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Про те, із якого краю України походить «борщівська виши-
ванка», промовисто свідчить назва, але територія її побутування 
виходить за межі адміністративного Борщівського району Терно-
пільської області. За кроєм, техніками вишивання та стилістикою 
візерунків такі вироби відомі у селах сусіднього Заліщицького ра-
йону. Отож окреслимо строї та сорочки, які були головним їхнім 
компонентом наприкінці ХІХ – середині ХХ ст., умовною назвою 
борщівсько-заліщицькі. 

Виготовляли і носили сорочки, про які йде мова, на теренах, що 
широкою смугою простягнулися лівобережним Подністров’ям 
південної Тернопільщини. Природне довкілля місцевості надзви-
чайно мальовниче: рівнини межиріччя з хвилястими пагорбами 
перетинають глибокі яри, в яких розкинулися села; береги кань-
йону Дністра здебільшого стрімкі, із упереваж кам’янистим ґрун-
том, придатним лише для пасовиськ [1]. 

Від найдавніших часів ці землі були придатні для життя, при-
ваблюючи людей сприятливим до господарювання кліматом. 
Тут народжувалися, процвітали і з часом зникали різні культури, 
залишаючи по собі мовчазних, але таких виразно багатих на ін-
формацію свідків історії краю. Багато пам’яток давнини, зокре-
ма палеоліту (10 тис. років тому), неоліту (6 – 4 тис. років тому), 
трипільської культури (5 – 3 тис. років тому) відкрили археологи 
поблизу сіл Більче-Золоте, Бережанка, Білівці, Боришківці, Верх-

1. Василь Король. Економічний огляд 
Борщівського повіту (1896 р.) (Звіт 
з обстеження читалень «Просвіти» 
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Polski i Ukrainy zachodniej w ikonografii 
J. Glogowskiego i K. W. Kielisińskiego. – 
Toruń, 2011. – S. 75–82.
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Monarchie in Wort und Bield. – 
Wien,1898. – Bd. 5.

4. Kolberg O. Pokucie: Obzor 
etnograficzny. – Kraków, 1882. – Cz. I.

5. Див.: Білецька В. Українські сороч-
ки, їх типи, еволюція й орнамен-
тація // Матеріали до етнології й 
антропології. – Львів, 1929. – Т. ХХІ 
– ХХІІ. – Ч. І. – С. 43–109; Гарасимчук 
Р. П. Народное искусство Тернополь-
ской области УССР // Советская 
этнография. – 1957. – № 2. – С.72–89; 

няківці, Глибочок, Вигода, Кривче, Устя, Пилипче, Гермаківка Бор-
щівського району; Зозулинці, Іване-Золоте, Ворвулинці, Бедри-
ківці, Буряківка, Блищанка, Касперівці, Колодрібка, Кошилівці, 
Лисичники, Мишків, Торське Заліщицького району. Без сумніву, 
ці артефакти, що поверталися на поверхню землі з минулого, су-
часники щоразу сприймали як образи-символи нерозривності 
зв’язку між минулим і майбутнім. Ще раніше за археологів розпи-
сані магічними знаками глиняні горщики чи їхні фрагменти знахо-
дили на своїх землях місцеві мешканці. Таке своєрідне послання 
нащадкам із культурних глибин минулих епох давало потужний 
імпульс народженню нових образів, творчому переосмисленню 
у наступному часовому відтинку таємничих, не завше розшифро-
ваних знаків. 

Традиційний стрій, до певної міри, є хронікою свого краю. Його 
історія – то історія речей, на підставі яких можна творити оповідь 
про людину, її майстерність, заможність, контакти, естетичні упо-
добання. На превеликий жаль, сучасні дослідники українського 
традиційного одягу можуть оперувати лише зразками одягу ос-
танньої чверті ХІХ ст., які збереглися у музейних та приватних 
колекціях, а також пам’ятками образотворчого мистецтва, як от 
акварельні та графічні малюнки типажів у традиційному одязі 
початку ХІХ ст. [2]. Так багатотомне видання про Австро-Угорську 
монархію вміщає цінні ілюстрації зі зображенням селян у народ-
ному вбранні із Заліщицького району, що їх виконав художник З. 
Гайдукевич [3]. Відомий польський етнограф О. Кольберг у праці, 
присвяченій культурі українців Покуття, широко використовує 
матеріали про народний одяг подолян із лівобережного Подні-
стров’я. Автор наводить назви деяких технік вишивання та мате-
ріалів, описує візерунки на сорочках Борщівського та Заліщиць-
кого повітів [4]. Яскраві та самобутні орнаменти, рідкісні техніки 
вишивання на сорочках із цих теренів привертали увагу багатьох 
українських дослідників [5]. 

Перше й головне враження від вишивки борщівсько-залі-
щицьких сорочок – домінування чорного кольору і закономірна 
композиція візерунків. Рельєфна поверхня вовняної вишивки на 
рукавах викликає асоціацію з ораною землею, а виразні одино-
кі мотиви – з яскравими спогадами, які випливають із пам’яті… У 
медійному просторі, на сторінках наукових та науково-популяр-
них видань за останню чверть століття утвердилося визначення 
«борщівська сорочка», «борщівська вишиванка» [6], «борщівка», 
коли йде мова про вишиті вовняними чорними нитками жіночі 
сорочки. Щоб з’ясувати, коли у селах лівобережного Подністров’я 
почали вишивати не знаними техніками та візерунками, що по-
бутували не лише на Тернопільщині, а й по всій Україні, поки-що 

Добрянська І., Симоненко І. Типи та 
колорит західноукраїнської вишив-
ки // Народна творчість та етно-
графія. – 1959. – № 2. – С. 75–83; Гур-
гула І. Народне мистецтво західних 
областей України. – К., 1966; Гонтар 
Т. Художні особливості народного 
одягу українців західних областей 
Української РСР // Матеріали з ет-
нографії та мистецтвознавства. – 
К., 1975. – С. 66–83; Захарчук-Чугай Р. 
Українська народна вишивка (західні 
області України). – К., 1988; Кара-Ва-
сильєва Т. Українська вишивка – Аль-
бом. – К., 1993; Булгакова-Ситник Л. 
Подільська народна вишивка (етно-
графічний аспект). – Л., 2005; Булга-
кова-Ситник Л. Борщівські сорочки з 
колекції Віри Матковської. – Л., 2008; 
Булгакова-Ситник Л. Жіноча со-
рочка Борщівсько-Заставнівського 
Придністров’я. – Альбом. – К., 2013.

6. Термін «вишиванка» – вишита 
сорочка, уперше в науковій літера-
турі зустрічається в статті Віри 
Білецької – Білецька В. Українські со-
рочки, їх типи, еволюція й орнамен-
тація // Матеріали до етнології та 
антропології. –Том ХХІ – ХХІІ. – Ча-
стина 1. – Львів, 1929. – С. 43–109.
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льору обгортки і вишивки сорочки.

У селянському середовищі вміння вишивати передавали від 
покоління до покоління. Подекуди в сім’ях збиралося чимало 
вишитих сорочок. Цей скарб – доробок матері, доньки та онуки. 
Траплялося, що три покоління вишивали разом. Вишивати навча-
ли з дитинства. Найбільше вишивали дівчата на виданні, які заз-
далегідь готували собі придане. Вишиті сорочки були обов’язко-
вою частиною весільного посагу, для якого кожна дівчина мусила 
надбати багато сорочок, що було мірилом заможності чи бідності 
родини, працьовитості чи ледарства нареченої. 

Коли вишивали сорочки для весілля, то передбачали в цере-
монії низку важливих ритуалів з костюмом, причому не лише на-
реченого й нареченої, а й інших учасників. Мали такі сорочки і 
дівчата на віддані, бо в них йшли за дружок до молодої, і статечні 
старші жінки. Шлюбні сорочки зберігали упродовж життя. Після 
весілля сорочка набувала статусу святкової, її молодиця одягала 
в неділю до церкви і на всі родинні та релігійні свята річного ци-
клу аж поки дозволяв розмір. Безперечно, що це не була єдина 
сорочка до скону віку власниці, але саме її одягали або клали не-
біжчиці до труни, про що свідчать збережені в сімейних архівах 
фотографії 1930 – 1950-их років з похорон родичів. Зауважимо, 
що вишита сорочка лише в крайніх випадках (наприклад, повне 
зубожіння, втрата з якихось причин решти майна) могла стати 
одежиною на щодень. Розкішно вишита сорочка ставала в наго-
ді не одному поколінню жінок у родині. У часи сімейної скрути її 
можна було продати, а бувало так, що під вінець одягали сорочку 
матері або бабусі.

не достатньо достеменних фактів. Можемо про це говорити 
лише гіпотетично. Проте самобутність цього мистецького 
явища в українській традиційній вишивці впродовж останніх 
150 років беззаперечна. 

У минулому вся система духовного світу українців відобра-
жалася в обрядовості. Невід’ємною частиною таких дійств 
було не просто вбрання, а певний його набір з обов’язковою 
оздобою, яку плекала жінка. Вишите орнаментальне розма-
їття на святкових сорочках демонструє творче натхнення й 
мистецьке світосприйняття сільських вишивальниць. Роз-
міщення вишивки на одязі тісно пов’язане з його кроєм і з 
традиційними уявленнями про охоронне значення моти-
вів-символів, що покликані оберігати тіло від впливу злих 
сил. 

У давнину вишитими магічними знаками (у пізніші часи 
укладеними в орнаменти) позначали кожен “вхід – ви-
хід” на одежі. Вишивкою “закривали” і з’єднувальні шви, 
що також могли стати вразливим для людини місцем. 
Тому на святкових та весільних жіночих сорочках ви-
шиті візерунки розміщували в місцях з’єднання рука-
ва з уставкою, оповивали плечі, груди, шию, зап’ястя, 
подібно до того, як пояс обгортає стан. Водночас ком-
позиція розміщення вишитих візерунків на сорочці ві-
дображає художні засади, що виходять із органічного 
взаємозв’язку краси та доцільності. Сорочка з обгорт-

кою – єдина художньо-стилістична цілісність, завжди 
вирішена в гармонійній кольоровій гамі. Чорні, з незначним 
вкрапленням кольорових мотивів, орнаментальні компози-
ції на сорочках і чорні обгортки – головні декоративні ак-
центи в борщівсько-заліщицькому жіночому вбранні.

Борщівсько-заліщицький традиційний святковий стрій 
не розділений на дрібні деталі (сорочка, безрукавка, спід-
ниця, фартух), як, скажімо, святкове вбрання з централь-
них районів Тернопільщини, що створює барвистий, дово-
лі строкатий образ. Вишита довга сорочка і обгортка – така 
лаконічна стримана краса подністровського строю. У тісно 
оповитій довкола стегон обгортці, що тримається на фігурі 
лише завдяки крайці, та сорочці з рукавами, пришитими по 
основі станка, що від плечей до ліктів сковують рухи руками, 
не так легко піти в запальний танок. Рухи жінки були стри-
мані, м’які, манери – урочисті. Навіть постава в такому одя-

зі змінювалася. Варто переглянути давні світлини, на яких 
зображені молодиці й дівчата у святковому вбранні. Cтри-
ману естетику образу підсилює домінування чорного ко-
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До появи у селянському гардеробі одягу, пошитого кравцями з 
фабричних тканин, усі види вбрання виготовляли власноруч. Ма-
теріалом служили луб’яні рослини, з волокна яких пряли нитки 
для полотна, шиття і вишивки, а також овеча вовна, з якої пряли 
вовняні нитки для ткання обгорток і запасок [7]. 

Створення сорочки можна порівняти з народженням дитини. 
Власне жінка “виношувала” сорочку. Чоловік приймав участь лише 
в роботі, пов’язаній із сівбою конопель чи льону. Решта турбот із 
вирощуванням рослин, перетворенням волокна в нитку, пізніше 
в полотно, пошиттям і оздобленням виробу належали до жіночої 
праці [8]. Збережені у музейних та приватних колекціях сорочки 
кін. ХІХ – поч. ХХ ст. з Подністровських теренів Тернопільщини по-
шиті саме із конопляного полотна [9]. Нове, не вживане конопляне 
полотно цупке, дещо жорстке і погано піддається драпіруванню. 
Така фактура і ширина полотна, до певної, міри впливали на крій 
виробу з нього. Сорочку шили з відповідної для даної місцевості 
тканини і за певним покроєм, що характеризується лінією дета-
лей, наявністю чи відсутністю їхньої драперії та оздоблення [10]. 

