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Розглянуто історіографію українського народного мережива та в’язання кінця ХІХ — початку ХХІ століття. Аналіз
літератури подано тематичними блоками та за хронологією.
В’язані та мереживні вироби спорадично фіксували переважно у контексті традиційного декоративного мистецтва
та вбрання, як про такий самостійний вид мистецтва виявлено лише декілька праць.
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країнське мереживо та в’язання — донедавна
мало вивчені види декоративно-ужиткового
мистецтва. На відміну від ткацтва чи вишивки ґрунтовне дослідження ґенези, періодизації, типології,
художніх особливостей мереживних та в’язаних виробів на території України, західноукраїнських теренів зокрема, в українській мистецтвознавчій науці
не здійснювалося. Перш за все це пов’язано з тим,
що такі витвори поширились у народному побуті значно пізніше, ніж ткані та вишиті. Окрім того, такі
вироби були невеликі за розмірами, інколи — малопомітні, що, можливо, «відвертало» від них увагу як
мистецького явища на тлі розмаїтих художніх тканин та вишивальних технік.
Актуальність статті — вперше в українській мистецтвознавчій науці у такому обсязі опрацьовано історіографію питання українських народних мереживних та в’язаних виробів кінця ХІХ — початку
ХХІ століття. Зазначимо, що для вивчення було залучено найважливіші, на думку автора, праці українських та зарубіжних дослідників різних періодів, які
вийшли друком до моменту написання цієї статті.
Практично до середини ХХ ст. відомості про
предмет дослідження були спорадичними, фрагментарними, головно — у контексті українського традиційного мистецтва та вбрання зокрема. Дещо
більше даних — у працях другої половини ХХ —
початку ХХІ століття. Техніки виготовлення і способи декору переважно (здебільшого) розглянуто у
спеціалізованих журналах з жіночого рукоділля, посібниках з трикотажного виробництва, подано як
практичні вказівки щодо застосування в’язальних
апаратів та трикотажних машин у виготовленні одягу тощо. Мистецтвознавчих публікацій, де предметно проаналізовано типологічні та художні особливості мереживних і в’язаних народних виробів —
поодинокі зразки, що і засвідчує актуальність
запропонованої монографії.
Відомості про найдавніші в’язані та сітчасті вироби, чи, радше, їх прототипи — відбитки на глиняному посуді і поодинокі фрагменти матеріальних знахідок, — містяться у працях українських й зарубіжних
археологів та дослідників текстилю ХХ — початку
ХХІ ст.: Новицької М. (1948) [141], Гракова Б.
(1954) [36], Шрамка Б. (1964) [185], Болтенка М.
(1926) [7], Шовкопляса І. (1965) [184], Післарія І.
(1982) [145], Бурдо Н. (2004) [15], Щербаня А.
(2007) [187], Черная І. (1981) [181], Бернхам Д.
(1972) [192], Халд М. (1980) [198], Барбер І.
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(1991) [190] та ін. Найчастіше ці знахідки розглянуто у контексті розвитку текстилю та одягу у доісторичні часи, відбитках на глиняних виробах — так званої «текстильної» кераміки, зокрема окремих видів
діяльності людини — обробки кості і рогу, рибальства, тваринництва, металообробки та інших.
Одним зі способів відтворення давнього вбрання
та його текстильних складових став метод реконструкції, проте він почасти гіпотетичний з огляду на
брак або поганий стан речових пам’яток [35; 112;
172; 72; 71; 70; 159]. Доробок археологів та метод
реконструкції використали І. Кодлубай та О. Нога
в «Прадавній Україні» (2001) [73]: кілька речень
про в’язані та мереживні вироби стосуються трипільської і черняхівської культур, звідки походять віднайдені спиці та гачки. Проте чи було це в’язання у
сучасному визначенні, чи це були прототипи
в’язання — з поданої інформації не відомо.
Подібну методику застосувала Зінаїда Васіна при
написанні двотомного «Українського літопису вбрання» (2003, 2006) [21; 22], однак ці видання доцільно розглядати радше як результат доробку художниці, ніж наукове дослідження.
Фрагментарні дані про побутування в’язання і
мережива — на українських та сусідніх для порівняння теренах — періоду Київської Русі та ГалицькоВолинського князівства знаходимо у працях Л. Нідерле (1924) [129], Б. Рибакова (1948) [155],
А. Арциховського (1951) [2], М. Дюбуісон (?)
[194], Я. Камінської та А. Нахліка (1958) [200],
Р. Михайлової (2007) [125] ті ін. З в’язаних виробів найчастіше фіксують різновид взуття — «копитця» — та рукавиці. Про мереживо — головно
як позумент з металевої нитки — згадки, які стосуються переважно оздоблення одежі представників багатих прошарків, що жодним чином не створює повноцінної картини про техніки його виготовлення та місце походження.
Стосовно українських народних (як і професійних)
в’язаних та мереживних витворів у наступні періоди
і практично до початку ХІХ ст. теж доволі мало відомостей. Здебільшого це питання опосередковано
розглядали у працях кінця ХІХ—ХХ ст. у контексті розвитку цехового ремесла, мануфактурного виробництва, місцевого промислу та промисловості.
