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Передмова 

У відд1ш мистецтв Львівської наукової бібліотеки ім . В . Стефаника 
АН УРСР 3находиться . колекція акварелей львівського художника 

кінця XVIII - початку ХІХ ст. Ю. Глоговського, яка налічує 
понад 1700 акварелей і рисунків пером, рі3них 3а ро3міром, 

ро3міщених на аркушах однакового формату - 50 Х 70 см. Малюнки 
являють собою 3арисовки костюмів та етнографічно-побутових 
сцен і3 життя населення рі3них національностей - українців, 

поляків, білорусів , євреїв. 
Крім малюнків Ю. Глоговського у вка3аній колекції міститься 
більше 30 літографій Я. Норбліна і прибли3НО 20 літографій 
Я. Левицького. 
Якщо у Я . Норбліна і Я. Левицького викликав інтерес переважно 
селянський одяг, то Ю. Глоговський 3начно ро3ширив ідею своїх 
попередників. Його цікавило вбрання рі3них верств населення . 
Українській тематиці в колекції присвячено більше 350 сюжетів. 
В даному виданні йтиме мова лише про ті акварелі 
Ю. Глоговського, на яких 3Ображено український народний одяг . 
Вка3ані акварелі діляться на копії і малюнки 3 натури. 
Копії Ю. Глоговського 3 давніх іконографічних матеріалів - гравюр, 
літографій, живописних творів інших художників становлять 

цінний історико-реконструктивний матеріал одягу українського 
населення XVII-XVIII ст . , про який маємо дуже скупі відомості. 
На них бачимо старовинний одяг селян, міщан, представників 
3аможних верств суспільства, ко3ацтва та ін . Кілька 
акварелей-копій Ю. Глоговський 3робив і3 літографій Я. Норбліна. 
Решту своїх робіт Ю. Глоговський виконував 3 натури. 
Переважну більшість акварелей Ю. Глоговський паспорти3ував, 
вка3уючи на3ву населеного пункту, де він їх малював. Це до3волило 
класифікувати акварелі і характери3увати одяг відповідно 
до територіально-географічних 3ОН та історико-етнографічних 
регіонів. 
Найбільше акварелей 3 натури 3роблено на території, яка 3а 
сучасним адміністративно-територіальним поділом відповідає 

Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській областям . Досить 
повно представлений одяг населення Львова, його околиць, 
навколишніх сіл. 

Виходячи 3 цього, матеріал групується у певній послідовності: 
одяг населення Львова, передмість та приміських сіл; одяг 
населення північно-3ахідних районів Східної Галичини; одяг 
українців Карпатського регіону; народний одяг Покуття ; народний 
одяг Західного Поділля. 

Оскільки малюнки відносяться до XVII - початку ХІХ ст., 
ставилося 3авдання 3 'ясувати їх достовірність, спираючись на літе
ратурні джерела, му3ейні 3бірки та ін. Проведено, крім того, аналі3 
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одягу за регіональними ознаками, в~азано назви всіх компонентів 

одягу, які побутували в кінці XVIII - на початку ХІХ ст ., звер
нуто увагу на способи носити як окремі компоненти одягу, так 
і комплекси. 

Автори дослідження намагалися представити творчість 
Ю. Глоговського у контексті епохи, з явищами, що найбільш 
виразно визначили розвиток суспільства того часу. Це був період 
формування нової суспільної формації, визрівання революційних, 
демократичних ідей, і Глоговський став достойним виразником нових 

тенденцій і в житті, і в мистецтві. 

Очевидно, Глогооський мав на увазі видання етнографічного 

альбома. Він підійшов до цього завдання не лише як художник, 
а й як учений . В усіх рисунках чітко передано крій, колорит одягу, 
легко вгадується матеріал, з якого він пошитий, видно прикраси, 
доповнення до комплексів. Разом з тим він виступав 
не безстороннім фіксатором. І в зарисовках народних типажів , 
і побутових сцен, і пейзажів вгадується художник, якому властиві 
пристрасність та емоційність. 
В ілюстраціях , вміщених у книзі , розмір у підтекстовках 

вказано у тих випадках , коли вони подані із зменшенням проти 

оригіналу. 

Підписи Ю. Глоговського до малюнків дослівно перекладені з 
польської на українську мову з доповненнями" що містять сучасні 
назви відповідних населених пунктів. 

Автори висловлюють щиру подяку завідуючому відділом мистецтв 

ЛНВ ім. В. Стефаника АН УРСР С. П. Костюку за допомогу при 
доборі матеріалу для публікації. 



І. Юрій 
г логовський. 
Копія 
з портрета 

маршала 

коронного 

Лукаша 
Опалінського, 
зроблена 

в Сеняві. 
Акварель. 
1837 р . 
ЛНБ 
ім. В. Стефаника 
АН УРСР. 

· Кабінет мистецтв. 

Д. П КРВАВИЧ 

f Юрій Іl.оговський 
і художнє життя Львова 
кіну,я XVIII 
-початку ХІХ ст. 



УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоговського 
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Ланге. 
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рекрутів 
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1837 р. 
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VКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст . 

в акварелях 

Ю . Глоговськоrо 

1 Історія 
українського 

мистецтв а: В 6 т.
К . , 1969.- Т. 4, 
кн . 1.- с. 87' 241 ; 
Rastawiecki Е. Slownik 
malarz6w polskich, 
tute:i. obcych w 
Polsce osiadlych lub 
czasowo w niej 
przebywaj\)Cych.
Warszawa, 1957.-
Т. 3.- S. 213. 

2 Словник 
ху,Т1,nжників 

Укр:.їни .- К ., 1973.
С . 5fi; Stownik artystбw 
polskich і obcych w 
Polsce dziatajQCych.
Wп;claw , 1975.-
Т. 2.- S. 365. 

Серед численної групи художників, які працювали 
у Львові в кінці XVIII - на початку ХІХ ст., особис
тість Юрія Яковича Глоговського займає значне 
місце 1

• Він належить до числа діячів мистецтва, 
чиї починання стали тими творчими імпульсами, які, 
діючи на самому початку зародження нових тенден~ 
цій культурного, суспільного чи мистецького поступу, 

покликали до життя і стимулювали розвиток нових 

художніх якостей , створювали для них нові стильові 
й естетичні основи, відповідно пристосовували їх 
до нових суспільних функцій, продиктованих вимо

гами часу. 

Ю. Я. Глоговський був усебічно обдарованою 
людиною. Він архітектор, автор проектів багатьох 
здійснених і нездійснених споруд, дуже часто сам 
виступав керівником їх будівництва. Займаючи про
тягом 30 років посаду інспектора державних ново
будов в Галичині, він справив певний вплив на форму
вання нових принципів містобудівництва, охорони 
чи консервації архітектурних пам'яток старовини. 
Крім того, Ю. Я . Глоговський працював як художник
живописець і рисувальник у різних доступних .йому 

жанрах і техніках. Незважаючи на те що він архі

тектор за фахом , живописно-образотворча діяльність 
явно домінує в його творчому « Я • . Він живописець
аматор, автор ряду портретів і портретних мініатюр, 
він рисувальни1{, який працює в різних техніках 
( олівець, перо, перо, комбіноване з аквареллю), займа
ється офортом та літографією. Ці твори, однак, за 
своїми художніми якостями мало виділяють його на 

фоні численної групи працюючих тоді у Львові митців 
різних жанрів і профілів 2• 

Глоговського серед художників, що були його 
сучасниками, вирізняють численні документальні 

акварельні студії давніх , здебільшого сьогодні вже 
не існуючих архітектурних споруд, серія акварельних 
копій пам'яток давнього живопису , акварельних копій 

портретів XVII- XVIII ст" велика кількість із яких 
на сьогодні в орнгіналах не збереглась. Але особ
ливу культурну цінність представляє серія акваре
лей і рисунків народного одягу Галичини, сучасного 

художникові і давнього, відтвореного на основі тоді 
ще і снуючих іконографічних матеріалів , які були 
йому доступні. Вся серія охоплює деякі регіони того
часної Галичини і включає одяг різних національ
ностей. Особливу цінність для нас представляє насам
перед численна група акварельних студ1и україн

ського селянського та міщанського одягу XVII
XIX ст. 

Як художник Ю. Я. Глоговський - особистість 
багато обдарована , його твори зігріті справжнім гли
боким запалом митця, сповнені т1є1 внутрішньої 
емоційної напруги, яка приваблює нас, незважаючи 
навіть на деякі професійні недоліки. Зворушує ця 
творчість своєю щирістю і переконливістю великого 
художньо-пізнавального документа епохи . Саме в цій 
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УКРАІНСЬКИЛ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

ХVІ І - nочатку ХІХ ст . 

в aквape.rui:x 

Ю . Гл оrовсьІіого 

3 І сторія 
Української РСР: 

в 8 т .- /\ " 1978.
Т. 3.- С. 157 . 

4 Всеобщая 
история искусств . 

Т. 5. Искусство 

ХІХ века .- М " 
1964.- с. 327; 
Искусство стран 
11 народов мира .- М ., 

1962.- Т. l .- С . 20. 

документальності і полягає виняткова історична цін
ність того, що створено митцем. 

Історичний період, у який жив і працював худож
ник, сповнений виняткової напруги і драматизму. Цей 

період зародже1mя нової соціальної формації, яка 
назрівала в умовах розкладу попередньої, не міг не 
відбитися і на розвитку мистецтва того часу 3 • Це 
був час як суспільно-соціальної, так і Rультурної 
неустабілізованості, творчі шляхи художників мали 
різноманітну спрямованість, різні напрями, що один 
одного часом заперечували і залежали від естетичних 

та ідейних спрямувань соціальних формацій. З роз 
витком капіталізму у мистецтві Львова постає новий 
політичний і соціальний фон, який викликає дуже 
активні, кардинальні зміни його стильових, естетич

них і філософських тенденцій розвитRу . Однак поряд 
із швидкою еволюцією філософсьRоЇ і естетичної 
основи мистецтва економічна база його була дуже 
слабою . Тут ми зустрічаємосЯ з та~шм явищем, при 
якому передові тенденції в мистецтві представлені 
окремими обдарованими митцями , іноді без забез
печення матеріальною базою замовника, але при на
явності дуже чітRо визна ченого адресата , яким були 
прогресивно настроєні прошарки суспільства. 

Періоди динамічних змін естетичних орієнтацій 
завжди дуже складні для художнього середовища, 

особливо якщо ці зміни є результатом фундамен
тальної ломки в усіх ділянках суспільного життя. 

Слід зазначити, що мистецтво Rраїни , в межах якої 
опинилися західноукраїнсьRі землі , розвивається в 

зовсім інших (ніж багате вітчизняними традиціями 
мистецтво Галичини) естетичних та стильових пара
метрах , в іншому творчому спрямуванні, Rерується 
іншими художніми Rритеріями. Стиль пізнього ба
рокко XVIII ст. , яRий зазнав такого висоRого роз
квіту на галицьких землях, набув тут власних худож
ніх особ;швостей, оформившись у львівське бароКRо 
із своєю стильовою і естети•rною програмою , опертою 

на традиції давньої української архітектури, скульп

тури та живопису. В ньому спостер ігались спільні 
риси із європейсЬRим барокко, але від барокко авст
рійського воно своїм духом відрізнялось. 

Бароюю в Австрії доживає свій вік і у 80-х poRax 
пост)іпається місцем Rласицизмові . Цей напрям , спів

звучний новій Rапіталістичній формації, дуже швидко 
набуває популярності в усіх європейських Rраїнах, 
де база для його виниRнення підготовлена ще в 
XVII ст. В умовах Австрії класицизм приживається 
теж дуже швидко, але ставши офіційно протегованим 
академією у Відні стилем, невдовзі перетворюється 
в офіційний державний стиль монархії і дуже швидко 

в цих умовах деградує, будучи обмеженим офіційно 
затвердженими казенними стандартами як у будів
ництві адміністративних споруд, так і в будівництві 
житловому 4 • Очевидно, що в інших художніх жан
рах , в сRульптурі та живопису , цей процес прохо-
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див повільніше і поступовіше. Тут у творчості цілого 

ряду майстрів перехідна стадія затягується, даючи 

іноді досить цікаві художні форми так званого кла

сицизму із залишками проминулого барокко. Загаль
нодержавні, нав'язувані столицею архітектурні сте

реотипи мали свій вплив і на характер реалізованих 
тоді будівель у Львові. 

Класицизм у загальнодержавно сформованому 
плані простежується в будівельних спорудах різного 
характеру , очевидно, найбільш типовими в цьому 
відношенні є будівлі адміністративного призначення, 
велика кількість казарм, лкі споруджуються без особ
ливих архітектурно-стильових претензій 5. 

На початку ХІХ ст. класицизм переходить у фазу 
романтизму. В рамках цих двох стильових шкіл 

можна виділити різні ідейно творчі течії - елітарну 

і демократичну , але межа між ними дуже нечітка, 

хоча на крайніх точках свого художнього втілення 
вони простежуються дуже чітко, особливо в творах 
живопису , з одного боку, салонно-елітарних і народно
демократичних - з іншого . В слабо розвинутій архі
тектурі Львова того періоду ці нюанси не дуже 

яскраво виражені. 

Тогочасна архітектура не дала нам якихось 

більш-менш у художньому відношенні помітних па
м'яток. У 90-х роках XVIII ст. на львівському ринку 
побудовано чотири фонтани із статуями Нептуна, 
Діани , Адоніса та Амфітріти, лкі були спорудами пре
стижного порядку, для засвідчення діяльності нових 

господарів міста як носіїв культури і порядку 6 . 
У перший період австрійської окупації краю по

слаблюється політичне та економічне становище маг
натів та багатого духовенства, внаслідок чого будів
ництво пишних палацових та культових споруд при

пиняється. Цей прошарок суспільства перестає тепер 

бути основним замовником творів мистецтва. Австрій
ський уряд поступово прибирає до своїх рук значну 
частину маєтків , що досі належали церкві, макси
мально скорочується кількість монастирів . Це були 
типові заходи колоніальної країни, яка намагалась 
максимально вигідно використати захоплені землі. 

Така тенденція знаходила свій вияв у всіх ділянках 
господарського і культурного життя краю, де на 

перший план виступає тепер буржуазія 7 • 

Майстри живопису поступово перекваліфікову 
ються стосовно до вимог часу. Український барок
ковий портрет, що пройшов дуже складну еволюцію 

і досяг високого рівня розвитку, перевтілюється в 

портрет міщанський, зберігаючи в ряді випадків ба
гато традиційних рис парадного магнатського портре

та XVIII ст. Нові замовники, розбагатілі представ
ники буржуазії та міщанства, прагнули утвердити 
себе по відношенню до недавно пануючого класу 
і охоче замовляли портрети, подібні до магнатських. 
Ці тенденції відчутні в творчості деяких львівських 
портретистів іще в першій половині ХІХ ст. Однак 
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паралельно розвивається новий тип портрета, де під

креслено аристократичні пози портретованих посту

паються місцем зображенню людей у їх буденному, 
домашньому, іноді сімейному оточенні. В цих творах 
відчутне намагання митців проникнути у внутріш
ній, духовний, особистий світ зображуваних з їх пов
сякденними справами і турботами. 

Взагалі портрет виявився одним із найбільш акту
альних мистецьких жанрів того періоду. Портретів 

малюється дуже багато, міщанство і буржуазія хо
чуть мати в себе дома галереї предків, дуже часто 
фантастичних, але обов'язково впливових і давніх. 
Активними замовниками портретів були також сім'ї 
приїжджих австрійців та німців. 

Образотворче мистецтво розвивається в різних 
напрямах. Скульптура поступово, тепер уже в кла
сицистичному варіанті, знаходить застосування в ар

хітектурі, у надгробних пам'ятниках 8, живопис роз
вивається у відриві від архітектури, набувають роз
витку його станкові жанри 9 . 

Одним із перших таких жанрів, який тільки-но 
зародився і пускав перші корені на грунті культури 
Львова; був побутовий жанр. Цей жанр, покликаний 
до життя історичною логікою розвитку суспільства, 

стає згодом основою мистецтва ХІХ ст" виразником 
його демократичних ідей, але в кінці XVIII - на по
чатку ХІХ ст. для нього ще тільки готується база і по
мітними є лише перші його паростки. 

Велика кількість якісних змін у мистецтві Львова 
кінця XVIII - початку ХІХ ст. дає підстави окреслити 
цей період чіткішими хронологічними рамками та 

говорити про нього як про стильову цілість, в якій 

знайшли вияв усі характерні прикмети часу, риси 
стильової еволюції нових ідейних демократично-су
спільних тенденцій. Цими часовими межами може 

бути кінець 80-х років XVIII ст.- 1837 р" тобто 
період остаточного відмирання стильових спряму

вань пізнього барокко як на терені Австрії, так і на 
терені Галичини і рік першої художньої виставки 
у Львові 10

. Очевидно, ці хронологічні рамки, як і 
будь-які інші, стосовно мистецтва є дуже приблиз
ними, оскільки ряд мистецьких явищ, процесів могли 

мати місце значно раніше цієї часової межі або 
значно пізніше. В межах цього періоду можна ви

ділити два-три покоління митців, чию творчість харак

теризує поступовий відхід від традицій пізнього ба
рокко, оволодіння стильовими якостями модного мис

тецтва бідермайєра і рисами романтизму. 
Бідермайєр - художній напрям передусім авст

рійського та німецького мистецтва, де його впливи 

були відчутними насамперед в оформленні інтер'єрів, 
меблів, посуду, одягу. Однак на початку ХІХ ст. 
риси цього напряму уже відчутні і в образотвор
чому мистецтві, особливо в таких його жанрах, як 
зображення інтер'єрів, натюрморті , портреті. Мотиви 
інтер'єра та натюрморта стають дуже поширеними, 
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в портретах відчутне захоплення передачею форм 
модного бідермайєрівського одягу . В художньому жит
ті Львова, яке на :гой час розвивається в зоні сильних 
австрійськИх та німецьких культурних впливів, бі
дермайєр теж відчутний, але виступає він тут в значно 

видозміненій формі, утвореній своєрідним поєднанням 
із місцевими культурними традиціями. Львівський 
бідермайєр не такий штучний, як це спостерігається 
в багатьох творах, що поставали тоді в майстернях 
художників Відня і Берліна. Основні його засади на 
терені Львова орієнтуються на смаки навколишнього 
суспільного середовища, які є все-таки іншими, ніж 

в столиці, тут вони поступаються п~инципам більш 
реалістичного сприймання дійсності 1 

• 

До найстаршого покоління працюючих тоді ху
дожників можна віднести майстрів, діяльність яких 
припадає на другу половину XVIII ст. Це автори 
крупних монументальних творів, виконаних у нероз
ривному поєднанні з архітекторами та скульпторами 

для пишних пізньобароккових споруд культового та 
палацового характеру. Вони працювали колись у ве
ликих будівельних бригадах, . очолюваних високо
кваліфікованими майстрами, брали участь у здійсню
ваних на високому художньому і технічному рівні 

будівельних заходах. Це були люди високої худож
ньої вимогливості , чиє художнє кредо було сформо
ваним іще в період розквіту їх творчості. Спочатку 
вони продовжували працювати в своїй традиційній 

манері уже відмираючого барокко. Виховані на тра
диціях європейської бароккової класики, ці художни
ки зуміли по-своєму її інтерпретувати, надати цій 
стильовій течн національних прикМ:ет. Іх твори 
стали виразниками мистецтва, що виникло на терені 

і в середовищі специфічних естетичних уподобань, 
базованих на народних традиціях краю, внаслідок 
чого вони заясніли рисами національної школи, зу
міли зберегти свою творчу індивідуальність, навіть 
на фоні пізньобароккового епігонства. Процес зміни 
стильового спрямування творчості цих майстрів про

ходив поступово, зберігаючи як індивідуальність , так 
і високий рівень технічної майстерності, культури 

рисунка, кольорового та композиційного рішення, 

високий художній рівень. 