Традиційне творення одягу не відповідає сучасному розумін-
ню кроїти його деталі. Для того, аби підготувати для пошиття ча-
стини сорочки (рукав, спинку, перед, підтичку) не потрібні були 
лекала і навіть ножиці. Кожна господиня могла це зробити без 
особливої на те підготовки. Усі без винятку деталі мали прямо-
кутну форму. Для їх вирізання витягували нитку і по утвореному 
розрідженому рядочку полотна рівненько (найчастіше ножиком) 
краяли необхідні частини. Ще до середини ХХ ст. сорочки шили 
вручну конопляними нитками переважно початковими швами за 
голкою й уперед голкою [11]. У деяких селах (наприклад, селі Дні-
стровому Борщівського району) нитку перед тим воскували, щоб 
була міцнішою. Вощена конопляна нитка набувала насиченого 
зеленаво-сірого кольору, що підсилювало декоративність з’єдну-
вальних швів та змережування. На лицевому боці виробу утво-
рювалася суцільна або дискретна рівненька смужечка зі щільних 
опуклих стібків.

Борщівсько-заліщицькі сорочки ще до середини ХХ ст. мали 
традиційні для України три варіанти крою: 1 – тунікоподібні; 2 – з 
уставками, пришитими по основі станка; 3 – з уставками, приши-
тими по пітканню станка [12]. Для тунікоподібної сорочки брали 
шматок полотна, перегортали його навпіл за необхідною довжи-
ною готового виробу. На місці згину по середині вирізали отвір 
для голови з повздовжнім розрізом пазухи спереду. Оскільки 
ширини домотканого полотна бракувало для огортання фігури і 
зручності руху, то з одного чи двох боків під рукавами (пахвами) 

7. «Найбільше там вирощують 
пшеницю <…> Менше – горох…, а з 
волокнистих – коноплі. <…> льону 
зовсім не видно. <…> Крім худоби…, 
вирощують тамошні господарі 
також вівці, головне із-за одежі» 
Василь Король. Економічний огляд 
Борщівського повіту (1896 р.) (Звіт 
з обстеження читалень «Просвіти» 
і селянських господарств у Борщів-
ському повіті) // Літопис Борщівщи-
ни. – Випуск п’ятий. – Борщів, 1994. 
– С. 33–34.

8. Булгакова-Ситник Л. Жіноча со-
рочка Борщівсько – Заставнівського 
Придністров’я. – Альбом. – К., 2013. 
– С. 16–18. 

9. «Конопляне полотно, старанно 
вибілене на придністровських бере-
гах під лагідними сонячними проме-
нями, – одна з особливостей свят-
кових жіночих сорочок. Для полотна 
на сорочки брали плоскінне прядиво, 
яке виготовляли з чоловічих стебел 
коноплі (плоскінь), що були тонши-
ми і якіснішими від жіночих (матір-
ки). Залежно від сорту ниток, взятих 
на основу і уток, розрізняли близько 
20 видів полотен. Кількість пасем в 
основі визначала щільність полот-
на і давала йому назву. Тобто, чим 
тонші нитки, тим більше пасем з 
них укладалося у ширину ткацького 
верстату, і навпаки, чим товстіші 
нитки – тим менше. Дев’ять пасем 
– «дев’ятка» – найтовстіше полот-
но. «Десятку» – «тринадцятку» (гре-
бінні полотна) використовували 
для підтички на жіночі сорочки та 
чоловічі штани. З «чотирнадцят-
ки» шили буденні сорочки. На виго-
товлення святкових сорочок йшли 
«п’ятнадцятка» і «шістнадцятка». 
Конопляні полотна відрізнялися не 
лише фактурою (товщина ниток, 
спосіб переплетення), а й загальною 
колірною гамою. Природний (невибі-
лений) колір полотна з конопляного 
прядива має зеленкувато-сірий від-
тінок, який менше чи більше зберіга-
ється на вибіленій тканині, особли-
во зі звороту». – Булгакова-Ситник 
Л. Борщівські сорочки з колекції Віри 
Матковської. – Львів, 2008. – С. 26. 

10. У 1920-х роках під впливом за-
гальноєвропейських тенденцій 
у моді в селах Галичини, навіть у 
найбільш віддалених від міських 
осередків селах, швидко розповсю-
джуються види міського вбрання. У 
селах Борщівсько-Заліщицького Под-
ністров’я, порівняно з центральни-
ми та західними районами Терно-
пільщини, одіж із купованих тканин 
фабричного виробництва та місь-
ких фасонів з’явилася на чверть 
століття пізніше, переважно після 
Першої світової війни. Заміна окре-
мих складових святкового вбрання 
відбулася не водночас, а поступово. 
Спершу замість обгорток («горбо-
ток») з домотканої вовняної тка-
нини молодиці та дівчата почали 
вбирати спідниці з тонких вовняних 
чи напіввовняних тканин фабрично-
го виробництва. Шили їх із доступ-
них за ціною тканин, які пропонував 
тогочасний ринок, наприклад, шале 
(«шаленівка»), пліс, кашемір, окса-
мит. Насамперед до змін одягу від-
гукнулася молодь. Так вперше була 
порушена правічна традиція місце-
вого жіночого строю: сорочка з при-
леглими до корпусу рукавами, щіль-
но оповита довкола стегон вовняна 
обгортка з вовняною крайкою, якою 
стягували стан. Традиційно масив 
вишивки чорного кольору на рукавах 
плавно переходив у чорну обгортку, 
що додавало прямолінійності силу-
ету жіночої фігури. Модна спідниця 
з тонких тканин, особливо квіт-
частих, зібрана у рясні складки на 
поясі, виглядала недоречно зі сороч-
кою з цупкого конопляного полотна, 
яке стовбурчилося з-під неї. Проте 
пройшло ще два десятиліття, поки 
сорочки замінили блузками («блюз-
ки») з тонких тканин фабричного 
виробництва. Лінійний силует тра-
диційного борщівсько-заліщицького 
строю кардинально був замінений 
опуклими формами зібраної спідниці 
і блузки з широкими рукавами.

11. «Прядені вручну нитки міцніші 
ніж фабричні через слину (під час 
прядіння жінки зволожували пряди-
во для кращої скрутки нитки, – Л. 
Б.-С.). Фабрична тканина ніколи не 
дає того ефекту, що з ниток пря-
дених вручну (щось подібно, як па-
вутинa чи кокон шовку)». – Janina 
Orynźyna. – Przemysł ludowy w Polsce. 
– Warszawa, 1937. – 28 s.

Чорні, як рілля. Барвисті, як пам’ять 
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кусниками полотна. Так з’явилися додаткові частини сорочки – 
плечові вставки [14]. Залежно від того, яким чином їх пришивали до 
тканини станка сорочки (під прямим кутом по пітканню чи основі 
полотна) утворювався силует виробу. Сорочки з уставками, при-
шитими по пітканню, відомі в усіх регіонах України. Натомість, со-
рочки з уставками, пришитими по основі станка, виокремлюють 
борщівсько-заліщицькі вироби з з-поміж інших регіонів України 
[15]. Вони були не практичні в сенсі носіння, радше мали винятково 
символічне або естетичне значення.

Шити та вишивати на цупкому, з густим переплетенням ни-
ток, конопляному полотні дуже складно. Ця праця потребує не-
абияких навичок і вміння. Не раз сорочку скроплювали сльози 
та кров з поколених голкою пальців юних вишивальниць. Але 
голка ніколи не була агресивною, нею не кололися зненацька, як 
шпилькою. Голка для вишивання була найбільш жіночим інстру-
ментом, що визначав жіночність у традиційній культурі. Прагнен-
ня досконало освоїти традиційні техніки вишивання і можливість 
особистого творчого вираження у вишивці власної весільної со-
рочки було сильнішим за тимчасові невдачі. Вишивка вовною, на 
збережених до наших днів у музейних та приватних колекціях 
сорочках, засвідчує надзвичайно високу технічну майстерність її 
виконавиць. Захоплює бездоганна акуратність усіх швів і з лиця, і 
з вивороту, що є дзеркалом досконалості майстрині.

Сорочки, які готували до весілля, одягали у свята, вони завж-

12. Булгакова Л. Деякі аспекти дослі-
дження жіночих сорочок Борщівщи-
ни ХІХ – поч. ХХ ст. // Літопис Бор-
щівщини. – Борщів, 1993. – С. 41–42.

13. Схему крою див.: Покусінська Л., 
Покусінський О. Борщівська народ-
на сорочка. Матеріали, крій, техні-
ки шитва. – Колекція Борщівського 
краєзнавчого музею. – Київ, 2012. – С. 
22–23.

14. «Місцеву особливість крою жіно-
чих сорочок визначають розмір та 
спосіб пришиття плечових уставок 
(“вуставок”, “плечиків”, “поликів”). 
Відносно вузькі (15 см) та довгі (25 
см) уставки, пришивали по довжи-
ні пілок стану (по основі полотна), 
ширші (19 см) та коротші (16-18 см) 
– по його ширині (по пітканню) При-
шиті таким чином уставки разом 
із прямими неширокими рукавами 
створювали чіткий лінійний силу-
ет виробу. Вгорі краї пілок стану та 
уставок обметували петельним 
швом (“обметиця”) і збирали дов-
кола шиї у глибокі та густі складки 
(“брижі”, “зморшки”), які закріплюва-
ли й одночасно оздоблювали вишив-

до низу вшивали додаткові повздовжні смуги тканини необхідної 
ширини, а між рукавами і вставками вшивали, як правило, ква-
дратний кусень полотна. Рукави також мали вигляд правильно-
го прямокутника, який пришивали до стану під прямим кутом [13]. 
Крій відомий як для чоловічих, так і жіночих сорочок, які нази-
вали «хлоп’янка», наприклад, в селі Мишкові Заліщицького р-ну. 
Здавна такі сорочки носили як буденний одяг, але в 1920–1930-х 
рр. вони стали популярними як святкове вбрання з особливою 
вишивкою. В Україні, власне, найдовше «хлоп’янки» побутували 
у селах Борщівського, Заліщицького районів Тернопільщини і За-
ставнівського району Чернівеччини. 

Сорочки з уставками другого і третього варіантів – це удо-
сконалена модель тунікоподібної сорочки. Шили їх з двох-трьох 
полотнищ (“пілок”, “півок”) завширшки 45-50 см (ширина домот-
каного полотна), залежно від необхідного розміру. Верхню ча-
стину сорочки називали стан (“станок”) до якого пришивали, або 
не пришивали, нижню частину (“підтичку”, “підточку”, “подолок”). 
Залежно від цього сорочки були “до підтички” і “додільні”. Спідню 
частину сорочки (“підтичку”), яка скоріше бруднилася і зношува-
лася зазвичай шили з полотна нижчого ґатунку. Додільні сорочки 
шили здебільшого на весілля. 

Для розширення вирізу горловини та об’єму станка сорочки 
сільські кравчині брали не один, як для «хлоп’янки», а два окре-
мих полотнища і з’єднували їх угорі невеликими прямокутними 

кою “по брижах”. Нижній край рукавів 
також збирали в густі складки на 
товсту конопляну нитку і вшивали 
під облямівку (“чохлу”), або обшива-
ли обметувальним швом.» – Булга-
кова-Ситник Л. Борщівські сорочки 
з колекції Віри Матковської. – Львів, 
2008. – С. 27.

15. Схему крою див.: Покусінська Л., 
Покусінський О. – Цит. праця. – С. 
26–27.
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ди вирізнялися дещо надмірною та пишною вишивкою, винят-
ковість якої виражається у ґатунку ниток та техніках виконання. 
Лише у селах Подністров’я здавна вишивали вовняними нитками, 
які сільські жінки самі пряли з овечої вовни і при потребі фар-
бували в різні кольори природними барвниками, що готували 
власноруч [16]. Збережені до наших днів сорочки 1890–1930-х рр. 
вишиті чорними вовняними нитками (натуральна барва овечої 
вовни) з незначним вкрапленням бавовняних чи шовкових ниток 
інших кольорів. Навіть на виробах столітньої давності такі нитки 
при пранні не “пускають” кольору, на відміну від забарвлених ані-
ліновими фарбами, що з’явилися наприкінці ХІХ ст. на місцевих 
базарах [17]. 

На початку ХХ ст. вовняні нитки, які жінки пряли в домашніх 
умовах, поступово замінили фабричними, купленими в Бессарабії 
або привезеними з центральноєвропейських країн, наприклад, 
пухкими легко зсуканними нитками переважно чорного кольо-
ру “бавна” (села Устя, Дністрове Борщівського району) і тонкими, 
щільно зсуканими різнокольоровими нитками “коцик” (села Зозу-
линці, Садки Заліщицького району) [18]. Для того, аби акцентувати 
окремі мотиви, виокремити композиційні поля і підсилити свят-
ковість виробу, використовували шовкові нитки “відваб” (село 
Більче-Золоте Борщівського району), “олічка” (село Устя Борщів-
ського району), бавовняні “заполоч” [19], “опал” та металеві нитки 
сухозліть – “хір” (село Дністрове Борщівського району), “сухозлот-
тя” (село Кудринці Борщівського району), “металевий дріт” (село 
Кудринці Борщівського району), “тхір” (село Зозуленці Заліщиць-
кого району), “мирса”, “сирма”. 