Інформація про розвиток текстильного промислу
в Галичині до кінця ХІХ ст. міститься у працях

Олена КОЗАКЕВИЧ

Я. Колачковського (1881) [202], (1888) [203], де
автор зосереджує увагу на фабричному виробництві
та його перспективах. Подано відомості про професійні «коронкарські» школи в Закопаному, Каньчузі, фабрику Тизенхауза в Гродно, панчішні фабрики
у Варшаві, натомість про традиційні в’язані та мереживні вироби — жодних даних.
Існування в’язання у так званих «збірних» цехах
часів середньовіччя, зокрема в цехах шапкарів і капелюшників, зафіксовано у праці Л. Харевічова
(1929) [193]. Авторка зазначає, що серед різноманітного асортименту — в’язані шкарпетки, шалі, однак не уточнює техніки їх виготовлення.
Становлення текстильної промисловості в Україні та в окремих осередках, розвиток ремесла і мануфактур до ХІХ ст., у контексті яких в’язання
(трикотаж) існувало лише опосередковано, розглянули О. Нестеренко (1959, 1966) [127; 128], В. Інкін (1959) [64], Т. Дерев’янкін (1960) [46],
Я. Кісь (1968) [69], А. Пономарьов (1968, 1971)
[149; 150] та інші.
Аналіз опрацьованої літератури засвідчив відсутність мануфактурного трикотажного виробництва на
західноукраїнських землях практично до початку
ХХ ст., дані щодо цехового виробництва — фрагментарні, про осередки виготовлення мережива в
Україні — жодних відомостей. У цих працях бракує
більш повного переліку асортименту та характеристики впливів європейського і особливостей місцевого текстильного виробництва. Про українські народні в’язані та мереживні витвори XІV — початку
ХІХ ст. інформація відсутня узагалі.
Значно більше даних про традиційне в’язання й
мереживо з’являється від середини ХІХ ст. — упродовж першої третини ХХ ст. — у контексті народознавчих досліджень. У своїх працях українські та
зарубіжні автори розглядали такі вироби головно як
складові народного вбрання, яких у співвідношенні
з ткацтвом і вишивкою — поодинокі зразки.
Такі праці важливі з огляду на те, що дані (інколи суб’єктивні) про народне декоративне мистецтво є «первинні» — як результат польових вислідів та безпосередньої участі [авторів] у низці культурних подій. Власне ці труди і послугували
фундаментальною джерельною базою для низки
наукових розвідок другої половини ХХ — початку ХХІ століття.
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Опрацювання історіографії досліджуваної проблематики ХІХ — початку ХХІ ст. дало підставити згрупувати літературу у два основні блоки. Перший — мереживні та в’язані вироби розглянуті як
інтегральна складова декоративно-ужиткового мистецтва — у контексті національного вбрання та народного мистецтва:
• Етнографічні праці другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст.;
• Монографії другої половини ХХ — початку
ХХІ ст., в яких проведено комплексне дослідження
українського народного вбрання;
• Монографії, де розглянуто український традиційний одяг лише окремих етнотериторій;
• Історико-етнографічні праці, які містять окремі
розділи про народне вбрання;
• Публікації, в яких охарактеризовано особливості
народної одежі окремих етнотериторій та осередків;
• Монографії та публікації, де розглянуто різні
види декоративного мистецтва, які передбачають застосування техніки з виготовлення мережива (вишивка, орнамент), та розмаїті типологічні групи, в
яких побутують типи в’язаних і мереживних виробів
(прикраси, головні убори, пояси, рушники);
• Альбоми та каталоги другої половини ХХ —
початку ХХІ ст., в яких представлено музейні колекції, тематичні виставки, авторські роботи тощо.
Другий блок охоплює низку тих праць, які безпосередньо характеризують українське народне
в’язання та мереживо як мистецьке явище. Це —
декілька публікацій, окремі розділи у довідниках і
підручниках, гасла в словниках та енциклопедіях.
Одна з перших етнографічних розвідок, де зафіксовано побутування в’язаних виробів у одязі мешканців Галичини другої пол. ХІХ ст., — праця українського вченого Якова Головацького «О народной
одежде и убранстве русинов или русских в Галичине и северо-восточной Венгрии» (1877) [32]. Автор розглядає вбрання міщан, мешканців гірських
районів Карпат та окремих районів зокрема, складовою якого [одягу] є в’язані та ажурні вироби. Етнографом зафіксовано чоловічі головні убори «каптурки», «шляфміци», що побутували в окремих місцевостях Галичини, і на початку ХХ ст. вийшли з
ужитку. Я. Головацький висловлює припущення
щодо походження окремих різновидів плетива, звертає увагу на взаємовпливи та ґенезу окремих типів
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одягу, наприклад, «магерок». Окрім того, є згадки
про жіночі сітчасті вироби, в’язані спицями панчохи та рукавиці.
