Наукова бібліотека
СумДПУ імені А. С. Макаренка

ВИШИВАНКА.
ЛЕГЕНДИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
ЕТНОГРАФІЧНА РОЗВІДКА

Суми 2022

Вишиванка – це символ здоров’я та
краси, щасливої долі й родової пам’яті,
порядності
й
чесності,
любові
та
святковості; крім того, вишиванка – це ще й
оберіг. Символіка вишивки залежала від
того, кому призначалося вбрання: парубковінареченому, чоловікові чи хлопцеві; дівчині
чи заміжній жінці.

Слава нашого національного мистецтва виходить далеко за межі України. Справжня
колоритна барвиста українська сорочка, зроблена з льону й вишита вручну, оздоблена
національними орнаментами та виконана різноманітними техніками вишивання, втілює всю
родючість української землі та щедрість і гостинність українського народу.
Вишивання сорочок з давніх давен органічно увійшло в життя народу, воно втілює в собі
всі його естетичні принципи, ідеали добра та краси, прагнення до довершеного і
витонченого.
Усім відомо, що вишивання є національним мистецтвом та ремеслом українців. Звичайно,
в залежності від регіону існують певні розбіжності у використанні елементів орнаментів,
естетичності їх розташування, гами кольорів, а також у використанні певних технік.
Наш народ ставився до вишиванки як до святині. Вона передавалася з покоління в
покоління, з роду в рід, береглася як реліквія. Символічний образ сорочки-вишиванки часто
зустрічається в народних піснях. За традицією, дівчина, готуючи придане, мала власноруч
вишити своєму нареченому сорочку.

ВИШИВАНКА ЗА ЧАСІВ КОЗАЦТВА

У часи розквіту українського козацтва, на рубежі XVI і XVII століть, українська вишивка почала
отримувати свої більш-менш сучасні риси. Зміни торкнулися малюнка вишивки, який спочатку був
більш суворий – гострі і прямі кути. Візерунок змінюється залежно від місцевості і кожен має своє
значення. Цікаво, що на той час вишиванка стає ніби своєрідною характеристикою для жінок: якщо
парубок не міг вирішити з якою ж із дівчат йому починати відносини, він оцінював майстерність
своїх потенційних обраниць. Чим вправнішою рукодільницею була дівчина (малюнок на одязі мав
бути рівним, яскравим, візерунчастим) – тим більш завидною вважалася наречена. Адже на той час,
охайний чистий та розшитий одяг майбутнього чоловіка – це «обличчя» його дружини та сім’ї.
Вишита сорочка була й оберегом для козаків, котрі боронили рідну землю від ворогів. На чужині
сорочка зігрівала душу та зцілювала рани. Козаки вірили, що вишити на полотні візерунки, мають
тісний зв’язок з рідною землею, з домівкою, надають наснаги та захищають від «дурного» ока.
Саме у часи Гетьманської держави сформувався цілісний український національний костюм, в
якому особливе символічне значення мала вишиванка.

ЛЕГЕНДА ПРО ВИШИВАНКУ-ОБЕРІГ – СИМВОЛ ЗДОРОВ’Я

Був час, як почав на землі люд вимирати. Від якої
хвороби, того ніxтo не знав. Отак іде чоловік і враз упаде,
зчорніє, запіниться і вмре.
Втікали люди з сіл у ліси. Та слідом за ними гналася і
хвороба. Не жалувала ні молодих, ні старих. Находив такий
час, що вже й хоронити померлих нема кому...
А жила собі в селі над Дністром бідна вдова Марія.
Забрала пошесть у неї чоловіка й п’ятеро дітей. Лише
наймолодша Івaнкa ще здорова. Вартує мaтіp за донечкою, як
за скарбом найдорожчим.
Але не вберегла... Почала сохнути Івaнкa, їсти не хоче, а
тільки п’є, блідне, тане на очах. А ще просить мaтінкy:
– Врятуй, мамо, я не хочу помирати!
І так ті оченята благають, що бідна жінка місця собі не
знаходить.
Одного вечора до хати прийшла якась бабця старенька.

Як і коли прийшла, Марія не чула.
– Слава Богові, – привіталася.
– Слава.
– Що, помирає остання
– А могла б жити!
Аж кинулася Марія:
– Як? Бабуню сердечна, як Бога благаю, спаси, порятуй найменшу. Не лиши в сaмoті на стapість!
Взяла, певно, стара до серця той плач і мовила:
– Повідаю тобі тайну тієї страшної хвороби. Але присягни, що не обмовишся. Дитям присягай!
– Присягаю... Донечкою!
– Знай, послав чорну Смерть Господь Бог. Грішників багато зросло. Сказав Бог умертвляти всіx, на
кому нема хреста. А чорти втішилися і всіx, на кому не видно хреста, убивають. Що їм до людських
душ? Ото і мруть праведні з грішниками купно... Ти тяжко перенесла смерть родини. Дам тобі раду...
Виший на рукавах, на пазусі і всюди хрести. Та ший чорні або червоні, щоби здалеку чорти виділи... Але
не кажи нікому більше, бо смерть доньки возриш на очах...