Сухозліткою, тоненькими різнокольоровими шовковими і ба-
вовняними нитками стебловим (“стебнівкою”), тамбурним (“лан-
цюжком”) швом вишивали контури основних мотивів орнаменту. 
У заможних сім’ях дівчата нашивали поверх вишитого візерунка 
золотаві блискітки-лелітки (“лїлїтки” ) у вигляді кружалець, а та-
кож додавали кольоровий бісер (“цятки” – село Устя Борщівсько-
го району), стеклярус (“січка”, “січка кручена” – село Устя Борщів-
ського району), що робило оздоблення не таким вишуканим, 
проте багатшим та урочистішим. Галантерейний товар, до якого 
належали бісер, стеклярус, лелітки, бавовняні та вовняні нитки 
для вишивання, від кінця ХІХ ст. селяни купували в мандрівних 
торговців-євреїв, або ж у крамничках, перебуваючи на ярмарках 
у повітових містечках. 

Біле тло домотканого полотна було ідеальною поверхнею для 
оздоблення його вишитим орнаментом. Вишиваючи, жінка не 
лише відпочивала від тяжкої фізичної праці, а й отримувала за-
доволення від творчості, від краси, створеної власними руками. 

16. «Лише на Поділлі використо-
вують чорну вовняну ткану до ви-
шивання нитку, та нитка не фар-
бована, тому має колір». – Janina 
Orynźyna. – Цит. праця. На деяких 
давніх сорочках у загальному маси-
ві вишивки чорною вовною бачимо 
хаотичні окремі елементи брунат-
ного або зеленуватого кольору. Це 
приклад використання фарбованих 
ниток, які з часом злиняли. До ХVІ 
ст. в основних європейських цен-
трах виробництва дорогоцінних 
тканин користувалися фарбником, 
що давав найкращий на той час 
ґатунок червоного кольору і в тор-
гівлі мав назву «червець руський». 
Це особливий товар з Червоної Русі 
(за однією із версій, назва краю похо-
дить саме від нього), до складу якої 
входило лівобережне Подністров’я. 
Вірогідно, що місцеве населення, 
відправляючи сировину через Поль-
щу до Італії, Німеччини, Англії та 
азійських країн, виготовляли черво-
ну фарбу для власних потреб. Для 
цього попередньо умертвляли са-
мочок комах coccus над парою, після 
чого розтирали засушених комах в 
порошок для виготовлення фарби. 
Хоча червець руський через надмірне 
і варварське використання був вини-
щений у ХVІІ ст., однак можна припу-
стити, що у ХІХ ст. у домашніх умо-
вах ним іще фарбували в червоний 
колір вовняні нитки для вишивання. 

17. Святкові сорочки прали не ча-
сто. Щоб запобігти линянню ниток, 
прали взимку під час сильних моро-
зів та сильних вітрів. Мокрі сорочки 
швидко замерзали, а вітер їх просу-
шував і нитки не встигали «пусти-
ти кольору», – записано автором у 
1980-х рр. в с. Мишкові Заліщицького 
району.

18. За переписом 1666 p., <…> кіль-
кість ярмарок становила <…> у 
Галичині й Буковині – близько 120, 
<…> Наприклад, двічі на рік відбу-
вались ярмарки – … Бучачі, Чортко-
ві,… Монастириськах, … Надвірній; 
тричі – у … Тернополі, … Гусятині; 
по чотири рази на рік – в … Сняти-
ні, Борщеві… Ярмарки тривали по 
одному і більше тижнів. Ярмарки 
були універсальними. Торгували на 
них текстилем, галантерейними і 
господарськими товарами інозем-
ного походження, залізним крамом, 
виробами ремесел, промислів, ма-
нуфактур, продуктами сільського 
господарства. Одночасно відбу-
валася спеціалізація ярмаркової 
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Майстрині вміло поєднували можливості різних технік вишиван-
ня з якістю домотканого полотна. Полотняне переплетення коно-
пляної тканини з добре вираженою структурою ниток дозволяло 
виконувати на ній різні види простої та складної рахункової ви-
шивки, з’єднувальних швів та складок. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. побутували ті способи ви-
шивання, що існували задовго до цього. Основні з них – настилу-
вання, хрестик, півхрестик, мережка, ланцюжок, “стебнівка”, “ко-
лодки”, кучерявий шов (“гаклювання”), “поверхниця”, “верхоплут”, 
“мотане”, “на просто” – часто трапляються у вишивці жіночих со-
рочок з досліджуваної території. Переважно вишивали за рахун-
ком ниток основи чи піткання. 

Перелічені техніки наприкінці ХІХ ст. були відомі в усіх куточ-
ках України, крім техніки “колодки”, вишивання якою – прерогати-
ва подністровських районів Поділля. Під назвою “колодки” (села 
Більче-Золоте Борщівського району та Мишків Заліщицького ра-

йону) відомо два прийоми вишивання [20]. В одному техніка нага-
дує двобічну штапівку, коли кожний наступний ряд гостро лама-
ної кривулі вкладається один в один, утворюючи широкі смуги. 
При орнаментації уставок, залежно від конфігурації мотивів, такі 
смуги “ламаються”. Фактура подібних вишивок нагадує пласке 
орнаментальне різьблення на дереві. В іншому – вишивка має ви-
гляд килимової поверхні, утвореної із стібків-півхрестиків. Необ-
хідну площину тканини заповнювали чергуванням двох різних по 
висоті прилягання до тканини рядів півхрестиків. Виворіт таких 
вишивок дає малюнок з рядів прямих і косих стібків, які чергують-
ся між собою [21]. 

Візерунок під уставкою, власне, смугу вгорі рукава здебіль-
шого вишивали паралельними чи зміщеними вліво або вправо 
стібками (“поверхницею”, “мотаним”, “кафасором”). Вишиті такими 
способами геометричні мотиви ніби розтягувалися по ширині ру-
кава. Від назви техніки “мотане” в селі Кудринцях Борщівського 

торгівлі. Окремі ярмарки ставали 
центрами торгівлі вузького виду 
товарів ремісничого, промислового 
виробництва та сільськогосподар-
ської продукції. У Бродах і Тернополі 
відбувалися великі ярмарки коней, у 
Станіславі та Чернівцях – полотна 
і худоби. Селяни зі сіл лівобережного 
Придністров’я охочіше і частіше 
відвідували ярмарки, що відбувалися 
на протилежному боці Дністра, ніж 
ті, що відбувалися в Чорткові, Те-
ребовлі чи Тернополі. Тому не дивно, 
що їхні вишиванки оздоблені тими ж 
нитками, а почасти й візерунками, 
що й у сусідів на протилежному бе-
резі річки.

19. У с. Дністровому Борщівського 
району «заполоччю» називали коно-
пляні нитки для вишивання, підфар-
бовані у розчині сажі.

20. У с. Лисівцях Заліщицького райо-
ну такий прийом називають «гудзи» 
або «вузлики».

21. Булгакова-Ситник Л. Подільська 
народна вишивка. Етнографічний 
аспект. – Львів, 2005. – С. 45–89.
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району називали сорочки “мотаними”. Суцільно вишиті вовня-
ними нитками “бавною” техніками «колодки», кучерявим швом і 
“поверхницею” площини на рукавах нагадували фактурою ворсо-
ві килими. У Борщівському районі в селі Худиківцях побутували 
сорочки з “келімковими уставками”, а в смт Мельниці-Подільській 
таку вишивку називали “бита вишивка”. 

Вишита орнаментальна композиція на уставках була зазвичай 
завширшки 12-19 см, а під уставками – 5-11 см. Крім рукавів, ви-
шивали передню (“передні погрудки”) і задню (“задні погрудки”, 
“заплічка”, “заплічкове”) частину станка повздовжніми орнамен-
тальними смугами. Сорочки з “погрудками” носили лише дівчата 
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на виданні та молодиці. На сорочках для дівчаток та літніх жінок 
“погрудків” не вишивали. Виріз горловини і краї рукавів, як вже 
згадувалося, густо обметували бавовняними нитками чорно-
го кольору, а дрібні складки (брижі) закріплювали й одночасно 
декорували технікою “набирування”. Край подолку підрублюва-
ли вощеними конопляними нитками під мережку в один прутик 
(“цирку”). На одній сорочці використовували декілька технік, щоб 
досягнути необхідної виразності мотивів, елементів чи компози-
ційної схеми. Так суцільно зашиті вовною поверхні уставок роз-
діляли золотистими чи сріблястими смугами, вишитими сухоз-
літкою ретязем або тамбурною технікою (“ланцюжок”, “маскацел” 
– села Устя, Дністрове Борщівського району). Щоб виокремити з 
високорельєфної вовняної поверхні домінуючі мотиви, їхні кон-
тури вишивали кольоровими бавовняними нитками стебловим 
швом (“шнурочком” – село Дністрове Борщівського району), ок-
ремі мотиви зашивали прямою гладдю. 

Мережки на конопляному полотні виконували невибіленими 
або злегка підфарбованими в сизий колір конопляними нитками. 
Завдяки цупким, іноді провоскованим ниткам утворювався чіткий 
рельєфний візерунок з різноманітних комбінацій з одинарним, по-
двійним, перехрещеним прутиком та вишивкою по настилу. 

Розріз пазушки з обох боків обрамляли вузькими (1,0–1,5 см) та 
довгими (до талії) орнаментальними смужками, підсилюючи зву-
чання колоритної вовняної вишивки на рукавах. Вигадливі візе-
рунки на давніх жіночих сорочках, безумовно, здатні привернути 
і зачарувати будь-кого, хто їх бачить. Подекуди не можливо очей 
відвести від вишуканого декору каліграфічно вишитих орнамен-
тальних мотивів, виконаних з надзвичайною майстерністю.

Винятковою прикметою давніх вишиванок є візерунки, створе-
ні з дивовижних геометричних знаків. Багато дослідників припус-
кають, що в них закодована інформація про світосприйняття та 
культуру їхніх творців. Таємничі знаки-символи, укладені в орна-
ментальні системи, – неоціненний спадок для сучасників від пра-
щурів. До наших днів на борщівських сорочках збереглися виши-
ті графеми магічних символів, які повторюються майже без змін 
упродовж багатьох століть. На ті ж мотиви, що виникли в добу 
язичницьких культів слов’ян, можна натрапити на рукавах, пазусі, 
спинці жіночих сорочок кінця ХІХ – початку ХХ ст. З часом втра-
тилася їхня семантика, і вишивальниці, відтворюючи ці символи, 
навіть не здогадувалися про глибину їхнього значення. Дослід-
ники умовно називають такі мотиви-символи та композиції із них 
архаїчними. Звісно, такий зв’язок різних культурних рівнів можна 
розглядати лише як опосередковану тяглість, оскільки в нашому 
усвідомленні цілісності історичного ланцюга ще багато прогалин. 

22. Наведені місцеві назви записані 
автором у 1970–1980-х рр. у селах 
Борщівського та Заліщицького ра-
йонів. Див.: Булгакова-Ситник Л. 
Подільська народна вишивка… – С. 
287–309.

23. Булгакова-Ситник Л. Мотив сон-
ця в українському народному мисте-
цтві // Дерево життя, сонце, богиня. 
– Символічні мотиви в українському 
народному мистецтві. – Нью-Йорк, 
2005. – С. 41–53.

24. Булгакова-Ситник Л. Подільська 
народна вишивка… – С. 217–219.

25. Ткачук Т. Знакові системи три-
пільсько-кукутенської культурно-іс-
торичної спільноти (мальований 
посуд). – Частина І. – Вінниця, 2005.
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Головна увага в оздобленні сорочки, як уже зазначалося, була 
зосереджена на вишивці рукавів. Суцільно вишиті площини схе-
матично можна розділити на три орнаментальні поля – уставка 
(вуставка, плечко, полик), частина рукава під уставкою (“підбира-
не”, “підплечко”, “підрамник”, “курпіння”, “круплянка”) та нижня ча-
стина рукава [22]. Це три самостійні орнаментальні смуги зі своєю 
внутрішньою композицією, асортиментом мотивів та колоритом. 
Така розмаїтість свідчить про те, що в процесі творення цілісної 
композиції кожний орнаментальний блок мав своє семантичне 
навантаження. За композиційно-декоративним оформленням, 
стилем орнаменту, колоритом вишивки на рукаві можна було впі-
знати, з якої місцевості жінка – “своя” чи “чужа”, до якої громади 
вона належить. В оздоблення рукавів дівчата вкладали все своє 
уміння, вірили в особливі властивості візерунків, що ставали візу-
альними знаками любові та естетичних уподобань. 