Згадки про ажурні та в’язані вироби занотовано польським етнографом Оскаром Кольбергом
(1882 [206], 1890 [204], 1970 [205]) — у контексті етнографічних досліджень матеріальної
культури окремих західноукраїнських теренів другої половини ХІХ століття. Зокрема, у праці «Покуття» автор розглядає народну одежу покутян,
представлену на етнографічній виставці в Коломиї
1882 року. Про предмет нашої наукової розвідки — опис кількох вовняних поясів, рукавиць та
сітчастих жіночих очіпків.
У монографії польського краєзнавця Броніслава Сокальського «Повіт Сокальський» (1899) [214]
знаходимо відомості про головні убори — в’язані
ковпаки — у комплексі чоловічого традиційного
вбрання Сокальського повіту та жіночі в’язані хустини. Цікавим, на нашу думку, є фіксування автором факту побутування наприкінці ХІХ ст. в’язаних
ковпаків переважно у дитячому вбранні (за винятком Пархача та Волсквина), що свідчить про зміни
(функціональні, типологічні) в традиційній одежі зазначеного періоду.
Польська авторка З. Стжетельська-Гринбергова
у праці «Староміське. Земля і населення» (1899)
[215] подає відомості про головні убори бойкинь —
сітчасті очіпки. Зазначає, що в Старій Солі виготовлення ажурних чепців належало до домашніх
промислів, однак вироби продавали поза межами
осередку — у віддалені села. Інформативним є і той
факт, що в Терло дівчата та жінки носили панчохи
з вовняної нитки, які їм робили жидівки: самі на спицях не в’язали.
Спорадичні згадки, здебільшого про гуцульські
в’язані спицями та гачком доповнення до одягу —
капчури та нараквиці, подали С. Вітвицький (1873)
[220], Л. Вайгель (1877) [219], Я. Коперницький
(1889) [207], Я. Шнайдер (1899) [212; 213],
В. Шухевич (1899) [186], С. Маковський (1925)
[116], А. Фішер (1928) [196], К. Мошинський
(1929) [210], Я. Фальковський (1937) [195],
Р. Кайндль (2000) [65] та інші.
Український етнограф Хведір Вовк у своїх працях (1916) [29], (1928) [28] звернув увагу на архаїчність техніки плетіння та застосування в’язання
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у виготовленні окремих компонентів народної одежі: в’язані спицями гуцульські нараквиці-браслети,
вовняні пояси-крайки. Зокрема, прототипом плетених головних уборів на Волині автор вважає клобуки часів Київської Русі.
Упродовж 1920—1930-х рр. в західноукраїнських друкованих виданнях з’являється низка публікацій, де мереживні й в’язані вироби опосередковано розглядають в рамках народознавчої тематики, зокрема взаємовпливів традиції та новомодних
тенденцій в одязі. Авторки — М. БачинськаДонцова (1928) [3], С. Вальницька (1929) [18;
19], Е. Вербицька (1932) [26], В. Вільшаницька
(1931) [27], С. Чижович (1935) [182], І. Гургула
(1938) [42], О. Кульчицька (1934) [113; 114] та
ін. — фіксують гуцульські в’язані капчури на виставці в Данцінгу (сучасний Гданськ, РП), які привернули увагу відвідувачів яскравим колоритом; косівські вовняні шалики; жіночі фартушки, оздоблені френзелями подібно як на рушниках тощо. Варто
зазначити, що ця збирацька та просвітницька робота на ниві народного мистецтва лягла в основу подальшого вивчення української традиційної одежі,
почасти в’язаних і мереживних виробів.
Одне з перших видань, де розглянуто технологію
українського в’язання — «Трикотарський підручник» міжвоєнного періоду авторства Степаниди
Бревко та Лариси Крушельницької (1937) [8]. У
цій праці подано короткий нарис з історії розвитку
трикотажу в Галичині, важливими зокрема є терміни для означення технік в’язання, переплетень та
назв окремих виробів чи їх частин у зазначеному реґіоні. Важливо відзначити професійний рівень праці, оскільки Степанида Грицай отримала фахову трикотажну освіту, активно працювала у царині в’язання
упродовж 20—30-х рр. ХХ ст., а також у наступні роки — включно до 1990-х років.
Від середини ХХ ст. у вивченні українського традиційного вбрання та видів народного декоративного мистецтва застосовують системний, комплексний
підхід, у результаті чого з’являється низка наукових
монографій і публікацій: однак про мереживо та
в’язання — лише спорадичні відомості.
В’язані та мереживні вироби фрагментарно розглянуто у монографіях другої половини ХХ — початку ХХІ ст. — у контексті комплексного дослідження українського народного вбрання.

Одне з перших видань другої половини ХХ ст.,
де опрацьовано локальні особливості етнографічних
одягових комплексів та їх компонентів, вплив традиційного вбрання на сучасне [на той час] моделювання — «Вбрання» із серії «Українське народне
мистецтво» (1961) [176]. Проте за тематикою нашого наукового дослідження дані спорадичні: згадка про в’язані смугасті пояси на Прикарпатті та про
гуцульські капчури і нараквиці.