Вже за годину червона і чорна мережки оперезали діточу
сорочечку. Світять на завтра до сонця хрести і хрестики. І собі
нашила. А донечка здоровшала щодень і просила маму:
– А виший іще терен... А калину...
Як люди тому вишиттю дивували, то казала, що збирається
йти в ліси самітницею. Хрести треба на благословення Боже і
проти поголосу.
З тим вже Івaнкa здорова: і скаче, і сміється, і співає. А
мамине серце стискається від болю, як видить, що знову
понесли небіжчика на цвинтар.
Одного разу вся у сльозах прибігла Івaнкa і потягнула маму
за рукав на сусідський двір. У домовинці виносили з хати
двійняток хлопчиків, Іванчиних ровесників.
Змарніла Марія, аж світиться. Все пестить і цілує доньку, а
думи в голові, як хмари зливові:
– Боже милий, та ж то моя надія!
...А діти мруть...

– Господи! Та ж я не переживу її смepті!
...А люди мруть... Не витримала. Від хати до хати бігала розпатлана і страшна:
– Шийте, шийте хрести... Вишивайте... Будете жити! Рятуйтеся!
Люди замикалися в xaті. Думали, що прийшла пора і на Марію. Не вірять.
Марія побігла додому, взяла на руки Івaнкy і подибуляла до церкви. Забила в дзвін на сполох. За
хвилю вже всі збіглися.
Обцілувала Марія дитину і мовила до людей:
– Не повірили! Думаєте, здуріла? Та най буде, дітей мeні ваших шкода..., – на тім зірвала з Іванки
сорочечку вишиту.
Дитина на очах зчорніла і померла.
– Шийте, вишивайте сорочки дітям і собі, – та й впала мертвою біля доньки...
З того часу відійшла хвороба за ліси й моря. А люди ходять у вишиванках. Потім вже не стало
потреби у вишитих хрестах. Та мaтepі навчили дочок, а дочки своїх дочок, і вже ніxтo не обходився без
вишитої сорочки, фартуха чи блузки.
Носять оту красну одіж і понині.
Але мало хто відав, звідки прийшла та краса до людей.
(Записано від І. М. Розвадовського, 1918 р. н., у м. Теребовлі.)

ЛЕГЕНДА ПРО ОСОБЛИВЕ ЗНАЧЕННЯ ЧОЛОВІЧОЇ
ВИШИВАНКИ, ЯК СИМВОЛУ КОХАННЯ

Її зміст полягає в тому, що чумаки довіряли
прання своєї сорочки тільки одній єдиній дівчині.
Іншим до такого сакрального ритуалу зась. Саме так
чумак підтверджував вірність своїй коханій! Прання
ж сорочки іншою жінкою підтверджувало факт зради.
Ось чому про вишиванку, як символ вірності, у
багатьох чумацьких піснях зустрічаються тези про
«невипрану сорочку».
А ще існувала така традиція, якщо належало
відправляти чоловіків на війну або зароджувалася
якась епідемія: жінки поселення збиралися разом і
вночі вишивали сорочки. Вишивали з молитвами. Це
було практично медитацією, своєрідним магічним
ритуалом.

ЛЕГЕНДА ПРО ВИШИВАНКУ – СИМВОЛ ЛЮБОВІ ТА
ЩАСЛИВОЇ ДОЛІ

Колись давним-давно серед мальовничої природи жили
чоловік та жінка. Усе було б добре, та діток у них не було.
Нарешті, через багато років у хаті з’явилося двоє дівчаток:
одна білявенька з русявим волоссячком, а друга –
чорнявенька з волоссям чорним, як смола. Збігали роки.
Виросли дівчата справжніми красунями, були серцем добрі,
усім допомагали, батьків радували та шанували. Припали до
вподоби двом юнакам за свою вроду і працьовитість. Ніщо не
віщувало біди, але горе прийшло несподівано.
Оселився серед цієї мальовничої природи страшний Змій.
Якось пролітав він над долиною, де дівчата вибілювали на
сонці полотно, побачив їх і вирішив узяти у полон.
Перетворившись на чудового метелика, перелітаючи з квітки
на квітку, з кущика на кущик, усе далі й далі заманював
дівчат.