У деяких виробах рукав суцільно покривали вишивкою, що 
створювало ефект фактури іншої тканини. Особливо оригінальні 
високорельєфні вишивки на уставках, у яких біле тло зашивали 
чорними, рідше вишневими нитками, залишаючи лише контурні 
“прорізи” для мотивів ромба, хреста, S-подібної фігури (подвій-
ний гак) – класично лаконічних, але виразних символів знакової 
орнаментальної мови. 

Вишиті різнобарвними нитками орнаментальні мотиви відігра-
вали активну роль на темному тлі. Переважно в таких орнаментах 
мотиви не з’єднували додатковими елементами. Композиції з них 
вибудовували у діагональному чи шаховому порядку в декілька 
рядів (від трьох до семи). На грудях, спинці, в нижній частині рука-
ва орнаменти укладали у стрічкові композиції, що рельєфно ви-
ступали над поверхнею тканини. Оскільки складки довкола шиї 
частково прикривали окремі елементи візерунка на уставках та 
станові, то оптимальним вирішенням побудови орнаментів було 
використання дрібних мотивів, що цілісно ніби виринали з гли-
бини складок на поверхню. Безумовно це впливало на візуальне 
сприйняття декору. Вплетені у темну килимову фактуру узорів, 
мажорні кольори мотивів-символів, що іноді ледь “прочитували-
ся”, надавали образові сорочки одночасно відтінків урочистості 
та смутку. 

Архаїчний пласт української народної орнаментики можна по-
бачити на стародавніх виробах із глини, металу, дерева, каменю, 
тканини. До його формотворчих мотивів належать графеми ква-
драта-ромба, кола, спіралі, S-подібного мотиву, хреста-свастики, 
перехрещених ліній з гачкуватим завершенням («роги», «гаки») та 
різноманітних комбінацій з них. Вірогідно, що на первісному етапі 
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розвитку української орнаментики такі мотиви-символи були на-
повнені багатою магічно-заклинальною функцією. Втративши до 
певної міри свою семантику, графеми таких мотивів, які повторю-
ються майже без змін упродовж багатьох століть, зберегли свої 
стародавні образи до наших днів. 

Якщо на дереві, металі, камені, глині технічно можливо було 
виводити коло чи овал, що безперечно мали солярне значення, 
то геометричний характер вишитих візерунків обумовлювала 
технологія виконання рахункових технік. Припускаємо, що відпо-
відником кола у текстилі є квадрат-ромб. Зберігаючи незмінною 
загальну конфігурацію, ромб-квадрат має нескінченну кількість 
варіантів у деталях. 

На давніх сорочках мотив ромба-квадрата є домінуючим. 
Зберігаючи незмінною загальну конфігурацію, ромб-квадрат 
має нескінченну кількість варіантів у деталях. Найпоширені-
шим є ромб з гачками. Знак має одну, дві й чотири пари гачків. 
У парах гачки загнуті назовні або досередини. По різному трак-
тують внутрішній простір графеми, який може бути порожнім, 
перехрещеним двома чи кількома лініями, а утворені при цьому 
клітинки заповнені крапками чи іншими дрібними елементами. 
Без сумніву, всі ці модифікації ромбічної фігури утворюють одну 
велику групу тотожних між собою знаків. Їхня символіка пов’я-
зана із зображенням сонця, а семантика – з ідеєю родючості [23]. 
Сучасні народні назви мотиву – суто формальні, і жодна з них не 
пояснює його первісного магічного значення (наприклад, “ше-
люжки” в селі Дністровому чи “раки” в інших селах Борщівського 
району). 

Помітну роль серед вишитих архаїчних мотивів-символів віді-
грає графема рогів барана, бика, оленя тощо, яка своїм генетич-
ним корінням сягає часів палеоліту, коли була розповсюджена 
мисливська магія, що згодом перейшла у пастушу. Найпошире-
ніші народні назви мотиву «ріг» – “баранячі роги”, “баранчики”, 
“барани”, “роги” тощо – можливо, несуть у собі відгомін світогляд-
них уявлень наших предків. Деякі вчені вбачають в цих знаках 
свідчення культу бика, пов’язаного з культом сонця. Візерунки з 
рогоподібних мотивів вишивали в бордюрах, якими обрамляли 
центральну композицію на уставках, розріз пазухи, краї коміра, 
подолок сорочки. Зазначмо, що “ріжки”, з яких укладали бордю-
ри, не що інше, як частини мотивів основної (центральної) ком-
позиції. Це різноманітні модифікації ромба з гачками. На давніх 
сорочках трапляються композиції на уставках та пазусі, у яких 
мотиви «ріг» вишиті окремо і не з’єднані між собою додатковими 
елементами [24]. 
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Привертає увагу також S-подібний мотив (“подвійний гак”), 
який вишивали на уставках та на “погрудках”. Варто зазначити, 
що таку графему зображували поодиноко чи попарно на трипіль-
ських жіночих керамічних статуетках [25]. Дослідники ідейних 
уявлень трипільських племен схильні вважати, що це зображен-

ня змії-вужа, якого вшановували як покровителя дому, пов’язу-
вали його з богинею родючості. Власне така інтерпретація 

дещо пояснює народну назву згаданого мотиву – 
“вуж”. Інші зафіксовані назви – “качуристе”, “кучері”, 
“гесики” – не проливають бодай якогось світла на 
семантику символу. У чорній килимовій фактурі 

вишиті тоненькими кольоровими нитками або су-
хозліткою графеми S-подібного мотиву прочитува-
лися як таємні метафори знаку-ікони. 

Осібно компонований візерунок нижньої части-
ни рукава – “скосиків”, “скісного рукава”. У наведе-
них народних назвах відображається стрічкова 
композиція візерунків, у яких превалює темна 
гама, дрібні мотиви пагонів з листям чи квітів, 
щільно укладені з малих елементів. У “скісному 
рукаві” орнамент модельований із косих смуг з 
різною конфігурацією країв: прямою, хвилястою, 
зубчастою. Зрідка, але трапляється горизонталь-
не та вертикальне укладення орнаментальних 
смуг. Також є композиції у вигляді сіток з ква-
дратними, ромбічними, прямокутними та кіль-
цевими системами вузлів, заповнених орнамен-
тальними мотивами (наприклад, “орлами” – села 
Дністрове й Кудринці Борщівського району, або 
“музиками” – село Худиківці Борщівського ра-
йону). 

Вишиті таємничі знаки-символи на бор-
щівсько-заліщицьких жіночих сорочках є 
культурним спадком минулих епох. З пли-
ном часу їхній первісний зміст змінився, 
а потім і зовсім стерся у пам’яті поколінь. 
Проте графеми, які повторюються майже 
без змін упродовж багатьох століть, збе-
регли свої стародавні утаємничені об-
рази до наших днів, а стримана естетика 
борщівсько-заліщицького строю передає 
особливості менталітету мешканців краю: 
міфо-поетичне сприйняття світу і тонке 
відчуття пригожості.
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Вишиті візерунки на 
борщівсько-заліщицьких 
жіночих сорочках абсо-
лютно відсутні у вишивці 
чоловічих сорочок цього 
краю.

До середини ХХ ст. у 
селах Заліщицького і Бор-
щівського районів чоло-
віки й парубки у свята й 
будень носили традиційні 
тунікоподібні сорочки, по-
шиті з добре вибіленого 
конопляного полотна, що 
має ледь зеленаво-сірий 
відтінок (це природні ха-
рактеристики домоткано-
го полотна з конопляного 
прядива). Хоча відомо, що 
для весільної чи святкової 
сорочки кожна господиня 
прагнула приготувати лля-
не полотно. З лляного пря-
дива можна зсукати тонші 
та еластичніші нитки, ніж 
із конопляного. Лляне по-
лотно краще вибілюється 
і драпірується у одязі. По-
рівняно з іншими района-
ми Поділля, у Подністров’ї 
найдовше побутував тра-
диційний чоловічий стрій 
з домотканого полотна. На 
світлинах 1930 – 40-х років 
зображені літні чоловіки й 
парубки, одягнуті в штани з 
вузькими холошами й дов-
гі сорочки, підперезані до-
мотканими крайками.

Щоб пошити сорочку 
архаїчного типу, необхідно 
було шматок полотна пе-
регнути навпіл (довжина 
виробу), по середині зро-



38 39

бити горизонтальний роз-
різ для голови, дещо заок-
ругливши виріз спереду, і 
вертикальний розріз для 
пазухи. Решта деталей: ру-
кави, бокові клини, встав-
ки під пахви пришивали 
під прямим кутом до пе-
регнутого полотнища. 

Зрізані краї рукавів, по-
долку, вирізу горловини 
закріплювали кількома 
способами. Найдавніший 
прийом – обметувати край 
петельним швом (обмети-
ця). В основі способу вико-
нання лежить відкрита пет-
ля. Робочу нитку тримають 
під голкою, завдяки чому, 
після затягування, нею пе-
рехоплюють петлю. Ритміч-
но повторюючись, такі пе-
рехоплені петлі утворюють 
міцно закріплений край 
виробу. Для декоративнос-
ті обметування виконували 
кольоровою ниткою. 

Ошатніше виглядали ви-
роби, у яких краї підрублю-
вали під мережку («цирку-
вали»). «Циркування» –  це 
мережка в один прутик на 
смужках 1 – 3 висмикнутих 
ниток. Поділ сорочки і краї 
рукавів підрублювали під 
мережку «цирку» та виши-
вали лічильною гладдю не-
вибіленими конопляними 
нитками чи кольоровою 
заполоччю (переважно зе-
леного, чорного і вишнево-
го кольорів). 

У 1920 – 30 рр. набу-
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ли поширення сорочки з 
рукавами, зібраними під 
манжети, а виріз довко-
ла шиї стали оздоблювати 
стоячими чи виложистими 
комірцями, які прикраша-
ли вишивкою. Зібрані в гу-
сті дрібні складки, рукави 
вшивали в прямі ширші 
чи вужчі манжети. У дея-
ких селах вишивка поверх 
складок («по брижах») до-
сягала надзвичайної деко-
ративності, наприклад, в 
с. Торському Заліщицького 
району. 

За декоративною сти-
лістикою борщівські і за-
ліщицькі чоловічі сороч-
ки вирізняються не лише 
серед подільських, а й 
загальноукраїнських ви-
робів. Вони ніби увібрали 
в себе весь спектр мисте-
цтва вишивки. Розміщення 
декору на сорочці часто 
пов’язують із ранніми ета-
пами розвитку одягу, коли 
оздоблення відігравало не 
стільки естетичну, скільки 
символіко-магічну роль. 
Вишивкою маркували краї 
деталей одягу, які мовби 
відкривали доступ до тіла. 
У чоловічих сорочках, як і 
в жіночих, вишивкою об-
водили виріз довкола шиї, 
розріз пазухи, краї рукавів, 
край подолку. За стиліс-
тичними особливостями 
орнаменту можна виокре-
мити два найхарактерніші 
види: сорочки, оздоблені 
геометричним орнамен-

том і сорочки, оздоблені рослинним орнаментом.

Прикладом першого виду можуть бути сорочки із сіл Зеле-
ного, Пилипчого, Сапогіва, Кривчого Борщівського району. У ге-
ометричних орнаментах на період поч. ХХ ст. вже був відсутній 
змістовний зв’язок із семантичною першоосновою орнаменталь-
них мотивів. Вишиті візерунки відображали лише естетичне сві-
тосприйняття їхніх творців і носіїв. Основою таких композицій є 
прямі смуги шириною 2 – 3,5 см, якими прикрашали краї рукавів 
та розтин пазухи. Мотиви орнаменту порівняно малочисельні і в 
більшості випадків не складні. Переважно це орнаменти у вигляді 
ромбічної сітки, у «віконцях» якої зроблені ажурні дірочки, вико-
нані технікою виколювання або вишиті різнокольорові цятки. З 
обох боків сітчаста смуга обрамлена бордюрами із рядочків ре-
тязі. Мотиви вишиті технікою лічильна гладь, виколювання бавов-
няними нитками помаранчевого кольору. 

Надзвичайною вишуканістю відзначаються весільні сорочки 
із сіл Зеленого, Пилипчого, смт Мельниці-Подільської, вишиті бі-
лими шовковистими нитками техніками лічильна гладь, виколю-
вання. Серед мотивів досить помітне місце належить криволіній-
ним формам. Це складні розети у вигляді ромбів із 8-ма гачками, 
8-кутні зірки. З’єднувальні шви між окремими деталями сорочки 
виконані ажурною плетінкою (змережуванням). Основний мотив 
орнаментів – архаїчна графема ромба з гачками як таємна мета-
фора у різних комбінаціях гачків – присутній у переважній біль-
шості вишитих композицій. 

