива

ється широким взором на 

пазусі . .Корсетка однаково 
закриває груди й того ви

шиття не видно. Широка 

вишивка на грудS!Х жіно

чих сорочок уважається 

не народною. Довкруги 

шш сорочку приморщу

ється і викінчується вузь

кою лямівкою прикраше

ною вузькою смужкою 

того самого взору, що 

на маншетах і на пазусі. 

Приділ сорочки або так 

Сорочка до народного строю. звана підтичка, з1вичайно 
має маленьку мережку для 

закріплення рубця і вузький взір ширини одного цаля. Саме 

ту частину вишивки з мережкою видно зпід спідниці чи 

плахти. Взір ·придолу чи підтички вибирається з устанки а

бо маншет і укладається його суцільно тнrлим пасмом. 

Взори на сорочку до п о .'І та в с ь к о г о строю потріб· 

но підбирати з увагою. Наскільки можливо, найкраще при

держувати-ся типічних полтавських взорів, то є вирізування 



73 

й настилування, однак це не обовязкове. Можна підо·брати 
скромні 1прозірні взори, як подано на ілюстрації. Найбіль
шим лрогріхом ·в народних сорочках це надмірно густо на

шите вишиття вздовж цілого рукава в ріжноманітних взо

рах і кш1ьорах. Нераз 1бу,ває цілий рукав так густо зашитий 

·вишиттям, Що не видно білого тла рукава. Сорочка має 

більше вартости, ко.1и вишивка розміщена скромно в двох 
трох кольорах. Рід·ко розміщ~ний ·взір на rбілі.м тлі рукава 

краще відбиває ·вишняку й не ви·rлядає таким пересадним. З 

полтавським ·строєм не с.1 ід носити сорочку буко'винську, 

туцу.1ьську, чи з інших західних частей українських земе.1ь. 

Плахта або спідниця.· 

Плахта це тканина з тонкої вовни виконана ма.1енькимн 

квадратами з орнаментом по середи1ні .кожного квадрату. 

Тло ш1ахти ЗВИ'Чайно червоне, часами синє, зелене або це

глясте. Плахта заступає ·спідницю і складається з двох руш

никових частин, які зшиті через середину. Зішита частина 
прилягає довкола стану, а дві незшиті пілки звисають по

верха більше до переду. ОТ'ворена часть плахти прихо.~ить 

на переді і закривається фартухом. 

Плахта :це така рідкість, .що її місце чи·мраз більше за

ступає спідниця, яку лекше набути й зготовити. Спідницю 

можна шити з квітчастої матерії з дрібни.~1 взором, або з _ш~

терії з дрібної кратки. Може також -бути гладка матерія '6ез 

взору. 1Кольор матерії на спідницю підбирати вишневий, або 

в темннво-зелених чи синіх відтінках, а ніко.1и ярко черво

них, які помилково так скрі.зь в Канаді приня.1ися. Такі спід

ниці скорше циганські, чим українські. Спідниця буває дріб

но ск.1адана в фалди. З гладкої матер-її ·Спідниця може бут:і 

до.лом обшита ко.ліро·вою тасьмою •в два-три ряди .кіJІька ца

лів від долішного ру·бця. Довжиною спідниця ·Сягає яких 

14 цалів від підлоги, так, щоби лриділ (підтичку) с:ороч

ки бу.10 видно лише на ширину вишивки. 
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Запасна або фартух. 

Поверх плахти чи спідниці приходить за1паска а.бо фар

тух. Це :вузький ~платок з тонкої вовняної а6о шовкової ма

терії кольором достроєний до корсетки та спідниці. Кольор 

запаски мо-

.·~. ~'. же бути від-
~~ с:~~· 
~.а.4 чмаіни"нниой, сиз1нвия-...... ~" -

=;/f,a~:·J·:~,a;i. ~:· ;~~~~~: кремовий чи .. ~-х навіть виш-"~.~ ~·· • • ~~><" xw~ ~·.: ·.: ": ·" "~ ~- .: ~А ~ невий відп о-

:..:· ~ І ,. 8111 ·;..: відно до ко-
" -~ .. ~ . • 8а " • льору ·спід-

_. ....... _ •Jl t .. " - ·· ~" ... " ниці й кор-
_./· : : "·.,. ·сетки. Біді 

• • льняні запас-
._ __ 

ки вишивані 

широкими 

смуг а ми І:і 

---------------------- кількох ря
Взір на запасну. дах з долу 

аж до гори, 

які так за~гально принялися в Га.1ичині й розповсюдншшся в 

Канаді, не є властивими полтавському строю. Їх краще: ·>а

ступати кольоровими запасками. До полтавського строю за

паски прикрашується дуже скромною вишивкою в самім 

придолі. У 1взорах на запаски найбі"1ьше виступає гіJжа аб;J 

зір·ка. 

Крайна. 

Спідницю й запаску прикріплюється в стані краІ':"ікою. 

Кінці крайки звисають збоку або ззаду і дещо визирають • 
лід корсетки. 



Корсетна. 

7r• a 

~Корсетка це важна часть жіночого народного строю. 

Стан корсетки високий прилягає до стану і запинається на 

переді аж до шиї. Ззаду корсетка викроєна в фалди в .кіл;-J

кох частинах 1що розходяться гармонійно від стану вді.і!. 

Довжиною корсетка сятає поза стан в поло1вині між коліном 

а станом. ~Корсетку шиється з гладкої вовняної матерії виш

невого, темно синього або зеленого кольору. Ок·самітний 

матеріял також надаєтьсн на корсетки. Краї корсетки під

шиті .1ямінкою або зубчиками. Та це не обовязкове. Верхнн 

ПOJla на 'переді має 01бшиття від шиї вділ. Поза то на кор-

Корсетна. 

сетці нема ніяких інших ·прикрас. В Канаді приня.1ися корсет

ки з густо гаптованими квітчастими взорами, позолоченими 

прикрасами, лелітками та "пацьорками", що зовсім не є 

властивим полтавським корсеткам і цих прикрас треба :~бу

тися. Тими прикрасами надається корсетці переборщення т;:~ 

дешевости, ·що обнижує мистецький смак народното строк-.. 

Поми,1ково принявся звичай не .запинати ·корсетки на лсрt> 

ді. Корсетка має запинатися аж до шиї. Отворена корсетк::1 

не охоллює стану тільки зви-сає незrра6но й торбато. В Т3° 
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юи отвореюи корсетці не видно того гнучкого дівочого ста

ну, так оспіваного в народних ~піснях. Цю помилку конче тре

ба спраяити. 

Убір голови - вінон, стяжни й хустна. 

Для повного народного строю, голову прИ'бирають він

ком з стяжками, або хусткою залежно від стану і віку жін·

ки. Замужні жінки завязують голову хусткою. Дівчата при

бирають голову вінком з квітками і стяжками. Зачіска до 
вінка має 6ути гладка з ро·зділом по середині, а волосся 

гладко причесане по боках. Як

що волосся довге, то має бути 

сп.петене в ·косу. Вінок rготується 
З ШТУЧНИХ К'ВіТОК З роду ДИКИХ 

пільних, як волошки, дика рожа, 

ромен та ріжні дрібні квітки. 

Нашивається ті квітки на стяжку 

густо одна KOJlO другої так, щоб 

середня частина була трохи ви-

1щ1. Ззпду ш1шивпється на стяж

ку довгі кольорові квітчасті 

стпжки, що сягають пж до при

до.1у корсетки. Відносно стя

жох уникати 6J1ідих рожевих і 

u:1ідо го:1уоих. бо такі кольори 

не достроюютьсн до чорнобри

вої ни111инки і темних тонів реш

ти строю. Вінок укладати висо-

Вінон на голові. ко на голові, щоби видно бу.,-rю 
трохи і гладку зачіску з:під вінка. 