Працюють у Львові приїжджі і проїжджаючі мит
ці , переважно вихованці Віденської академії, типові 

· прихильники бідермайєра в своїй творчості. Деякі 
з них, пробувши деякий час на навчанні, повертають
ся, інші не отримують освіти, залишаючись дилетан
тами. Із представників першої групи як найбільш 
типових можна виділити відомого майстра монумен

тального релігійного живопису і портретиста Остапа 
Білявського (помер 1803 р . ), художника монумен
тальних настінних і станкових багатофігурних ком
позицій Луку Долинського (помер 1824 р.) , майстра 
великих вівтарних картин, прихильника анімалістич
ного живопису Василя Березу (помер 1835 р.), відо-
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мого майстра монументального бароккового фреско
вого живопису, художника складних композицій Ста

ніслава Строїнського (помер 1802 р.) 12
• 

Це все місцеві майстри, які започаткували свою 
художню кар'єру помічниками в різних живописних 
майстернях Львова, а потім дістали вищу художню 
освіту за кордоном. Виховані на європейській ху
дожній класиці , ці люди побували в найкрупніших 
європейських художніх осередках, знайомились із 
шедевра.ми світового мистецтва, часто копіювали їх, 
привезли із собою значну частину цих високоякісно 
виконаних копій, які служили зразками для навчання 
молодих адептів мистецтва. Після повернення вони 
проходять процес стильової асиміляції, їх творчість 

ніби живиться життєдайними соками місцевих худож
ніх традицій, вони позбуваються рис академічної 
безликості і відносно швидко формуються як само
стійні творчі індивідуальності , органічно вростають 

в атмосферу художніх традицій Львова. Ці майстри 
представляють свого роду мистецьку еліту в творчому 

середовищі · міста. 

Очевидно, що у Львові і на його периферії пра
цює тоді значна кількість живописців , які не вчи
лись за кордоном, і їх творчість грунтувалась пере
важно на традиціях давнього українського іконопису, 
розрахована в основному на забезпечення живопис
ними роботами культових споруд 13

• Це художники 
різного рівня кваліфікації , працюють вони переваж
но для сільських церков, окремих панських ' маєт
ків . Серед них є автори багатьох ікон-примітивів чи 
портретних копій , компіллційних композицій із гра
вюр, речей, що як індивідуальні витвори набувають 
іноді досить цікавих самобутніх рис зразків народ
ного живопису. 

На переломі століття до Львова починають при
бувати портретисти з Відня та митці інших художніх 
жанрів із закінченою спеціальною художньою осві
тою або і без неї. Першими із ~ієї групи, що до Львова 
прибули майЖе одночасно, були Йосиф Пічман, Йо
сиф Рейхан , Карл Швейкарт. Й. Пічман приїхав 
в 1794 р. , найраніше. Це талановитий живописець, 
портретист бідермайєрівського напряму . Попрацю
вавши у Львові понад десять років, він переїхав до 
Кременця, де займав протягом 28 років посаду ви
кладача малюнка в ліцеї і продовжував займатися 
портретним живописом, виконуючи численні замов

лення місцевої знаті 14
• 3 часом Й. Пічман офіційно 

прийняв російське підданство і навіть . почав підпи
суватись Осип, Осипов син Пічман, дістав дворянство, 
отримав почесні державні нагороди 15

• 

Й. Рейхан і К. Швейкарт залишились у Львові. 
Й. Рейхан ( 1762- 1822) родом із Варшави, де й отри
мав художню освіту, малював багато портретів, про
бував сили в тематично-сюжетних композиціях на 
теми із античної міфології. Паралельно з цими серій
ного характеру з~мовленнями робив невеликі жан-
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рові рисунки на теми із життя селян, пастухів. Це 

ліричні бідермайєрівського плану композиції, спов
нені настроєм замилування сільським життям. 

К. Швейкарт (1770- 1855) із Віртембергїї худож
ню освіту здобув в Карлсруе, Штуттгарті, у Відні. 
Малював мініатюри, виконав велику кількість дещо 
стереотипних портретів. Під кінець життя працював 
у Тернополі. 

У 1810 р. до цієї групи приєднались Антон Ланге 
( 1779-1844) - пейзажист, театральний художник із 
закінченою віденською академічною освітою, Антон 

Лауб (1792-1843) - портретист і мініатюрист родом 
із м . Винники біля Львова. З часом кількість при
їжджих швидко збільшується. Крім живописців із 
Відня , Праги і Братіслави до Львова приїжджають 
архітектори , скульптори, будівничі (скульптори Гарт
ман Вітвер , Антон Шімзер та ін . ). Ці люди швидко 

акліматизуються у львівському мистецькому середо

вищі , яке , незважаючи на винятково складні обста
вини" продовжує жити своїм власним художнім 
життям. 

Той факт, що окремі митці були вихідцями із 
різних соціальних станів, не перешкоджає львівсько

му колективу набувати своїх спільних, іноді слабо 
помітних прикмет, однак прикмет характерних , які 

дають можливість бачити це творче середовище . як 
окрему своєрідну мистецьку школу. Наявність цих 

прикмет зумовлена як естетичними творчими вза

ємовпливами, так і своєрідністю львівської худож

ньої атмосфери, основаної на сильних художніх тра
диціях , виростаючих із багатих народних глибин. 

Ю. Я. Глоговський виступає на художній арені 
майже одночасно із набагато молодшими за нього 
майстрами: відомим львівським портретистом , май
стром релігійного живопису, літографом М. В . Яблон
ським, цілим рядом інших митців, що працювали 

в різних мистецьких жанрах. 

Ю~ій (Георгій) Якович Глоговський ( 1777 -
1838) 6 

- архітектор, художник, рисувальник, до
слідник фольклору - народився у Львові, в польській 
родині. Вчитель Ю. Я . Глоговського - Остап Біляв
ський ( 17 40-1803) навчався в Римі в Академії св. 

Луки . Як професійний художник працював у Львові 
ще з 1760 р., виконав багато живописних робіт, 
особливо релігійних композицій на замовлення, багато 
портретів . Кардинальні зміни, які відбулися в житті 
Львова і в мистецтві цього міста, торкнулися і твор
чості Білявського - під кінець XVIII ст. він від
дається винятково портретному живопису 17

• Є під
стави вважати , що Ю. Я. Глоговський розпочав у нього 
навчання десь на початку 90-х років. 

Практика наявності учнів у майстерні художника 
не нова - в той період, коли не існувало художніх 
шкіл , це був єдиний спосіб одержання художньої 
освіти , і, як показав історичний досвід, спосіб непо
ганий. О. Білявському тоді було вже за п'ятдесят, 
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і він потребував у майстерні не тільки учнів , а й 
помічників. Як засвідчують різносторонні творчі за
цікавлення Ю. Я. Глоговського, він багато почерпнув 
у майстерні не тільки у професіональному плані. 
Не може бути сумнівів, що саме в атмосфері май
стерні Остапа Білявського молодий художник пере
йнявся тими ідеями, що згодом стали визначальними 
у його творчості . Тут були закладені основи його 
етичних і художньо-творчих позицій. В усій твор
чості х·удожника відчувається рано вироблений навик 
до наполегливої праці, до постійних невтомних студій 
натури , навик спостерігати прекрасне в навколиш

ньому світі. 

Хоча збереглося небагато відомостей про період 
навчання художника, але характер його творчості дає 

матеріал для реконструкції цього життєвого етапу 
мит.ця. Цікаво, що Остап Білявський не витворив 
із учня епігона своєї творчості. Ю . Глоговський сфор
мувався в його майстерні в самостійну художню 

індивідуальність. Регулярної художньої освіти, як вид
но, художник не дістав , і це певною мірою наклало 

відбиток на всю його творчість, в якій іноді прогля
даються риси митця-самоука. Все це, однак, реком

пенсуєть.ся великою творчою наснагою та небуден
ним вродженим хистом. Де ще, крім майстерні Остапа 

Білявського, вчився художник, невідомо, так само 
невідомо, де здобув початкову чи загальну освіту, де 
одержав навики інженера-будівельника і архітектора. 

Є дані про те , що з 1803 по 1809 р. художник пра
цював геометром і урядовим будівничим в Кракові 18

. 

В його функції входили обов'язки координації буді
вельних робіт у місті і нагляд за їх реалізацією. В цей 
період Ю. Я. Глоговський працював над консерва
цією старовинних міських укріплень Кракова, місь

ких мурів, брам і башт (об'єкти ці, щоправда, не збе
реглись, оскільки в зв'язку із швидким урбаністичним 
розвитком міста були розібрані ). Художник зама
лював ці відреставровані старовинні архітектурні 
об'єкти в серії підмальованих акварельними красками 
рисунків, які на сьогодні є цінним іконографічним 

матеріалом 19
• 

В 1809 р. Ю. Глоговський повертається до Львова,_ 
його призначено тут на посаду архітектора - керів
ника будівельних робіт у так званій Галицькій дирек
ції будівництва. 

Австрійськими властями було проведено цілий ряд 
кардинальних заходів по реконструкції державного 
адміністративного управління Галичиною і присто
сування його до уніфікованого австрійського стерео
типу. Весь старий адміністративний апарат було ска
совано і замінено новим централізованим управлін
ням на чолі з губернатором. Для цієї адміністратив
ної машини владою розгорнуто будівництво нових 
репрезентативних адмш1стративних будівель, які 
надавали б відповідного- престижу державним уста
новам стверд:кували стабільність нових порядків 
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у краї . Очевидно, що у всіх цих випадках як від про
ектантів будівель, так і від будівничих вимагалось 
відповідного до діючих в країні стандартів рішення 
як функціональноrо, так і стильового характеру цих 
будівель, а це передбачало спеціальне керівництво, 
координацію і контроль. Саме ці функції і було покла
дено на державну установу - Галицьку дирекцію 
будівництва. 

Ця проектно-будівельна організація, заснована 
в 1783 р., була однією із тих численних централі
зованих державних установ, які керували різними 
ділянками життя краю. Організація складалась із 
керівника - директора і широкого апарату проек
тантів-рисувальників, урядових будівельних інжене
рів, експедиторів, наглядачів, ревізорів, канцеляри
стів, практикантів, великої кількості філіалів у різних 
« циркулях », тобто · округах i центрах адміністратив
ного поділу. В кожному із таких «циркулів» малася 

посада окружного •цирк~льного» інженера та штат 
будівельників-виконавців 0

• 

Функції контролю виконувались архітекторами 
із дирекції будівництва, які роз'їжджали по місце
востях і проводили перевірку на об'єктах. У Львів
ській метрополії будівництва ці функції за період 
1809-1838 рр. виконував Ю. Я. Глоговський 21 • 

Практично в обов'язки Ю. Я. Глоговського входило 
виконання проектних робіт для деяких будівель у 
Львові, здійснення інженерного нагляду за будівницт
вом, відвідування всіх головних будівництв , які велися 
по державному плану навіть у найбільш віддалених 
закутках Галичини та Буковини. Щодо будівництва 
на периферіях, то це були здебільшого будівлі для 
адміністративного апарату « циркульних » властей, 

будівлі для військових гарнізонів, фінансових та тор
говельних установ. Іх реалізація вимагала постійного 
нагляду і контролю з боку центральних властей, і 
художник мав можливість бачити регіональні особли
вос,ті краю, спостерігати життя народу, його побут 
і , звичаї, знайомитися з його духовною культурою, 
з надбаннями його творчості. 

Місто Львів під кінець XVIII ст . починає активно 
міняти свій архітектурний стиль. До цього характер
ною рисою його була центральна стара частина, 
опоясана потрійним муром із 60 баштами та бас
теями, які надавали їй вигляду величезної середньо
вічної фортеці, із якої стріляли в небо численні вежі 
костьолів та церков. 

У самому місті забудова була винятково щільною, 
з великою кількістю тісних провулків, вулиць, вкритих 
шаром гнилого сміття, під яким навіть не прогляда

лася бруківка. Центра.Льва частина контрастувала 
з територіями передмість - просторими, зеленими і 
мальовничо розташованими навколо стародавніх фор

течних укріплень. У 1790 р. спеціальним урядовим 
рішенням ліквідовано стародавні мури і башти Льво
ва. Внаслідок цих· демонтажів місто втратило серед-
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ньовічний характер, стало просторішим, з'явилась 
можливість побудувати сквери, парки тощо. Львів 
перетворився в місто в сучасн9му розумінні цього 
слова. Проведено було значні роботи по упорядкуван
ню вулиць і площ, покриттю їх новою бруківкою, 
на місці старих валів прокладаються нові бульвари, 
Які оточили великим транспортнцм кільцем стару час
тину міста. Ця частина об'єднується з приміськими 
теренами в єдине органічне ціле. У колишніх при
міських районах з'являються прямі широкі вулиці, 
сквери. Численні веЛикі будівлі скасованих монасти
рів увійшли в загальну систему міста, в них розміс
тилися лікарні, навчальні заклади, склади товарів 
та ін. Але чотирикутний район давнього готично
ренесансово-бароккового Львова з ринковою площею 
і ратушею посередині, тісною забудовою залишається 

, без переробок 2 
• · 

Для проведення цих великих кардинальних захо
дів потрібна була велика кількість архітектурних та 
інженерно-будівельних · кадрів. Основна їх маса на 

- той період - це місцеві жителі. Але крім них з'явля
ється значна кількість приїжджих - німців та авст~ 
рійців. До нашого часу дійшло мало відомостей про 
цих людей, про їх кваліфікаційний чи творчий рівень. 

Збереглися свідчення про діяльність архітектора 
Мерца (ім'я невідоме), що був автором кількох адміні
стративних будівель, проектів реконструкцій давніх 
будівель з пристосуванням їх до нових функцій, 
займав навіть посаду директора галицької дирекції 
будівництва. Деякий час був заступником директора 
Галицької дирекції Йосиф Марюtь - автор ·. ряду 
проектів нереалізованих адміністративних будівель 
у Львові 23

• Автор дзвіниці ·біля костьолу св . Антонія 
під керівництвом Ю. Я. Глоговського працЮвав ра
зом із Алойзієм Вондрашкою над nроектом ратуші 
у Львові. Ю. Я. Глоговський теж здійснював керів-

. ництво проекту ратушевої вежі, яке виконувала ця 
група. Відомим було прізвище архітектора Гель
мана, який працював в дирекції будівніt:цтва у 1819-
1829 рр" виконав проекти ряду адміністративних 
будівель, однак вони не були здійснені. 

Про художньо-творче спрямування проектних 

робіт цієї групи архітекторів важко Говорити. Гали
цька дирекція будівництва була губернською лан
кою відносно її главку у 'Відні, звідки постійно над
ходили детальні інструкції відносно стильового спря
мування проектованих будівель·; 0чевидно, з Центру 
отримували приблизні зразки проектів, здійснюваних 
у Відні, форми яких рекомендувалися · для насліду

вання на периферії. Місця для вияву творчих індиві
дуальностей в рамках Дирекції 'будІвйицтва дЛіі пра
цюючих там архітекторів залишалося дуже мало. 

Помітною постаттю в галузі архітектурного бу
дівництва, дотичного до архітектури тогоЧасного 
Львова, був Петро Нобіле - ітаJfіЄЦь, родом із Швей
царії, освіту здобув у Римі, з·алишився працювати 
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2* 

у Відні, де займав посаду директора Академії мис
тецтв. П. Нобіле був проектантом цілого ряду 
репрезентативних столичних будівель в стилі класи
цизму ХІХ ст" йому належав проект « Оссолінеума » , 

збудованого на місці монастиря кармеліток черевич
кових 24

• 

Так виглядало архітектурне середовище, в якому 

на протязі ·майже 30 років працював Ю. Я. Гло
говський . Про його проекти і здшснені будівлі 
знаємо дуже мало. Відомо, що був автором проек
ту адміністративного будинку, який планувалось 
побудувати на місці давнього « низького замку», 
однак до здійснення будівництва не дійшло. В Га
лицькій дирекції будівництва Ю. Я. Глоговський 
займав посаду заступника директора 25

• Є підстави 
вважати, що Ю. Я. Глоговському належить автор
ство ряду існуючих сьогодні у Львові будинків того 
періоду, але безпосередніх підстав для такого роду 
атрибуцій немає. Безсумнівним є також той факт, 
що Ю. Я. Глоговський, будучи довгий період при 
кермі архітектурно-проектних робіт для Львова, став 
одним із тих архітекторів, які почали формування 
Львова в його сучасному вигляді. Очевидно, що за 
проектами Ю. Я. Глоговського здійснювались будів
лі в цілому ряді міст Галичини, з якими пов'я
зані його часті інспекційні поїздки. 

Але найбільmу цінність представляє художня 
спадщина, залишена Ю. Я. Глоговським. З позицій 
сьогодення про нього можна говорити як про худож

ника, що на початку ХІХ ст. не безсторонньо глянув 
на життя краю в його найвіддаленіших закутках, 
відкрив для себе його духовну красу і велич, виявив 
глибокий інтерес до побуту і традицій українського 
народу. В спадщині художника - серія портретів 
( частица з них - мініатюри), малюнки архітектурних 
пам'яток, велика серія зарисовок народних типаЖів, 

копії давніх портретів та настінних розписів. Ці тво
ри і становлять чинник, який забезпечує імені худож
ника постійне місце в історії української культу
ри та мистецтва. 

Найбільіп ранні його студії архітектурних спо
руд відомі ще в період перебування в Кракові. 
Художник віддає належне так званому ведутному 
жанру, активно поширеному .майже в усіх євро

пейських країнах в другій половині XVIII ст" що 
передбачав документально точне зображення міських 
краєвидів, пам'яток архітектури, перспективно побу
дованих і старанно накреслених. Крім того, часто 
передано і стан природи з несподіваними драматич
ними ефектами (буря, блискавиця), пору доби . (захід 
сонця, місячна ніч) тощо. Такі пейзажі мали насам
перед пізнавальний характер, часто використовува
лись 1Щ сувеніри - на згадку про рідні місця. Ве
дутні пейзажі, що виконувались в акварельній, гуа
шевій чи олійній техніці, поряд із портретами стали 
елементом стінного декору інтер'єрів. 
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У Львові малювання ведутних пейзажів теж було 
дуже популярним , щоправда вони виконувались не 

завжди на належному рівні. Часто це були сухі , 
часто креслярські рисунки, підмальовані аквареллю. 
Іх малювали проїжджі дилетанти, які не знаходили 
собі застосування в столиці і шукали щастя на пери
ферії. Тематикою ведут були австрійські адміністра
тивні новобудови-ратуші, будинки губернаторів , ка
зарми, гауптвахти, будинки торгових фірм, банки . 
тощо. 

Ю . Я. Глоговського вабили передусім форми 
давньої архітектури, вкриті па.тиною часу, часто 
перебудовувані , іноді існуючі лише в руїнах . Ці 
об 'єкти асоціювались в уяві художника з давнім 
минулим, минулим світлим і повним романтики, 

вони стимулювали до праці, яку митець виконував 

з високою емоційною напругою. Перші спроби в цьо
му напрямі були здійснені ще в Кракові ( « Вид В а
веля • , серія видів міських укріплень), і вони являють 
цінні документальні матеріали , залишившись єди

ними іконографічними документами про вигляд ба
гатьох архітектурних споруд 26

• 

Зацікавлення Ю. Я . Глоговського пам'ятками істо
рії та культури не можна вважати явищем, активі

зованим тільки особистими уподобаннями; його твор
чість , очевидно, зумовлена середовищем, загальним 

суспільним піднесенням прогресивної думки, націо
нально-визвольними демократичними рухами, загаль

ним зацікавленням історією краю , його народу, його 

культурою. 