У фундаментальному монографічному дослідженні Катерини Матейко про українське народне вбрання (1977) [122] проведено історичний огляд та класифікацію традиційного одягу від найдавніших часів і до початку ХХ ст., визначено локальні
художні ознаки й типи одежі тощо. Як зазначає відома українська дослідниця Олена Іванівна Никорак, «…незважаючи на те, що наприкінці ХХ —
початку ХХІ ст. є вже численні вартісні в науковому сенсі напрацювання…, однак і початкуючі і
сформовані вже дослідники продовжують звертатися до наукових праць К. Матейко як до надійного першоджерела» [131]. Наявність в’язаних спицями та гачком виробів (капчури, нараквиці) лише
констатується: відсутня їх класифікація та аналіз
художніх особливостей.
Характеристику українського народного вбрання ХVІІ — початку ХІХ ст. подали у своїй праці
Дмитро Крвавич та Галина Стельмащук (1988)
[178] — на основі акварельних замальовок Є. Глоговського 1. Художник зафіксував автентичні елементи одягу з теренів Галичини, Карпатського реґіону, Покуття, Західного Поділля, багато з яких
наприкінці ХІХ ст. вийшли з ужитку. Наявність таких типів одягу як в’язані рукавиці, капчури чи ковпакоподібні шапки-гамерки, підтверджують існування в’язання (спицями зокрема) на західноукраїнських землях у першій третині ХІХ ст.
Зазначимо, що майже через 20 років до образотворчого доробку Є. Глоговського та К. Кєлісінського звернувся польський дослідник Олександр
Блаховський (2011) [191]. Ілюстративний матері1

Упродовж наступних років було визначено, що у праці використано не тільки творчий доробок Ю. Глоговського, а
й К.В. Кєлісінського. Роботи відрізняються подачею народних типажів: Ю. Глоговський зображав людей на однотонному тлі, К. Кєлісінський додавав середовище у вигляді якогось сільського пейзажу, міського закутка тощо.
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ал засвідчує побутування в’язаних чоловічих головних уборів на західноукраїнських теренах у першій третині ХІХ століття.
У колективній праці «Український народний одяг»
(1992) [177] розглянуто вбрання сімнадцяти етнографічних комплексів України. Автори фіксують
в’язані та мереживні вироби: сітчасті пояси, шкарпетки (капчури), нараквиці, різновиди ажурних очіпків, мереживне оздоблення вбрання, поширені головно на західноукраїнських теренах. Монографія є
важливою з огляду на те, що в ній представлено матеріал, зібраний в Галичині ще упродовж 1920—
1930-х рр. — у контексті розвитку та пропагування української традиційної ноші.
Етнографічні особливості комплексів народної
одежі України досліджено у працях Тамари Ніколаєвої — «Історія українського костюма» (1996)
[137] та у доповненому і багато проілюстрованому
виданні, яке вийшло у світ майже через десять років — «Український костюм. Надія на ренесанс»
(2005) [140]. У монографії (1996) про в’язані спицями вироби — фрагментарні згадки: головно
йдеться про гуцульські капчурі й нараквиці, про мереживо як оздоблення, використання шнурів та китиць — як спосіб декорування. Зокрема авторка
подає відомості про пояси, які розрізняє за техніками виготовлення (ткані та плетені), вказуючи на використання в’язання; згадує ажурно плетені мереживні очіпки Волині та Полісся, однак не вказує на
техніки їх виготовлення.
Дещо більше відомостей у праці (2005) про пояси, виготовлені технікою плетіння «по стіні»: Т. Ніколаєва вказує на чергування у плетених поясах різних технік плетіння, «…приміром в’язання, що створювало цікавий зоровий ефект» [140, с. 73]. Це
дещо суперечливе твердження, оскільки в’язання не
є різновидом плетіння, а виступає окремою (самостійною) технікою. Авторка побіжно згадує в’язані
головні убори — сіточки (східна Вінниччина),
ажурні плетені очіпки (Полісся та Волинь), жіночі
ковпаки на зразок панчохи (Слобожанщина), капчури та нараквиці в комплексах гуцульського одягу, а також мережку «цирку» для оздоблення буковинських жіночих сорочок.
У монографічному дослідженні Майї Білан та Галини Стельмащук «Український стрій» (2000 [5],
2011 [6]) розглянуто реґіональні та локальні особли-
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вості традиційної одежі, зокрема матеріал, крій, декор. З’ясовано, що в’язання спицями та гачком використовували у виготовленні головних уборів (чоловічих ґамерок, жіночих очіпків, хустин), доповнень
до одягу, головно у карпатському реґіоні — нараквиці, капчури, сітчастим плетінням виплітали пояси,
а мереживо застосовували як елемент ошатного оздоблення сорочок та поясних виробів. Проте детальна
типологія мереживних і в’язаних виробів та їх художні особливості відсутні. Монографія важлива інформативно з огляду на велику кількість фактологічного польового матеріалу, зібраного та опрацьованого
Г. Стельмащук упродовж багатьох років.