Вінки вбирають тільки дорослі дівчата, а ніколи мала ди

тина чи підліток. Молоді дівчатка можуть голо·ву прикра

шувати двома-трома стяжками, обвиненими довкруги голо

ви. Стяжки уложити одна на одну так, що6 було видно •кра

єчок двох попередніх . .Можна також обвязати голову стяж
кою або й двома-трома, а з боку над ухами примістити по 
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китичці з од.ного ~1аку й кількох во.1ошок. Таку при·красу 

можуть й старші дівчата мати, коли нема вінка. 

Заміжня жінка ніко.~и не бере 'Вінка на голову з народ-

(Фотій Красіv,'Ький) 

nодруги. 

Як прибирати голову до народного строю. 
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ним строєм. Замужній жінці вінок не належиться, а до того 

дещо старше привя.11е лице робить ·прикре вражіння під він· 

ком. Для повного строю найкраще заміжній жінці завязува· 

ти голову хусткою з тугої матерії, щоб гарно уклада"1ася на 

го.аові. Хустку заннзується в заду. На українських зею1ях за· 

міжні жінки ук,;1ада"1и на голову над чо:1ом підклад, щоб 

хустка r<1p110 JІежала довкруги ГО J1ови. 

Сорочка до народного строю. 
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Намисто. 

Поверх корсетки на грудях приходить намисто, що скла

дається З КіЛЬКОХ rядків праВДИ'ВИХ ЧерВОНИХ коралів ПОВЯ

ЗаНИХ до .1аду рид за рядом. Деколи коралі перетикані дука

чами. Коли нема прав

дивих коралів, то мож

на дібрати кілька рядків 

червоних шкляних 1<0-

ралів або з плястики, я

кі .д:rя потреб доповнен

ня строю надаються. 

При тім уважати, щоби 

всі рядки були одного 

виробу й одного КО.1ЬО

ру. Вистерігатися деше

вих блискучих ялинко

вих пацьорків або ріж

ної збиранини. Краще 

бути бе·з намиста й о

rраничуватися до кіль

кох рядків перлів ніж 

навішувати на шию де

шеві блискучі прикраси 

по цигансь·ки, як воно 

нераз буває. 

Український народ-

ний стрій має бути :\1а

.1ьовничий, але не крик

ливий в кольорах та не 

пеrесадний в прикра

сах. Краса українськогrJ 

народного строю не за-

Сорочна до народного убрання. лежить від надмірних 
Рисуво1t показув розм:іщеВШІ взору ва сорочці. прикрас, але від якости 
Взір може бути ярко червоний або вишпсвиіі:. 

Побільшений взір подано на іншім: :місці. і добору вишивок, К•)-
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льорів та від задержання вірности крою, так як вже сам на
рід собі створив. 

Взір до народної сорочки вишиваний в однім тоні, 
ярко червонім, або вишневім. 
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Взір на уставки 

до народньоі 
сорочки або 
блюзни. 

Краеки: • чорна, 
Х цегляста, о жов-
та, І І синя, 11 11 зе-
.1с11а, * півхрестики 
нсr.1111rті, Ф півхрс-
1:тик11 жовті, z пln
чеетики сині. Піn
хрс1:тики нарисовuні 
.111111 на частині nзо· 
ру, щоб можна ·до-
(ірс відшити 11зіr. 

Скісний взір до 
рукава жіночої 

сорочни. 

1і:раеки: в чорна, 

о жовта, це-

rллста, 11 синя, // 
// зе:в:ена. 



QEPKOBHI ПРИКРАСИ 
З поширенням украї11с1)ких вишивок в Канаді українські 

вишивальниці відчувають потре-бу вносити українську ви

шивку до церковних прикрас. Церква, що є висловом душі 

народу, дійсно 

заслуговує на 

найкращу при

·красу, яку тіJ1ькн 

може українка 

виконати голко

ю і ниткою. в 
церкві є місце на 

українські ви

шивки, як обрус 

на престіл, о·б

рус на тетр:1-

под, доріжка на 

столик під Євав

ге .'1 іє, руш ни:<, 

ниши·вані хоруг

ви і фани, руш

ники і шалі на 

образи, а також 

Ї ці:ІИЙ КОМПЛЕТ 

священичих риз~ 

як фелон, епі-

трахиль, 

нару~кавки, 

пояс, 

по-

крівець на чашу, 

набедреник, сти

Вишитий фелон. 
Спосіб розмі~ня взору па фелоні. 

хар. Все це може бути по ми·стецьки прикрашене 

ною вишивкою. 

своє рід-

Вибір взорів на церковні потреби вимагає застанови. 

83 
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Який будь народний взір взятий з народної сорочки чи ін

шої вишивки не все відповідає церковним потребам. Взір 

сам ·собою мусить годити·ся з характером церкви і а тим 
предметом, який прикрашує. Приміром взір на доріжку під 

Є~вангеліє мусить мати в своїм центральнім мотиві форму 

хреста в своїх головніших зарисах, щоби той мотив хреста 

можна примістити па

верх вишитої смуги 

взору в певнім від

ступ і, нк самостійну 

прикrасу. Те саме 

в:..JfІОСИТЬСЯ до взору, 

1но йде довкруги об

р~·сп на престолі чи 

тетраподі. Д е я к і 

взсри мають цеr1-

тра,1l)ІІі мотиви тяк 

з.:~оіІ{СНі, що без труд

н~сти ВJПЄТЬСЯ з них 

ск:о:\1бінувати хрест 

чи трійцю д.:1я додат

кової прикраси тої 

ВИІfІИВКІf. 

Длн таких церков

них лrикрас, як об

рус ш1 престіл, о·брус 

11;1 тстrапод, доріж-
Розміщення взору на спитрахи.пїі, маншетах, 

поясі і покриnцях. ка на стілець лід 
Євангеліє вибирати 

широкий •прозірний взір, якиіі до·бре з да.1ека відбиває свої 

головніші зариси. Часом взір з б:шзька гарний, та з да.1екз 

виглядає цілком незамЇІІ;,fІим. 

Поза самий вибір взору його розміщення також важне. 

Го.1овну прикрасу на церковних обрусах укладати попри са

мі ·береги, бо їх найбільше видно. Матеріял на обруси, до

ріжки, рушники і ша:1і вибирати з гарно·го, білого льняного 

полотна, прикріплюючи береги мережкою. 'Виконання взору 
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на таких речах як доріжки й рушники мусить бути дбайли

ве з лівої сторони. 

Церковні ризи гарно виглядають прикрашені україн

ською вишивкою. У виборі взору роздумати уважно, чи взір 
змістом відповідає ризам, чи вдасться його розмістити у від

повідних відступах ефекто,1шо, чи кольори ниток відповіда

ють взорові і матерія.1оні, з якого· шиється ризи. Який мате
ріяJ1 найкраще нада єн ся 11а ризи? Всі точки треба уважно 

обміркувати, бо с11ринu J вишиванням ризів дещо трудніша 

ніж зі зви_чайними ,J.О:\1Ш1ІІІИ:'\1И вишивками. 

Церковний шаль. 
B:iip широю1й. 1;ut·~ia1~и;oro поход;~;сннн і має 1: :1а.1оа;стші гуі\~·.1ьеьк11іі 
рі:)r.б.~е11111І чн'1·т. То(1 r·a~1 хрсr·т в111с111лт11{1 і 11р11чіщr•1ш~'1 .i:вi•ii :: т 1111ю 1шt.1н 

3а.кінчс11шо1 хреста о(івсдснііЙ обра:~ Ісуса Хр111·та. 