Період 20-30-х років пронизаний духом роман

тизму. Цей напрям, мало відчутний в архітектурі, 
знайшов свій яскравий вияв у творах живопису, 
графіки , літератури , музики. Це стиль пафосу і 
пориву , стиль нестримних почуттів і емоцій , стиль 
свободи, радості і віри в справедливість . Романтизм 
характерний захопленням історичною, дещо ідеалі
зованою тематикою; тут діють благородні герої, що 
борються з темними силами зла, готовими на само
пожертви заради свободи і щастя. Романтизм був 
одним із ТИ]( напрямів , які відкрили красу народного 
епосу, народної творчості, · пісні , побуту, звичаїв, 
традицій. 

Як уже згадувалось, в романтизмі можна ви
ділити два напрями - елітарний і демократичний. 
Саме демократичний напрям став чинником даль

шого розвитку образотворчої культури ХІХ ст. Ба
зуючись на прогресивно-демократичних тенденціях 
світогляду, цей напрям скерував зацікавлення митців 
у плані вивчення життя пригноблених мас селян
ства, верифікації високоетичних моральних якостей 

людей праці. 
В творчості Ю. Я. Глоговського дух романтизму 

сильно відчутний. Зображені ним пам'ятки дав
ньої архітектури не є бездушними протокольними 
ландшафтами чи ремісничими витворами ведутно-
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мистецтва .- Львів , 
1969.- С. 11. 

го жанру. В творах художника відчутне його емо
цшне, пристрасне захоплення. Зображувані ним 
об'єкти романтизовано динамічні. В цих, на перший 
погляд, емоційно врівноважених архітектурних сту
діях присутній внутрішній емоційний заряд, заряд 

справжнього, талановитого, пристрасного митця. 

Досить характерним прикладом в цьому від

ношенні є акварель художника із зображенням 
старої львівської ратуші. Акварель досить великого 
формату, в ній багато ясності, повітряної прозоро
сті, відчутна виняткова легкість виконання . Фрон
тально показаний архітектурний мотив ренесансної 
ратуші, закомпонований в близькій до квадрату 
композиції, незважаючи на « академізм » подачі, зву
чить емоційно, світлою, мажорною нотою. 

Художник малював і панорамні види Львова, 
особливо з гори, з Високого Замку. Місто передано 
мальовничим, оповитим буйною зеленню, з стрім
кими вежами архітектурних споруд . Одна із таких 
студій збереглася тільки в розпочатому, досить вели
кому за форматом рисунку олівцем. Цей пейзаж 
сповнений особливого настрою. Рисунок покладе
ний вправною рукою архітектора, без напруження, 
кількома штрихами передано характер архітектур

них споруд. Незважаючи на те, що це легка зарисов

ка, вона сприймається образним завершеним твором, 
що передає характер міста, його настрій і образ. 

Архітектурні малюнки Ю. Я. Глоговського цінні 
і тим, що в них відчувається розуміння автором 

тектонічної сутності будівлі, відчуття будівель·ного 
матеріалу 27

. Очевидно, художник замальовував ар
хітектурні об'єкти не тільки у Львові, а скрізь, де 
тільки бував. Архітектурні мотиви, конкретні архі
тектурно-історичні пам'ятки вирізняються на зари
совках, що зображають народні типажі з різних 
місцевостей Галичини. Так, на малюнкові, що зо
бражує одяг селянина із м . Бучач, показано й бу
чацький замок, на іншому малюнку зображено 
селянина із с . Фельштип (тепер Скелівка) на фоні 
дзвіниці костьолу XVI ст. в цьому селі. Архітек
турні мотиви в такого типу зарисовках • вписують » 

зображення в даний регіон і в той же час надають 
їм відчутно романтизованого настрою. 

До цього часу новобудови Львова здійснюва
лись за австрійськими столичними зразками. · Це 
були адміністративні, військові та житлові об'єкти. 
На початку століття постає у Львові серія будівель 
торгових та фінансових фірм, житлових будинків, 
із дуже репрезентативним зовнішнім виглядом, бага
то декорованих архітектурними та скульптурними 

класицистичними елементами. Першою із такого 
роду будівель є будинок фірми « Товариства креди
тового » . Він споруджувався у дві черги - у 1808 
і .1821 рр. 28 Будинок ніби для контрасту із попе
редніми спорудами багато прикрашений колонада
ми, каріатидами, балконами, барельєфами ро-
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боти Г. Вітвера і А . Шім3ера. В тому ж дусі вико
нана ціла серія інших адміністративних та житло
вих будинків. Можливо, це теж певна данина течії 
романтизму в мистецтві. В деяких із цих будівель 
відчуваються і ренесансні впливи. Загалом, високо
художніх зразків архітектури класицизму у Львові 
не створено, хоча є кілька споруд, які відзначаються 

чистотою стилю, чуттям пропорцій. Це, наприклад, 
одноповерховий будинок rауптвахти, будинок Нау
ково-природознавчоrо музею з ориrінальними маска

ронами на фасаді. В цей період остаточно формується 
ансамбль старовинної ринкової площі, де побудовано 
під керівництвом Ю. Я. Тлоrовськоrо будинок нової 
ратуші, яка разом із побудованими ще в 1793 р. 
чотирма фонтанами сформувала сучасний образ цьо
rо ансамблю 29

, вписавши в старе історичне різности
льове середовище будівлі новоrо часу. Класицизм 
Львова, формуючись у середовищі високохудожньоrо 
ренесансноrо і барокковоrо будівництва, не уникнув 
йоrо впливів, завдяки чому і зміr орrанічно вписатися 
в єдиний із цими давніми будівлями художній ан
самбль. 

В деяких будівлях відчуваються відrолоски впли
вів народноrо мистецтва, особливо в деяких рельєф
них алеrоричних мотивах. 

Так само, як і у XVIII ст" процес розвитку ми
стецтва на західноукраїнських землях не був одно
рідним. Основним культурним центром залишався 
Львів. Тут зосереджувались основні сили художньої 
інтеліrенції, найбільш активним був розвиток бур
жуазноr·о суспільства і капіталістичних форм вироб
ництва. 

Культурно-мистецьке середовище Львова тоrо ча
су було дуже різнонаціональним, в місті жило баrато 
німців, австрійців, чехів, поляків. І незважаючи на 

це, культура Львова має свій реrіональний характер. 
Справа в тому, що тут, так само, як і на східних 
землях України, приїжджі художники незабаром опи
нялись під сильним впливом українських художніх 
традицій. Романтизм у цьому культурно-мистецькому 

колі набуває особливих прикмет. Будучи породженням 
філософської думки, яка базувалась на вченні про
світителів XVIII ст" він витворив свої специфічні 
особливості. Мистецтво першої половини ХІХ ст" 
особливо живопис, іще живе темпераментними ім
пульсами пізньобарокковоrо мистецтва XVIII ст" 
дуже співзвучними емоційно мистецтву романтизму. 

В цьому романтизмі сильніше відчутнё праrнення до 
сентименталізму з йоrо зацікавленням внутрішнім 
станом людини, що наближає йоrо до народної твор
чості. Мистецькі жанри, що народились в кінці 
XVIII ст" набувають тепер дальшоrо розвитку. 
Портрет у своєму елітарному плані має риси іде

алізації і сентименталізму, міщанський портрет роз
вивається ще з оrлядкою на бароккові традиції 
XVIII ст" і пошуки художників спрямовані більше 
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по лінії реалістичної, іноді суворо реалістичної пере
дачі рис портретованих осіб. 

Подібні дві лінії можна спостерегти і в розвитку 
пейзажу. Частина краєвидів, виконаних у Львові, ха
рактерна нівеляцією особливостей галицького пейза
жу, який малюється на ідилічно італійський лад. 

Однак паралельно існує пейзаж не ідеалізований, 
пейзаж, який спрямовує до реалістичної передачі 

особливостей природи галицького краю. Набуває роз
витку мініатюрний портрет. Розвивається і далі, хоча 
не з таким розмахом, як у XVIII ст., релігійний 

живопис на замовлення. Тепер за стилістикою майже 
не відрізняються релігійні картини для церков чи 
костьолів, однак певні вимоги культових традицій 
іще залишаються. 

У львівському середовищі помітною фігурою 
є портретист Мартин Варфоломійович Яблонський 
(1801-1876), який народився у Львові, тут же 
здобув загальну середню і художню освіту. Вчився 
у когось із львівських живописців. М. Яблонський 
займався і релігійним живописом, малюючи · для 
церков та костьолів різні сюжетні багатофігурні 
композиції як станкового, так і настінного харак
теру зо. 

М. В. Яблонський намалював величезну кіль
кість портретів, які ще й сьогодні можна зустріти 

у львівських старожилів. Він представник живопису 
періоду романтизму з його прагненням до поетизації 
персонажів. В його творах переважає холодна кольо
рова гама, портретованих відзначає деяка статич
ність, помітна технічна досконалість у виконанні 
деталей. Художник витворив свій тип рішення порт-
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ретної композиції із схильністю до репрезентативного 
показу портретованих постатей. Ця риса є спадщи
ною старого львівського портрета ХVПІ . ст., яка 
знайшла продовження в творах цілого ряду львівських 
митців і була, мабуть, часто зумовлена вимогами 
тодішніх замовників - представників міщанства та 
буржуазії. Серед творів художника . два найбільш 
цікаві портрети: Ференца Ліста і служниці («Дівчина 
із сніданком на таці » ) . Портрет служниці представ
ляє демократичне спрямування, відчутне у багатьох 
жанрах мистецтва романтизму. Картині притаманні 
риси, що визначили особливості тог-очасного львів
ського портрета. Це певна репрезентативніст.ь, уза
гальнена подача форми, лаконізм рисунка 31

• 

Антон Ланге - пейзажист, вихованець Академії 
мистецтв у Відні, учень відомого австрійського пей
зажиста Шенбергера. У Львові вважався дуже по
пулярним і модним художником, особливим успіхом 
користувались його романтичні пейзажі з львівських 
околиць, деякі з них розповсюджувались в літограф

ських копіях. Дуже популярною була його картина 
« Ярмарок біля собору св. Юра у Львові •, репроду
кована в літографіях і повторювана як композицій
ний мотив іншими художниками · Львова. В деяких 
пейзажах Ланге відчувається штучна декоративність, 
пошуки дешевих· ефектів . В свої романтичні пейзажі 
А. Ланге часто вводить селянські типажі , жанрові 

сценки. А. Ланге , як і ІО. Я. Глоговський, теж має 
сентимент до народних типажів. Однією із найбільш 
сильних композицій худржника є акварель « Проводи 
рекрутів в українському селі• 32 Ця картина спов
нена драматизму, відображає не тільки конкретний 
епізод, а скоріше, образ трагедії і горя поневоленого 
села. Образність картини зумовлює настроєвий ха
рактер усіх компонентів пейзажу , неба, архітектур
них споруд, колориту. Ця композиція А. Ланге близька 
деяким творам цього періоду в центральній Україні, 
зокрема роботам В. Т. Штернберга. 

М. Яблонський і А. Ланге демократичним спря
муванням своїх картин ближче примикають до 
Ю. Я. Глоговського, творчість якого тісно пов'язу
валась з культурою та історією краю. 

Періодично у Львові перебуває Рафаїл Гадзевич 
(1803-1886), художник, що дістав художню освіту 
в Римі, відомий особливо як педагог, який виховав 
ціле покоління художників, викладаючи живопис у 
художньо-навчальних закладах Кракова, Москви, 
Варшави . В Галичині працював недовго. В 1830 р. 
в с. Старява · (тепер Старосамбірського р-ну) зго
ріла церква, яку відбудовано в 1835 р., і Гадзевичу 
замовлено 30 картин для іконостаса . Над цим замов
ленням працював художник в 1835-1837 рр. Саме 
під час роботи в Старяві Гадзевич виконує велику 
кількість зарисовок із життя села, починає працю

вати над композиціями на сільські сюжети. Значно 
пізніше . художник використовує ці замальовки і ство-
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« Сім'я українського селянина увечері 
(експонована на виставці у Москві 

В традиціях Віденської академн працює досить 
велика кількість приїжджих художників . Серед них 
найбільше виділяються Йосиф Рейхан та його син 
Алойзій і Карло Швейкарт. Рейхани завоювали по
пулярність жіночими портретами. Паралельно з порт
ретами малювали романтичні жанрові сцени з італій
ського побуту. Карло Швейкарт здобув художню 
освіту у Штуттгарті, жив у Швейцарії, Відні, Празі, 

якийсь період був учнем Празької академії , в 1802 р. 
оселився у Львові, в 1807 р. жив у Москві, бував 
в Угорщині, на Буковині. У 1840 р. оселився в с. Риків 
біля Золочева. Помер у Тернополі. Перебуваючи в різ
них містах, намалював значну кількість копій із 
полотен видатних майстрів, переважно на міфоло
гічні сюжети. У Львові К. Швейкарт вважався порт
ретистом на рівні кращих столичних зразків . В його 
роботах багато безпосередності, відчувається нама
гання відійти ві~ салонного академізму на користь 
реалістичного зображення 34

• . 

Незважаючи на те що ще двоє Рейханів і К. Швей
карт становлять в мистецтві Львова окрему прові

денську групу, їх творчість у великій мірі відійшла 
від столичщ1х принципів і набула у львівському 
середовищі особливих рис , серед яких найбільш ха
рактерною є відхід від салонної ідеалізації в напрямі 
до реалістичного відтворення дійсності. 

Окрему групу станов:ить досить поважна кіль
кість художників-аматорів, які виконують речі або 
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винятково для приватного чи товариського вжитку 

або на замовлення. Вони мал"юють портрети, міні
атюри, екзотичні пейзажі, квіти, досить поширеним 
є анімалістичний жанр . Градація художнього рівня 
їх творів дуже велика. 

Як професійні художники, так і аматори зай
маються у своїх майстернях вихованням молодого 
покоління. Це переважно львів'яни, але є й при
їжджі. В 1828 р. прибув до Львова із м. ЧеЕ
нівці Іван Петрович Лучинський (1816-1855) 5 , 

який навчався живопису в майстерні М. В. Яблон
ського . Малював пейзажі, портрети, композиції 
на релігійні сюжети. 

Незважаючи на те що мистецтво Львова того пе
ріоду розвивається досить стихійно, без конкретного, 
економічно сильного соціального замовника, вся його 
еволюція спрямована в єдиному напрямі - до демо

кратизації, до зміцнення реалістичних основ . Очевид
но, ці чинники зумовлені соціальними факторами, 

дедалі глибшим зацікавленням художників життям 
трудових верств суспільства. 

Соціальні суперечності в розвитку економіки 
Австрії особливо загострюються на початку ХІХ ст. 
Феодальна система давно віджила себе, хоча й не 
здавала своїх позицій, стояла в опозиції до насту
паючого капіталізму. Край був промислово дуже від
сталим. За даними 1841 р., тобто майже в середині 
століття, на Галичину і Буковину припадало 3,4 % 
промислових підприємств австрійської частини імпе

рії, в той час як тут проживало 28,7 % населення. 
Основним профілем цих підприємств з примітив

ною технологією виробництва було добування, а іноді 
початкова стадія переробки сировини - солі, заліза, 
поташу, спирту-сирцю. Дуже потрібні заклади ме
талообробної, текстильної чи шкіряної промисловості 
були нечисленні. Сільське господарство Галичини 
переживає період кризи і занепаду 3 

. 

В культурно-мистецькому житті міст утворюєть
ся специфічна атмосфера. Після наполеонівських 
війн активізується культурно-просвітительська діяль
ність представників української ліберальної інтелі
генції, провод.!Іться силами окремих діячів заходи по 
покращанню становища в галузі народної освіти, по
силюються тенденції вивчення історії краю , мови, 
фольклору, етнографії, активізується суспільний і 

політичний рух серед інтелігенції на захист націо
нальної гідності галицьких українців. 

Професор Краківського університету Микола Го
шовський (1778-1828) публікує статтю, в якій під
тримує думку чеського філолога Добровського про 
етнічну і мовну спорідненість населення Галичини 
і Закарпаття. Гошовський доводив ідею мовної єдно
сті українців, що живуть в Галичині і називають себе 
русинами та розмовляють українською мовою. 

Велике значення мали виступи Антона Могиль
ницького - дослідника української мови, публіци-
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ста, автора підручників , який виступав на захист са
мобутності української мови. В своїй публікації «Ві 
домість о руськім язиці» (Львів, 1829) він критикував 
помилкові уявлення про українську мову, визначав 

її як одну із самостійних східнослов'янських мов. 
Активними діячами, які в 20-х роках поряд з А. Мо

гильницьким відстоювали самобутність українського 
народу, були Іван Лаврівський (1773-1846), Модест 
Гриневецький (1746-1823) - професори Львівсько
го університету, що займались діяльністю, спрямо
ваною на популяризацію української мови, історії, 
міжслов'янських взаємин. Для українського населення 
Галичини вони вживали назву « русини», для росій

ського населення Росії - назву «росіяни» 37
• 

У 1830-1840 рр. на терені Східної ГаличИни 
набувають нового спрямування громадсько-політич
ні події та визвольні рухи, переходячи в новий стан 
розвитку. Цей період характеризується політизацією 
суспільних рухів, демократизацією ідеології та со
ціального складу їх учасників . Цьому значною мірою 
сприяло загострення визвольної боротьби на сусідніх 
польських землях. Велике повстання, яке вибухнуло 
у Варшаві в листопаді 1830 р" було викликане гра
біжницькою політикою царату. Польські патріоти 
знайшли активну підтримку в масах трудівників ін

ших народів, зокрема трудовоголюду Росії. Варшав
ське повстання стало стимулятором розвитку націо

нально-визвольних рухів загальнослов'янського та 
загальноєвропейського масштабу. На приборкання 
повстанців царським урядом були кинуті війська, 
і в 1831 р. зуміли йоrо подавити 38

. 

Передреволюційна атмосфера в Європі, розвиток 
соціальних і національно-визвольних рухів приводять 

до помітних зрушень у всіх ділянках інтелектуаль
ного та мистецького життя, до зацікавлення соціаль
ним становищем села, народною творчістю, матері
альною культурою. Ці загальносуспільні тенденції 
відкрили нові джерела творчості. У той час україн
ський фольклор виступав основним репрезентантом 

української народної словесної культури. Українські 
народні пісні були популярними навіть в середовищі 
польської шляхти та інтелігенції, їх виконували при
дворні капели та хори. У сна народна словесність, 
пісні, приказки, прислів'я, загадки відображали кар
тини гноблення трудящих, їх ненависть до феодально

панщизняної системи. Глибоким трагізмом звучали 
пісні про рекрутчину. Фольклорний матеріал засвід
чив почуття єдності західноукраїнських трудящих 
з усім українським народом, він проникнутий духом 
волелюбності, оптимістичної віри в майбутнє, закли
кав народ до боротьби з неправдою та кривдою, до 
протесту проти поневолювачів. 