Одне з останніх досліджень у ділянці українського народного одягу — монографія Оксани
Косміної «Традиційне вбрання українців» у двох
томах (2008) [106], (2011) [107]. На основі музейних збірок та приватних колекцій вбрання авторка розглядає комплекси традиційної ноші та її
компоненти, матеріал виготовлення, способи оздоблення тощо. У праці містяться відомості про різновид мережива — вишивальні техніки «мережка», «вирізування», «змережування» на сорочках,
декорування по нижній частині виготовленим
вручну та промисловим мереживом по низу запасок, фартухів, манжетів сорочок. Дослідниця звертає увагу на давність сітчастих очіпків (Волинське
Полісся), виконаних своєрідною технікою плетіння, вказуючи на місце їх виготовлення — міста та
містечка Польщі. Однак, на нашу думку, варто
було б уточнити територіальні межі: беруться до
уваги сучасні кордони Республіки Польща чи враховується історичний поділ земель кінця ХІХ —
першої третини ХХ століття. Зокрема є згадки
про побутування сітчастих очіпків на Бойківщині.
Також авторка фіксує пояси у техніці сітчастого
плетіння та в’язання (Полісся, Бойківщина),
в’язані доповнення до одягу — нараквиці, капці,
капчури (Бойківщина, Гуцульщина, Покуття).
Однак дослідниця не вказує на регіональні й локальні типологічні та художні відміни мереживних
і в’язаних артефактів.
Наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. в’язані та
мереживні вироби спорадично розглянуто в монографічних працях у контексті дослідження українського одягу окремих етнорегіонів та субреґіонів, зокрема Буковини, Волині, Закарпатської Гуцульщини.
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У праці Ярослави Кожолянко «Буковинський
традиційний одяг» (1994) [74] простежено локальні особливості народного вбрання зазначеного реґіону. Однак про мереживне оздоблення та в’язані вироби — фрагментарні згадки: «цирковані» та
обв’язані гачком подолки жіночих сорочок, вовняні
шкарпетки, оздоблення у вигляді китиць та кутасів
до верхнього одягу.
Одяг буковинців розглянуто у виданні Мірри
Костишиної «Український народний костюм Північної Буковини» (1996) [109], у якому про наш предмет дослідження — теж даних обмаль.
В’язані і мереживні компоненти одежі волинян
згадано у праці Галини Стельмащук «Давнє вбрання на Волині» (2006) [165]. Авторка фіксує плетені сітчасті пояси, мереживні жіночі головні убори —
очіпки, мереживне оздоблення до жіночих сорочок,
фартухів. Значна частина монографії написана на
основі польових матеріалів дослідниці.
У праці Лілії Чайковської «Народний одяг волинян другої половини ХІХ — початку ХХ століття»
(2012) [180] мереживні вироби розглядаються фрагментарно, головно як елемент оздоблення окремих
частин жіночої ноші («мережки» на фартухах, техніка «вирізування» по низу спідниць). Про ажурні
очіпки, які побутували на Волині та Поліссі, авторка згадує побіжно, ґрунтуючись на працях С. Сидорович та К. Матейко. Дещо більше інформації про
плетені пояси та техніку їх виготовлення (просте та
сітчасте, «на сволоку»).
Монографія Василя Коцана «Традиційний народний одяг гуцулів Рахівщини» (2012) [111] містить відомості про в’язані й мереживні вироби, які
ґрунтуються головно на польових матеріалах автора та музейних збірках. Дослідник фіксує оригінальний спосіб декорування чоловічих полотняних
штанів «циркою», згадує в’язані орнаментовані
капчури та нараквиці.
Стисла інформація про українські народні мереживні та в’язані артефакти кінця ХІХ — початку
ХХІ ст. (предмети одягу та інтер’єру), виготовлені
спицями, гачком та технікою сітчастого плетіння,
міститься у розділах історико-етнографічних колективних досліджень (Гуцульщини, Бойківщини,
Лемківщини, Українського Полісся, Холмщини і
Підляшшя). Переважно автори розглядають
в’язання і мереживо опосередковано — як складо-

Олена КОЗАКЕВИЧ

ву українського традиційного вбрання та окремих
видів декоративного мистецтва.
В’язані вироби — капчури (здебільшого йдеться
про космацькі) та нараквиці — як складову народної одежі Гуцульщини фіксують К. Матейко і О. Полянська (1987) [124], М. Білан і Г. Стельмащук
(2001) [4].
У контексті бойківського жіночого вбрання К. Матейко (1983) [121] згадує про оздоблені мереживом
спідниці на Тухольщині, плетені пояси, а також панчохи без стопи.
У лемківській традиційній ноші Г. Стельмащук
(1999) [167] занотовує побутування чоловічих рукавиць, виготовлених на формі, та прикрашання мереживом низ спідниць та очіпків. Лемківські ажурні оздоби, виконані вишивальними техніками, розглядає Раїса Захарчук-Чугай (2002) [50]. На
думку Зеновії Тканко, чоловічі прикраси — вузькі
плетені шалики — «…зустрічаються лише у лемків
та їх західних сусідів — словаків, поляків, чехів»
[174, с. 284], (2002) [174].