Украінська вишивка найкраще виг.пядає на білім, с1рш. 

кремовім або пісковім 1матеріяv1і. Через те матеріял на ризи 

повинен '6ути такого кольору, щоби вишивка не губш1ася 

на нім, але п~реда.1а всю свою красу. Зокрема вилискуюча 

матерія не відбиває до·бре 1вишивки. Деколи на ринку бува

ють рівноткані шовкові матерії, як 'Приміром "6учер линен", 

по яких можна вишивати без канви. 1Інші шовкові матерія"1и" 
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Космацький взір до шаля. 
Краски: 8 чорна, хх червона, оо пo:1ri,J,opona, .. жовта, -- зелена. 
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що від•повідають на ризи, потребують канви на виконання 
взору. ~Канву підбиратИ' дрібну, щоби взір вийшов делікат

ним. Взір на фелоні вансіди починати' з самої середини фело

ну, то є від хреста, або від образу на плечах. іІlkля того ви

мірувати решта взору. Лиштву, якою обшивається довкру

Доріжна на столин 
під Євангеліє. 

.пьору. Краї берегів 

ким тяглим взором. 

ги фелону та інших частей риз, виши

вається окремо і опkля пришиваєть

ся довкруги, коли ризи вже вишиті. 

Для того наперед обміркувати відпо

відну довжину лиштви на обшиття 

всіх частей риз. 

Кu:1ьори нито·к на церковні ризи 

:.vroжyтr> 6ути більше ріжноманітні та 

кольористі ніж на інші церковні при

краси .Однак треба, що•би вони з со

бою зливалися гармонійно. 

Церковні фанИ' та хоругви потре

буют~> майстерного виконання. Я.кщо 

не мається відповідного взору, то 

краще до них н~ братися, щобИ о6раз 

святих не вийшов карикатурним. Ко

;ш є відповідний взір образа, то ви

конувати взір дрібними стібами. Хо-

ругви і фани виконувати на льнянім 

лолотні, або на рі'Внотканій шовко

вій матерії білого або кремового ко-

хоругов і фан обвести довкруги вузь-

Мотиви вишивон на рушнични до чаші. 
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Вишивані Церковні фавн. 
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· вишивана хоруrов. 
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Рушни:..:11 до чаші. 

Взір на церновний рушничон. 
Краски: хх 'Іервона, оо помідорова, . . жовта, - зелена. 
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Лиштва на фелон і хрест на епітрахиль. 
R11аски: 8 чорна. хх червона, оо Жовта, " зелена, + синя. 
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Фелон. 

Ве.1икі хрестоnі мотиви у:1[іщспі рідко по пn.ii фс.10-
на. С1юлучені між собою па.11очками з голоnного мо
тиву. Широкі вільні квадрати заповнені меншими 
хрестами, що теж походять із головного взору. Го
ра ш1ечей вільніша, щоб бу.10 місце на образ Бого-

матері. Довкруги біжить відповідна лиштва. 

Епітрахиль. 
Па епітрахилі примі
нені менші хрести фе

лона і 1иmтв•. 



ВНWНВІНІ БІІОЗКН 
Мода на вишивані С>:1ю:и<И не шдлягає засадничій З:\1ЇНІ. 

Вишивана блюзка. 
Взір делікатний, буковинський, "хрущики". 

r арно виконана блюзка це цінність, що довго зберігається 

і в·се придається. 

93 
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Крій блюзок до 

•вишивання може 

бути ріжний відпо

відно до смаку і 

п о т р е б. Навіть 

блюзка до модер

ного ·костюму мо

же бути вдатно 

прикрашена укра· 

Взір до блюзни на стороні 93. інською вишив-
Ви:конання хрестиками і стебнів:кою. Краски: кою. Однак, KOJIR 

• темносипя, // ~~а:=1:°стожовта, :контури бажається мати 

Модерна блюзка. 
Рукави раr.1явові. Rоввір сто.ячи.іі 

Вишивка ОJІ:Поко.1ьорова. 

блюзку на довгий ужиток, то 
найкраще притримуватися 
крою з'6лижено·rо до народ

ної сорочки, то € морщенням 
довкруги шиї, малим прорі

зом на па·зуху, nрирамками 

чи усrавками, рукаво.м зби

раним коло уставки і викін

ченим долом вузьким ман

шетом. Такий крій да·ється 

е ф е к т о в н о ·Прикрасити 

скромною вишивкою. Хоч 611 
така 6люзка колись в маіі
бут~ньому не видержала М·'J

ди, то все таки придасться до 

народного строю. 

1Крій блюзки може також 

мати раrляновий рукав '6ез 

з•бирання 'Коло уставки, то є 

односталий крій рукава ра

зом з 1прирамка.ми, які є 

скроєні .при раменах на вск•)

си аж до шиї. 

Взір на 6люзки підбирата 

делікатний, прозірний, без 



надто густого нашиття. 

Головну 11рикрасу мож

на віддати уставкам на 

раменах, вибираючи ву-

зьку тнглу смужку або 

ВИ'брати поодинокі мо-

тиви й розмістити їх бі

ля се·бе у вимірених віл.

ступах. Менший мотиn 

взору можна розмісти -
ти рідко по рукаві і гру· 

дях. Якщо на грудях f: 

проріз на пазуху, викі11· 

чити його рядком сті б і А 

або вузьким взірчиком 

повторюючи те саме ви

кінчення на маншетах. 

Взори на 6люзці мусять 

з собою засаднича годи· 
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Взір до блюзни на стороні 94. 

тися формою і ко:1ьорюш. Ви,бір взору і розміщення буде 

дещо зааежати від крою 6.'1юзки. 1Краса блюзки не полягає 

в накопиченні якнайбіJІьше взору, але в простоті і скромно-

сті не тільки 

взору, а л е 

його розмі

щення. Ко

"1ьор ниток 

також важ

ний. Висте

рігатися ріж

номаніт них 

крикли в и х 

кольорів, а 

радше задер-

жати делі-

катно чорно

бривий ви-
Взір до блюзни на стороні 96. 

Краски: " чорна, хх червона. 
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Вишивана блюзна. 

гляд взору, або тільки 

в однім кольорі. Блюз

ка, що надто переладо

вана прикрасами та рі

жними нольорами, тра

тить на нрасі. Вибір ко

льору на вишивну до 

блюзни залежатиме від 

того, з чим ту блюзку 

будеться носити. 

В вишиванню блюзок 

також вистерігатися тих 

лабатих рожевих рож з 

зеленими листками, я.кі 

помилково так в /Канаді 

принялися як щось на

родне. Якщо бажається 
вишивати ростинним 

взором, то вибирати на

родні чорнобриві гілки 

чи китиці. 

Величина стібів му

сить також відповідати 

тонкості матеріялу, з я

кого шиється блюзку. 

Матеріял на бдюзю1 

підбирати білий з мар

кізети, крепового шов

ку або найлону. Канва 

на такі матеріяли му

сить бути дрі,бна, бо грубша канва нидасть бі.1ьші стіби, які 

не вийдуть делікатними в ·порівнанні з тонкістю матеріяJІу. 

Сатинові шовки, що Еилискуються, не відповідають на ви

шивані блюзки, бо взір не може передати своєї ·краси через 

полиск матерії. 