Піднесені, високопоетичні мотиви фольклору ви
явились співзвучними течії романтизму в мистецтві 
в образах народної словесності, овіяних пристрасною 
романтикою. 
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Захоплення українською народною пісенністю 
та етнографією в літературі сприяє поширенню цієї 
тематики в творчості художників різних націо

нальностей, які періодично чи постійно працюють 
тоді на українських землях і спорадично - як 
любителі- займ;аються збором етнографічного ма
теріалу, роблять зарисовки народної архітектури, 
предметів побуту, типажів, одягу. Потім, очевидно, 
ці зарисовки використовуються як матеріал для різ
них сюжетних композицій із народного життя, часом 

існують як самостійні завершені студії етнографіч
ного. плану. Інтерес до етнографії на початку ХІХ ст. 
стимулював сильні імпульси розвитку побутових жан
рів у літературі та мистецтві. 

Зображення народних типажів мало місце ще 
в мистецтві середини XVIII ст. Відомі, наприклад, 
портрети сім'ї Жемелків 39

, портрет діда Сойки із 
Роздолу 40

• Однак на початку ХІХ ст . розкриття 
цієї теми має характер значно глибший, що зумов
лене тепер демократичними ідеями часу. 

Подією великого історичного . значення в куль
турному житті Галичини була діяльність літератур
ного угруповання « Руська трійця » . Організатори 
гуртка М . Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький 
приклали багато зусиль до збирання, систематизації 
і наукового вивчення пам'яток народної словесності, 
яка в цей період стала базою для формування літера
турної мови 41

• Діячі « Руської трійці » виступали за 
єдність української літературної мови, яка не відри
вала б культурного розвнтку Галичини від всієї Ук
раїни. 

Виданий гуртком « Руська трійця » . славетний аль

манах «Русалка Дністровая » ( 183 7) мав величезний, 
животворний вплив на розвиток українського життя 
в Галичині в усіх його проявах. 

Цьому значною мірою сприяла також поява 
у львівській періодичній пресі ряду статей, в яких 
ішлося про історію Києва, дослідження пам'яток 
старовини періоду Київської Русі, зокрема про руїни 
Золотих воріт, було вміщено ряд репродукцій із зо
браженням пам'яток давньоруської столиці 42

, що 
мало не тільки пізнавальне, а й виховне значення для 
прогресивно настроєної молоді .43

• 

Свідомо чи стихійно аналогічні процеси відбу
ваються як в літературі, так і в інших ділянках 
культурного життя. Як збирачі фольклору сходили 
пішки вздовж і впоперек всю Галичину в пошуках 
скарбів народної словесності, так само відвідує її 
найвіддаленіші куточки Ю. Я. Глоговський, збираючи 
етнографічні матеріали по народному одягу, побуту 
та ін. Він віддається цій справі з такою ж пристрас
тю, що й збирачі народних пісень та казок, виконує 
сотні зарисовок одягу, типажів, предметів побуту . 
Безперечно, ідеї часу спрямовували творчість ху
дожника у відповідному напрямі, він не зображає цих 
селян покірними рабами долі, в малюнках Глогов-
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ського вони показані людьми, сповненими почуття 

власної гідності, активно життєствердними. 
В рисунках відчувається велика любов худож

ника до народу, представників якого він увіковічнює . 
Видно, що на початку своєї архітектурної діяльності 
у Львові з 1809 р. художник спорадично виконав 
велику кількість таких зарисовок. Очевидно-, такі 
масові зарисовки служили для митця матеріалом, 
який він потім опрацьовував, систематизував в окремі · 

цикли: « Галицькі одяги », « Львівські одяги » , « Старо
львівські одяги » , « Українські одяги » , « Одяги Вёликого 
князівства литовського » ( виконано художником в ме
жах 1834-1836 рр.) . 

Цікаво, що період найбільш активної етногра
фічно-збирацької діяльності Ю. Я . Глоговського спів
падає з періодом діяльності гурТка • Руська трійця », 
який теж базував свою діяльність на зборі і популя
ризації етнографічного матеріалу . Робота над зобра
женням народних типажів уже мала свою традицію, 
була представлена такими майстрами , як О . Орлов
ський і Я . Норблен . Однак малюнки Ю. Я. Глогов
ського мають особливий характер, який є результатом 
винятково гуманного ставлення художника до зобра
жуваних типажів - селян, міщан, ремісників, жебра
ків, торговців та ін. Видатного майстра рисунка 
О. Орловського цікавить насамперед романтичне на

чало в типажах із простонароддя, Норблен акцентує 
на гострій, іноді на грані гротеску, характеристиці 
цих типажів. В рисунках Ю. Глоговського панує на
стрій особливої теплоти і задушевності. Художник 
свідомий принизливого кріпацького становища цих 
людей, однак дух часу, сповнений визвольними ідеями 

напередодні революції 1848 р., скеровує його творчу 
думку в певному конкретному напрямі, і художник 
малює людей гордих, фізично сильних, вільних ду

ховно. 

Форми селянського одягу, які замальовує в різ
них закутках Галичини Глоговський, були тими 
традиційними формами , які існували в кінці XVIII ст. 
й побутували ще на початку ХІХ. 

Дивовижною є працьовитість і продуктивність 

художника. Очевидно, що більшість його творів іще 
не виявлена дослідниками, але навіть ті серії, що за
лишились, захоплюють нас різноманітністю, темпе

раментом, багатством зафіксованого в них матеріалу. 
За 1834-1836 рр. Ю. Глоговським оформлено 

в цикли понад 300 рисунків українського одягу, 
переважно селян. Кожний із них спеціально оформ
лений в невеличкі паспарту , зроблено підписи . 
Зверху назва циклу - • Галицькі одяги », • Одяги 
Воєводства львівського » та ін., знизу - підпис 
конкретно під кожним зображеним персонажем, вка
зано місцевість, з якої він походить, часто підпис 
автора і дата виконання. В серії давнього одягу зви
чайно вказано джерело, яким користувався худож

ник - давній портрет, малюнок, картина та ін. 
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Деякі із малюнків є ремінісценціями робіт Норблена. 
В рисунках відчувається прагнення точно зафіксу
вати характер зображуваного типажу , особливості 
його одягу , часто показано людину в процесі праці 
чи якоїсь конкретної дії, яка доповнюється атрибу
тами , рухом постаті, предметами фону тощо. 

Технічні засоби скромні, лаконічні, рисунок олів
цем, потім пером, підфарбований прозорою, легко 
накладеною аквареллю. Роботи не перевантажені 
технічно, рисунок чистий, прозорий, делікатний. 
В рисунках, виконаних раніше, фон - це чисто 

білий папір, пізніше постаті звичайно зображені 
на фоні якогось характерного пейзажу. Рисунок 

фігур гострий, легкий, відчувається вміння схопити 
· характер персонажа, спостерегти основне, типове 

в його одязі, підкреслити його особисті риси яки
мось характерним рухом. Незважаючи на те що всі 
постаті, за незначними винятками, зображені стоя
чими, художник різноманітністю їх рухів добивається 
враження неповторності зображуваного мотиву в цій 
дуже великій за кількістю серії. Хоча напевно біль
шість фігур рисована безпосередньо з позуючих ху
дожникові людей, в ній немає характерної для сту

дійних рисунків застиглості пози. Рухи вільні, неви-
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мушені, виражають стан людей, їх індивідуальні ха
рактери, психологічні прикмети, фізичні особливості 
тощо. Наявні іноді деЯRі погрішності в пропорціях 

·фігур. Однак це не послабтоє загального враження. 
В рисунках відчуваються емоційна напруга і гаряча 
пристрасть художника. Створюється враження, що 
його спостережливість була невичерпною, невтомною, 
стимулювала щораз свіжі захоплення, свіжі мотиви . 

Дещо окрему групу в цій серії становЛять ри
сунки, що являють собою копії або мають істо
рико-реконструктивний характер. Художник на ос-

нові · давніх іконографічних матеріалів створює 
серію одягу XVI-XVIII ст., використовує давю 
гравюри, портрети, а також станковий та настінний 
живопис. 

Ця група налічує більше сотні малюнків. Багато 
з них виконані на базі художньої колекції, що знахо
дилась в замку в Підгірцях на Львівщині та в інших 
місцевостях. 

Значну пізнавальну цінність становить серія ри
сунків-копій портретного малярства XVI- XVIII ст. 
Це стосується передусім копій портретів Яна Щенс
ного Гербурта, Станіслава Жолкевського, ЛукаJІіа 
Опалінського, Г. Гуляницького, Богдана Хмельни-
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цького, Миколи Потоцького. Із перелічених портретів 
на сьогодні зберігся лише портрет Лукаша Опалін
ського, який в ХІХ ст. потрапив у музей Чарторий
ських в Кракові. Деякі, як наприклад, портрет Яна 
Щенсного Гербурта, були скопійовані іншими худож
никами і опубліковані. 

В окремих випадках об'єктами для студій одягу 
є портрети, які за композицією постаті не вписуються 
в прийнятий Ю. Я. Глоговським композиційний сте
реотип с·ерії замальовок. В такому випадку художник 
окремо виконує копію пам'ятки, а потім її компози-

ційно перетрансформовує в студії одягу. Прикладом 

може послужити акварель «Одяг шляхтича з Червоної 
Русі з XVII ст.» (No 3206) з поясненням: «З картини 
в Лаврові, що зображує Г. Гуляницького, рисовано 
1836". Художником окремо виконана точна акварель

на копія портрета- хоругви із церквй в с. Лаврів, 
відображені її лицьова і зворотна сторони. На хоругві 
фігура зображена навколішках, але художник в студії 
одягу перетворює її в стоячу на повний зріст, де
тально повторюючи характер одягу. 

Окрему проблему становить копія портрета 
Богдана Хмельницького. У замку в -Підгірцях було 
два портрети гетьмана - погрудний і на повний 
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:1 7-287 

зріст. Обидва не збереглись. Із відомих на сьогодні 
портретів Б. Хмельницького є тільки два повнофігур
них - це портрет із Успенського собору Києво-Пе
черської лаври і ·портрет-картина « Богдан Хмель

ницький і полки ". Найбільш поширеним і повторю
ваним в багатьох варіантах є півфігурний парад
ний портрет. Відрізняється від усіх цих портретів 
портрет-мініатюра в тексті літопису Величка , де 
Хмельницький позбавлений парадності , представле
ний в більш простій , можна б сказати демократичній, 
трактовці 44

• Нопія Ю. Глоговського подає ще один, 

~ } 
. і 

зовсім невідомий тип портрета. Характер руху 
фігури портретованого і загальний настрій набли
жують цей портрет до львівської школи. Б. Хмель
ницький позбавлений тут репрезентативності - зо
бражена похилого віку, втомлена людина , розумна, 
на плечі якої лягла важка й відповідальна місія. 
Гетьман у простій козацькій шапці , без якихось 
прикрас у одязі, єдина ознака високого стану -
булава в руці . 

Важко сьогодні сказати, де оригінал цього порт
рета, чому він взагалі випав з поля зору дослідників, 
тому іконографічну вартість копії Ю. Глоговського 
важко переоцінити . 
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Ця серія малюнків Глоговського є дуже важли
вим елементом художньої культури Львова. Вона 
становить свого роду етап на шляху формування 

нових демократичних тенденцій мистецтва міста, тен

денцій реалістичного сприймання дійсності, форму
вання побутового і історичного жанрів живопису. 

Визначною подією в мистецькому житті Львова 
є заснування літографської майстерні в 1822 р. Дру
карня випускала серії літографічних відбитків зви
чайно за малюнками художників Львова. Це були 
літографовані портрети відомих особистостей, пей-

зажі Львова і околиць. В літографіях репродукува

лись також деякі живописні твори популярних ху
дожників міста. Можливо, що літографованими се
ріями планував видати свої зарисовки одягу Ю. Гло
говський, оскільки збереглося кілька пробних відбит
ків. Видно, однак, що над літографськими копіями 

працював не сам художник, а якийсь ремісник-літо
граф і літографські варіанти далеко слабші від ри
сунків олівцем та пером. Із самостійно виконаних на 

літографському камені рисунків художника відомі 
сюжетна композиція « Собака над могилою » та істо
ричний портрет «Лев, князь руський, засновник Льво

ва » . Юрій Глоговський пробував працювати і в інших 
графічних техніках. 
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Litografia lwowska.
Wroctaw; Krakбw, 
1958. 
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Stanislaw. Obrazy 
z przesztosci Galicyi 
і Krakowa. - Lw6w, 
1896.- S. 238; Opalek 
Mieczyslaw. 
Zapomniane palety / / 
Studyja Lwowske. 
Biblioteka lwowska.
Lw6w, 1932.-
Т. ЗІ / 32.-
S. 313. 

З* 

Відкриття літографської майстерні пожвавило 
художнє життя міста, очевидно, через деякий час 

з'являються і нелегальні літографські видання, по

в 'язані з підпільними революційними рухами в місті, 
з якими офіційні власті намагаються вести активну 

боротьбу 45
. 

Поступово культурно-мистецьке життя Львова 

набирає нових форм. У 1837 р . відкрилась перша 
художня виставка . Її ініціатором був самодіяльний 
художник, австрієць за походженням, Вільгельм 
Шульц. Працював В. Шульц на скромній посаді 

урядовця у відділі ревізії книжок і паралельно 
давав безплатні уроки малювання в закладі для глу
хонімих. У Шульца виникла ідея організувати у місті 

художню виставку і за зібрані гроші створити сти
пендійний фонд для посилки одного із учнів на на

вчання в Академію мистецтв у Відні. 

Ідея, висунута Шульцом, знайшла підтримку 
у місті - перспектива створити стипендійний фонд 

для художнього навчання дістала загальне схва

лення. 

Був створений спеціальний виставочний комітет, 

який займався координацією заходів, пов'язаних з ор

ганізацією виставки, до якого, крім художників, уві
йшли представники львівської знаті , муніципалітету, 

духовенства та ін. 

Для експонування виставки вибрано зали новое 
збудованої за проектом і під керівництвом Ю. Гло
говського Львівської ратуші, на першому поверсі 

північного крила. Виставлено було 651 твір живо
пису, інші види мистецтва не були представлені. 

Виставка складалась із· трьох відділів, які мали 

досить специфічний характер. У першому відділі 

показано копії із відомих полотен майстрів світового 

мистецтва - Ван-Дейка, Рембрандта, Джордано, Тін
торетто, Веронезе, Карло Дольчі, Рубенса, Веласкеса 
та ін. Велика кількість цих копій була виконана 
львівськими майстрами старшого покоління під час 
їх навчання в академіях у різних європейських му

зейних колекціях, частина привезена деякими пред

ставник]іми міської знаті для своїх приватних колек

цій і запозичена для виставки 46
. 

Копії на той час при відсутності техніки ре 
продукції були єдиним засобом, який міг створити 
більш-менш точне уявлення про якийсь художній 
шедевр, і популяризаційно-пізнавальне значення їх 
було безумовним, тим більше коли мова йшла про 
копії з оригіналів. На той час існувала у Львові не
велика кількість приватних колекцій, основу яких 
становили копії з полотен старих майстрів. 

Велика кількість колекцій, часто високого рівня , 
знаходилась тоді в різних поміщицьких садибах 
в Галичині. Так чи інакше, факт колекціонерства 
сприяв розвитку мистецького життя. На той період 

звичайний, середній житель села чи міста мало мав 
можливостей бачити твори мистецтва , за винятком 
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тих, які знаходились у культових спорудах, церквах, 
костьолах, де часто можна було побачити станкові 
чи настінні копії, скульптуру високого художнього 
рівня на релігійні сюжети; іноді в громадських при
міщеннях, особливо в ратушах, де знаходились гале
реї портретів міської знаті. 

Деякі заходи пов'язані з виставками художніх 
творів, які організовувались на ярмарках, де бажаю
чим за невисоку плату показували в мандрівних 

театрах панорами чи діорами, які ілюзорно відобра

жали види далеких, але відомих міст чи архітек

турних споруд світу: Єрусалим , Рим, єгипетські 
піраміди , іноді релігійні гостросюжетні ситуації чи 

відомі з історії битви. Рівень цих творів звичайно 
був дуже низьким і переслідував тільки комерційні 
цілі власників. Але, безперечно, показ високоякісних 
копій із полотен світового мистецтва мав велике 
культурно-популяризаційне значення для міста в той 

час. 

Другий відділ виставки становила експозиція 
оригіналів приїжджих майстрів. За період XVII
XVIII ст. працювало їх тут чимало. Звертали на 
себе увагу картини художника, що працював 
в кінці XVII - на початку XVIII ст. у Львові та 
Жовкві - М. Альтомонте, ряду приїжджих майстрів, 
що жили у Варшаві, Вільнюсі, Петербурзі, таких, 
як Белотто Каналетті, Грассі, Лампі. Організатори 
виставки намагалися представити, очевидно , модні 

на той час імена митців, твори яких були невід'єм
ними компонентами палацових інтер'єрів не тільки 

Львова чи Жовкви, а й Відня, Дрездена, Варшави, 
Петербурга. Ця обширна ретроспекція мала на меті 
наголосити давні художні традиції краю, його тісні 
зв'язки із загальним розвитком світового мистецтва. 

Після цих вступів була показана творчість худож
ників Львова, широко представлена портретним і пей
зажним жанрами. Основні учасники - переважно 
молодь, творчість якої сформувалась в художньому 
середовищі Львова першої половини ХІХ ст ., а також 
приїжджі майстри, переважно із віденською освітою, 
митці з навколишніх міст Галичини. 

Загальну увагу привернули в експозиції портрети 
М. В. Яблонського, пейзажі Антона Ланге, міські 
пейзажі Ю. А. Глоговського, пройняті романтичним 
настроєм захоплення пам'ятками вже зникаючого 

минулого, побутові картини Яна Машковського. За
цікавлення глядачів викликали виконані в бідермайє
рівському дусі італійські побутові сцени Алойзія Рей
хана, портрети львівських міщан Карла ' Швейкарта , 
який виставив також ряд копій із картин європей

ських художників на міфОJ10гічні теми, картини Кнап

па, Енгерта, приїжджих із Варшави художників Бро

довського і Войняковського. 

, •;_ Виставка викликала заrальне захоплення. У львів-

ській пресі з 'явилися повідомлення про виставку, ре

цензії. Згодом починають публікуватись матеріали 
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Х . Юрій 
г логовський. 

Копія 

з портрета 

Богдана 

Хмельницького 
в замку 

в Підгірцях. 

Акварель. 
1837 р . 
ЛНБ 

ім . В . Стефаника 
АН УРСР. 

Кабінет 

мистецтв . 

47 Крвавич Дмитро. 
Перші художні 
виставки.-

С . 100-104. 

на теми із культури та історії, зокрема історії давньої 
Русі . Так, у 1834 р . в « Розмаїтостях » була надруко
вана стаття про· історію Києва, з часом таких пові
домлень стає більше, особливо в період активної 
діяльності «Руської трійці". Очевидно, матеріали по 
історії культури, археології, мистецтва краю визи

вають загальне зацікавлення. У цей час відзначається 

велика настороженість австрійської цензури , яка 
всіляко намагається таку популяризацію обмежувати. 

Як художня виставка 1837 р., так і події, пов'я

зані із появою « Руської трійці », зробили цей період 

етапним у розвитку художньої культури Львова. 