Мереживне оздоблення окремих типів одягу та
інтер’єрних тканин Українського Полісся розглянули
Людмила Булгакова (1996 [13], 1999 [11]), Р. ЗахарчукЧугай (1996 [51], 1999 [52], 2007 [54]).
Спорадичні згадки про в’язані та мереживні артефакти подано Іваном Ігнатюком та Тетяною КараВасильєвою при вивченні традиційного вбрання
українців Холмщини і Підляшшя (1997) [63].
Українські народні в’язані та мереживні вироби
кінця ХІХ—ХХ ст. фрагментарно розглянуто у
низці статей у контексті народного вбрання окремих етнографічних територій України. Найбільше уваги приділено гуцульським, дещо менше —
бойківським витворам, серед яких — в’язані спицями капчури та нараквиці. Це питання опрацювали
К. Матейко (1972 [120], 1972 [123], 1976 [119]),
О. Полянська (1972 [147], 1976 [148]).
Характеристику буковинського костюма та його
складових подали М. Костишина (1975 [110], 1976
[108]), Я. Кожолянко (1988) [75]; в’язаних виробів
і ажурних оздоб в одежі прикарпатського регіону —
Т. Ніколаєва та Т. Кара-Васильєва (1988) [139].
Загалом у публікаціях лише констатується факт
існування в’язаних та мереживних виробів у народному українському вбранні, з незначним описом: відсутні типологія, аналіз художніх особливостей, поISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 5 (119), 2014
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рівняльна характеристика регіональних ознак та локальних відмін тощо. Однак навіть фрагментарні
дані є важливі з огляду на залучення значної кількості польових матеріалів.
Опосередковані відомості про мереживо і в’язання
містяться у дослідженнях окремих видів декоративного мистецтва, зокрема — вишивки
(Р. Захарчук-Чугай, 1988 [60]; Т. Кара-Васильєва,
2002 [67], 2008 [66]; А. Коприва, 2005 [105];
Л. Булгакова-Ситник, 2005 [12]; Л. Семчук, 2009
[157]; Р. Пилип, 2012 [144] та ін.), народної тканини (О. Никорак, 1988 [132], 2004 [133]; С. Сидорович, 1979 [158]) та типологічних різновидів
традиційного вбрання й інтер’єрних тканин — головних уборів (К. Матейко, 1973 [118]; Я. Прилипко, 1970 [151]; Г. Стельмащук, 1982 [168],
1993 [169], 2013 [170]; З. Тканко, 1988 [173]),
прикрас (Г. Савчук, 1987 [156]; Г. Врочинська,
2007 [30]), поясів (Є. Полюхович, 2004 [146];
Т. Пархоменко, 2008 [143]), рушників (С. Китова, 2003 [68]; Л. Орел, 2003 [142]) та ін.
З-поміж низки цих праць цінною є монографія Савини Сидорович (1979) [158], де дослідниця вперше звернула увагу на архаїчну текстильну техніку
«брання» — плетіння на рамах (кросенцях). Авторка вказує на її існування на Західному Поділлі аж до
30-х рр. ХХ ст., відзначаючи розмаїтість ажурного
орнаменту та фіксуючи його народні назви.
Фрагментарна інформація про українські народні мереживні та в’язані вироби, найчастіше ілюстративного характеру, міститься в мистецтвознавчих
альбомах, каталогах виставок та науково-популярних
виданнях [48; 43; 47; 221] та ін.
Опрацювання літератури засвідчило, що окремої
монографічної праці про мереживо та в’язання в
українській мистецтвознавчій науці немає. Цю тематику розглядали лише кілька авторів, висліди котрих опубліковано у вигляді окремих статей, розділів до посібників та довідників, гасел в енциклопедіях і словниках.
Найґрунтовніші напрацювання у цій ділянці належать львівському мистецтвознавцю Галині Григорівні Стельмащук. У розділі «В’язання. Мереживо» довідника «Народні художні промисли
УРСР» (1986) [164] авторка згадує гуцульські
в’язані спицями капчури та нараквиці, звертаючи
увагу головно на художні особливості артефактів з
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сіл Космач, Брустурів, м. Косів. Також Г. Стельмащук вказує на використання народних мотивів у
виготовленні в’язаного на спеціальних машинах сучасного [на той час] одягу. Значно більше інформації про мереживо, яке «…посідає значне місце
як в інтер’єрі сільського житла, так і в традиційному одязі». Розглянуто вироби, в’язані гачком, а
саме — українські народні ажурні вироби та мереживне оздоблення рушників, скатертин, простирадл тощо. Розглянуто окремі художні локальні
особливості й орнамент.