ІІТОЧІ СУКОНКИ 
Діточі суконки рідко міняються кроєм. Для того діточі 

суконки можна 1прикрашунати -українською вишивкою і во

ни все будуть модню1и. l3зuри на суконки підбирати легкі і 

прозірні. В деяких кронх густиіі тяг.шй взір смужками може 

Діточа сунонна. 

відповідати. Кольори ниток можуть бути ясні і блідаві, а не 

конче чорнобриві, як в інших вишивках. На суконках ефек

товно вит.~ядають синяві, жовті, коралеві й помідорові ко

льори з малим незначним додатком чорного для відзначення 

97 



98 

Взір до сунонки. 
І\~ра1·.1ш: 8 чорна, хх червона, // //жовта, е1111:1 

ня юору. Вдатна ктлбінація кількох стіr5ів, як стебнівка, ;1ан
цюжки, 11астилування і хрестики творять більше шrястичний 

і делікатний ефект ніж самі хрестики. Однак така комбінацін 
залежатиме від взору. 

Крій суконки сам собою 
означить, як розміщува

ти вишивку вдатно, що

би не вийшло пересадно. 
Rзір може йти смугою в 
придолі і на грудях по

при зморщення на ман

шетах рукавців. Замість 

тяглої с:wуги можна ма
ти тільки малі мотиви 
розміщені в вимірених 
відступах на груднх, при
долі і рукавцях та ки
шень·ках. 

На маленьких дівчат
ках дуже 1гарно вигляда

ють суконочки стилізу

вані на зразок народних 
·сорочок з довгими або 

короткими рукавцями, з 

морщенням довкола шиї 

викінченим ланцюжка-

Діточа блюзка прикрашена 
вишивкою. 

Uикопаппл стебнівкою і хрестиками. 
Rольор вишивки достроїти до 

спіднички 
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вими стібами довкруги, з невеличким 1прорізом на пазуху 

обведеним вузеньким взірчиком. На рукавцях можна роз

кинути дрібненькі мотиви тут то там. Приділ суконки повто

рює той самий взір що 1горою. Пазуху суконки під шиєю за

вязувати шнуро·-~ком виплетеним з кольорових вишиваль

них ниток. 

З огv1яду на те, що діточ і суконки потребують частог,) 

прання, підбирати тревалий матеріял, який :видержує пран

ня. На це надаються ріжно1го рода маркізети, крепові матерії 

з бавовни або з домішкою бавовни і рейону, вовняної мате

рії, рейонові "бучер линен", (1 навіть тонкий "6роклад, ше:\1-

брей і нейнсук". Більшість з тих матерій потребуватиме кан

ви дv1я виконання взору. ~Канну підбирати дрібну, щоби взір 

вийшов дрібним та де,'1ікапшм. І)ілий кольор матерія.11у най

краЩе відповідає на вишиттн. І{ремовий а1бо пісковий та
кож гарно виглядає. 

Дітdчі болєрни та ниптарики. 

Вишивані болєрка та киптарики все чепурно вигляда

дають на малих дівчатках і не сходять з :v~:оди та,к часто. Ви-

Діточа суконка. 
І\ра<·Бп ваору: • чорна, . . . . яеножовта, хх помідорова, І І І І синя, 

оо темножовта, vv зелена 
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шивка на них скромна і 1виконується шнурочками та ланцюru

ковими стібами разом з <:тебнівкою. 

Діточа сунонна. 
КраІ'І\И 11:1ору: хх помаранчева, .... жовта, контури ч:орпі. 

БуновинсьнІ дрібні вишивни. 

Мотиви з народних сорочок для 1примінення до діточих 

суконок. 

Бузьки. 



.Колодочни. 

Червачни 

Оrірочни. 
:КраС'ки: 8 - L чорна, хх черnопа, tt .яспочервопа, 

оо їІ;оnта, І І І І спшт. 

Легкий взірець 
чорним і чер

воним. 
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СТОЛОННА К'ОМПЛЕТ 
В кожнім домі придається ,столовий комплєт вишитий 

одним взором Столовий комш1єт склад<~t·п,сн з великого 

обруса до обіду з допасованими серветками і накриття на 

буфетову шафу (креденс). До того можна також ще додати 

чайний обрус і накриття на піднос (тацу) до чаю. Це останнє 

Чайний обрус з ссрЕсшами. 

П:~ір бу!:о~т111·1,1.;11:1. В11нн1а~:1111 1"г ·\111і1:1;1110 і 11а:·'m:1уна1ша:ІГ. 
1lo;i;нa тако;~; ное лу гону ва пн· н чн·1·т111;а" 11 н дrшшх 

П:ІОЩІJІШХ. 

не є обовязкове. Такий компаєт це н 1~' ті:1ьки велика окраса 

ГОСТИННОГО СТОи1а, аи1е Й ДО ТОТО велика цінність і гордість 

господині. Коли взяти під увагу, що такі речі послужать на 

довгі роки, бо уживається їх тіJ1ьки для визначніших гостин 

102 
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та бі.1ьших свят, бо ти:\1 самим вони переходять в родині як 

дорогоцінна спадщина в наступне поко.JJіння. Тому й вар

та потрудитися, щоби спорядити гарний мистецький ·Столо

вий ко:vш.1єт. Українське ручне мистецтво своїми ·прекрасни-

Взір до чайного обруса. 
Краски: обвідки стебнівкою чорні. . .. .ясножовта, оо темножовта, 

tt .ясночервона, п: темночервона, 11 11 зелена, І І І І І І І синя. 

ми взорами, гармонійними кольорами та мережками дає 

можливість 'ГО·сподині вплянувати ·Столовий комплєт в пов

ній досконалості. 

На столавий комплєт вибирати гарне льняне полотно 

великої ширини, що~би відповідала на обрус до обіду без 

зшивання. !Кожну часть комплєту докладно вимірити. Об-



Полтавсьний взір до 

чайного обруса. 
Цей взір вишиnавться .1еrво і 
швидко. Спосіб вииоuаппя васти
луванням і стебніnкою. Крас1ш: 
брунатна. синя і голуба. Може 
бути також сама жовта, або сам:а. 

синя. 
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рус до обіду розмірити так, щоби покрити гостинний стіл, 
дозволяючи ~боками звисати навкруги від десять до чотирнад

цять цалів. На всі части комплєту уживати те саме полотно. 
Розмір меншого чайного обруса має відповідати до чайна-

Чайний обрус полтавським взором. 

го столика. Доріжка на буфетову шафу (креденс) має бути 

розміром менша нїж поверхня. шафи, то є, щоби довкруги 

доріжки застеленої на '6уфетовій шафі ·було видно політу

рований верх, на яких два цалі або два з половиною. Якщо 

шафа широка, то можна до.зволити й на три цалі відступу. 

Серветки вимірити такої величини, як загально в ~Канаді при-
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ня.шся. Вибрати відповідний взір. З ог"1яду на те, що тим взо
ром мається прикрашувати всі части комп:1єту, тому й ком

позиційна форма взору і величина мусять відповідати всім 
частям. ДJІя тої потреби можуть надаватиси поодинокі ква-

Скатерть. 
В:зір ціІ\аво у.1ожс1111іі перехрестю11. Ви.конання взору .хрест1шоuс. 

l'yuc111, викінчений вузькою мере:лшою. 

J.ратові ?\Нннви розміщені в певних відступ а.\ і получені з со
бою гармонііін 1 > Ж.'11111ю1 взором. Чaco::vr з середини взору да
єтьсf1 вибрt-пи :\·1ен11111і1 :\1отиu взору і rол1істити його ефек
товно поміж 6і:11 , 111101и д:1н спо:rуки. ІЦоби шщати вишивні 

Взір на скатерть. 