Образотворче мистецтво, нові суспільні функції якого 
сформувались на початку ХІХ ст., стало виразником 
культури нових прошарків суспільства , що вийшли 

на історичну арену, воно заклало підвалини під бу 
дівлю культури цього суспільства. Стимульоване до 

життя розвитком етнографічних та історичних наук, 

ідеями романтизму, воно почало утворювати нові 

естетичні критерії, виходячи із своїх нових ідейно 
суспільних завдань служіння народові, служіння 

прогресу 47 

Творчість Ю. Я . Глоговського, а особливо та її 
частина, яка присвячена вивченню пам'яток давньої 

архітектури, мистецтва, студіям народного одягу, 
виражає прогресивні тенденції мистецтва ХІХ ст. 
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Будучи сформованою в період відмирання феодаліз

му і зародження капіталістичних відносин у суспіль

стві, в період назрівання гуманістичних , демократич
них та революційних ідей , росту національної свідо
мості мас, вона стала виразником цих ідей, ідей нових 
культурно-естетичних принципів. Творчість цього 
художника розвивається в загальному руслі основ

них спрямувань мистецтва романтизму - зацікав

лення історією, життям широких народних мас , опое

тизуdання їх культурної спадщини. Крім того, вона 
стала виразником назріваючих в надрах романтизму 

реалістичних чинників, які знайдуть свій розвиток 
у мистецтві щщалекого майбутнього. 

Риси народності , якими характерна ця творчість, 

ставлять її в ряд демократичних культурних течій, 

що співіснували паралельно і розвивались протягом 

першої половини ХІХ ст. в галузі філософії, етногра

фії, історії художньої літератури та мистецтва. Від
сутні, на жаль, матеріали, які засвідчили б ідеоло
гічні установки художника. Але його творчість пока
зує людину, близьку до народу, людину , захоплену 
його великою історичною та культурною спадщиною, 

врешті людину - сповнену стихійної свідомості вико

нання перед цим народом місії збереження його куль
турних цінностей для пам'яті майбутніх поколінь, 
для культури майбутнього суспільства. 
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в костьолі 

Б ернардииів 

у Львові . 
• 'vo 3242. 

52 



VКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
о акварелях 

Ю . Глоrовського 

24. Панна 
з Червоної 

Русі 
XVll С1'. 

1834 р. 
На зворо1·і: 

3 картини 
~юд двери.ма 

до сховища 
цінностей 

в костьолі 

взуї1·ів 

у Львові. 

18,7 х 10,8 с.м. 
№ 3205а. 
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міщанка 
1700 р. 
1834 р. 
18,3 х 10,5 см. 
№ 1615 . 
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rysunkach і grafice 
ХІХ і poczцtku 
ХХ wieku: Katalog 
wystawy ze zbiorбw 
muzeum okr~gowego 
w Rzeszowie.
Rzeszбw, 1976.-
S. 53. 

2 lbidem. 

3 Bystroft J . S. 
Туру ludowe J. Р . 
Norblina.- Krakбw, 
1934.-S. 15. 

4 Ruszel К. 
Tematy ludowe ... -
S. 54. 

* Тут і дал і 
зазначено 

порядковий номер 

малюнка у даному 

виданні та 
інвентарний 

номер у фондах ЛНБ 

ім. В. Стефаника 
АН УРСР. 

Як уже вказувалося, колекція Ю. Глоговського налі
чує понад 1700 акварелей і рисунків пером, україн

ській тематиці присвячено більше 350 сюжетів. 
Можна припу"скати, що художник ставив собі за 

мету опублікувати зібраний матеріал в етнографі ч
ному альбомі. Приклади таких видань на той час уже 
малися у Франції. У 1817 р. французький художник 
Ян Норблін видав альбом « Zbiбr ubiorбw polskich » 1, 

в якому подав зарисовки костюма селян та міщан різ
них етнографічних регіонів Польщі початку ХІХ ст. 

Ян Норблін близько 30 років провів у Польщі, де 
працював вчителем малювання 2

• Особливо цікавило 
Я. Норбліна село. Він замальовував селян, виконуючи 
акварелі та рисунки з етнографічною точністю. По

вернувшись 1804 р. до Франції, підготував малюнки 
для Л.-Ф. Дебукура - найкращого на той час спеціа
ліста кольорового штриха і ретуші. В результаті 

співпраці цих двох художників і був виданий у 1817 р. 
згаданий етнографічний альбом 3

• 

Ю. Глоговський перебував під очевидним впливом 
творчості Я. Норбліна і виконав для своєї колекції 
чимало копій з його робіт. Зокрема, колекція розпочи
нається копією титульної сторінки з альбома Я. Норб
ліна. Фотографію і опис цієї сторінки знаходимо в ка

талозі « Tematy ludowe » 
4

: боса дівчина в хустці і довгій 
фіолетовій спідниці розвішує білий обрус на мотузці. 
На обрусі напис: « Zbiбr rozmaitych strojбw polskich. 
Costumes Polonais 1817 ". Колекція Ю. ГлоговськоІ'О 
містить ще понад 30 інших ілюстрацій з підписами 
Я. Норбліна, а також Я. Норбліна і Л . Дебукура. Так, 
акварель « Козак український» (13, No 1823*) Ю. Гло
говського є копією з літографії Я. Норбліна, яка також 
вміщена в колекції ( No 1829с), акварель « Дівчина 
з УкраЇНИ>> (217, No 1824) - копія з малюнка Я. Норб
ліна, який у колекції Ю. Глоговського знаходиться 
під No 1829б. 

Крім робіт Я. Норбліна в колекції Ю. Глоговсь
кого є понад 20 літографій з підписом Ян Левицький. 
Кілька з них на українську тематику : « Воли·нян
КИ » (№ 1895), « Гуцули » (No 1365) , « ПОДОЛЯНИ » 
( No 1713), на білоруську: « Жителі Біловезької пущі» 
(No 1274), « Селяни з околиць Гродна » (N1 1358), 
«Пінчуки» (No 1695). 

Якщо у Я. Норбліна і Я. Левицького викликав 
інтерес переважно селянський одяг, то Ю. Глогов
ський значно розширив ідею своїх попередників. Його 
цікавило вбрання різних верств населення - селян, 
ремісюmів, міщан, військових, студентів. Так, у пер

шій з чотирьох папок колекції помітне місце відведено 
одягу уланів, офіцерів артилерії, гренадерів, мушке

терів, стрільців (No 1564-1629), студентів (No 1144-
1146). 

Більшість своїх робіт Ю. Глоговський виконував 
з натури. По-науковому підходив він до збирання 
і відтворення матеріалу, фіксував крій, колір, спо

соби носити одяг, головні убори, доповнення·. В його 
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малюнках легко вгадується матеріал - полотно, сук

но, хутро , способи оздоблення - вишивка, тасьма, 
шнур, вибійка. На багатьох малюнках зображені се
ляни за роботою, в русі. Ось вони йдуть у місто на 
базар, ось повертаються з міста. Чітко видно кошики, 
горщики, ткані та шиті вироби, які селяни продавали 
або купували. 

Велике наукове значення мають копії з давніх 
іконографічних матеріалів - гравюр, дереворитів , 
живописних творів інших художників, які становлять 
цікаву групу акварелей із зображенням одягу україн
ського населення XVII- XVIII ст" про який маємо 
дуже скупі відомості. На них бачимо старовинний 
одяг селян, міщан, козацтва та ін. 

Уже відзначалось, що ряд акварелей Ю. Глогов
ського становлять копії костюма XVII- XVIII ст .
історичного періоду , наповненого багатьма подіями. 
XVII - XVIII ст .- період подальшого формування 
« на базі феодальної народності елементів українсь
кої буржуазної нації - одночасно і у взаємному 
зв'язку з російською та білоруською націями » 5 . Цей 
процес проходив на фоні великих суспільно-політич
них зрушень. Загарбання українських земель інозем
ними феодалами, посилення феодально- кріпосницько

го й національного гніту стали передумовами 

визвольної боротьби 1648- 1654 рр" яка закінчилась 
визволенням Лівобережної і більшої частини Право
бережної України, возз'єднанням України з Росією. 
Після визвольної війни економіка України зміцніла. 
УкраІнські землі стали складовою частиною всеросій

ського ринку. Проте панівне становище в економіч
ному і політичному житті займав клас феодалів. 

Класові суперечності поглибились. Трудові народні 
маси і далі терпіли е1,сплуататорський гніт . « Царизм 

підтримував класові інтереси українських феода
лів, надавав їм станові привілеї, зрівнював у правах 

з російським дворянством » 6 • Заможна козацька вер
хівка , перетворившись на поміщиків, типових фео
далів, намагалась закріпачити зубожілі верстви віль
ного населення і козаків. 

Певні відмінності мав історичний процес на 

Правобережжі , в Східній Галичині , Пів11ічній Буко
вині , на Закарпатті , що перебували під іноземним 
гнітом. Територіальна роз'єднаність негативно позна

чилася на розвиткові економічних, політичних і куль
турних зв'яз~ів, національної к;нсолідації українсько
го народу 7 • 

Умови розвитку українських земель, возз 'єднаних 

з Росією, і земель, що знаходились " під іноземним 
гнітом, були неоднrо,овими, що позначилось на 
матеріальній культурі народу . Малюнки Ю. Гло
говського - це історичне джерело вив чення локаль

ної специфіки матеріальної культури українців 

XVII-XVIII ст. Адже одяг - органічна складова 
частина матеріальної культури, що безпосередньо 
зв'язана з виробництвом , трудовою діяльністю , з од-
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ного боку, і духовним світом народу - з другого. 
Розглядаючи одяг в акварелях Ю. Глоговського, 
зустрічаємося з представниками різних соціальних 

верств українського суспільства XVII- XVIII ст" 
і саме поняття « клас » стає для нас не теоретичною 

абстракцією; а живою реальністю , що відчутна ма
теріально. Перед нами малюнки селян , панства, 

козаків , козацької старшини, шляхти, що територіаль
но належать до східних областей , а також панства 
і шляхти західних областей України, зокрема з Чер
воної Русі . 

Як вдалося встановити, 17 а~шарелей Ю. Глогов
ського, датованих XVII , XVIII ст" є копіями з кольо
рових малюнків , опублікованих Д. М. Бантишем
Каменським в j;іого « Истории Малой России » 8 . За 
свідченням Д. М. Бантиша-Каменського, він отримав 
малюнки від О. О. Рігелвмана, сина російського 
інженера, генерал-майора, історика О. І. Рігельмана, 

який , у свою чергу, використовував їх у праці « Лето
писное повествование о Малой России » 9

. Малюнки, 
що були в розпорядженні О. І. Рігельмана, виконані 
на високому професійному _рівні, в них відчутна рука 

справжнього художника. його ім 'я - Тимофій Ка
линський. Про нього збереглися дуже скупі відомості , 
з яких довідуємося, що походив він з родини свяще
ника, яка жила по сусідству з помістям Рігельманів . 

у с. Андріївка на Чернігівщині. П. М. ЖолтовсЬІшй 
висловив припущення , що « своє мистецьке вихован

ня , як і освіту , він (Калинський) одержав у Київ
ській академії » . Малюнки для О . І . Рігельмана Т. Ка
линський виконав у межах 1778- 1782 рр. 10 

Очевидно, Ю. Глоговський мав на меті підготувати 

грунтовну працю , охопити якнайбільше фактично
го матеріалу , розсунути його хронологічні рамки. 

"Українському одягові віддалених часів , зокрема 
XVII- XVIII ст" він відвів значне місце . Особливо 
цінне те , що поряд з убранням заможних верств 
суспільства він показав і одяг простолюду. 

На двох акварелях бачимо українських селянок 
XVIII ст . Одна з них (1, № 3218) у буденному одя
зі - білій сорочці, синій · у жовті клітини плахті 
і синій запасці. На голові намітка, зав'язана в такий 
спосіб, що утворюється убір циліндричної фо..,ми . 
Один кінець намітки обрамляє обличчя, а другий 
вільно спадає на плечі і спину. На ногах у жінки 
чорні чоботи. На другій акварелі (3, № 3217) україн
ська селянка у святковому вбранні , у білій, довгій 
(до кісточок) сорочці, білій в червоні й жовті цятки 
запасці , зверху запаски - вужчий і коротший за неї 

білий фартух з червоною орнаментальною смужкою 
по низу . Зверху - біЛа свитка з прямим коміром 
і складками-вусами по боках. Рукав з манжетами , 
комір, поли , манжети оздоблені синім кантом. На 
голові намітка, оздоблена над чолом . Під наміткою -
високий твердий очіпок, від конструкції якого за
лежала форма головного убору. Верхня його частина 
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нависає над тулією , утворюючи дашок. Один кінець 
намітІ\и закриває плечі і спину, другий - коротший 
і опущений на перший. На ногах у селянки чорні 
чоботи. На грудях червоне намисто і хрестик. 

Одяг уІ\раїнського міського панства з привілейо
ваних верств суспільства наближений до селянського. 
Так, на одній з акварелей (№ 3216 ) зображена дів
чина в білій сорочці з круглим викотом , білій спідниці 
у поздовжні смуги, білому фартусі, голубій корсетці 
з глибоким викотом, окантованим жовтою тасьмою. 
На шиї - червона стрічка , зав 'язана бантом. Волосся 
накручене на стрічку і укладене валиком на тім'ї . 

Нижче цього валика пов'язана червона стрічка, 
скріплена на потилиці , а два її кінці вільно опущені. 

Кілька акварелей , на яких зображені заможні 
жінки , мають підпис « Українські пані » ( 4, №i 3209 ; 
5, № 3210). Жінки одягнуті, як і селянки середнього 
достатку. В комплекс їх одягу входить біла довга , 
аж до п'ят, сорочка, плахта, вузьІ\а запаска-фартух. 

Волосся заплетене у дві коси, опущені на сnину. 
В коси вплетені червоні уплітки або жовтий позу 
мент, що закінчуються китичками. Зачіски у жінок 
такі самі, як і в дівчат. Це дуже цікавий момент. 

З етнографічної літератури відомо, що в кінці ХІХ -
на початку ХХ ст. на Україні, згідно із звичаєвим 
правом , косу заплітали тільки дівчата. Після того, 

як . дівчина виходила заміж, її зачіска мінялася. Мож
на було б вважати , що на акварелі Ю. Глоговського 
допущена помилка , тому що на малюнку з рукопису 

А. Шафонського, підписаному « Українські знатні па
ні » , лист 17, голови жіноІ\ зображені в шапках -кораб
ликах. З -під шапки опущені не коси , а два кінці 
чорної « зав'язки » - з позументними китицями. « За

в'язка » довга (2- 2,5 м) , неширока (20- 25 см). Як 
відомо , білі « зав'язки » з китицями на вужчих кінцях 
пов'язували поверх очіпка жінки на Чернігівщині 

ще у ХІХ ст. Білі селянські « зав'язки » ХІХ ст. збері
гаються у музейних збірках , зокрема в Державному 
музеї українського народного декоративного мистецт
ва у фонді вишивки (інв. No В-2109 , В-2110 ) . Однак 
польський етнограф І. Коперніцький залишив нам 
запис, зроблений ним у 1888 р . на Бойківщині про 
те , « що жінки і дівчата розчісувались на проділ 
і сплітали дві коси , до яких доплітали плетінки з чер
воної волічки, закінчені китичками " 11 • Малюнок з ко
лекції Ю. ГлоговсьІ\ого і запис І. Коперніцького мо
жуть бути свідченням того, що такий звичай у давніші 
часи можливо побутував, але під впливом дедалі 
чіткіше сформованого звичаю, що фіксував зміну 

становища жінки в сім 'ї, вийшов з ужитку. Сталося 
це не в один момент, оскільки раптовості для звичаїв 
та обрядів не характерні. Отже, звичай заплітання 
жінками волосся у дві коси зберігся у бой1<ів аж до 
кінця ХІХ ст. 

На головах у цих жінок - шапки-кораблики , 
облямовані дорогим хутром, з двома « рогами » спереду 
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і двома ззаду. Рогаті головні убори були відомі 
всім східним слов'янам. Д. К . Зеленін вважав, що 
вони походять від іще язичницьких рогатих головних 

уборів, які виконували оберегову функцію 12
• 

Дворогі головні убори вийшли з широкого вжитку 
в кінці XVIII ст. Проте в окремих випадках вони 

продовжували функціонувати іще на початку ХХ ст., 
зокрема в обрядовому одязі. Свідченням цього може 
бути весільний головний убір с . Ветли Любешівського 
р-ну Волинської обл. Після того, як з голови нареченої 
знімали весільний вінок, їй одягали інший головний 
убір, званий « кокошицею » . Назва походить від дав
нього слова « КОКОШЬ » , тобто курка 13

• Головний убір 
отримав назву від пучків півнячого пір'я, яке при
кріпляли до намітки біля скронь. Пучки пір'я висту
пали з обох боків голови у вигляді рогів . Зараз се
лянки не можуть пояснити значення цього обряду . 
Говорять, що «так усі робили, так гарно » 14

• 

Головний убір - « Кораблик » носили жінки дворян, 
козацької старшини, багаті міщанки 15

. Про те що 
шапки-кораблики відомі на Україні у XVIII ст" 
довідуємося із портретного жи.вопису . В шапці

кораблику зображена на портреті середини XVIII ст. 
Олена Галаган. Портрет зберігається у Чернігівсько
му історичному музеї. В такому ж головному уборі 
зображена Параска Сулима на портреті , виконаному 
близько 17 54 р" який знаходиться в Державному 
музеї українського образотворчого мистецтва УРСР . 

На ряді малюнків (5, No 3212; -7, No 3213 ; 8, 
No 3214) зображені українські дівчата, належні до 
дворянського стану,~ шляхтянки. Вони одягнуті , як 
і заможні жінки, у білу сорочку, але зверху на 
сорочці мають червону корсетку, відсутню в жінок. 
На відміну від жінок, поясним убранням у них служи
ли не плахти, а спідниці , пошиті , в залежності від 
достатку, з шовку , оксамиту, вовни, парчі. Інколи 

поверх спідниці, як і в жіночому комплексі,- вузь
кий кольоровий фартух. Зверху на дівчатах -
довгополий одяг, який на початку ХІХ ст. в Галичині 
мав назву « Кавтан » 16

• Його шили з сукна зеленого 
чи малинового кольору , з фалдами , з шалевидним 

коміром і манжетами на рукавах, з підкладкою з си

нього шовку. Поли кавтана, комір і вилоги на рука
вах облямовані парчею. Заможніші дівчата в хо
лодну пору року поверх кавтана одягали суконне 

зелене « футерко » - прямоспинну шубу, з дуже дов

гими рукавами, підбиту хутром лисиці, куниці, білки . 
Шубу носили , накинувши на плечі, не всовую<щ 
руки в рукава. Комір зав'язували двома кольоро
вими стрічками (9 , No 3211; 7, No 3213). Замальо
ваний Ю. Глоrовським одяг ще побутував в середині 
ХІХ ст. у галицьких міщанок 17

. 

На шиї у дівчат-шляхтянок дороге коралове 
бурштинове намисто, на голові шапки-кораблики 

з червоним верхом, під колір кавтана , прикрашені 

соболиним хутром. Кораблик, на відміну від жіночого, 
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з одним виступом над чолом і другим ззаду. В іншому 

випадку на голові червона шапка, оздоблена намис
том і жовтим позументом (8, No 3214). Від кораблика 
і від шапки спускались червоні стрічки. 

Одлг українських заможних жінок-шляхтянок 
(10, No 3207; 11, No 3208) мав такі самі компоненти, 
крій, як і в жінок нижчого стану, але шився він 
з дорожчих тканин: алтабасу, брокату, камки, ки
тайки, фаландишу, адамашки . Тканини ввозилися 

майже з усіх країн Західної Європи, і заможні жінки 
мали змогу їх придбати. 