Особливо оригінальні вишивки бачимо на сорочках з сіл Сад-
ків і Хмелевої Заліщицького району з узорами «пилка», викона-
ними шовковими нитками вишневого або цеглистого кольору 
технікою «позаіглене». Цікаву історію про такі узори довелося по-
чути у с. Садки. Уздовж контуру візерунку «пилка» нашивали 1 – 3 
рядочки мотивів зірочок. Кількість вишитих рядків ніби означали 
рівень заможності носія такої сорочки. Три вишитих рядки вказу-
вали на дуже заможного господаря. 

Віддаючи перевагу монохромним орнаментам, вишитими бі-
лими бавовняними, або кольоровими шовковими нитками тех-
ніками лічильна гладь, виколювання, вишивальниці з високою 
майстерністю й залюбки використовували інші стилі декору 
чоловічих сорочок. Наприклад, заслуговують уваги сорочки зі 
змереженими поздовжніми смужками на рукавах у селах Дніст-
ровому, Кудринцях чи вишитими смужками у селах Шупарці, Пи-
липчому Борщівського району. Таке своєрідне оздоблення виріз-
няє чоловічі сорочки серед одягу інших регіонів, надає виробам 
оригінальності та неповторності.
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На сорочках із сіл Шу-
парки, Кривчого, Дніст-
рового, Вільховця, Зви-
нячки, Більче-Золотого 
Борщівського району най-
краще представлені рос-
линні орнаменти. Широкі 
(6 см) орнаментальні сму-
ги прикрашають довкола 
пазушний розріз та краї 
рукавів. Композиція має 
вигляд густої гірлянди із 
квітів, пуп’янків, оповитих 
стеблами з листям. Фактур-
ні візерунки мають щось 
таємниче у темній гамі 
бузкових, синіх, вишневих 
квітів, які густо замережані 
листям папороті чорного 
кольору. Глибину кольорів 
підсилюють вовняні нитки. 
Вишивка виконана техніка-
ми хрестик або «колодки».

Інше емоційне забарв-
лення мають квіткові ком-
позиції на сорочках із сіл 
Мишкова, Садків Залі-
щицького району. Візерун-
ки, укладені з дрібних різ-
нокольорових квіточок на 
стеблах з листям та пуп’ян-
ками, вишиті різнокольо-
ровими нитками D.M.C. 
технікою хрестик. Мажор-
ні, з яскравим колоритом, з 
позитивною енергетикою, 
рослинні візерунки, викли-
кані ліричними почуттями 
дівчат-вишивальниць до 
своїх обранців, і неначе 
заворожують вічною кра-
сою квітів. Загалом вишив-
ка того часу відзначається 
прагненням до натураліз-
му в зображенні рослин і 
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Бáвна – вовняні пухкі нитки (с. Устя Борщівського р-ну Терно-
пільської обл.)

Білéнькі – вишиті лише на уставках сорочки старших жінок 
(с. Устя Борщівського р-ну Тернопільської обл.) 

Би́ті вишивки – вишивки уставок вовняними нитками (смт 
Мельниця-Подільська Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Вíвсик – скляні намистинки у формі насіння вівса (с. Дністро-
ве Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Відвáб – шовкові та бавовняні нитки типу бавни для виши-
вання (с. Більче-Золоте Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Винó – мотив орнаменту у вигляді листя винограду (с. Біль-
че-Золоте Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Воло́ська – вишивка на жіночих сорочках (с. Торське Заліщиць-
кого р-ну Тернопільської обл.)

Воскóві нитки – конопляні нитки, протягнуті через “ґулю” 
жовтого воску (с. Дністрове Борщівського р-ну Тернопіль-
ської обл.)

Гес́ики – орнаментальний мотив (Борщівський р-н Тернопіль-
ської обл.)

Голо́вки з качур́иками – назва орнаменту на комірі та пазусі 
сорочки (с. Торське Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Двана́дцять кучерів – назва орнаменту на жіночих сорочка 
(с. Торське Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Дзво́ники – назва орнаменту на чоловічих сорочках ( с. Тор-
ське Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Дірка́ті рукави – назва орнаменту на рукавах жіночих соро-
чок (сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, Шутроминці Залі-
щицького р-ну Тернопільської обл.)

Дуд́и – манжети рукавів жіночих сорочок (сс. Дорогичівка, 
Капівці, Попівці, Садки, Шутроминці Заліщицького р-ну Терно-
пільської обл.)

Дуди колодочками – вишиті манжети рукавів жіночих соро-
чок (с. Торське Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Жáбки – мотив геометричного орнаменту (с. Більче-Золоте 
Борщівського р-ну Тернопільської обл.) 

Жóвта кривýля – мотив орнаменту на уставці (с. Худиківці 
Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Заплíчка – вишиті смуги орнаменту на погрудній і спинній 
частині жіночої сорочки (с. Кудринці Борщівського р-ну Тер-
нопільської обл.)

Заплічкóве – вишиті смуги орнаменту на погрудній і спинній 
частині жіночої сорочки (с. Більче-Золоте Борщівського р-ну 
Тернопільської обл.)

Зáполоч – сиві конопляні нитки, фарбовані у розчині сажі (с. 
Дністрове Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Затична – вишита частина головного дівочого убору (смт 
Мельниця-Подільська Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Звіздаки – назва візерунку на рукавах жіночої сорочки (сс. До-
рогичівка, Капівці, Попівці, Садки, Шутроминці Заліщицького 
р-ну Тернопільської обл.)

Звíздами сорочка – назва сорочки за елементами орнаменту 
на рукавах (с. Устя Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Зморщенка – сорочка з рясними бганками довкола шиї (с. 
Мишків Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Кавульчисті – назва орнаменту на жіночих сорочках (с. Тор-
ське Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Капані рукави на 2-3 пари – назва візерунку на рукавах жіно-
чих сорочок (сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, Шутро-
минці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Качури́сте – Г-подібний орнаментальний мотив (с. Більче-Зо-
лоте Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Келімкóві – вишиті уставки сорочок (с. Худиківці Борщівсько-
го р-ну Тернопільської обл.)

Кíсочка – техніка ретязь (с. Дністрове Борщівського р-ну Тер-
нопільської обл.)

Колодки́ – техніка вишивання вовняними нитками (с. Біль-
че-Золоте Борщівського р-ну, с. Мишків Заліщицького р-ну 
Тернопільської обл.)

Колодочки на 2-пари – назва орнаменту на манжетах рука-
вів (с. Торське Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Комірці гребінчасті – назва візерунків на комірах чоловічих 
сорочок (с. Буряківка Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Комірці дубові – назва візерунків на комірах чоловічих сорочок 
(с. Буряківка Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Комірці листкові – назва візерунків на комірах чоловічих со-
рочок (с. Буряківка Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Комірці макові – назва візерунків на комірах чоловічих соро-
чок (с. Буряківка Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Комірці рожеві дрібні – назва візерунків на комірах чоловічих 
сорочок (с. Буряківка Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Копикаті плечка – орнаментальний мотив у вигляді копита 
(с. Мишків Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Корейка – вишивка по брижах на рукаві і вирізу горловини (За-
ліщицький р-н Тернопільської обл.)

Коцик – тонка вовняна нитка для вишивання (с. Зозулинці За-
ліщицького р-ну Тернопільської обл.)

СЛОВНИЧОК НАРОДНИХ НАЗВ 
У ВИШИВЦІ БОРЩІВСЬКО-
ЗАЛІЩИЦЬКИХ СОРОЧОК*
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Музи́ки – орнаментальний мотив (с. Худиківці Борщівського 
р-ну Тернопільської обл.)

На петрушку – назва орнаменту на рукавах дитячої сороч-
ки (сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, Шутроминці Залі-
щицького р-ну Тернопільської обл.)

Нитками вишивати – вишивка технікою хрестик D.M.C. (с. 
Мишків Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Обшивка рарвачкова – назва вишивки на горловині і низу ру-
кавів (с. Нагоряни Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Олíчка – вовняні шовкові нитки для вишивання (с. Устя Бор-
щівського р-ну Тернопільської обл.)

Опнят́ка – виріз горловини жіночих сорочок (с. Більче-Золоте 
Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Орли́ – орнаментальний мотив на рукавах жіночих сорочок 
(cс. Дністрове, Кудринці Борщівського р-ну Тернопільської 
обл.)

Пацьорки – бісер (с. Мишків Заліщицького р-ну Тернопільської 
обл.)

Перемітка баранячі роги – назва орнаменту на перемітці 
(сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, Шутроминці Залі-
щицького р-ну Тернопільської обл.)

Перемітка зелена стежка – назва орнаменту на перемітці 
(с. Торське Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Перемітка колодками – назва орнаменту на перемітці (с. 
Торське Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Перемітка кучерява – назва орнаменту на перемітці (с. Тор-
ське Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Перемітка листочками – назва орнаменту на перемітці (сс. 
Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, Шутроминці Заліщицько-
го р-ну Тернопільської обл.)

Перемітка мальована – назва орнаменту на перемітці (с. 
Торське Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Перемітка обводиста – назва орнаменту на перемітці (сс. 
Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, Шутроминці Заліщицько-
го р-ну Тернопільської обл.)

Перемітка ружова – назва орнаменту на перемітці (сс. До-
рогичівка, Капівці, Попівці, Садки, Шутроминці Заліщицького 
р-ну Тернопільської обл.)

Перемітка сорок клинців – назва орнаменту на перемітці 
(сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, Шутроминці Залі-
щицького р-ну Тернопільської обл.)

Перемітка церковна – назва орнаменту на перемітці (сс. До-
рогичівка, Капівці, Попівці, Садки, Шутроминці Заліщицького 
р-ну Тернопільської обл.)

Пéрли – дрібні скляні намистини (с. Дністрове Борщівського 
р-ну Тернопільської обл.)

Пéрший музика – мотив орнаменту (с. Худиківці Борщівсько-
го р-ну Тернопільської обл.)

Підби́ране – вишита частина рукава під уставкою (с. Кудрин-
ці Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Підплечко – вишита смуга рукава під уставкою (с. Мишків 

Кочíл – мотив орнаменту (с. Худиківці Борщівського р-ну Тер-
нопільської обл.)

Кривýлька – назва техніки козлик (с. Дністрове Борщівського 
р-ну Тернопільської обл.); вишивка довкола шиї, що закріплює 
брижі (с. Більче-Золоте Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Круплян́ка – частина вишитого рукава під уставкою (с. Устя 
Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Кýлі – назва орнаментальних мотивів на рукавах (cс. Кудрин-
ці, Дністрове Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Купки завивані – назва орнаменту на манжетах рукавів (сс. 
Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, Шутроминці Заліщицько-
го р-ну Тернопільської обл.)

Купки прикривані – назва орнаменту на манжетах рукавів 
(сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, Шутроминці Залі-
щицького р-ну Тернопільської обл.) 

Курпíння – частина вишитого рукава під уставкою (смт 
Мельниця-Подільська Борщівського р-ну Тернопільської обл.) 

Кучéльні – орнаментальний мотив (с. Худиківці Борщівського 
р-ну Тернопільської обл.)

Кýчері – орнаментальний мотив на рукавах жіночих сорочок 
(с. Устя Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Кýчері білі – техніка вишивки (с. Худиківці Борщівського р-ну 
Тернопільської обл.)

Манькет жабками – назва візерунку на манжетах рукавів 
(сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, Шутроминці Залі-
щицького р-ну Тернопільської обл.)

Маскацéл – 1. вишита смужка на уставці технікою кіски 
чи штапівка (с. Дністрове Борщівського р-ну Тернопільської 
обл.); 2. вишивальна техніка ланцюжок (с. Устя Борщівського 
р-ну Тернопільської обл.)

Медівники́ – орнаментальний мотив (с. Худиківці Борщів-
ського р-ну Тернопільської обл.)

Металéвий дріт – металева нитка сухозліть (с. Кудринці 
Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Мишача стежка – назва візерунку на рукавах жіночих соро-
чок (сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, Шутроминці Залі-
щицького р-ну Тернопільської обл.)

Мóрщенка – станок жіночої сорочки (с. Дністрове Борщів-
ського р-ну Тернопільської обл.)

Мóрщення – зібрані рясно зморшки сорочок коло шиї, на рука-
вах (с. Кудринці Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Мóрщина – сорочки без коміра з уставками по основі (с. Устя 
Борщівського р-ну Тернопільської обл.) 

Мóтана сорочка – жіноча сорочка, вишита вовняними нит-
ками (с. Кудринці Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Мóтане – техніка вишивання вовняними нитками (с.Устя 
Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Мотилики – орнаментальні мотиви на уставках жіночих со-
рочок (с. Мишків Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Мотилі – орнаментальні мотиви на уставках жіночих соро-
чок (с. Мишків Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)
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Скíсні рукави́ – рукави жіночих сорочок зі скісними рядами 
орнаменту (с. Кудринці Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Сорóчка мотилям́и – жіноча сорочка з вишитими мотивами 
метеликів (с. Устя Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Сорóчка мухáми – жіноча сорочка з вишитими мотивами ме-
теликів (с. Устя Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Сосна – орнаментальний мотив на комірі та пазусі (сс. До-
рогичівка, Капівці, Попівці, Садки, Шутроминці Заліщицького 
р-ну Тернопільської обл.)