У статті «Українське мереживо як вид декоративноужиткового мистецтва» (1997) [171] Г. Стельмащук простежує його витоки та розвиток, розглядає
ажурні витвори, в’язані гачком — їх окремі типи,
спільні й відмінні художні ознаки тощо. Переважно
розглянуто мереживне оздоблення інтер’єрних тканин: рушників, наволочки на подушки, простирадла, скатерті. Авторка фіксує давні візерунки мережива, звертає увагу на оновлені елементи. Зокрема
дослідниця зазначає, що «у деяких селах східної і
південної України мереживо виплітають… на коклюшках», техніка виготовлення якого поширилась
з Росії майже 300 років тому.
Також Г. Стельмащук подала низку гасел до мистецтвознавчих словників (2000) [166; 162; 161; 160]
та енциклопедій (2006) [163].
Ще одна львівська авторка Ірина Грицюк опублікувала кілька статей про українські в’язані вироби. Зокрема, у праці «Плетені вироби з Глинян» розглянуто діяльність в’язального осередку
на базі місцевої килимарської фабрики (1994)
[41]. Подано історичний огляд розвитку ткацького та килимарського промислу, охарактеризовано
асортимент в’язаних виробів й зафіксовано орнамент і технологічні прийоми вирішення. Введено
в обіг інформацію, отриману від працівниць глинянської артілі.
У статті «Пам’ятки декоративно-ужиткового
мистецтва як джерело теоретичної і практичної роботи» (зі студентами. — О. К.) (1998) [40] І. Грицюк залучає українські народні в’язані вироби як
наочний матеріал.
Проте варто зауважити, що в текстах термін «плетіння» здебільшого використовується синонімічно у
значенні «в’язання» (як і «плетені вироби» у значенні «в’язані вироби»), що, на нашу думку, недо-
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речно: в текстильній термінології, як і в практичному вирішенні, в’язання і плетіння — різні, нетотожні техніки (за винятком етнолокальних назв, що від
початку повинно обумовлюватися у тексті).
У статті «Види і техніки плетіння на Україні
XVII—XX ст.» (1991) [39] І. Грицюк робить
спробу їх аналізу з огляду на типологічні, технологічні та етнографічні аспекти, базуючись головно
на праці С. Сидорович (1979) [158] та Неоніли
Здоровеги (1968) [61] зокрема, котра теж вказала на архаїчність сітчастого плетіння (брання) та
художню своєрідність виробів, виготовлених у цій
техніці. На основі ілюстративних джерел (праця
Д. Крвавича, Г. Стельмащук [178]) авторка робить висновки щодо існування плетених виробів в
одязі і сільського, і міського населення у XVII—
XVIІI столітті. За техніками І. Грицюк виокремлює косичасте і сітчасте плетіння, остання [техніка] з яких, на її думку, «наприкінці ХІХ ст…. виступала на Україні вже тільки кількома
невеличкими острівцями…». До плетених виробів
авторка зачислює також мереживо, вив’язане гачком — «плетені тканини як одягового, так і
інтер’єрного призначення…».
Техніки, класифікацію, коротку характеристику
художніх особливостей в’язаних і мереживних стисло подано в окремих тематичних розділах посібників та в енциклопедичних гаслах. У розділах «В’язан
ня» (1992 [55], 2012 [57]) львівська дослідниця
Р. Захарчук-Чугай розглядає в’язання за способами виготовлення (ручне та машинне), призначенням, типологічними відмінами (безрукавки, сукні,
купони для суконь, головні убори та ін.). У розділах
про мереживо (1992 [58], 2012 [57]) авторка розрізняє його за техніками виготовлення (на коклюшках, гачком, мережка, яка «…належить до видів народного декоративного мистецтва»), типологією (суцільномережані — стрічки, хустини та мережані
прикраси одягового і інтер’єрного призначення —
мережки на рушниках, на обрусах, сорочках, ажурні покривала), фіксує декілька імен майстринь. Стисла характеристика однієї з різновидів вишивальної
техніки — мережки — в енциклопедичному виданні (2007) [59].
Львівський мистецтвознавець Олена Никорак у
розділі «В’язання» (2004) [135] розглядає цей вид
«домашніх жіночих занять» у контексті українсько-
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го народознавства. Авторка доречно вказує на синонімічне використання терміну «плетіння» в окремих етнорегіонах. Стисло розглянуто матеріали та
способи виготовлення, техніки ручного в’язання,
асортимент тощо. Зокрема дослідницею подано енциклопедичне гасло про в’язання (2007) [134].
Вартісним і з мистецького, і з практичного погляду є підручник С. Грицай (1994) [37], в якому авторка, враховуючи свій багаторічний професійний
досвід, пропонує художньо-технологічне вирішення трикотажних моделей одягу за мотивами українського народного вбрання. Подано способи
в’язання спицями та на спеціальних трикотажних
машинах. Майстриня пропонує сучасні [на той час]
силуети та форми жіночого та дитячого одягу (спідниці, блузи, жакети), у декоративному вирішенні
яких використано інтерпретовані ткані та вишиті
орнаменти, колористику, розміщення візерунків,
способи оздоблення тощо.