В другій половині XVII ст . Україна дедалі більше 
включалась у всеросійський ринок. Цьому сприяла 
торгівля, що її вели українські та російські купці 18

• 

Залишалась жвавою торгівля з країнами Західної 
Європи. « Українські купці їздили в Гданськ, Кенігс
берг , Сілезію, Вроцлав, Відень . З Туреччиною і 
Кримським ханством, а також з Литвою і Польщею 

поряд з купцями значну торгівлю вели запорізькі 

козаки • 19
• В першій половині XVIII ст. предметами 

ввозу були англійські, сілезькі, голландські сукна, 
білі й фарбовані полотна, шовкові тканини 20 

Як верхній одяг бачимо кунтуш із фіолетового 
оксамиту чи алтабасу, зеленої парчі, суцільно затка
ної срібними нитками. Комір кунтуша, як і кавтана,
шалевидний, манжети - з дорогого хутра, підкладка 

також хутряна . В талії кунтуш застібався на гаплик. 
В тому місці , де поли на стані стикались, вони 
прикрашені жовтим позументом. Намітка пов 'язана 
таким чином, що виступає над чолом високою 

короною. Юнці намітки опущені на плечі. 
Українська міщанка (12, No 3215 ) одягнута 

у білу сорочку, горловина якої викінчена обшивкою, 
у довгу, до п'ят, зелену спідницю з фалдами і про

різом збоку. Поверх спідниці - біла запаска, поверх 
сорочки - зелена корсетка . Верхній одяг міщанки -
різноколірний, найчастіше синій кавтан з шалевид
ним коміром, облямований жовтою парчею. Підклад
ка кавтана, коміра і вилог на рукавах - іншого 

кольору. Такі кавтани залишались у побуті міщанок 
до початку ХХ ст. Волосся не заплетене, на голові 
шапка-кораблик, облямована дешевим овечим хутром. 

Серія акварелей присвячена одлгу українського 
козацтва XVII-XVIII ст. Одяг козака XVII ст. на
ближений до селянського ( 15, No 3225 ) : біла сорочка, 
білі неширокі полотняні штани, поверх сорочки 
короткий синій лейбик з рукавами, зверху - темна 
свита. lllanкa суконна, конусоподібна, облямована 
хутром . Ю. Глоговський виразно відзначИв соціальну 
неоднорідність козацтва, виявлену і в одязі. Якщо 
вбрання бідного козака скромне, наближене до се
лянського, то козацької верхівки, що формувалась 
переважно із заможної шляхти і заможного міщан

ства, багате , мало чим відрізняється від одягу 
феодалів. На козаку XVIII ст. (13, No 1823), явно 
заможного стану , біла сорочка, шовкові шаровари, 
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коричнева безрукавка, підперезана поясом, за поясом 
пістоль, на голові - шапка з шликом. 

Представник заможної козацької верхівки - ви

борний козак (14, No 3223) одягнутий у білий 
короткий нагрудний одяг з рукавами - « куртик » 

з невеликим виложистим коміром, у широкі білі 
полотняні штани, заправлені в чоботи. Верхній 
одяг - довгополий , з рукавами синій каптан, підпере

заний чорним шкіряним поясом. На голові - червона 
кругла шапка з навушниками, оздобленими жовтою 
тасьмою. Сумка-ранець звисає під правою рукою. 

Одяг козацького полковника і гетьмана пошитий 

з тканини, яку використовувала знать Західної 
Європи того часу. На козацькому полковнику (2 , 
No 3222) дорогий червоний алтабасовий жупан. На 
талії пояс , перетканий сріблом і золотом. Поверх 
жупана на плечі накинутий дорогий, підбитий хутром 
одяг , нагрудна частина якого прикрашена золотими 

петлицями, комір скріплений коштовною прикра

сою - « аграфою » . Голова стрижена « Під макітру » . 
На ногах - червоні сап'янові чоботи. 

Козацький гетьман {16, No 3221) 2 1 у зеленому 
жупані , що застібається золотими гудзиками . На 
плечі накинута червона, підбита хутром шуба з ве
ликим виложистим хутряним коміром, без рукавів, 
скріплена на шиї аграфою. Поли жупана і шуби, 
вилоги обшиті золотою тасьмою. На голові синя 
шапка-султанка, облямована дорогим хутром . Над 
чолом на шапці прикріплені коштовною оздобою дві 
пір'їни. На ногах червоні сап'янові чоботи. 

Українські шляхтичі XVII ст., як відомо з іконо
графічного матеріалу того часу , шили одяг з дорогих 

привізних тканин, як і феодальна верхівка Західної 
Європи. Високоякісні тканини привозили з Англії , 

Голландії , Німеччини , Сірії . Саме в такому одязі , 
пошитому з дорогих тканин, і зображені на акварелях 
українські шляхтичі ( 17, No 3090; 18, No 3092). На 
них дорогі жупани , приталені , з невеликим коміром

стійкою, довгими рукавами. Такі жупани ззаду при
зборювались. Спереду, вздовж поли, вони прикрашені 
коштовними гудзиками. Нижній гудзик пришитий 

трохи вище талії , щоб його не закривав пояс. Ці 
жупани довгі, аж до кісточок ніг. В одному випадку 
поверх жупана дорога, підбита лисячим хутром шуба, 
комір якої скріплений аграфою , в другому - чер

воний кунтуш. Крій кунтуша майже не різниться 

від крою жупана - він так само приталений , ззаду 
рясований, його особливість становлять довгі рукава 
з поздовжніми розрізами біля ліктів, куди просову
вали рукава жупана .. З іконографічного матеріалу 
відомі кунтуші з розрізами рукавів, що починалися 

від пройми, а також з рукавами, розрізаними по всій 

довжині 22
. Поли кунтуша заходять одна за одну , 

тоді як у жупана поли ледь стикаються . Прикрашено 
кунтуш петлицями на грудях , поли , манжети , комір 

оздоблені золотим позументом. Носили їх розстібну-
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тими, показуючи нижній жупан, або застібали, під
перезуючи широким поясом. Достовірність малюнків 
Ю. Глоговського підтверджується матеріалами сере
дини ХІХ ст . , зібраними Я. Головацьким . Він від
значає, що в' Бучачі і Роздолі ще до 40-х ·років ХІХ ст. 
у свята можна було бачити міщан в червоних або 
синіх кунтушах з піддітими під них жупанами, під
перезаними золототканими і срібними поясами 23 . 

Обуті шляхтичі в чоботи. 
На кількох акварелях Ю. Глоговський для визна

чення місцевості, де зроблено малюнки, зазначав: 
« Шляхтич з Червоної Русі » (19, No 3091). Деякими 
деталями одяг шляхти з цієї місцевості подібний до 
одягу феодалів Західної Європи (як і одяг Централь
ної і Лівобережної України мав багато спільних рис 
з одягом російського дворянства) . Шляхтичі з Чер

воної Русі XVII ст. зображені в жупанах з дорогих 
тканин. Рукав у жупана викроєний на зразок рукава 

рицарських металевих лат - без манжетів, на 
зовнішньому боці напущений на пальці рук. Жупан 
підперезаний вузьким поясом з коштовними пряжка

ми. Верхній одяг двох типів. На одних малюнках 
шляхтичі зображені у червоних шубах, підбитих 
дорогим хутром, з великим виложистим коміром і без 

рукавів, на інших - у зелених або синіх « деліях » -
прямоспинних, підбитих дорогим медвежим або вов
чим хутром , з невеликим хутряним коміром і дуже 

довгими рукавами, накинутих на плечі. І шуби, і делії 
на шиї скріплені оздобою. Головні убори також різні. 
В одному випадку - це невелика чорна повстяна ци

ліндрична шапка-магерка, над чолом якої прикріплені 

коштовною оздобою три пір'їни, що означало родо
вите дворянське походження.. Крім такої шапки но
сили круглі, сферичні, червоні, оздоблені у нижній 
частині тканиною, перетканою золотом. Така шапка 

зображена на акварелі 20 (No 3206), яка є копією 
портрета Г. Гуляницького з с. Лаврів (Старосамбір
ський р-н Львівської обл.) . 

На ногах у шляхтичів чорні, червоні або жовті 
чоботи, інколи халяви чобіт спереду вищі. 

Дівчина-шляхтянка XVII ст. з Червоної Русі 
(24, No 3205а) у сукні з приталеним ліфом, спід
ниця зібрана у фалди. На рукавах і мисі ліфа -
чорні банти . Ліф сукні з коротким рукавом -
жовтий. Спідниця - червона, ліф оздоблений чорною, 
а спідниця жовтою тасьмою. Сорочка з тонкої шов
кової тканини з довгими рукавами. Викот глибокий, 
оздоблений легкими брижами. Волосся розділене по
середині проділом. 

Цікаві акварелі, що дають уявлення про одяг, 

який носили на початку XVII ст. міщани у Львові. 

Українська міщанка ( 12, No 3215) одягнута у білу 
сорочку , горловина якої викінчена обшивкою, у довгу 
до п'ят, зелену спідницю з фалдами і прорізом збоку. 
Поверх спідниці - біла запаска, поверх сорочки -
зелена корсетка. Верхнім одягом виступав різно-
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XVII - початку ХІХ ст. 

в акварелях 

Ю. Глоговського 

колірний, найчастіше синій кавтан з шалевидним 
коміром, облямований жовтою парчею. Підкладка 
кавтана, коміра і вилог на рукавах ~ іншого кольору. 

Такі кавтани залишались у побуті міщанок до 
початку ХХ ст. Волосся не заплетене, на голові 
шапка-кораблик, облямована овечим хутром. Львів
ський міщанин 1600 р. (21, No 1614) одягнений у чер
воний жупан, підперезаний вузьким поясом, оздоб
леним коштовностями. Поверх жупана на плечі на
кинутий зелений, з червоними петлицями кунтуш. 

Проте рукава кунтуша не мають характерних по

здовжніх прорізів. На голові у цього львів'янина 
червона шапка з квадратним верхом, облямована 
хутром. На ногах чорні чоботи. 

Одяг знатних львівських міщанок Ю. Глоговський 
копіював з живописних робіт костьолу Бернардинів 
у Львові (24, No 3205а; 22, No 3241; 23, No 3242). 
Одяг знатних міщанок значно відрізняється від 

селянського, оскільки багате міщанство в усьому 
наслідувало як шляхту, так і заможну частину 
міщанства Польщі. А з XVI ст. в одязі уже прослід
ковуються і західноєвропейські впливи. Ю. Глоговсь

кий зобразив міщанок в оксамитових сукнях , які 
різнились не кроєм, а кольором тканин. Глибокий ви
різ на грудях давав можливість показати шовкову 

білу сорочку. Ліф і спідниця сукні були, як правило, 
різних кольорів. В одному випадку (22, No 3241) верх 
сукні світло-сірий, нижня частина ліфа опущена 
мисом нижче талії. Зелена широка спідниця зібрана 
у фалди . Ліф і спідниця прикрашені жовтою тась

мою. Рукав короткий, оздоблений внизу бантом. На 
голові темно-сірий рантух , один кінець якого облягає 
голову і обрамляє обличчя, а другий опущений на 
плечі. В іншому випадку (23, No 3242) жінка в сукні, 
ліф якої синій, а спідниця охриста . Крій сукні ана
логічний попередній, але рукав довгий. З-під викоту 
сукні виглядає біла сорочка з коміром-стійкою, зіб
раним у брижі. Поверх коміра зав'язана чорна 
стрічка . На голові синя шапка, оздоблена хутром, 
яке обрамляє обличчя . З-під шапки виглядає біле ме
реживо. Край сукні подібний до того, що бачимо на 
шляхтянці XVII ст. (24, No 3205а) . 

Бачимо львівську міщанку 1700 р. і в синьому 
кавтані з петлицями (25, No 1615). З-під кавтана 
виглядає спідниця у поздовжні смужки, поверх неї 
біла запаска - деталь, яка залишилась у побуті 
львівських міщанок до початку ХІХ ст . На голові 
біла намітка, поверх намітки - хутряна шапка. 
На ногах чоботи. 

Значна кількість іконографічних матеріалів , з 
яких роб.ив копії Ю. Глоговський , на сьогодні втра
чена, тому скрупульозно виконані копії Ю. Глогов

ського набувають особливої цінності. Вони значною 
мірою збагачують нас матеріалом для вивчення 
історії українського національного костюма. Як живі 
свідки свого часу акварелі художника відтворюють 
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24 І ст орія Українсь 
кої РСР: В 8 т .-
19 78.- т. 3.- с . 173 , 
17 5. 

25 Болтарович З. Є. 
Україна в досліджен
нях польських етно 

графів ХІХ ст.- К " 
1976.- с. 40- 42 . 

2 6 Головацький Я . 
Мандрівка по Галиць 
кій та Угорській Русі 

,// Жовтень.- 1976.
.№ 6.- с. 49- 94 . 

27 Вагилевич І. Бой
ки , русько- слов 'янсь

кнй люд у Галичині / / 
Жовтень.- 1978.
.№ 12.- с. 117 - 130 ; 
Вагилевич И. Гуцу
ль1 - обитатели вос 

точ ной отрасли І\ар
патских гор / / Пан
теон.- 1855 .- Т. 21, 
кн . 5.- с . 17 -56 ; 
Вагилевич І. М. Лем
ки - мешканці захід 

ного Прикарпаття / / 
Народна творчість та 
етнографія.- 1965 .
No 4. - с. 76-79 . 

28 Kopernicki І. О go
гalach ruskich w Ga
licji .- Kra kow, 1889. 

29 K olberg О . Prze
myskie: Zarys etnog ra
ficzny .- Krakow, 
1891; Kolberg О. Po
kucie.- Krakбw, 
1882- 1889.-Т. l - 4. 

зо Гошко Ю . Г. На
селення Українських 

Карпат XV- XVIII 
ст.- К" 19 76.-
С . 153-160. 

з І Матейко {{. r. 
Український народ
ний одяг.- К" 1977. 

образи людей XVII-XVIII ст ., даючи нам можливість 
отримати дані про їх життя, побут, соціальні умови 
та художньо-естетичні смаки. 

Але переважну більшість акварелей Ю. Глоговсь
кого становлять не копії, а зарисовки з натури. 
Майже всі малюнки, зроблені Ю. Глоговським з на
тури, відносяться до 30-х років ХІХ ст. На них за
значено дати: 1834- 1836 рр. Однак, на нашу думку, 
чорновий матеріал длл акварелей Ю . Глоговський 
збирав і на початку ХІХ ст. Зацікавлення Ю . Гло
говського українським побутом не випадкове. Воно 
перебуває у прямому зв'язку із загальним під
несенням громадсько-суспільного життя в Галичині 

у першій половині ХІХ ст. Як відомо, в той час 
в Австрійській монархн особливо загострилася 
боротьба за ліквідацію кріпосного права 24 Це знай
шло своє відображеннл і в мистецтві , і в науці. Із 
зародженням етнографічної науки на початку ХІХ ст. 
і в наступні 30-40- ві роки особливо посилився 
інтерес до побуту та культури українського народу. 
Життя в Галичині та співпраця з передовими її 

діячами будили в прогресивно настроєних польських 
учених увагу до українського населення, спорідне
ного долею з польським людом, але відмінного 

багатьма .явищами матеріальної та духовної куль
тури 25

. Значне місце у діяльності польських етногра
фів і збирачів фольклору С. Гощинського, Ш. Канар
ського, В. Хлендовського, А. Семенського, Ж. Паулі 

займало вивчення історії, побуту, словесної твор
чості українців. Це було те саме коло інтересів, 
у .якому активно працювала в той час група патріо

тично настроєної української молоді , речниками .якої 

стали М. Шашкевич, Я. Головацький та І. Вагиле
вич. У 30-40-х роках ХІХ ст. щорічно мандрував по 
містах і селах Галичини і Буковини Я. Головаць

кий 26
, роблячи описи од.ягу, побуту, з етнографічною 

точністю фіксуючи деталі . Дл.я нас цінним є те, 

що багато населених пунктів, по .яких мандрував 
Я. Головацький і в .яких робив малюнки Ю. Глогов
ський, співпадають. Таким чином, матеріали обох 
дослідників взаємно збагачуються. Малюнки Ю. Гло
говського перегукуються із спостереженнями І. Ва

гилевича, висловленими у працях початку 40-х років 

ХІХ ст. , присвячених історико-етнографічній харак

теристиці українців Карпат 27 . 
Багато малюнків Ю. Глоговського можемо спів

ставити з описами народного од.ягу, зробленими поль
ськими етнографами І. Коперніцьким 28

• та О . Коль
бергом 29

. Достовірність акварелей із зображенн.ям 
народного од.ягу, зроблених з натури, допомагають 
встановити праці рад.янських етнографів Ю. Г. Гош
ка 30

, К. І. Матейко 31
. 



26. Селянин 
з околиць 

Львова 
несе 

продавати 
ели.маки . 

1834 р . 
18,8 х 13 с.м. 
№ 1557. 

5 7· 287 

!І. Ко.леку,ія акваре.лей 
Ю. D.оговського 
як джерел.о вивчення 

традиу,ійного одягу 

1. Одяг населення Львова, 
передмzсть . 
та прим1ських сzл 
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НАРОДНИЙ 

ОДІІГ 

XVII - 11очатку ХІХ ст. 
в аквареп11х 

Ю. Гпоговсько1·0 

27. Львівська 
кухарка. 

1834. р. 
20,2 х 12,5 см. 
№ 1611. 
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XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоrовськоrо 

28. Львівська 
міщанка. 

1834 р. 
19,5 х 10,3 с.м. 
№ 1621. 

( 
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ОДЯГ 

XVII - 11очатку ХІХ ст. 

в акварелях 

Ю. Глоговського 

29. Львівська 
круп'ярка. 

1834 р. 
20 х 14 с.м. 

№ 1597. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початку ХІХ 
~акварелях ст. 

· Глоговського 

30. Львівська 
.міщанка 

в каптурі. 

1834 р. 
19,5 х 11,7 с.м. 

№ 1598. 
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VКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початку ХІХ ст. 

в акварелях 

Ю. Г логовськоrо 

31. Львівська 
служпиця 

в зи.мово.му 

святково.му 

вбраппі . 

1834 р . 
19,3 х 12,2 с.м. 
№ 1610. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - 11очатку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоговського 

32. Львівська 
квітникарка. 
1834 р. 
19,5 х 10,8 см. 
№ 1612. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

ІІЛРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початк~· ХІХ ст. 
8 акваре.1.ях 

Ю. Глоговськu1·u 

33. Львівський 
.11іщанин. 

1834 р. 
19,3 Х 10,З с.м. 
No 1623. 
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УІІРЛ ІНt:ЬКИ Й 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVIJ - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоrовськоrо 

34. Львівський 
.міщанин. 

1834 р. 
7,5 х 12 с.м. 
№ 1622. 
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УКРАІНСЬІШЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоrовськоrо 

35. (Міщани) 
18 х 18 с.м. 
№ 1624. 
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УКРАІІіСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - ночатку ХІХ ст. 
н акваре11ях 

Ю. Глоrовrького 

36. Л ьбівськиu 
ре.міс11ик. 

1834 р. 
19,5 Х 12,8 С.Іt . 
№ 1616. 
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УКРАТНСЬІШЙ 

НАРОДНИЙ 

uдлr 

ХVІІ - nочатку ХІХ ст . 
в акварелях 

Ю. Гло~·овсько1·0 

37. Львівський 
.міщанин 

в делії. 

1834 р. 
19,4 Х 12,4 СдІ. 
№ 1619. 
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УКРАІНСЬІШЙ 

НАРОДНИЙ 

одяr 

XVIl - початку ХІХ ст . 

в акварелях 

Ю. Глоговськоrо 

38. Львівський 
.міщанин . 