'1 "\!"llf'IJ'.ttti 1 f1 ttr 1-tt-н-tt-t:,І· 
І "t " " ...... " 111 І 

t ' . 

І\раскп: • чорна, :хх червона, -- жовта, оо зеJІена. 
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бі.1ьше плястичного іі дсJІікатнішого ефекту, вибирати взір, 

що містить в собі вдатну комбінацію кі.1ькох відмінних сті

бів, як сте6нівка, насти:1ування (гладь) і хрестики. Така 

комбінація вийде h:pa щою і не такою різкою, як саме хре

тикове шиття. Ко.н)ори ;io взору вибирати гармонійні. При

міром 1нишневі нитh:и з.ншаються гарно з ясними помідоро

вими або ясно кора:н.'ВИ:'УtИ з чорним обрамуванням. Маленr,· 

кий доддrок '6урачh:ових також виходить гарно. До такоі 
комбінації додатоh: синіх та жовтих ниток ві;щовіддє. Мож

на ско:\-1бінувати жовті, 11uмаранчеві і зелені разом з дво:v1а 

Обр,ус галузковими мотивами. 
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відтінками червоних і додатком чорного для окреслення 

взору. ІКоли нема певности про вда-гну комбінацію кольорів, 

то найкраще відшити вЗірець окремо для спро6и, щоби 
бачити взір в цілости відшитим в бажаних кольорах. Після 

того .11екше справляти недостачі в комбінуванні кольорів. 

Береги всіх частей сто.1ово·го ком.п.1єту зарубити рубцем 

однакової ширини. Рубець на ·серветках може бути трошка 

ву.зший. Хоч краще до·строювати ширину рубця до воіх ча

стей комплєту однаково. Попри рубець зробити мережку. 

Широка мережка на лів цаля ширини краще викінчує береги 

ніж вузенька звичайна прутикова. Деякі столові комплєти 

мають по два ряди мережки. Одна мережка йде попри ру

бець, а друга вище взору, так, що Уrережка обрамовує ви

шивку. Взіr нишивки розмістити в невеаичкім відступі по
при мережку. Той самий відступ задержується на всіх ча

стях комплєту. Серветки не потребують мати вишиваного 

Серветни до обруса. 

взору довкруги, тільки 

по рогах. Хоч можна ·Сер

ветки обвести довкруги 

вузьким взірцем, яким 

сполучується на обрусі 

більші мотиви взору. На 

ве.шкім обрусі можна 

повторити взір по сере

дині, як •бажається. Це 

буде додатковою при· 

красою, хоч це не обо

вязкове, 60 середина од
наково закрита столовою 

пrикрасою. 

Взір .11ю1м обведено обрус і серnетки. На обрусі той взір виступає в двох рядах 
і обрамовує га.11узкові мотиви. Rо.1ьори подані на слідуючій стороні. 
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Мотив по бонах обруса. 
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Взір рога обруса. 
ІІом:іж двома ря.11;ами 
чорної кривульки в три 
JІівії rусто ужожевих 
сті бів настилуваввн. 
Крайні .1інії червоні, 
_ а середна зе.пена. 

Викоnання стебнівкою і вастuуванням:. Rраски: обві..; чорна краска, 
х вишнева, tt ясночервова, оо жовта, І І І І зе.1ева, 1111 синя. 



-:\fптпв :1ві:1ди но се
ред1111і оGрна і на ро

гах серветки. 

Настільнин із Полтавщини. 
Сідьська хустина дала підклад дп гарного й ориrінальноrо настідьника. 
Взір біжить ,цовкруги краю настільника. У рогах е невеличкі китички, 

по сере.цині поки.цапі цятки. 
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Взір до настільника. 
Цей взір скопіований із сільської хустини в природюи величині. 

Віп вино1швий настилуванням і стебнівкою. 
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Нанриття на стіл і буфетову шафу. 

В їдальні придається українська вишивка, як декора

тивне накритп1 на політурований стіл та ·бічну буфетону 

шафу ( кrеденс). Хоч найновіша мода велить ·гарно політу

рованих меб:1ін 11~ закривати ,однак українські господині 

за.1юбки ни11rивают1) накриття на них. Гарно .виконане rш-

Обрус. 

криття у ·відповіднім розмірі не позбавить краси тих меб.1ів 

і в цім випадку можна відійти від моди. 

Кс:\1шгєт на стіл і ·буфетову шафу шити з того самогJ 

полотна однаковим взором та однаковою технікою і кольо

рами. 1Буфетове накриття може ·бути в формі доріжки, або 

складатися з трох о·кремих частей. Звичайно на буфеті ста-
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виться гарну порцеJ1я1-юву, срібну, шклянну, або деревляну 

мищину на свіжі цілі овочі чи квітки, а по боках допасовані 

свічники з свічками. Для того накриття складається з трох 

частей. Шириною всі три части однакові. Середня частина 

подо1вгаста. ~Бічні части 1<нидратові. Розміром всі три части 
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Взір до обруса або настільника у двох нрасках, чорній 
і помідоровій. 

мають відповідати тим предметам, під які їх застелює-ться 
поміж собою лишати трошки отвореного мkця. Неі три ча

сти застелені разом не закривають верху буфетової шафи ая,~ 

до краї-в. Поміж ~берегом накриття і берегом шафи "нішаєть-с~ 

невелич-ки1й розмір незакритим. 
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Сервета на стіл покриває тільки саму середину стола і 1 не 
досягає до берегів. Поміж берегом стола і накриттям лиша-

~ 

: 

• 
• - :• --

. 
Взір до настІльнниа. 

Крас1;и: 8 чорна, хх черво

ва, оо жовта. 

ється довкруги сім-вісі'М цалів 

невакрито1го міоця залежно від 

розміру стола. Сервету вимірити 

відповідно до величини стола. 

Взір комплєту на стіл і буфе

тову шафу може йти тяглою сму

гою попри береги, закінчуючи· 

рубец1, мерою~ою або обміткою. 

Замість тяг.:rої смуги взір також 

1\ІОЖе бути роз~1іщений поодино

кими мотива1\rи у вимірених від-, 

ступах. Взори такого комплєту 

найкраще розміщувати попри бе

реги, а не по середині. 

Над комбінацією коJ1ьорів взо

ру застановитися уважно, щоби 

кольори з собою годилися і тво

ри.1и гармонійний вигляд. 

Де1юративні рушниttни для гостей. 

;т :1я вжитку гостей принн.шся маленькі декоративні 

рушш1ч1ш. Часом траф:1яються гості, що потребують вмити 

rуки до оощу. Для тої потреби дається гостям маленький 

рушю1чок з вузенькою виши:вкою при однім краї. Ро:змір 

таких рушничків мадий - приблизно ·10 до 12' цалів шири
ною і 18 до 20 цалів довжиною. Рубець no обох кінцях ви
І{інчується звичайною мережкою. При однім краї розміщу

ється nузенький взірець поверх мережки. Рушнички шиєть

ся з тонкого льняного полотна. 



Настільник 

товмацьким 

взором. 

Взір до цього ва
стілr.ника поданп(1 
окреио в побільшен
ні. У.'Іоження взору 
йде крає~~ і тnорптr, 
у куті гарний ріг. 

Взір з 

Товмаччи-

ни. 

Цей n:1ip н::а
тнй з дудів !'О
рочо1.; )- Тов

.маччині. lі.рас
ки: • чорпа, 

- червона, = 
цегляста, оо 

жовта, хх фіо-
JІєтна. 

11.) 