Сóсночка – техніка козлик (с. Дністрове Борщівського р-ну 
Тернопільської обл.)

Сóтані – назва узору на жіночих сорочках (с. Дністрове Бор-
щівського р-ну Тернопільської обл.)

Сухозлóття – назва металевих ниток сухозлоті (с. Кудринці 
Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Тéмна курпíнка – вишивка підуставки (с. Худиківці Борщів-
ського р-ну Тернопільської обл.)

Тхір – нитка сухозлітка (с. Зозуленці Заліщицького р-ну Тер-
нопільської обл.)

Украї́нка – сорочки, вишиті геометричним орнаментом (с. 
Устя Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Уставки баранячі роги – назва орнаменту на уставках жі-
ночих сорочок (с. Нагоряни Заліщицького р-ну Тернопільської 
обл.)

Уставки бурякові – назва орнаменту на уставках жіночих 
сорочок (сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, Шутроминці 
Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки бурякові мацьонькі – назва орнаменту на устав-
ках жіночих сорочок (сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, 
Шутроминці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки бурякові мішані – назва орнаменту на уставках 
жіночих сорочок (сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, 
Шутроминці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки бурякові прикривані – назва орнаменту на устав-
ках жіночих сорочок (сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, 
Шутроминці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки ваваркові – назва орнаменту на уставках жіночих 
сорочок (с. Нагоряни Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки великі гречані – назва орнаменту на уставках жіно-
чих сорочок (сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, Шутро-
минці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки волоські – назва орнаменту на уставках жіночих со-
рочок (с. Нагоряни Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки городенські – назва орнаменту на уставках жіночих 
сорочок (с. Нагоряни Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки дрібонькі – назва орнаменту на уставках жіночих 
сорочок (с. Нагоряни Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки іванські – назва орнаменту на уставках жіночих со-

Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Підстéлений хрéстик пýхко шитий – техніка півхрестик, 
шита з підстеленою вздовж усього рядка ниткою (с. Дні-
строве Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Пилка – орнамент у вигляді зубців пилки, вишитий «позаіг-
ленним» швом (с. Лисичники Заліщицького р-ну Тернопільської 
обл.)

Плéчка – уставки (с. Кудринці Борщівського р-ну Тернопіль-
ської обл.,)

По бри́жах – вишивка по брижах біля рукава (с. Устя Борщів-
ського р-ну Тернопільської обл.)

По грудях – вишиті орнаментальні смуги спереду сорочки (с. 
Мишків Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Позаігленне, позаглінне – техніка вишивання чоловічих соро-
чок і уставок, пришитих по пітканню, жіночих сорочок (сс. 
Зозулинці, Лисичники Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

По пілочці – вишиті смуги ззаду сорочки (с. Мишків Заліщиць-
кого р-ну Тернопільської обл.)

По рукавах – вишивка цілого рукава (с. Мишків Заліщицького 
р-ну Тернопільської обл.)

Пряж́кове полотно – полотно. виготовлене з конопляних і 
бавовняних ниток (с. Устя Борщівського р-ну Тернопільської 
обл.)

Путане – техніка вишивання козлик (с. Зозулинці Заліщицько-

го р-ну Тернопільської обл.)

Решетó – орнаментальний мотив на рукавах жіночих соро-
чок (с. Кудринці Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Рішені сорочки – сорочки із запрасованими складочками на 
рукавах (с. Садки Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Рожеві листочки – орнаментальний мотив на жіночій сороч-
ці (с. Торське Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Рóжі – мотив рослинного орнаменту (с. Худиківці Борщів-
ського р-ну Тернопільської обл.)

Руська сорочка – вишита українська сорочка (с. Добрівляни 
Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Рябенькі рукави – назва візерунку на рукавах жіночої сороч-
ки (сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, Шутроминці Залі-
щицького р-ну Тернопільської обл.)

Рядáми – спосіб вишивання узорів на жіночих сорочках (с. Дні-
строве Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Семеріжки – орнаментальний мотив на комірі та пазусі (сс. 
Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, Шутроминці Заліщицько-
го р-ну Тернопільської обл.)

Сíчка – стеклярус (с. Устя Борщівського р-ну Тернопільської 
обл.)

Сíчка крýчена – стеклярус (с. Устя Борщівського р-ну Терно-
пільської обл.)
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рочок (с. Нагоряни Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки клинчасті – назва орнаменту на уставках жіночих 
сорочок (с. Нагоряни Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки копичисті – назва орнаменту на уставках жіночих 
сорочок (сс. Нагоряни, Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, 
Шутроминці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки коропецькі маленькі – назва орнаменту на устав-
ках жіночих сорочок (сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, 
Шутроминці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки коропецькі ріжки з побіжницями – назва орнамен-
ту на уставках жіночих сорочок (сс. Дорогичівка, Капівці, По-
півці, Садки, Шутроминці Заліщицького р-ну Тернопільської 
обл.)

Уставки крилаті великі – назва орнаменту на уставках жі-
ночих сорочок (с. Нагоряни Заліщицького р-ну Тернопільської 
обл.)

Уставки курячі лапки – назва орнаменту на уставках жіно-
чих сорочок (с. Хмелева Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки кучеряві – назва орнаменту на уставках жіночих со-
рочок (с. Нагоряни Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки маленькі гречані – назва орнаменту на устав-
ках жіночих сорочок (сс Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, 
Шутроминці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки мальовані мотильові – назва орнаменту на устав-
ках жіночих сорочок (с. Хмелева Заліщицького р-ну Тернопіль-
ської обл.)

Уставки мальовані головчасті – назва орнаменту на устав-
ках жіночих сорочок (с. Хмелева Заліщицького р-ну Тернопіль-
ської обл.)

Уставки на три виделки – назва орнаменту на уставках 
жіночих сорочок (сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, 
Шутроминці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки на цілий гердан – назва орнаменту на уставках 
жіночих сорочок (сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, 
Шутроминці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки нізінні – назва орнаменту на уставках жіночих соро-
чок (с. Нагоряни Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки огиркові – назва орнаменту на уставках жіночих 
сорочок (с. Нагоряни Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки очками червоні – назва орнаменту на уставках жі-
ночих сорочок (с. Нагоряни Заліщицького р-ну Тернопільської 
обл.)

Уставки пав’яні дрібненькі – назва орнаменту на уставках 
жіночих сорочок (с. Нагоряни Заліщицького р-ну Тернопіль-
ської обл.)

Уставки пальчиками – назва орнаменту на уставках жіночих 
сорочок (с. Буряківка Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки підбирані – назва орнаменту на уставках жіночих 
сорочок (с. Торське Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки поверхневі звязди – назва орнаменту на устав-
ках жіночих сорочок (сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, 
Шутроминці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки позаігленні червоні розчохи – назва орнаменту на 
уставках жіночих сорочок (сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, 

Садки, Шутроминці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки позаігленні прикривані – назва орнаменту на 
уставках жіночих сорочок (сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, 
Садки, Шутроминці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки рожеві – назва орнаменту на уставках жіночих со-
рочок (с. Нагоряни Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки семеріжки малі половинки – назва орнаменту на 
уставках жіночих сорочок (сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, 
Садки, Шутроминці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки сливові – назва орнаменту на уставках жіночих со-
рочок (с. Нагоряни Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки солушкові – назва орнаменту на уставках жіночих 
сорочок (сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, Шутроминці 
Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки стернові – назва орнаменту на уставках жіночих 
сорочок (сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, Шутроминці 
Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки хрестаті – назва орнаменту на уставках жіночих 
сорочок (с. Нагоряни Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки червоні – назва орнаменту на уставках жіночих со-
рочок (с. Нагоряни Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки чорноброві – назва орнаменту на уставках жіночих 
сорочок (сс. Дорогичівка, Капівці, Попівці, Садки, Шутроминці 
Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки чорнолиці – назва орнаменту на уставках жіночих 
сорочок (с. Буряківка Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Уставки шелюжкові – назва орнаменту на уставках жіночих 
сорочок (с. Нагоряни Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Флейтíвка – смужка чорної шкіри, що прикривала шов рукава 
(с. Дністрове Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Хір – нитка сухозлітка (с. Дністрове Борщівського р-ну Тер-
нопільської обл.)

Хлоп’янка – жіноча сорочка тунікоподібного крою (с. Мишків 
Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Ци́рка – підрублювальна мережка стовпчиками (с. Дністрове 
Борщівського р-ну Тернопільської обл.); мережка в один пру-
тик (с. Устя Борщівського р-ну Тернопільської обл.)

Циркове збирання – оформлення вирізу горловини на сороч-
ках хлоп’янках (Заліщицький р-н Тернопільської обл.)

Цят́ки – бісер (с. Устя Борщівського р-ну Тернопільської обл.; 
Заставнівський р-н Чернівецької обл.)

Чорна кривуля – орнаментальний мотив на жіночій сорочці 
(с. Торське Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Шістнадцять кучерів – орнаментальний мотив на жіночій 
сорочці (с. Торське Заліщицького р-ну Тернопільської обл.)

Шнурóчок – техніка стебнівка (с. Дністрове Борщівського 
р-ну Тернопільської обл.)

*Див. Булгакова-Ситник Л. Подільська народна вишивка (Ет-
нографічний аспект). – Кам’янець-Подільський, 2010. – С.287 
- 309
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Борщівська вишивка стала сво-
єрідною візитівкою краю. Як роз-
повідає давня легенда, домінуючий 
чорний колір вишивки пов’язаний із 
конкретними подіями нашої трагіч-
ної історії. У XV-XVII ст. Борщівський 
край був постійним об’єктом напа-
дів татар і турків. Вороги безжаль-
но спустошували і грабували села, 
забирали у полон населення. Після 
одного з таких нападів у кількох 
наддністрянських селах загинули всі 
чоловіки. Тоді дівчата і жінки, опла-
куючи свої гіркі долі, дали обітницю 
протягом кількох поколінь бути в 
жалобі за загиблими. Цей заповіт 
передавався із покоління у поколін-
ня. Дівчата вінчалися у сорочках, ви-
шитих вовняними нитками чорного 
кольору. 

Побутують інші оповіді. В одному 
з сіл над Дністром жила дуже вродли-
ва дівчина. Вона прекрасно співала і 
вишивала, із усіма була щира та при-
вітна. Дружити з нею було за честь 
для кожної дівчини й парубка в селі. У 
неї закохався молодий сільський ко-
валь. Коли закохані вже готувалися 
до весілля, до села приїхав панський 
економ зі своєю дочкою. Коваль зра-
див своїй нареченій заради можливо-
сті побратися з багачкою, хоч і не від-
значалася донька економа ні вродою, 
ані талантами. Йому дуже хотілося 
бути ближче до панства. Не витри-
мала бідна дівчина такої зневаги і 
кинулася з берега у глибокий Дністер. 
Сільські дівчата на знак пам’яті про 
зрадництво кохання їхньої подруги 
вишили собі сорочки лише чорними 
нитками. Нещасливо склалася і кова-
лева доля. Економ з дочкою невдовзі 
залишили село, а хлопець, від якого 
відвернулася вся громада, довго суму-

вав, аж поки не помер із туги. А жалоб-
ні сорочки за його бідною нареченою 
стали відшивати й у інших селах. 