Опинилися сестри у непролазних хащах, де ані звір не проходить, ані пташка не пролітає. Перед
ними став страшний Змій. Схопив дівчат і поніс у своє царство. Плачуть дівчата, а він регоче, реве, бо не
любить слуга злого духу, щоб щастя ходило між людьми, щоб добро панувало. Плачуть дівчата і
кидають по одній волосині чорного і русявого волосся. Можливо, за цими волосинами їх знайдуть
юнаки і вони повернуться додому. І сталося диво-дивне: добрий лісовий дух перетворив ті волосини на
чорні та червоні ниточки. Прилетів Змій у своє царство, замкнув на важкі залізні замки полонянок і ліг
відпочивати. Тим часом юнаки дізналися, що дівчат украв Змій і вирушили в дорогу їх рятувати та з
неволі визволяти. Довго йшли вони полями, лісами. Раптом побачили у траві чорні та червоні ниточки.
Здогадались вони, що це дівчата їм слід залишили. Почали змотувати вони нитки у клубочки та так і
підійшли до Змієвого палацу. Викликали Змія на бій. Не було у хлопців зброї, лише ниточки схрестили. І
сталося диво: вони перетворились на міцні мечі, що відразу відрубали по дві голови. Розправилися
відважні юнаки зі Змієм, упав палац – і лише купка попелу залишилася від нього.
Визволили хлопці полонянок й віддали їм решту чорних і червоних ниток. Цими нитками
хрестиками вишили дівчата чудо-сорочки. З вдячністю одягли їх юнаки. Ще кращими і сильнішими
стали. Дівчата всім рідним теж повишивали сорочки. На візерунках вишиванок були добрі обереги від
усього злого, подаровані добрим лісовим духом дівчатам-полонянкам. Відтоді, кажуть старі люди,
повелось вишивання. І де у хаті є вишиванки, там рід живе добре і щасливо.

Найоригінальнішою
вишивкою
є
борщівська. Бо якщо в інших різновидах
української вишитої сорочки чорний колір
лише доповнює червоний, то у борщівських
навпаки.
Борщівську вишиванку у магазині чи на
виставці народної творчості впізнає навіть
людина далека від мистецтва вишивки.
Адже основним кольором борщівської
вишиванки є чорний. Темною барвою
місцеві вишивальниці розшивають лінію
кокетки, перед, всю площину рукава.
Відразу кілька легенд пояснюють це.

За переказами, під час одного татарського набігу
на Тернопільщину чужинці вирізали усіх чоловіків
Борщівського краю, включаючи маленьких хлопчиків,
сивочолих дідів.
За легендою, земля тут стала геть чорною від
пролитої крові. Вцілілі жінки, матері, сестри,
дружини поклялися перед померлими, що віднині
одягатимуть вишиванки лише чорного кольору. Цю
клятву мали підтримувати ще 7 поколінь жінок
Борщівського краю. Останнє покоління, яке за
переказами мало одягатися у вишиті чорні сорочки,
народилось на початку XX століття.
Так це чи ні, зараз достеменно знати ніхто не
може. Проте, навіть на початку XIX століття
популярність
борщівської
вишиванки
важко
переоцінити. Колоритну, легендарну вишиванку часто
дарують закордонним делегаціям.

ЛЕГЕНДА ПРО НЕЩАСЛИВЕ КОХАННЯ МАРІЧКИ

Чесна юнка усім серцем покохала красивого коваля.
Молодик навіть обіцяв заслати сватів. Але не дотримав свого
слова. Коваль посватався не до бідної Марічки, а до дочки
борщівського багатія. Від цього Марічка збожеволіла. Вона
почала вишивати сорочки для весільного посагу чорними
кольорами, дрібно розшиваючи комір, груди, все полотно
рукавів. Закінчивши вишивати собі та ковалеві весільну
сорочку, Марічка одягла обновку, пішла до найближчого ставу
та й вкоротила собі віку.
Подруги та батьки Марічки, розбираючи її речі, знайшли
чимало вигадливих вишиванок, де білосніжне полотно
зашивалось дрібними чорними візерунками, з невеликими
вкрапленнями червоного, жовтого, синього кольору.
Сорочки так сподобались жителям Борщівського краю,
що вони й самі почали так вишивати.

Ще одна легенда розповідає, що на Тернопіллі
почався мор, який викошував лише жінок. Хворобу не
могли зупинити ні священники молитвами, ані
ворожки заклинаннями.
Хтось почув, що у карпатських горах є мольфар,
який може порятувати жінок. Сивочолий чаклун,
вислухавши чоловіків, наказав їм одягнути уцілілих
матерів, дружин, дочок у чорні вишиванки. Мовляв,
саме чорні візерунки із таємничими сакральними
символами врятують від неминучої смерті. Чоловіки
дослухались до слів мольфара. Усіх жінок одягли у
борщівські вишиванки, хвороба відступила.
Сьогодні не лише жінки Борщівського краю
одягаються у вишиванки, аби примножити здоров’я,
приманити удачу й достаток.
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