ІЕКОРІТНВНІ ПОІУІКН 
В модерних домах декоративні лодушки на честерфілди 

та менші фотелі ·стали ·конечністю. При тім такі подушки мо

жуть бути дійсною при·красою. З українського ручного ми

стецтва для такої потреби надається тканина або вишивка. 

Добре мати один і другий виріб для ріжнородности. 

Взір на декоративній .подушці можна ріжно розміщува-

Ориrінальні подушки. 
Рисунок покаауе, як можна скісний взір розмістити ор1ні11а.1h110 па подушці. 
-Обидва взори взяті з рукава сорочки. На першій подуuщі 1·1\і1·11ий взір роз
мішевий двічі відмежовуючи два роги. Посередині пок11д1111і ті самі квітки, 
що й прп скісному мотиві. Тільки прп екісному квіТІш 111шо11а11і повно, а 

по1шда11і порожні. лише обведені чорною стебнівною. 
На другій подушці взір взлтий з рукава 11 цідості. Вуставна прнмінена збоку. 

ти. Дуже вдатним виходить взір tвятий з уставки жіночої 

сорочки, вишитий по середині подушки поперечно або по

вздовжно, повторюючи менші ·серединки того самого взору 

по -боках у від.ступах. Можна також по цілій подушці роз

кинути поодинокі квадрати або ·гілки квітки у ·вимірених від
с7упах, злучуючи їх або rозмежовуючи їх кривулькою чи 
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вузьким взірчиком. На декQративні подушки прекрасно на

даються низінні взори і морщинка. 

~Кольори ниток до взору вибирати такі, щоби годилися 

з домінуючми кольорами кімнати і достроювалися до по

криття фотелів. 

Подушна. 

Взір з )·сташш жіночої сорочки в Жабю на Косіnщині. 
Взір вИRонаний хрестиками. 
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Взір до подушки на стороні 117. 
Краски: 8 чогна. хх червона, оо жоnтv., 

11 11 зе.;~:спа. 
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Частина взору до буновинсьної подушки. 
R11a('l.;и: 8 чорна, оо :Jолотпс:то-а;овта, хх темно-червона, 

тт лс:но-бурачкоuа, ОО гарячо-жовта, І І І І зелена, 
L 1" темно-ліліова. 
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nодушна з буно

винсьною вишив

ною. 

Викопання хрестиками 
і ланцюшками. 

B:1ir поданий па поnс
редпій стороні. 

Взір до подушки. 

Взір викопаний пасти.туваннюr (гладдю) хрестиками й стсбнівкою. 
Краски: • чорна, "" помідорова. 



Густо вишита подушна 
Ціла плоша подушки покрита взором. Годитьсн також на неве.1ичкі 
декоративні пред)tети, як торбинки. пояси та альбо11rи. Взір мусить 

бути дрібно nиконаний. 

ВИКІНЧЕННЯ ВИШИВКИ ГАЧКУВАННЯМ 

121 

Деко.;ш доводиться бачити українські вишивки, як до

ріжки, настіJІьники, чайні обруси і поді~бне викінчені ручно 

гачкованим беріжком або купованою корункою. Таке викіл

чення чуже українській вишивці і зовсім з нею не годиться. 

Далеко краще викінчити вишивку мережкою, обміткою або 

звичайним рубцем. Попри рубець можна для викінчення уло

жити рядок-два хрестикового стібу або ;в комбінації з тяr· 

аим густим півхрестиком і стебнівкою відповідно до решти 

взору. Делікатна кривулька виконана сте~бнівкою попри РУ· 

бець також гарно викінчує краї. Спосіб викінчення країв за

лежить від ·взпру і його розміщення. 



ВИШИВАНІ ТОРБИНКИ 
ТорбинІ\11 (а) і (б) є до :rітних суко1101<. Виконані в від

повідних 1~rасках, вони можуть стати гщ111и:\1 доповненням 

кожної літної сукні. 

Торбинкі\ (а) подовгувата, з ясного канноного полотна, 

вишивана хрестиковим взором з обох сторін однакова. Взір 

примінсниіі тут у двох красках, чорній і червоній, одначе їх 

можна ЗУfінити на брунатну іі рожеву, блакИтну й пом?..-

Торбинни (а, б). 

ранчеву, відповідно до ·призначення торбинки. Готову ви

ши:вку зшивають н;:~ обох краях, ·підложивши її наперед я

коюсь цупкою тканиною, орrантиною або канвою. Підшив·ку 

до'6ирають звичайно у красках вишивки. Верхній розріз під

іпивають замком (зипером) і прикріплюють з одної сторони 
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два кутасики із ниток вишивки, а з другої сторони вузький 

ш1етений ремінчик, як ручку. 

Торбинка (б) є широки, з сірого сільського по.;ютна, ви

шивана хрестиковим довоJ1і рідким взором. Край торбинки 

обведений вузеньким густю1 нзірцем у тих самих красках, 

що й вишивка. Спосіб pof>.1L'HIIЯ торбинки такий самий, як 

попередньої. 

Взір до торбинни "а". 
КрасRи: 8 чорна, Х Х черnона. 



ПРІННІ ВНІНВОК 
Українські вишивки переважно виконані на білім або 

кремовім полотні, тому потребують прання. Вишив-ки ви

магають уваги в пранні, 1бо шкода віддавати багато годин 

праці на виконання вишивки, а опісля ни1щити її невідпо

відним пранням і прасуванням. 

Вишивки прати окремо від тижневого прання в руках, 

а не в машинці. 1Шарпання машинки нищить вишивку. 

Прати 'В кількох миляних водах до чиста і докладно випо
.лоскати з мила в кількох чистих водах. Ні·коли не ВИ'Варю

вати вишивок, не крохмалити і не сушити на морозі чи на 

сильнім сонці. Найкраще по ,ви1пранню завинути вишивку 

в чи·стий рушник або простирало, 1цоби витягнути воду. 

Трохи просушити і прасувати на вогко з "r~івої сторони вн

ши1вки, присушуючи вишиття за.11ізом. Прасування вишив

ки з правої сторони сплескує стіби вишиття і лишає по

.'Іиск від залізка 'по вишивці. Не псує вигляд вишивки, то· 

му не рал.иться прасувати вишивок з правої сторони. 

Вразі ко"11и вишивку рідко уживається, то не запрасо

вувати ніяких зарисіrв, бо в тих ,зарисах по.1отно сла:бне. 
Для перехову найкраще вишивки не 'Випрасовувати взага

лі, тільки лисушити і за,винути в синявий папір, щоби не 

жовкла. 
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ПНСІНКН 
З приходом Велико1·0 Посту по українських до" · ~~ 

пишуть писанки. Вже нід давна писанки уважают~,сн Rdrli 

ною обрядовою потребою українського народу і без них Ur~-

ликдень не може мати свого повного значіння, так як Свя

тий Вечір не може бути повним без традиційної куті. На 

Україні писанка навіть уважалася як свого рода ·святість і до 
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неї нарід відносився з осо1бJІивою пошаною. Писанки це ;цін
на частина українсько1ї культури, яку слід дальше зберігати. 

Писанки є дуже давного походження, що сяга,є ще до пе

редхристіянських часів. Хоч в народі ще до цього часу існує 

багато лєrенд, .повірок та переказів, що писанка звязана з 

викупом Христа від Пилата, що червона крашанка означає 

кров Христа, що Марія Магдалина перша написала писаи1<у 

для викупу Христа і такі .поді;бні перекази іВ звяз,ку з подіями 

мук Христа перед розпяттям. Та однак історичні наукові 

досліди виводять, що писанки були знані нашому народові 

ще перед Христом. Про це свідчать розко·пи з перед христіян

ської до1би на українських землях, в яких знайдено гпиняні 

писанки. 