1834 р. 
19,4 х 12,8 см. 
№ 1620. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVIJ _ початку ХІХ ст. 
8 акварелях 

ю. Глоговськоrо 

39. Жінка 
з (львівського) 
передмістя. 
1834 р. 
19,7 х 12,5 см. 
№ 1593. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII _ початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю, Глоговськоrо 

40. Жінка 
з львівського 

перед.міст я. 
1834 р. 
19,7 Х 12 C~t. 
№ 1605. 
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УКРАІНСЬКИЙ 
НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початку ХІХ ст . 

в акварелях 

Ю. Глоговського 

41 . Жіпка 
з галицького 

перед.міст я 
(Львів) . 

1834 р. 
20,8 х 12 с.м. 
№ 1609. 
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УКРА!НСЬІШЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст . 

в акварелях 

Ю. Глоrовсько1·0 

42. Дівчина 
з галицького 

перед.міст я 
(Львів). 
1834 р . 
20,5 х 13 с.м. 
№ 1608. 
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VІіРАТНСЬКИЙ 

НАРО;J.НИЙ 

о;:r.яг 

XVII _ початку ХІХ ст. 
8 акварелях 

Ю . Глоговського 

43. Жінка 
3 галицького 

передмістя 
(Львів). 

1834 р. 
20,3 х 12 см. 
№ 1607. 
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VКРЛІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVll - початку ХІХ ст. 
в акІ)арелях 

Ю. Глоговськоrо 

44. Наречена 
з львівського 

передмістя. 
1834 р. 
19 х 11 с.м. 
№ 1606. 
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НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоrовського 

45. Наречена 
3 околиць 

Львова. 

1834 р. 
19,3 х 13 с.м. 
№ 1551. 

84 



УКРАІНСЬІ\ИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку .ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. ГлОrовського 

46. Міщанин 
з львівського 
перед.міст я 

у зи.мово.му 

одязі. 

1834 р . 
№ 1604. 
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УКРАІНСJ,КИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 

в акварелях 

Ю. Глоговськоrо 

47. Міщанин 
з львівського 

передмістя. 

1834 р. 
20 х 13,2 см. 
№ 1592. 
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УКРЛІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоговського 

48 . Жінка 
3 околиць 

Львова 
несе на базар 

сіно . 

1834 р. 
20,7 х 13,8 см. 

№ 1562. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початку ХІХ ст. 

в акварелях 

Ю. Глоговського 

49. Жінка 
з львівського 

перед.міст я 

у святково.му 

вбранні. 

1834 р. 
19,8 х 12,2 с.м. 
№ 1594. 

88 



\fКРЛІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVIJ - початку ХlЛ ст. 
u акварелях 
Ю. Глогоuського 

50. Жінка 
повертається 

з йордану . 
№ 1752. 
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УІ<РАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

ХУІІ - 11очатку ХІХ ст. 
о акваре11ях 

10 . Гло1·ооськоrо 

51. Жінка 
з околиць 

Львова 
з татарником. 

1834 р. 
19 х 12,8 см. 
№ 1563. 
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УКРАІНСЬКИА 

НАРОДНИЙ 

однг 

XVII _ початку ХІХ ст. 
8 акварелях 

10 . Глоrовськоrн 

52. Жінка 
3 околиць 

Львова. 

1834 р. 
№ 1522д. 
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УІ\РАТІ·ІСЬІ\ИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯІ 

XVII початку ХІХ ст. 
в акоар<>лях 

Ю. Гло1·оuсько1·0 

53. Жі1іка 
з Клепарова 
(Львів). 

1834 р. 
19,3 х 13,2 см. 
№ н:и. 
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УКРАІНСЬІ\ИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

ХУІІ - початку ХІХ ст . 

в акварелях 

Ю. Гдоrоuськоrо 

54. Жінка 
з Клепарова 

(Львів) 

іде на базар. 
1834 р. 
21,6 х 13,5 см. 
№ 1433. 
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VКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - 11очатку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоrовськоrо 

55. Парубо1с 
з Клепарова 
(Львів) . 

1834 р. 
19,2 х 13 см. 
№ 1432. 
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УКРАІНСЬІШЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст 
в акварелях 

Ю. Глоrовськоrо 

56. Селянин. 
з Клепарова 
(Львів). 

1834 р. 
20,4 х 2,8 с.м. 
№ 1431. 
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УІ(РАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVIr - 11очатку XlX ст 
в акварелях 

Ю. Глоrовського 

57. Седянин 
З ОКОJІUЦЬ 

Львова 
йде до міста 

з кошиком яєць 

1834 р. 
20 х 14,5 см. 

№ 1556. 
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УКРА!НСЬІШЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початку ХІХ ст. 

в акварелях 

Ю. Глоговського 

58. Селянин 
з околиць 

Львова 

повертається 

з базару. 

1834 р. 
20,5 х 13,8 см. 
№ 1559. 
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УКРА!НСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
8 акварелях 

Ю. Глоговського 

59. Селянин 
з-під Львова 

продає гриби. 
1834 р. 
19,3 х 11,3 см. 
№ 1558. 
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УКРЛІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
" аквареJ1ях 

Ю. Глоrоnсько 1 ·0 

60. Селянин 
3 околиць 

Львова 

на базарі . 

№ 1602. 

61 . Селянин 
з Жовківського 
повіту 

( .м. Нестеров, 
Львівська обл.) 

з бочкою 

дьогтю. 
№ 1915. 
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УКРАІНСЬКИЙ • ". 

НАРОДНИЙ 

одяг . 
XVII - початку ХІ~ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоговськоаlо 

62. Львівський 
дроворуб. 

1834 р. 
19,5 х 12 см. 
№ 1617. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 

в акварелях 

10. Глоговського 

63. Львівський 
продавець 

курей. 

1834 р. 
20 х 13,5 с.м. 

№ 1618. 
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УКРАІНСЬІШЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - по•1атку ХІХ ст. 

о акварелях 

Ю. Глоговськоrо 

64. Седянин 
З ОКОJІUЦЬ 

Львова 

продає 
кдечання 

на Зедені 
свята. 

1834 р. 
21,2 х 13,4 см. 
№ 1561. 

102 



VКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

І0. Глоговського 

65. Мітляр. 
1834 р. 
21 х 13,4 с.м. 
№ 1596. 
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VКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ с ·1• . 
и акварелях 

10. Глоговського 

66 . Селянин 
повертавться 

з йордану. 

№ 1751. 
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УІ\РАlНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XV II в акв~~~:~атку ХІХ ст. 
Ю. Глоrовського 

67. Львівський 
дроворуб. 

№ 1603. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 

в акварелях 

Ю. Глоrовського 

68. Селянип 
продав 

у Львові 
пісок. 

1834 р. 
21 ,6 х 13 см. 
№ 1588. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - 11очатку ХІХ ст. 
о акварелях 

Ю. Глоговського 

69. Селянин 
з Давидова 
(с. Давидів, 
П.устомитівський 
р-н 

Львівської 
обл.) 

несе до Львова 
снопи. 

1834 р. 
19,6 х 13,2 см. 
№ 1309. 
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УКРАІНСЬІ\ИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 

о акварелях 

Ю. Глоговськоrо 

70. Селянин 
з Мурованих 

Ляшок 

( с. Муроване, 
Старо

самбірський р-н 

Львівської 
обл.) 

несе 

за плечима 

сплетену 

.мату. 

1834 р. 
20,5 х 13 с.м. 
№ 1533. 
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УІ\РАІНСЬКИЙ 

НЛРОДІШЙ 

ОДЯГ 

XVII - 110" атку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю . Глогоnськоrо 

71. С ЄЛЯНUІІ 
з /{уликова 

( c.iti· f{улшсів, 

Н естеровський 

р- н 

Львівської 
обл.). 
1834 р. 
18,3 х 13,2 с.м. 
№ 1525 . 
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УІ\РАІНСЬКИЙ 

І·ІАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоговськоrо 

72. Селянип 
з околиць 

Львова 

несе на базар 
птахів. 

1834 р. 
20 Х 12,5 СЛІ. 
№ 1550. 
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УКРАІНСЬІ\ИЙ 

ІІАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - r~о11атку ХІХ ст. 
u акварелях 
Ю. Глогоиського 

7 3. Селянин 
3 околиць 

Давидова 
( с. Давидів, 
Пустомитівський 

р-н 

Львівської 

обл.). 
1834 р. 
№ 1311. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

10. Глоrовського 

74. Жінка 
з Наварії 
(с. Наварія, 
Пустомитівський 

р-н 

Львівської 
обл.). 

1834 р . 
21,7 х 12,5 с.м. 
№ 1660. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяr 

XVII - початку ХІХ ст. 

в акварелях 

Ю. Глоrовськоrо 

75. Селянка 
з Винник 

(Львів). 
1834 р. 
23,2 х 14,3 см. 
№ 1887. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

Х VII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю . Г лоrовського 

76. Дівчина 
з Чижикова 
під Винниками 

(Пустомитівський 
р- н 

Львівської 
обл.). 

19,6 х 13,1 см. 
№ 1307. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

10. Глоговського 

77. Жінка 
з Давидова 
( с. Давидів, 
П усто.митівський 

р-н 

Львівської 

обл.) . 
1834 р. 
19 х 13 с.м. 
№ 1310. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одлr 

ХVІІ - 11очатку ХІХ ст. 

в акварелях 

10. Глоговськоrо 

78. Жінка 
з Куликова 
( с.мт Куликів, 
fl естеровський 
р-н 

Львівської 
обл.). 

1834 р. 
№ 1526. 
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УІ\РАІНС ЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю . Глоrовського 

79. Дівчина 
з Городка 

(.м. Городок 
Львівської 

обл . ). 

1834 р . 
18,8 х 0,7 с.м. 
№ 1356. 
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УІ\РАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XV11 початку ХІХ ст. 

н акварелях 

Ю. Глоговськоrо 

80. Жінка 
з Городка 

( .м. Городок 
Львівської 

обл.). 

1834 р. 
18,8 х 12 см. 
№ 1357. 

118 



УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

. ~VII - поч атку ХІХ ст . 
в акварелях 

Ю. Глоговс ькоrо 

1 Гол овацкий Я . 
О костюма х 
или народном убран·
ст ве ... - С . 7. 

Ю. Глоговський зафіксував одяг різних соціальних 
верств Жителів Львова та його передмість. Найбіль
ше показано ним міщан початку ХІХ ст., хоча й не
рівномірно представлених відносно чоловічого та 
жіночого одяrу. Так, жіночий одяг репрезентує лише 
один малюнок, а чоловічий - шість. Але навіть ця 

незначна кількість акварелей несе цікаву інформацію, 

зокрема про ті елементи одягу, які в кінці ХІХ ст. 

уже вийшли з побутування. На акварелі 28 (No 1621) 
бачимо молоду міщанку, одягнену, як і селянки при
леглих до Львова сіл, у білу сорочку, червону шну
ровану · безрукавку з глибоким круглим викотом. Не
великий виложистий комір сорочки застібнуто на 
гудзик. Прилягає до шиї поверх сорочки три-чотири 
разки червоного намиста. Поясний одяг - спідниця 

з трьома стрічками по подолу і біла запаска . Верхнім 
одягом, як видно, служить синій піджак-куртик віль

ного покрою , недовгий, підбитий білим хутром. З та
кого Ж самого хутра зроблено і великий круглий 
комір, біля якого Замість гудзика схожа на брошку 
застібка червоного кольору зі звисаючими червоними 
стрічками. 

На голові у жінки високий чорний капелюшок із 
фігурним вирізом над чолом і широким білим заломом 
над скронями і ззаду. Залом і фігурний виріз оздоб
лені білим мереживом. На тулії капелюшка по 
горизонталі - золотиста стрічка з червоною смуж
кою. Така ж стрічка іде з-під залома вгору , де 
зав'язана кокетливим бантом. Елегантні капелюшок 
і черевички - явна ознака одягу міщанки , хоча 
загалом у костюмі багато компонентів, спільних 
з селянським одягом. Це перш за все - сорочка, 
фартух, безрукавка. Спідниця за кроєм також наслі
дує традиційну народну, але пошита вона не 3 домо
тканого, а з фабричного матеріалу. Оздоблення 
стрічками долішньої частини спідниці також ха
рактерне для народного одягу, але стрічки, вірогідно, 

нашиті з якогось модного матеріалу. Згадані ком
поненти одягу зберігались у селянському костюмі 
ще в середині ХХ ст. Швидшим змінам піддавались 

форми головних уборів. Жіночий капелюшок, за
мальований Ю. Глоговським на початку ХІХ ст . , 
в кінці ХІХ ст. вже не побутував. 

В той час коли Ю. Глоговський робив малюнки, 
міщанство складалось переважно із ремісничого 

люду - шевців, м'ясників, ситників та пекарів, 
кравців, прядильників, квітникарів та ін. Я. Головаць
кий відзначає існування і таких промислів у містах 

Галичини, як садівництво і борошнярство 1• 

Ю .. Глоговський, висвітлюючи побут своєї епохи, 
представляє різні типИ львівських міщан: кухарку 
(27 , Ni 1611 ), круп'ярку (29, No 1597), квіт-
11икарку (32, No 1612), борошнярку (30, No 1598), 
служницю у верхньому святковому вбранні (31, 
.Nu 1610 ). Всі вони одягнені у білі сорочки. Кухарка , 
квітникарка і служниця - у червоних шнурованих 
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УКРАІнськИй 
НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVll - початку ХІХ і'Т . 
в акварелях 

Ю. Глоговського 

2 Стамеров К. Нариси 
з історії костюмів .
С. 179. 

3 Риzельман А. Лето · 
писное повествование 

о Малой России ... 

4 Портрет Параски 
Сулими. Державний 

музей українсЬІ<оrо 
образотворчого мис 
тецт в а УРСР. БлИзько 
175 4 р. 

безрукавках, з rлибоким вирізом . Спідниці тради
ційноrо крою, довrі , в поясі зібрані в складки. На 
більшості акварелей подані спідниці у поздовжні 
смуrи - жовті і сині, або червоні і сині. Поверх 
спідниці або верхнього одяrу - біліїй фартух, дуже 
широкий_ , що обrортав майже весь стан. Кухарка 
одяrнута у короткий білий кожушок з виложистим 
коміром. У круп'ярки п_оверх білої сорочки з вило
жистим коміром - синя « кохта » з великим викотом 

біля шиї і великим круrлим коміром. Нижче коміра 
на грудях - кілька рядів rолубих петлиць. Борошняр
ка зображена у верхньому одязі - на ній кавтан, 
прилягаючий до стану, з великим виложистим ко

міром, окантований світло-голубою тканиною, оздоба 
з тасьми імітує прохідку. На спині з обох боків від 
пройми рукава до талії іде шов, декорований світло
голубою тканиною. Імітація прохідки на спинці 
каптана свідчить про те, що цей одяг походить 
від давньої свити, яка на початку ХІХ ст. ще широко 
побутувала в селах. 

Головні убори львівських міщанок - хустки і ка
пелюшки. Хустки пов'язували різноманітними ви

гадливими способами. На кухарці зелена у квіти 
хустка обвита довкола голови, зав'язана вузлом на 
тім'ї . Біла хустка круn'ярки зав'язана так, що два 

кінці, перехрещуючись ззаду, утворюють великий 

бант над чолом. Молода квітникарка зображена у 
літньому одязі, на голові у неї - кокетливий ка

пелюшок, з-під якого звисає на спину довrа коса, 

· З вплетеною червоною стрічкою, з бантом на кінці. 
Високий капелюшок чорного кольору має фіrурний 
виріз над чолом, прикрашений великим червоним бан
том, квітами та rілочками. Борошнярка - в осінньо

зимовому вбранні. На голові у неї шапка - « Кап
тур » із зеленої тканини, опушеної хутром. По спині 
з-під шапки спадають на комір червоні стрічки. 

Ззаду ця шапка нагадує шапку-кораблик , яку но
сили укf аїнські заможні дівчата і жінки уже 

. з XVI ст. Вона добре відома нам з малюнків О. І . Рі
rельмана 3, із портретноrо живопису XVIII ст. 4 

Львівська служниця зображена без головноrо убору. 
Волосся розділене на проділ, гладко зачесане. Коса, 
очевидно, опущена на спину. 

У всіх жінок на шиї три - п'ять разків червоного 
намиста. Всі вони взуті в чоботи, крім квітникарки, 
на ногах у якої чорно-білі черевички, з червоними 
зав'язками « На бантик » . На підставі цих акварелей 
можна твердити, що одяr львівських міщанок ХІХ ст. 
складався з тих самих компонен'І'ів, що · і селянський 
одяг того часу,- сорочки, спідниці, фартуха. Від
мінності поляrали у тому, що городянки шили спідниці 
з фабричної тканини; фартух у них, на відміну від 
вужчого селянського, обгортав майже весь стан, 
закріплювали йоrо трохи вище талії, інколи навіть 
на верхній одяг, що "відрізнявся: від селянськоrо, як 
правило, інтенсивнішим колоритом. 
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УКРАІНСЬІШЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - ночатку Х ІХ ст . 
в аквареллх 

Ю . Глоговського 

5 Рь~баков Б. Ремесло 
Древней Ру си .- М. , 
1948.- с. 405. 

Шість акварелей зображують чоловічий одяг 
львівських міщан . На цих малюнках добре пока
зано крій верхнього чоловічого одягу. Принагідно слід 
відзначити певний соціальний нюанс: художник, як 
правило, малює осіб із середовища заможних міщан 
або ж і міщан середнього достатку. Міщанин се
реднього достатку одягнутий в осінній верхній одяг 
(36, No 1616). Це довга кори•mева капота, за кроєм 
подібна до свити: приталена, з прохідкою і складка
ми. Комір невеликий, рукава з високими манжетами. 
Заможніші міщани теж носили приталені капоти, 
але з дорожчого синього сукна, з червоними вило

гами, на нагрудній частині капоти ішло п'ять рядів 
петлиць із жовтого позументу. Капоту підперезу
вали високим шкіряним поясом, який застібався на 
чотири ряди пряжок . Пояс іноді робили такий ши
рокий, що він закривав три нижніх ряди петлиць 

(33, No 1623) . 
Зимою міщани, як бачимо, носили Рерхній довго

полий одяг - опанчу, із сукна, з коміром-стійкою, 
вилогами. Опанча - один з найдавніших компонен

тів слов'янського одягу. Термін «опона» в значенні 

тканини відомий з часів Київської Русі 5 . В кінці 
ХІХ ст . всюди на Україні побутувала свита з капю
шоном ( бородицею, богородицею, башликом, капою), 
яку в Подільській губернії, на Галичині називали 
опанчею, а в східних областях - кобеняком. Таке 
широке побутування і популярність в народі верх
нього одягу з капюшоном і збереження старовинної 
його назви наводять на думку про давнє його по

ходження. Тут хочеться згадати гуцульську гуглю -
первісний капюшон, що служив опоною, захистом 

у негоду. Це верхній суконний плащевидний одяг, 
який має форму незшитого з одного довгого боку 
мішка. Починаючи від цієї форми - незшитого мішка, 

капюшон зазнав поступових перетворень . Він поко

ротшав, не пришивався до одягу, а накидався на 

голову, закривав усе обличчя, мав прорізи для очей, 
носа, рота. На початку ХІХ ст. капюшон (бородиця, 
каптур ) уже пришитий до коміра верхнього одягу, 

він звисав по спині і сягав аж до пояса. Коли капю
шон одягали на голову , то у верхній частині він був 
уже заокруглений. 