Окремі аспекти розвитку українського трикотажу — професійного і народного — спорадично розглянуто у кількох наукових та науково-популярних
працях, частину з яких головно присвячено творчості майстрині в’язального ремесла Степаниді Грицай
(Бревко): В. Шелест (1975) [183], Г. Стельмащук,
Р. Чугай (1984) [38], А. Данилюк (1990) [44],
О. Головня (1992 [33], 1997 [34]).
Аналіз цієї групи літератури засвідчив, що тематика в’язання та мережива як видів українського народного декоративно-ужиткового мистецтва опрацьована львівськими дослідниками.
Праці, де побіжно розглянуто побутування
в’язаних і мереживних виробів на інших теренах
України — Середньої Наддніпрянщини (1971
[136], 1973 [138], 1987 [130]), Чернігівщини
(1993) [49], Київського Полісся (1994) [9; 53]
та сусідніх [інших] країн — Білорусі (1981 [152],
2001 [117], 2007 [16; 17]), Молдови (1986 [223],
1993 [222]), Польщі (1949 [211], 1951 [209],
1952 [216], 1955 [208], 1958 [217], 1958 [201],
1970 [31], 1988 [197]), Румунії (1955) [153],
Угорщини (1975) [179], Чехії (?) [218], Словаччини (1986) [199], Латвії (1985) [115], Естонії
(1957 [189], 1960 [188]), Албанії (1957 [1], 1959
[62]), Болгарії (1974 [24], 1974 [126], 1979 [23],
1988 [25]), Росії (2006 [154], 2007 [175]), Дагестану (1971) [45] та ін., — залучено для порівISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 5 (119), 2014
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няльної характеристики як у міжетнічних аспектах, так і для визначення регіональних відмін та
локальних особливостей виробів з західноукраїнських територій.
Авторкою цієї статті опубліковано низку праць,
де вивчено українські народні мереживні й в’язані
вироби в історичному аспекті, розроблено їх типологію, визначено регіональні ознаки і локальні відміни, проаналізовано художні особливості, встановлено осередки, подано термінологію (2003 [103],
2004 [99], 2004 [104], 2004 [98], 2005 [102],
2005 [100], 2005 [101], 2006 [97], 2006 [96],
2007 [78], 2007 [91], 2007 [88], 2008 [89], 2008
[93], 2009 [83], 2009 [81], 2009 [87], 2009 [77],
2010 [95], 2010 [85], 2010 [90], 2010 [86], 2011
[92], 2011 [94], 2012 [79], 2013 [80], 2013 [84],
2013 [82], 2013 [76]).
Опрацювання тематичної літератури засвідчує,
що, не зважаючи на значну кількість позицій у першій групі, відомості про українське народне в’язання
та мереживо у цих працях спорадичні, фрагментарні. Їх розглянуто переважно у контексті традиційної одежі, дещо менше — як обстави інтер’єру (переважно оздоблення інтер’єрних тканин). Важливими з огляду на автентичність інформації
(можливо, частково суб’єктивної) є видання кінця
ХІХ — першої третини ХХ ст., які стали підгрунтям для наступних вислідів. Змістовними стали роботи другої половини ХХ — початку ХХІ ст., у
яких залучено польові матеріали. Однак порівняно
з ґрунтовно опрацьованими творами як-от народного ткацтва чи вишивки, про мереживні та в’язані
витвори — даних обмаль.
Про в’язання та мереживо як види українського
декоративно-ужиткового мистецтва (другий блок
опрацьованої літератури) — лише кілька праць, різних за науковим рівнем, новизною та результатами
розвідок. Це — декілька публікації, розділи до колективних видань, енциклопедичні та словникові гасла. Окремого монографічного дослідження про українські народні мереживні та в’язані вироби не існує,
що, власне, і підтверджує актуальність роботи.
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Olena Kozakevych
ON UKRAINIAN FOLK LACED AND KNITTED
PRODUCTS OF LATE XIX TO EARLY XXI cc.:
HISTORIOGRAPHY OF A PROBLEM
The article has deals with historiography of Ukrainian folk lace
and knitted wares produced through the period of late XIX to
early XXI cc. Literature data and sources have been put under analytic study in thematic units composed after chronologic principle. The thread of arguing has led the author to the
statement that notions on knit and lace products were mentioned quite rarely and sporadically – mainly in the context of
traditional decorative arts and furnishings – as an independent
form of artistry.
Keywords: historiography, knitting, lace, folk art, Ukrainian
folk costumes, local features, typology.
Олена Козакевич
УКРАИНСКИЕ НАРОДНЫЕ КРУЖЕВНЫЕ
И ВЯЗАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КОНЦА ХІХ — НАЧАЛА ХХІ ВЕКА:
ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА
В статье рассмотрена историография украинского народного кружева и вязания конца ХІХ — начала ХХІ вв.
Анализ литературы представлен тематическими блоками
расположенными в хронологическом порядке. Автор исследования приходит к выводу, что вязаные и кружевные
изделия иногда фиксировались как самостоятельнй вид художественного творчества в контексте традиционного декоративного искусства и одежды, что подтверждается всего лишь несколькими источниками.
Ключевые слова: историография, вязание, кружево, народное искусство, украинская традиционная одежда, локальные особенности, типология.
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