Писанки, так само як .і ріжні побутові та обрядові зви

чаї нашого народу, зводять.ся, на думку наших ·вчених, до од

ного і того самого джерела, а іменно старого реліrійного 

культу, що ма·є с:вій почато·к давно перед Хрисrом. Вже в тій 

далекій давнині писанки служили для репіrійних, обрядових 

потреб. 

Стародавна рел1r1я наших давних предків бачила Бога 

Твоrця в м(Ітутній ·силі сонця, яке лриносило весною велику 

побіду і тріюмф життя по темній зимі. Новонароджене ве

сняне сонце і весняний рух життя викликали радість, я:ку на

рід вис.1ов.1ював ·прекрасним обрядо:вим ·святом весни. Ве

сняне сонце приносило великі благодати, а зокрема заповіда

ло достатки ·В господарс1'ві й нове життя. Яйце, в якого та

кож мало •прийти нове життя у виді курятка, застало симво

.11ом того великого весняного відродження. Як важний релі

rійний ·симво.1 з;величання сонця й весни, яйце закрашували 

й зображували на нім променисте ·сонце, зорі, а на:віт:р лопат
.ки, граблі і серпи, що заповідали надійну працю при землі. 
В додатку на яйці розмальовували певні значки, що символі

зували тодішні повіря народу. Ті вначки заворожували ща

стя, до·бро, здоровля й загальний добробут в господарстві. 

Писанки мали заховані таємні сили. Ріжні повіря зовязані 
з писанками ще й досі зберегли·ся в деяких ча:стях україн
ських земель. Приміром писанки не годить·ся кидати на сміт-
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ню< але старанно закопати в землю, як святість. Писанка хо

ронить тооподарство від нещастя, rв·сяких небезпек ще й за

побігає ·слабостям. Навіть хорих ."'Іічили в той опосі6, ЩІJ 
обкачували писанку по слабім місці. Щоби заворожити до
брий врожай, закопували писанку в полі на засіві. Навіть і 
дівчина мо1гла прихилити со6і любого хлопця, даючи йому 
заворожену писанку. Мерцям до ·гро6у клали писанки з ві

рою, що в переході на другий авіт писанка своєю силою ста-

. не помічною. Ось так писанка своєю таємною силою покри
вала всі галузі життя. 

Техніка писання писанок дуже стара і вкшрчає три від

мінні способи: кроплення краски по білім яйці, шкро6ання 

взору по .закрашенім яйці і воскове писання. Ці способи між 

собою дуже ріжняться і належать до певних територій. Во

скове писання є найновішого походження і сьотодні майже 

скрізь уживане. Давніше уживано ростинних красок. Сього

дні їх заступають хемічними. 

Писанкові взори діляться на rеометричні. ростинні і зві·· 

ринні або їх комбінації, залежно від території. Кожна місце

вість має свої питомі :взори. rеометричний орнамент на пн

санках уважається найстаршим. Фіrури, 'il.I.O виступають на 
rеометричних орна:v~ентах, це 1переважно давні симвОJlИ куль

ту сонця, як свастика (ломаний хрест, 1вітрячок), зірки, про

менисте сонне, або як йота називають по народному "ро

жа", бе:::конечник, трині1г і трикутник. Ui елементи nисанк(~
вих взорів пояснено лопередно в уступі про значіння ви

шивкових взорів. Крі·м давних релі·rійних символів на писан

ках дуже часто виводить весняні настрої розквіту природи і 

праці при землі такими зображеннями, як граблі, серпи, фа
·солька, огірочки і ·квітки. Декуди розмальовують ду~бові 

листки, жолудь і гільки смереки, що уважаються символами 

щастя, 'Здоровля і довгого життя. 

До христіянських впливі!в належать могили, хрести, цер

кви і риба. Ух .значіння зрозуміле. На ~буковинських писанках 

·ча·сто 1бачиться великі ·кольорові закрашення величини го

роху, наче покапані тут то там, які предста1вляють сльози 

Богоматері в часі •мук і розпяття Христа. Деякі взори мають 
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чисто христіянські назви, як просфора, Воскресення, Вели

ка Пятни~ця, Божий Палець, або \Боже Провидіння, сорокдне

вий ;піст (сорок-клинець) та інші. 'Кожна місцевість має свої 

назви. 

Писанкові взори нераз подиву іf'ідні, так своєю форм:ою, 

нк і повязанням складових частей. Односталі ·прості і ·криві 

лінії творять ріжні кuнтури в по·вній ритмічности і симетрії. 

Під оглядом кольорів українські ~писанки виявляють надз·ви

чайно добри:й -смак, а вже го"1овно ті, що закрашені в ростин

них красках. Нс:віші хемічні краски видають яркіші кольо

ри, деколи навіть прикрі. Характеристичні кольори пи-санок 

майже ті самі, що виступають у вишивках: жовті, червоні, 

зе.1ені і чорні. 

Мотиви писанкових взорів бувають дуже вбогі, про=сті і 

навпаки, складні та пишні, залежно від тоrо, в якої части 

української землі вони походять. Найпишніші писанки пи

шуть на 1гуцульщині, яким досі ще ніхто не дорівня!в. Гуцуль

ська писанка дрібно виведена складним rеометричним в·зо

ром, деколи з додатком звіринних мотиві·в (оленів, ·коників, 

риб і пташок), в кі.1ькох красках на вишневім а,бо цеглястім 

тлі. Площини ,бувають роз:УІежовані дрібною решіткою, що 

надає їм особливої делікатности. 

Писанки західної Галичини простенькі взора'Ми і дуже 

скро:УІні виглядом. Знова північна Галичина в околиці Со

кальщини визначається квітовим орнаментом розкішно ви· 

веденим. В новіших часах в Сокальщині появилися надз·ви

чайно мистецькі витвори :природних ·квіток і ягід в химер

них лолученнях і в багатій скалі красок. 

Українські писанки це ·своєрідний твір українського на~ 

роду, який .вже в далекій давнині вплів їх тісно у свою куль

туру і сьогод:ні .передав нам в спадщину, я·К небунаJіУ обрл
дову і мистецьку цінні.сть. Своєю красою і значінням україн

ські писанки за-слугують на опіку зі ·сторони українського 

народу. 



ПНСІННІ І КРІІЕННІ ПИСАНОК 
Викінчена писанка ,виглядає на перший погляд дуже 

трудною до виконання. Однак це тільки так зда~еться. В пи

санню писанок нема нічо·го трудного. Потрібно тільки тро

хи терпеливости і ·вправи. Для початкуючих подаємо нілька 

важніших уваг. 

Найважніше приладдя в ·писанню пи•санок це кистка, якою 

розводиться Fзір. Кистку зробити не трудно. Дістати в біль
шім rаражі тоне·сеньку бляшку, яка продається для направи 

деяких частей автомобілів і називається "шим-с''. Витяти з 
тої 6ляшки неЕеличкий квадрат у величині пів цаля. 3виРу

ти ту бляшку навко.ла тонесенької голки, так, щоби кінець 

голки ледво виставав. При 'помІJчі кліщі:в добре ту бляшку 
стиснути нав-коJІЗ голки. Вийняти голку. .Бляшка має бути 
наче маленька рурочка. Затесати невеличкий патичок вели

чини лоловини олівця. алr трохи тонший і в однім ·кінці ви

ла.;:~ити дірку кінцем прижареної грубої толки, в яку вмісти

"1а::я б бляшана рурка. Привязnти рурку до .патичка тонень

ким дротиком. Можна також в патичкові зро·бити розріз за

місць випа.1ювати дірку і в той розріз в-стромити рурку, при

вязуючи її дротююм. Рурка мусить ·бути добре прикріплена, 

щоби не хиталася. ~Кінець кистки може тр~ба ·спилувати ув;.І

жно на пи.1ьчичку, або на гострильнім камені, щоби рівно 

ниса.:~а і не .1ряпала. Зро1бити кі.1ька ·кисток від разу, бо ча

со:\1 одна кистка не вдасться. 