У ще одній легенді розповідається 
про спустошливу засуху, що люту-
вала в краї кілька років. Люди моли-
лися, освячували в криницях воду, а 
очікуваного дощу не було. І от одній 
старій жінці наснився сон: стоїть 
на березі річки Божа Матір і зашиває 
полотно чорними нитками, візе-
рунки – багаті, до них додано жовті, 
червоні, зелені квіточки. Пречиста 
Діва каже жінці: «Якщо закінчу виши-
вати і змахну вишивкою, скропить 
дощ землю і зацвітуть на ній жита 
і квіти». Прокинулася жінка, обмірку-
вала сон і звернулася до односельча-
нок: «А нумо, допоможімо Матері 
Божій у вишиванні. Вона землю нашу 
і рослинність на ній вишивала». І 
взялися жінки за чорне вишивання... 
День і ніч працювали. Потім одяг-
ли сорочки, вийшли на подвір’я біля 
церкви. Піднявши руки вгору, почали 
просити Бога, щоб скропив землю 
дощем. І сталося диво: цілу ніч йшов 
життєдайний дощ. Відтоді вже не 
було в краї таких засушливих ро-
ків. А ще розповідають, що колись у 
селах краю панувала страшна хво-
роба, яка вражала переважно жінок. 
Звідкись з’явилася чутка, що подола-
ти страшну недугу можна, покрив-
ши тіло чорною тканиною. Такої 
тканини тоді не було у селян. Щоб 
захистити себе, жінки почали виши-
вати рукави, плечі та груди щільни-
ми візерунками чорними нитками. 
За якийсь час хвороба відступила. А 
традиція вишивати чорні сорочки 
передавалася від матері до доньки 
з покоління у покоління як оберіг від 
усього злого.
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Амбасадори 
народного бренду 

України у світі
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Одним із важливих напрямків діяльності 
державних, громадських організацій і, зреш-
тою, кожного громадянина України є підне-
сення іміджу рідної країни у світі. Презентація 
України у міжнародному просторі відбувається 
щоденно завдяки старанням і досягненням не-
пересічних громадян нашої Вітчизни: політиків, 
науковців, культурних діячів, спортсменів, під-
приємців. Але не менш вагома діяльність у сфе-
рі культурної дипломатії належить людям, які 
самовіддано громадять і зберігають унікальні 
надбання свого народу – колекціонерам. Саме 
завдяки їм широкий загал не лише в Україні, а 
й далеко за її межами, має змогу відтворити па-
нораму давніх та славних традицій українців. 
На відміну від державних музейних закладів, 
міжнародна діяльність яких стримується гро-
міздкими формальними приписами, що часто 
стають на заваді або ускладнюють міжнародні 
контакти, колекціонер у виборі форм діяльності 

зі своєю колекцією більш мобільний у співпраці 
з міжнародними партнерами. 

В умовах, коли українське суспільство все 
більше усвідомлює значення опіки власного 
культурного спадку, бережливої передачі його 
нащадкам, колекціонування пам’яток україн-
ської традиційної культури набуває особливу 
соціальну роль. У наш час люди визначають 
свою приналежність до певної нації не лише 
через територію спільного проживання, через 
мову, а й за тим, що вони відчувають себе спад-
коємцями спільних предків, продовжувачами 
їхніх творчих зусиль у всіх сферах культури. Їм 
належить спільне культурне надбання – успад-
кований історичний досвід поколінь. Там, де не-
має спадкоємності в розвитку культури, немає і 
самої культури, тому, що в цьому випадку кожне 
нове покоління вимушене було б кожного разу 
заново створювати мову й знаряддя. 

Україна може пишатися своїми відомими 
(і не знаними широкому загалові) збирачами 
культурних святинь. Меценатство та благодій-
ництво в Україні були популярними з княжої 
доби. У добу козаччини ряди благодійників 
поповнилися. Згадаймо хоча б П. Конашеви-
ча-Сагайдачного, I. Мазепу, П. Могилу, які вкла-
ли великі кошти в розвиток освіти, літератури, 
а пізніше на базі колекцій Б. Xаненка (1858–
1917) – колекціонера, мецената, археолога – 
було засновано Музей західного та східного 
мистецтва в Києві (тепер – Музей Ханенків). 
Родина цукрозаводчика М. Терещенка зібра-
ла велику колекцію творів російського живо-
пису, яка стала основою Музею російського 
мистецтва в Києві (тепер – Галерея мистецтв). 
Колекція української старовини художника С. 
Васильківського стала основою Xарківського 
краєзнавчого музею. Xарківському земству 
він передав понад 5 тисяч експонатів. Великий 
внесок у збереження мистецької спадщини 
зробив одесит О. Дерибас. Земляки вшанува-
ли його пам’ять, назвавши одну з вулиць міста 
Дерибасівською. Один із кращих музеїв Укра-
їни на базі власних колекцій створили кате-
ринославці О. Поль і Д. Яворницький, закоха-
ні в історію свого краю, особливо козаччину. 
Львів’янин А. Шептицький (1855–1944) – ми-
трополит, граф – вкладав кошти у розбудову 
храмів, шкіл, видавництв, колекціонував твори 

малярства, фінансово підтримував мистецьку 
школу С. Новаківського. Підмурки колекціо-
нування національної мистецької спадщини 
в середині ХХ ст. закладав, зокрема, видатний 
громадський і культурний діяч, самобутній 
народознавець і жертовний збирач пам’яток 
українського традиційного мистецтва, ремес-
ла, предметів побуту – Іван Макарович Гончар. 

У вільній незалежній Україні з’явилася нова 
генерація колекціонерів ХХІ ст. – гідних спад-
коємців славетних у минулому українських 
благодійників. У процесі європеїзації сучасні 
колекціонери орієнтуються на європейські 
цінності полікультурної спадщини європей-
ських країн. Серед них – Тарас Демкура з дру-
жиною Іриною. Більше двадцяти років ретель-
них пошуків. Понад 500 рідкісних старовинних 
артефактів народної творчості та ужиткових 
речей зі всієї України. Головною мотивацією 
колекціонування, зі слів Тараса та Ірини Дем-
кур, є необхідність збереження для нащадків 
предметів української старовини. 

Щоб зрозуміти філософію життєвого кредо 
цих непересічних людей, необхідно загляну-
ти за лаштунки їхніх сьогоднішніх досягнень. 
Подружжя Демкур – ровесники і обоє з Тер-
нопільщини. Тарас народився 1964 року в селі 
Товстенькому Чортківського району у багато-
дітній селянській родині. З раннього дитин-
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ства допомагав батькам по господарству, але встигав з друзями і 
порибалити, і пограти у футбол. Після закінчення середньої шко-
ли у місті Гусятині Тернопільської області, де на той час його бать-
ко був мером, вступив до Тернопільського педагогічного інститу-
ту, опанував фах вчителя фізичного виховання. Із надзвичайною 
теплотою і повагою Т. Демкура згадує свого другого після батьків 
наставника – декана факультету фізичного виховання Б. М. Шия-
на, який своїм прикладом наполегливості, самопосвяти й цілко-
витої віддачі в роботі дав студентові дороговказ до успіху. Після 
закінчення інституту десять років Т. Демкура працював учителем 
у школах м. Тернополя. 

Ірина Демкура народилася у місті Борщеві у вчительській сім’ї. 
Після закінчення середньої школи пішла стопами своєї мами, 
вступивши на філологічний факультет Чернівецького університе-
ту. На початку 1990-х років доля звела Ірину з Тарасом Демкурою 
у м. Тернополі. 1992 року молоді вчителі побралися. За рік у них 
народився син Іванко. З того часу і донині вони щасливе подруж-
жя. 

Спостерігаючи сьогодні за одним з найуспішніших підприєм-
ців Тернопільщини, важко повірити, що в середині 1990-х років 
йому, як і більшості українцям у ті тяжкі роки економічної кризи 
в Україні, довелося митарствувати, шукаючи різних випадкових 
підробітків, аби прогодувати сім’ю. Тарас Демкура, згадуючи той 
період, не нарікає, а говорить про те, що вони з дружиною завж-
ди намагалися вчитися, опановувати сучасну інформацію у різних 
сферах життя. «Зміни – це частина нашого життя, і вони чекають 
на нас щохвилини, просто потрібно бути готовим їх прийняти. Під 
лежачий камінь вода не тече, треба діяти, а не сидіти на місці та 
чекати кращих часів, вони можуть і оминути», – так Т. Демкура по-
яснює формулу свого успіху. 

Кардинальні зміни в житті почалися зі входження родини 
Демкур у бізнесову компанію Amway. В результаті наполегливої 
праці, сім’я за кілька років досягла високого економічного рівня. 
Сьогодні надійним партнером батьків уже став син Іван. Життєве 
кредо усіх членів сім’ї – робити все так, щоб мати свободу, мате-
ріальну стабільність, можливість реалізовуватися, розширювати 
горизонт своєї діяльності та допомагати іншим. Власне така сві-
тоглядна позиція сприяє реалізації творчого потенціалу Тараса 
та Ірини. У зв’язку із специфікою їхнього бізнесу вони багато по-
дорожують світом, знаходять нових ділових партнерів і друзів, 
знайомляться з культурою інших народів. Власне, відвідуючи 
культурні заклади, виставки, музейні експозиції в інших країнах 
утвердилися в думці, що найкраще презентує винятковість кож-
ного народу його національне надбання традиційної культури. 

Ірина і Тарас виросли в оточені, де бережливо і з пієтетом ста-
вилися до українських традицій. У батьківських родинах з дитин-
ства плекали любов до рідної мови та звичаїв. З нагоди особливо 
урочистих подій чи у сімейному колі на родинних святах старші 
та діти одягали вишиті сорочки, які підсилювали особливу велич-
ність події. То ж не дивно, що й тепер Тарас Демку завжди бере зі 
собою на ділові зустрічі за кордон вишиванку. Згадує, як, пиша-
ючись, помічав захоплені погляди своїх закордонних партнерів. 
Так утвердилася ідея, що звичайна вишиванка може бути важли-
вим брендом України, а приватна колекція – підставою для гордо-
сті цілої країни, і служити втіленням національного духу. 

Борщівщина, де проминули дитячі роки Ірини, – край з особли-
вим національним культурним надбанням. Йдеться про славно-
звісну вишиту «чорну» сорочку. З дитинства дівчинку приваблю-
вала, зачаровувала таїна чорних візерунків, яку вона бачила на 
міських святах, фольклорних фестивалях у м. Борщеві. У студент-
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ські роки подібне вбрання доводилося бачити також на учасни-
цях фольклорних груп з Буковини у м. Чернівцях. У ті роки навіть 
мріяти не могла про придбання такого строю чи сорочки. Напри-
кінці 1980-их років борщівські сорочки вже стали предметом за-
цікавлення колекціонерів, які звідусіль приїжджали в борщівські 
та заліщицькі села скуповувати у місцевих бабусь їхній скарб. Як 
тільки з’явилася фінансова можливість, Ірина придбала тради-
ційно вишиту борщівську сорочку. Не скільки для одягання, як 
милування. Згодом, коли подружжя утвердилося в ідеї об’єднати 
широкі можливості зарубіжних бізнесових контактів з культур-
ною дипломатією, з’явилося бажання створити власну колекцію 
предметів української старовини задля збереження національ-
ного спадку.  

Так постав домашній музей зразків народного одягу з усіх ку-
точків України, але базовою є колекція з Борщівського і Заліщиць-
кого районів Тернопільщини. Брендом колекції стали борщів-
сько-заліщицькі сорочки, подані до Списку всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО. У пошуках нових експонатів подружжя їздило селами, і 
хоча придбати будь-який елемент давнього вбрання, як з’ясува-
лося згодом, вже було надзвичайно складно, однак спілкування із 
місцевими старожилами приносило надзвичайно емоційне і піз-
навальне задоволення. Демкури записували розповіді про те, як 
дівчата і молоді жінки під час війни вишивали при свічках, скро-
плюючи шиття сльозами, молячись аби їхні кохані повернулися 
з фронту живими. Часто згадують відповідь однієї старенької на 
їхнє запитання: «Навіщо вам аж три сорочки на смерть?», на шо 
бабуся відповіла: «То ж не буду перед Богом в одній ходити». Влас-
не, в таких експедиціях познайомилися з колекціонерами поділь-
ського одягу Вірою Матковською і Роксоляною Шимчук. З часом 
організували спільноту. Обмінювалися інформацією, оглядали 
колекції один одного. Це збагачувало знання про предмет колек-
ціонування. Приходило розуміння необхідності систематизувати 
колекцію. Тарас з Іриною завжди з радістю показували пам’ят-
ки усім друзям і діловим партнерам з-за кордону. Слухали сло-
ва захоплення і поради про необхідність зробити таке надбання 
публічним. Це надихнуло колекціонерів на відкриття 2016 року 
власної галереї, яка тепер стала культурною візитівкою міста Тер-
нополя. 

Етногалерея «Спадок» родини Демкур – сучасний проект у са-
мій назві якого закладено стратегію напрямків її діяльності. Екс-
позиція галереї розгорнута в приміщені торгово-відпочинкового 
центру «Атріум» на вул. Йосифа Сліпого у Тернополі. До огляду 
відвідувачам представлені комплекти традиційного вбрання та 
окремі компоненти народних строїв з різних куточків України, 
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які доповнюють давні скрині, ікони, предмети побуту з глини, 
дерева, металу. Осібно представлена колекція художньо-тканих 
і вишитих рушників кін. ХІХ – поч. ХХ ст. з Полісся, Полтавщини, 
Київщини. Надзвичайно цінні старі світлини першої половини ХХ 
ст. На них «наші земляки», як говорить Тарас, зображені у строях, 
подібних до тих, що є у їхній колекції. Світлини – це документи, 
отож дуже часто за ними відбувається атрибутування пам’ятки. 
Найширше в галереї представлені комплекти одягу і сорочки з 
придністровських районів Тернопільщини. Особливо багатий 
розділ з борщівсько-заліщицькими жіночими сорочками. Ірина 
Демкура є ідейним натхненником і куратором фільму про осо-
бливості вишивки та орнаментики борщівсько-заліщицьких со-
рочок. Стрічку фільмує київська кіностудія.   (фотосесія дністер)

Колекціонери не зупинилися на досягнутому, вони в постійно-
му пошуку нових пам’яток, продовжують організовувати розвіду-
вальні експедиції селами, записують розповіді місцевих жителів, 
роблять світлини респондентів і цікавих знахідок. 