На ки·стки також дуже добре придаються .1ікарські го.,~

ни, яких лікарі й дентисти уживають на інєкції. Такі голки .ІJі

каrя:м вже не придатні піс.1я уживання. Кожна гол·ка має ру

рочку й гострий кінець. Вибрати відповідної тонкости го"1Ку, 

спи.1увати rо·стрий кінець і привязати до патичка. З такої 

rо . .~ки ~...~ожна такJж зробити е.:~єктричне лиса"1ьце, що не по

требуватю.н~ пригrівання, уживаючи два е.'Ієктричні дроти, Я!{ 
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в інших елє.ктричних приладах. Хто розуміється на елєктри
ці, може со·бі легко зготовити таку елєктричну кистку, що 
безна·станно •пише. Спроби з цим вже зроблено дуже успіш
но. 

До писання писанок також надається відповідної тонко

сти 
1
' оп ід ·бол", тобто перо, якого уживається до скорих руч

них друкЬв. 

ІВ аптиці купити тафлю дві 6джільного :воску. Земного 
воску не уживати, '60 він мякий і може rозлістися в тепдій 
красці. ВісІ< розтопити в маленькій плиткій бляшаній посу-. 

дині і тримати •гарячим. Вло-жити кистку у ві·ск, щоби добре 

загрілася і на1брала в рурку воску. .Стрясти кисткою на за

стеленім па·пері і •Пробувати пи·сати рівні .1інії на теп.1ім яйці, 
бо до холодного яйця віск не вчіпиться, або як вчіпиться, го 

скоро відлетить. !Писати тонким кінцем кистки і все від себе 

спираючи мізинний палець :в яйце. Привчитися обертати яй

цем в до'вших лініях. Це дасть рівнішу лінію. 

Для ·пригрівання кистки уживати засвічену ·свічку, абQ 

нафтову лямпу чи на·віть ·каганець. Кистку мачати у віск і 

пригрівати до засвіченого світла. Звичайно ·кистка задержує 

досить •багато воску, але скоро охолоджується, через що 

ві·ск не .спли1ває рівно при писанню. Д.1я того потрібно кистку 

пригрівати. 

Яйця на пи<:анки вибирати м.алі білі і чисті. Щоби крас

ка добре приймалася, вложити яйця в оцтовий розчин, беру

чи одну ча~сть оцту, а дві третих води. Нехай помокнуть я

кийсь час. Опісля вийняти їх уважно на чисту стирку, щоби 

самі висохли ~без втиранн~. Уважати, щоби не сллямити чи
-стих яєць нечистими руками. А вже най•важніше, щоби на ру-

1ках не було товщу, бо ·краска не 'ВЧіпиться затовщених п.1ям. 

Можна навіть в часі писання тримати яйце в невеличкі,1 

чистім ллатку. Якщо руки чисті і не пітніють, то можна о'6Ш

тися без платка. 

Основніші лінії взору можна розвести легким потяго11 
олівця. На ·викінченій писанці знаку ш1івця не буде виднг>. 

По білім нйці розмалювати якнайбі.1ьше взору, бо бі:rий взір 

надає писанці особливої краси і делікатного ·виразу. 
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Коли взір по білім яйці розведений після пляну, при
ступати до крашення по'Чинаючи з жовтої краски. Вложити 

яйце в теплу ·краску. За якийсь час краска прийметь·ся до яй
ця. Вийняти яйце з краски, обсушити і дальше допису.вати 

Основні типи поділу поверхні писанки на орнаментаційні 

поля. 

1. По;1,і.:r поnздоnжш1іі; 2. Подід попереqншІ; 3. Поділ перехресний; 4. Поді.1 на 
Jiie i:ir 11овздunі1ших пі.п,; 5. Поперечний поділ на три частини типу "барил1ш ., ; 
G. llоділ па чотvри JIOJЯ тину "саІ\ви"; 7. Поділ на шість орна,1е1ІТаційних підь 

типу "триніжок,.; <'. Поді.1 повздовжними й поперечнюш лініями 
"сорок клинців". 

3 "У країнсииі З а ~а.zьноі Енцик.lЬоnедїі ". 

по жовпи красці в тих місцях, де ·бажається мати жовті п.10-

щини. По жовтій красці йде помаранчева, иідт~ зелена, а 0-

11 ісrя червона аобо вишнева. Остання краска ~ч~е бутl:f чсr
вона, вишнева або чорна. Замість у.Живати зелену і чорну 
І\раску, можна їх заступити зеленим атраменто~t. По жовті11 

~.:расці зама,:~ювати тонесеньким патичком ті місця, які Gаж~-;

ється ~~ати закрашені на зелено, зеленим атраментом. П.J 
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висушенню покрити їх воском. Цей спосіб скоріший. Зеле

ний атрамент також витворює чuрну краску по червонім за

крашенню. По червоній красці зама"1ювати патичком зеJ1е

ним атраментом всі мkця, які бажається мати закрашено на 

чорно. Пkля того ·писанка вже викінчена. 

~Краски на писання можна уживати ті самі, що на шмю-

тя. З економічного 1боку .вони найбільше поплатні, тому, що 
можна один па,кет розділити на два а.бо три рази, то є на два 

або три роки. Хі·ба, що -пишеться дуже 6агато ·Писанок, то:rі 

й більше краски потрібно. :Креповий ·папір на квітки також 

дає дуже добрі висліди і багато досвідчених писанчарок по

с.11уговуютьсч тим папером виключно. Дехто навіть робить 

сильну есенцію бажаних 'Красок з крепового nаперу у ма

.1еньких фляшечках і ;замальовує площини на яйці при по

мочі патичка і по висушенню покриває їх ;воском. Це також 

йде скоріше і нема клопоту з красками. Цього ·спосо1бу голоu

но уживають на такі краски, яких -потрібно тільки 'В ма~1их 

додатках. 

До крашення писанок також продаються краски в л іrу.1-

ках (Paas Egg Dyes). В однім ,пакеті є всі потрібні краски на 
писанку. ~На малу скількkть писанок ті піrулки надаються, од

нак для більшої скількости вони не ,поплатні, 60 си.1а краски 
скоро 1сла1бне і треба до.куповувати нові пакети. 

Готову викінчену .писанку вложити ;в мірно огріту піч 

на плитку мищину вистелену шматкою, а·бо зімнятим папе

ром. Писанка о-гріється і віск стопиться. У.нажати, щоби ліч 

не була гаряча, бо писанка трісне. Повтирати писанку з восr~у 

і ще лаки дQІбре тепла, а·бо й трохи ,гаряча, зараз посмаруRа

ти чистим прозорим "варнешом", а~бо новішою ·по.~:ітурою :" 
плясти·ки. Політуровану писанку покласти обережно на rо

аовчасті шпильки вбиті в дощинку, щоби 1писанка спира<1<J

ся на чотири шпильки. Замість шпильок можна уживати то, 

несенькі цвяшки. Таким ·способом писанка висушитьсн Д•)

вкруги рівномірно. Політура затривалює краску на писd.нu; 

і зберігає яйце від псуття. 
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