Експозиція етногалереї вражає великою кількістю пам’яток 
далекої минувшини. Глядач має можливість оглянути не лише 
традиційне українське вбрання майже з усіх куточків України, а й 
інші побутові чи мистецькі речі, що були у вжитку наших пращу-
рів. Це ікони, скрині, глиняний посуд, ляльки-мотанки, традиційні 
килими з відомих українських осередків килимарства, колекція 
вишитих і художньотканих рушників зі всієї України, розмаїті жі-
ночі прикраси. Оглядаючи представлені експонати, відвідувачі 
на якийсь час ніби поринають у атмосферу давнини. Привідкрите 
віко різьбленої скрині столітньої давності дає можливість зазир-
нути у «святая святих» селянської родини. Саме у скринях збері-
гали святкову одіж, хатні тканини та інший скромний селянський 
скарб. Покази збірки у галереї неодмінно супроводжують цікави-
ми змістовними розповідями про місцеві особливості традицій-
них звичаїв та обрядів, демонстрацією старих світлин, на яких зо-
бражені селяни у народному вбранні. Поза увагою колекціонерів 
не залишаються раритетні документи, фотографії часів визволь-
них змагань за незалежність України. Для них також знайшлося 
місце в експозиції. 

Діяльність колективу «Спадку» спрямована також на відро-
дження традиційної одягової культури. Для цього у просторі ет-
ногалереї проводять майстер-класи з вишивки для усіх охочих, 
організовують виставки сучасного вбрання із елементами тради-
ційного крою і оздоблення, зокрема, відомих модельєрів Роксо-
ляни Шимчук, Олександри Теліженко та інших, влаштовують лек-
ції краєзнавців, художників, істориків про особливості місцевих 
традицій у духовному житті мешканців краю. Колекція, яка сьо-
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годні нараховує сотні пам’яток, починалася із бажання родини 
Демкур згромадити, зберегти від забуття оригінальні борщівські 
вишиванки. 

Продовжуючи і розвиваючи цю ідею, колектив «Спадку» на-
магається підтримувати різні ініціативи в царині популяризації 
борщівської вишивки. На запрошення громадської організації 
«Школа борщівської народної сорочки» у Тернополі вони стають 
партнерами влаштування Всеукраїнського вишивального проек-
ту «Відродження борщівської сорочки». 

За задумом, етногалерея «Спадок» – не просто експозиція, а й 
простір, де можна влаштовувати всілякі культурно-мистецькі за-
ходи в місті чи регіоні. Дбаючи про збереження та примноження 
неоцінених національних скарбів, колекціонери активно їх по-
пуляризують. Форм діяльності галереї не злічити, – це і участь у 
міжнародних і всеукраїнських виставках, фестивалях, презента-
ціях колекційних пам’яток за кордоном, і екскурсії експозицією 
для чужоземних делегацій, і майстер-класи для дітей та підлітків, і 
надання творчих платформ для мистецької спільноти. 

За короткий період свого існування етногалерея «Спадок» 
активно утвердилася на вітчизняному культурному ландшафті, 
долучившись до систематичного проведення всеукраїнських 
заходів, де представляє народну культуру Тернопільщини. 
Лише у 2017 р. влаштовано етнопокази у Чернівцях, Києві та 
Львові під час святкування 50-ти річчя створення Світового 
конгресу українців. А як не згадати організацію і участь у ви-
ставці українських орнаментованих рушників «Орнаменталь-
не ДНК» у сучасному мистецькому центрі м. Анкари в Туреч-
чині, чи День вишиванки у м. Празі, або ж участь у заходах з 
відзначення 100-річчя української дипломатії в грудні 2017 р. 
Побачили чудові раритетні строї Тернопільщини і за океаном 
з нагоди 120-ліття української еміграції в Аргентину. Окрім 
того в Києві «Спадок» організував перше дефіле у традиційних 
строях, які представляли відомі українські співачки, художни-
ці, спортсменки.

2018 рік приніс нові локації для експонування автентичних 
українських строїв з приватної колекції етногалереї «Спадок» ро-
дини Демкур. У травні-липні вони демонстрували своє надбання в 
одній з найкращих галерей Бангкоку – Галереї Королеви у рамках 
виставки «Розмаїта Україна», організованої Посольством України 
в Королівстві Таїланд. За підтримки Міністерства інформаційної 
політики України з ініціативи громадської організації «Всесвітній 
день вишиванки» етно-галерея «Спадок» стає партнером мис-
тецького проекту «Українські амазонки». Під час міжнародного 

гольф-турніру серед дипломатів у м. Києві був влаштований по-
каз традиційних строїв з колекції подружжя Демкур. 

Назва етногалереї «Спадок» дуже промовиста і алегорична. За-
сновники колекції принесли до галереї скриню зі спадком, який 
заповідатимуть наступним поколінням українців. Збережена та-
ким чином культурна спадщина своєю чергою слугує оберегом 
народу, рятує від загибелі й забуття.

Ірина і Тарас Демкури докладають до галерейної діяльності 
масу зусиль, професійних навиків, зрештою, інвестують кошти в 
популяризацію спільного для транскордонних областей ресурсу 
«етнокультур», використання інноваційних технологій у сферах 
збереження культурної спадщини, креативних і культурних інду-
стрій, створення єдиної інформаційної web-платформи загально-
доступних дослідницьких активів. У партнерстві з етногалереєю 
«Спадок» розробляють проект «EtnoHub» як бізнес модель роз-
витку етноландшафтних парків транскордонних територій.
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Тарас Демкура щиро переймається просуванням позитив-
ного іміджу України у світі. Для нього колекціонування – одна із 
можливостей реалізувати свій творчий потенціал. Нещодавно 
він зміг утілити ще одну свою давню мрію. З його ініціативи на 
базі власної колекції у м. Тернополі створено музей ексклюзив-
них автомобілів «Ретро-кортеж». Відкриті фонди музею налічу-
ють близько 30 старовинних модельних автомобілів, колекцію 
міні-машин та іграшкових машинок, технічні конструкції з металу 
у стилі джанк-арту від майстра Сергія Кузнєцова. Це один із соці-
альних проектів, який також успішно працює. Діяльність скерова-
на на розвиток туристичного бізнес-потенціалу транскордонних 
областей, влаштування міжнародних туристичних ралі, виставок, 
фестивалів. Започатковано і вже двічі проведено у Тернопільській 
області Міжнародний ретро-фестиваль «Золота підкова», учасни-
ки якого мали змогу ознайомитися з архітектурними перлинами 
краю, помилуватися мальовничими краєвидами. 

Упродовж тривалого часу тернопільські підприємці Тарас та 
Ірина Демкури втілюють у життя основні принципи культурної 
дипломатії. На власному прикладі своєї професійної і громад-
ської активності доводять ефективність цього напрямку діяльно-
сті для презентації у світі історико-культурної спадщини України 
без фінансової державної підтримки. Так, родина Демкур з енту-
зіазмом і натхненням підтримала культурно-мистецький проект 
«Під зорею Пінзеля». За їхньої часткової фінансової підтримки 
в паризькому Луврі відбулася виставка «Скульптура бароко в 
Україні ХVІІІ століття: Іоанн Георг Пінзель». В експозиції згаданої 
виставки були представлені 27 робіт з музеїв Тернополя, Львова, 
Івано-Франківська. У межах проекту, як в Україні, так і в Парижі, 
відбулася презентація альбому «Таїна Пінзеля», виданого на кош-
ти родини Демкур. Також Тарас Демкур зініціював проведення 
закриття виставки Пінзеля в Українському культурному центрі в 
Парижі з демонстрацією виставки українських строїв зі своєї ко-
лекції. Хоча з моменту відкриття виставки в Парижі пройшло вже 
кілька років, культурно-мистецький проект продовжує жити ста-
раннями свого мецената. Підготовлено і надруковано друге до-
повнене видання альбому «Під зорею Пінзеля».  

2017 року на запрошення Посольства України у Португаль-
ській республіці та за підтримки Управління з питань культурної 
дипломатії Міністерства закордонних справ України у м. Лісабо-
ні відбувся мультидисциплінарний проект «Під зорею Пінзеля. 
Барокове мистецтво і строї епохи». У приміщенні найбільшого в 
Португалії королівського палацу Марфа в стилі зрілого бароко 
було влаштовано презентацію нового видання альбому, задемон-
стровано документальний фільм «Таїна Пінзеля. Від Бучача до Лу-
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вру» із субтитрами англійською мовою та експоновано традицій-
не вбрання Галичини кінця ХІХ століття з колекції родини Демкур. 

Проект мав ще одну складову: у його програмі відбулася біз-
нес-зустріч «Україна – ділові можливості для португальських під-
приємств». Інвестиційні та торговельні пропозиції українських 
товаровиробників представляв віце-президент Міжнародної 
торговельної палати кандидат економічних наук Тарас Демкур.

Подружжя Демкур переконане, що процвітання рідної України 
залежить від моральних засад кожної української сім’ї, де закла-
дається фундамент духовності, твориться спадкоємність поко-
лінь, передається традиція.
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«Віртуальний простір Борщівської сорочки (Borshchiv 
Embroidered Shirt Virtual Space)» – проект національної співпра-
ці, який реалізовано 2018 року  за підтримки Українського куль-
турного фонду в партнерстві з Інститутом народознавства НАН 
України,  Етногалереєю Роксоляни Шимчук, що у  м. Львові, бла-
годійною організацією «Благодійний фонд родини Демкур» на 
умовах співфінансування.  Усі партнери проекту тісно співпрацю-
ють упродовж останніх 5 років, оскільки існує спільна тема для 
дослідження з науковцями Інституту народознавства – проф. 
Степаном Павлюком, к.і.н Людмилою Булгаковою-Ситник, а також 
приватними  колекціонерками Роксоляною Шимчук, Вірою Мат-
ковською. 

Мети  проекту  було досягнуто із створенням web-ресурсу  в 
формі   віртуального музею борщівської сорочки з числа оцифро-
ваних  зразків із відомих приватних колекцій, музейних експози-
цій та персонального набутку громадян в Україні й за кордоном.  

Для поповнення web-ресурсу інформаційним матеріалом вла-
штовано експедиційне дослідження борщівської сорочки, під час 
якого науковці та експерти опрацювали фонди численних місце-
вих краєзнавчих  музеїв, музеїв середніх загальноосвітніх шкіл та 
інших  навчальних закладів, персональних збірок місцевих родин 
сіл Тернопільської та Львівської областей.  

Окрім того,  видано науково-популярний путівник сайтом про 
борщівську сорочку «Чорні, як рілля. Барвисті, як пам’ять» (автор 
– Булгакова-Ситник Л.П.), який став вагомим продовженням теми 
дослідження унікальних борщівських вишивальницьких технік. 

У рамках проекту створено п’ять документальних інформацій-
но-просвітницьких відеофільмів, які популяризують вітчизняну 
культурну спадщину. У фільмах розповідається про збереження 
генетичного коду українців через вишиванку, а також про  виши-
ті борщівські сорочки як  особливе явище культури, пов’язане з 
легендами, віруваннями та мистецтвом.  Безперешкодний доступ 
до перегляду фільмів дає змогу людям ознайомлюватися  із уні-
кальністю борщівської сорочки, бачити її красу та вишуканість, 
допомагає поширювати  інформацію про неї у всьому світі.  

Український культурний фонд –  дер-
жавна установа, створена 2018 року 
з метою сприяння розвитку націо-
нальної культури та мистецтва в 
державі, забезпечення сприятливих 
умов для розвитку інтелектуаль-
ного та духовного потенціалу осо-
бистості й суспільства, широкого 
доступу громадян до національного 
культурного надбання, підтримки 
культурного розмаїття та інте-
грації української культури у світо-
вий культурний простір. Діяльність 
фонду спрямовується та коорди-
нується Міністерством культури 
України.

Культурно-мистецький проект 
національної співпраці «Віртуаль-
ний простір Борщівської сорочки 
(Borshchiv Embroidered Shirt Virtual 
Space)» реалізується у 2018 році за 
підтримки Українського культурно-
го фонду. 

Керівник проекту – Волощук Ната-
ля Іванівна, керівник проектів благо-
дійної організації «Благодійний фонд 
родини Демкур»;

Партнери проекту – Інститут на-
родознавства НАН України (м. Львів)

Етногалерея Роксоляни Шимчук 
(м. Львів)

Благодійна організація «Благодійний 
фонд родини Демкур» (м. Тернопіль)
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