В опанчі, зображеній на акварелі 34 (No 1622), 
плечовий шов опущений від лінії плеча , спинка ви
кроєна з прохідкою і складками з обох боків від про
хідки. Шви і пояс оздоблені червоним шнуром. Ззаду 
посередині пояса шнур з верхньої частини пояса 
переходить на нижню і зав'язується. Одяг вигадли
вий, з орієнтацією на моду. До такої опанчі чоловік 
одягав високу сіру шапку із синім верхом і ' розрізом 
ззаду , стягнутим трьома рядами червоних стрічок 

(таку шапку називали " шапка на завісах »), взувався 
у чоботи. 

На одній із акварелей (35, No 1624) художник 
компонує трифігурну комцозицію, uоказавши одного 
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чоловіка у фас, другого - зі спини, третього - упро
філь. У сі вони одягнені в опанчі однакового крою, як 
і на попередніх малюнках, але капюшон і оздоби 

усього одягу різні. Капюшон значно більше видовже
ний, завершується він трикутником, комір - неве
ликий, круглий. Застібається опанча високо під шиєю , 
але її можна було носити і з викладеними вилогами. 
Найчастіше вони червоного кольору, 

На _ нагрудній частині розміщено сім рядів чер
воних петлиць, а також два рядки металевих гуд

зиків. Червоний пояс з м'якої . тканини, зав'язаний 

спереду, кінці звисають по боках. 
Крім шапки "на завісах» носили чоловіки і високу 

циліндричну - чорну або сиву, з невеликим розрізом 
ззаду чи збоку. Верх шапки і високу тулію робили 
з червоного або синього сукна. Сукняну тулію об
лямовували такою ж високою смугою овечого хутра . 

Заможні міщани носили багатший одяг (37, 
№ 1619; 38, № 1620), зокрема з дорогого фабрич
ного сукна зелені делії, які побутували у XVII
XVIII ст. Делію, як і колись, підбивали дорогим хут
ром - лисиці, рисі, соболя. Проте крій її трохи змі
нився - делія почала нагадувати прямоспинні се
лянські кожухи. Як і раніше, вона шилася без скла
док на спині, але тісно прилягаючою до стану. (За: 
можніші селяни, особливо із шляхти, наслідуючи моду 
міщан, покривали синьою або зеленою тканиною ко
жухи.) До делії одягали високу циліндричну сиву 

шапку, зелений верх шапки нагадує за формою берет. 

Він більший від тулії і нависає як дашок. Інколи 
зверху на такому дашку пришитий великий, зробле
ний з тканини гудзик - «Талер». Зафіксовано також 

шапку з чотирикутним верхом, облямовану хутром. 
Взувалися заможні міщани, як видно з акварелі, 
в чоботи. 

Як відомо, міщанський одяг піддавався впливам 
моди і змінювався швидше, ніж селянський. Тому не 

дивно, що в кінці ХІХ ст. вже не бачимо в міщанському 
костюмі львів'ян багатьох деталей, які широко побу
тували ще на початку століття. 

Навіть невелика кількість малюнків, зроблених 
Ю. Глоговським, дає цінні відомості про міщанський 
костюм і його колорит, способи носити, про головні 
убори, доповнення до одягу. 

На малюнках зафіксовано різні форми шапок: 
високі з чотирикутним верхом, обшиті в нижній ча
стині хутром; високі циліндричні з круглим плоским 

синім, зеленим або червоним верхом, із розрізом 
ззаду, "на завісах», стягнутим червоними або синіми 
стрічками; високі циліндричні шапки без розрізу, без 
"завісів », з круглим синім або зеленим верхом, біль
шим за об'ємом від тулії з «Талером». Деякі з цих 
форм шапок побутували в інших етнографічних ре
гіонах України. Шапка «На завісах», яку називали 

«Мазниця», зафіксована в кінці ХІХ ст. у побуті 
населення По1;1;ілля 6 , а висока циліндрична шапка 
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« без зав1с1в » у видозміненій формі, значно нижча , 
побутувала на початку ХХ ст. на Поліссі і назива-

7 
лася там « кучІ\!а » . 

З малюнків Ю. Глоговського довідуємося, що мі
щани носили високі шкіряні пояси , які в кінці ХІХ ст. 

вже не побутували. Трохи вужчі пояси носили селяни 
Волині і Галичини на початку ХХ ст. Оскільки пояс 
був високий, застібали його за допомогою кількох 
нашитих на нього ремінців з пряжками з одного 

боку і без пряжок - з другого. Ці накладні ремінці 
прикрашали металевими гудзиками. 

Подібні високі пояси, але значно багатше деко
ровані , становили невід'ємну частину костюма гуцу
лів аж до початку ХХ ст. На Гуцульщині ці пояси 
називали " чересами ». 

Жінки з передмість Львова одягнені у традиційну 
народну білу сорочку, червону спідницю, окантовану 
внизу жовтою смужкою (49, № 1594) , або у спідницю 
в поздовжні смужки. В холодну пору року, як правило, 
одягали синій або зелений верхній одяг - кавтан , 
який повторював крій свитки з прохідкою ( 49, 
№ 1594) . Кавтан мав великий виложистий комір, 

в нагрудній частині - петлиці із жовтої тасьми або 
червоного шнура. Відомі як верхній одяг і короткі 

піджаки - куртики , що мали великий виложистий 

комір, спинку з прохідкою (39, № 1593). Жінки 
з передмість запинались хустками, які складали 

по діагоналі, перехрещуючи два кінці на потилиці, 

зв'язуючи їх на тім'ї (49, № 1594). Хустку інколи 
пов'язували і таким чином, що два кінці перехрещува
ли під підборіддям і зав'язували вузлом на потилиці 
(40, № 1605). Крім хусток носили в 'язані очіпки 
з кольоровим бантом, зав'язаним над чолом. Червоні 
стрічки випущені з-під очіпка, вони звисали ззаду на 

комір (39, № 1593). Жінки тут узуті або у червоні 
чоботи , або туфлі з червоними зав'язками. Жіночий 
костюм обов'язково доповнювала біла запаска, по
в'язана в талії по верхньому одягу (41, № 1609) . 

Як бачимо, костюм жінок львівських передмість 
складався із тих самих компонентів, що і вбрання 
селянок. Його відрізняють лише деякі незначні 
елементи. Так, верхній одяг шили не з білого чи 
темно-коричневого доморобного сукна, як у селянок, 
а із синьої та зеленої фабричної тканини . Крій 
верхнього одягу залишався таким, як у селянських 

свитах із наближених до Львова сіл. 
Привертають увагу дві акварелі Ю. Глоговського, 

на яких зображено обрядовий одяг, зокрема весі_льний. 
На нареченій із львівського передмістя (44, № 1606) 
біла сорочка, біла довг11. спідниця, шнурована червона 
безрукавка з великим викотом, щоб показати чотири
п'ять разків намиста. 

Як верхній одяг бачимо тут розпашний довго
полий кавтан. з тонкої шерстяної тканини. На голові 
вінок із квітів, від якого на спину опущені кольо

рові стрічки. 
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Наречена з околиць Львова (45, № 1551) одяг
нена у синє зимове пальто ~ « футерко » з великим 

виложистим круглим хутряним коміром. Долішня 

частина рукавів також оздоблена хутром. З-під 
« футерка » на шиї виглядає білий виложистий ко
мірець сорочки. Внизу видно довгу спідницю у сині 
і червоні вертикальні смуги. Поверх « футерка » по
в 'язана запаска. Наречена із передмістя не мала 
запаски. Ця деталь в одязі наречених кінця ХІХ ст. 
вже не характерна. Фартух або запаску в кінці 
ХІХ ст., як правило, носили під верхнім одягом. 

На голові в нареченої із околиць Львова вінок із 
зелених гілочок з червоними ягідками, на спину 
опущені кольорові стрічки. 

Ці два весільні костюми засвідчують стійкість 

українських народних традицій. Більшість компонен
тів затрималась у весільному костюмі селянської дів
чини аж до початку ХХ ст. Співставляючи акварелі 
Ю. Глоговського, можемо помітити і ознаки процесу 
трансформації весільного народного костюма. Як уже 

говорилося, і в селянських дівчат, і в міщанок ве
сільний костюм переважно складався з тих самих 

компонентів. Проте під впливом міського побуту в 
ньому з'являються і деякі відмінності. У зображе
ному Ю. Глоговським весільному жіночому костю
мі із віддалених від Львова сіл верхнЩ одяг пред
ставлений свитою, тоді як у міщанок - кавтаном 
і « футерком » . Селянські дівчата носили запаску 
під верхнім одягом. Така складова частина костюма, 
як безрукавка-корсетка, побутувала лише у міщанок 
і порівняно з іншими компонентами костюма була 
новим явищем. Корсетка відсутня на малюнках 
селянського вбрання Рігельмана 8 , зроблених раніше 
Ю. Глоговського. В східних областях України корсетка 
увійшла в селянський побут у 20-30-х роках ХІХ ст. 
Це сталося тоді, коли в село проникли бавовняні 
фабричні тканини і прямоспинну безрукавку-катанку 
із сукна замінили корсеткою з « вусами » з легкої 

тканини. У селах західних областей України корсетка 
становить невід'ємну складову частину костюма лише 

в кінці ХІХ ст., та й то далеко не в усіх районах . 
Чоловічий комплекс одягу у львівських перед

містях включав білу сорочку з невеликим виложис
тим коміром, заправлену у штани, а штанини, в свою 

чергу, заправлені у чоботи. Крій верхнього одягу -
жупана в основі своїй залишався таким, як і в .XVII
XVIII ст . Проте на початку ХІХ ст. жупан поєднав 

у собі риси. жупана і кунтуша. Жупан У?Ке не шиють 
з тим розрахунком, що зверху одягатиметься кунтуш. 

Він сам стає винятково верхнім одягом. Тому його 
роблять із кольорового сукна , · інколи підбивають 
хутром, пришивають великий хутряний комір , обкла
дають хутром манжети. Лацкани також іноді роблять 
хутряні або з тканини іншого кольору. Нагрудну ча
стину ,.,.о~добщgють _.червони.!"1и .~бО"" ~жов·р1ми петЛ:и -' · 

цями · {'16, .N'o ~-60~). Поли в "Ж~п~.\На , як _,і ранііпе , 
_ _ .,;- . 

124 



УКРАІНСЬКИЙ 

НА РОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - Початку ХІХ ст . 
в акwарєлях 

Ю . Глоrовського 

не заходять одна за одну. На початку ХІХ ст. жупан 

уже не носять довгим , до кісточок , як колись. Його 
довжина сягає }{Олін. 

Як верхній одяг чоловіка із львівського перед

містя зафіксовано капоту . Одяг замальований зі спи
ни. Спинка капоти викроєна на зразок свити з про

хідкою . З обох сторін від прохідки розміщено по 
три складки. Капота довша від жупана , просторіша·, -· 

підперезана червоним шкіряним поясом. 
Чоловіки з передмість , як бачимо з малюнків 

Ю. Глоговського, носили ВИ{;ОКі, циліндричні шапки 

з овечого хутра , із розрізом ззаду - « на завісах » . 

На ногах - чоботи. 
Ю. Глоговський зробив шість акварелей із зо

браж(шням селянок з околиць Львова та навколиш
ніх сіл , які йдуть на базар. На акварелі 48 (№ 1562) 
бачимо жінку у біл ій сорочці з невеликим виложис
тим коміром, довгій білій спідниці. Голова покрита 
білою хусткою, складеною косинцем . Два її кінці 

перехрещуються на потилиці під кінцем , який вільно 

звисає ззаду, і зав 'язані вузликом над чолом . Жінка 
несе до Львова сіно на продаж. Вона тримає три 

в'язочки сіна, схожі на снопи, акуратно укладені 

по горизонталі на полотняній хустці ззаду. Одна 
в 'язка висить спереду . 

Інша жінка з околиць Львова (51, No 1563) 
зображена у короткій сірій свитці, з-під якої вигляда
ють довга червона спідниця і білий фартух. Голова 
пов 'язана двома білими хустками. Верхня зав 'язана 
таким чином , що два її кінці перехрещені під підбо
ріддям і зав'язані ззаду. На плечах у жінки висить 

мішок. В руках зілля - татарник, який пµодавали 

перед зеленими святами. 

З етнографічною точністю замальовував Ю . Гло
говський селян у різних положеннях: сr: ~реду , зза

ду, збоку, щоб краще показати крій одягу , спосо
би пов'язування головних уборів. На акварелі 52 
(№ 1552а ) бачимо жінку , замальовану зі спини . На 
ній синій каптан з червоним виложистим коміром , 

в талії він підв 'язаний білою хусткою, складеною 
по діагоналі , оздобленою червоними смужками. З-під 
кавтана виглядає спідниця у білу, синю , червону 
поздовжні смужки. На голові жінки біла хустка , по
в 'язана таким чином , що два її кінці перехрещені 
під двома іншими на потилиці, а потім зав 'язані на 
тім ' ї . 

Костюм селянки, що продає гриби, які вона тримає 
у великому решеті (№ 1601 ) цікавий головним убором. 
Її хустка пов'язана поверх високої твердої обруче
подібної кибалки . Кінці хустки перехрещені під під
боріддям і зав'язані вузликом на потилиці . 

На акварелі 53 (№ 1434) Ю . Глоговський зо
бразив жінку з Клепарова у сірій свитці. Крій свитки 
поданий чітко. Силует приталений. На спинці свитки 

червоний шнур імітує прохідку. Це свідчить про те, 

що у селах, наближених до Львова. крій свитки 
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трансформувався швидше, ніж в інших регіонах. 

Наприклад, на Бойківщині і Поліссі свип\а з про

хідкою побутувала ще у 50-ті роки ХХ ст. 
Інша жінка з цієї ж місцевості (54, No 1433), 

очевидно, йде на базар. Одягнена вона у короткий 
синій піджак - куртик. З-під нього виглядає спід
ниця у червоні й сині квіти. Поверх піджака-куртика 
пов'язаний рожевий фартух. 

На голові - дві хустки ; з-під велююї зеленої , за

в 'язаної • назад кінцями • , видно другу - білу, яка 
щільно облягає чоло. Жінка несе за спиною в клунку 
щось на продаж. Кінці клунка зав'язані у неї на гру
дях. В руках невеликий кошик. Акварель зроблена 
у 1834 р. Але й ще сьогодні на львівських базарах 
можна спостерігати і такий спосіб пов'язування го
лови двома хустками і такий спосіб переносити не
важку поклажу. 

Селянин з Клепарова (55 , No 1432 ) одягнений 
у довгу , нижче колін, білу полотняну сорочку, із 
коміром-стійкою і довгим розрізом спереду. Комір 

стягнутий червоною стрічкою . Сорочка підперезана 

червоним поясом з тканини. Цікавий крій рукава 
сорочки - він має приспущену пройму, низ рукава 

зібраний у « брижі » . Полотняні штани неширокі . На 
ногах - шкіряне взуття. На голові - валяна висо

ка шапка із сферичним верхом , подібна до валяного 
поліського ковпака. 

Інший селянин - • парубок з Клепарова » (56 , 
No 1431 ) зображений у верхньому осінньому одязі . 
На ньому сіра до колін свитка без оздоб , підперезана 
червоним поясом. На голов і висока, циліндричної 

форми шапка із зеленим верхом. Штани заправлені 
в чорні чоботи із загнутими назовні халявами. Па
рубок несе за спиною якийсь предмет, вкладений 
у спеціально пристосований для цього шмат тканини , 

І\інці якої він тримає спереду. Очевидно, Ю . Гло
rовський хотів підкреслити поширеність цього спосо

бу носити поклажу у селян Львівщини, тому й зобра
зив його на кількох акварелях. 

Селяни з інших околиць Львова, зображені на 
а~шарелях (57 , No 1556; 64, No 1561) , одягнені у довгі 
білі сорочки з невеликим виложистим коміром або 
обшивкою замість нього . У більшості випадків комір 
сорочки стягується червоною стрічкою. Інколи сороч

ка застібається на гудзик. Червону стрічку біля 
коміра бачимо як у молодих , так і у старших чоло
віІ\ів. Штани заправлені в чоботи . Верхній одяг -
свитка , в холодну пору - звичайний або критий сук
ном 1южух. Іноді з - під свитки або 1южуха виглядає 
довгий одяг , виготовлений із сукна природного кольо

ру вовни. Верхній одяг підперезували червоним поя

сом. На голові високі циліндричні шапки з овечого 
хутра з су1юнним зеленим чи синім верхом або со
лом'яні капелюхи (58, No 1559; 73 , No 1311 ). 

Оскільки селяни прибували до Львова з різних 
навколишніх сіл , то закономірно, що їх одяг мав 
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певні локальні відмінності. Наприклад, селянин з око

лиць Львова, що несе на базар продавати яйця (57, 
No 1556), одягненцй так само, як і інші селяни, але 
в руках у нього плетений , видовжений по горизон

талі кошик із шувару. В іншого селянина, що несе 
на базар продавати слимаки (26, No 1557 ), кошик 
меншого розміру і виплетений з лози. Продавець 

грибів (5.9, No 1558) взутий не в чоботи , як інші 
селяни , а в постоли. На ньому вузькі полотняні шта
ни. З-під білої свитки виглядає світло-коричневий 
суконний кавтан, який нагадує кроєм жупан без ру 
кавів. Через плече перекинута біла полотняна торба, 
на руці - довга в 'язка грибів . 

Один із селян продає сита, кошики і дерев ' яне 

взуття без задників - « дерев'яники » (60, No 1602). 
На Поліссі це взуття називали « дрепи » , « Трепи » . 

Він одягнений у білу свитку, підперез ану червоним 
поясом. На голові - висока голуба шапка із чорною 
і жовтою горизонтальними смугами . Взутий він у чор

ні чоботи з відвернутими назовні халявами. Такі 
чоботи селяни називали " великі угнівські ». Очевидно , 
їх виготовляли шевці і з села Угнів, одного з найбіль
ших в Галичині осередків шевського промислу 9 . Через 
праве плече перекинутий ремінь, на якому на груди 

звисають складені одне в одне сита, а на спину -
кошики. 

Львівський дроворуб (62, No 1617 ) у сірій свитці 
без оздоб, з коміром-стійкою, у високій чорній ци
ліндричній овечій шапці , з зеленим верхом. В одній 

руці тримає пилку, в другій - сокиру. 

Продавець курей (63, № 1618) одягнений у синю 
капоту , підперезаний шкіряним поясом. На голові 

широкополий чорний капелюх. На спині в нього ви

сить клітка, яка всередині має ще одну перегородку, 

тобто клітка складається з трьох секцій , розміщених 
одна над одною. На двох нижніх денцях сидять кури. 

Селянин може нести в такій клітці на базар одразу 
кілька курей. 

На іншій акварелі (64, No 1561 ) бачимо селянина, 
який продає зелені галузки на зелені свята. Ціка

вий спосіб , яким селянин утримує ці галузки. Вони 
укладені одна до одної , наче сніп. У верхній частині 

" снопи » стягнуті полотняним рядном , складеним по 

діагоналі. Два його кінці спадають спереду на груди, 

і селянин їх тримає рукою . В другій руці в селянина -
теж зелені галузки. Селянин, що продає мітли (65 , 
No 1596), в такий же спосіб тримає їх на спині. 

Одяг селянина , що повертається з базару ( 58, 
No 1559 ), не відрізняється від одягу інших селян 

з околиць Львова. Ю. Глоговський акцентує увагу на 
тому, що селянин купив на базарі. Він несе, поклавши 
на плече, Лопату. На держаку лопати висять чоботи. 

Інший селянин, що продає у Львові пісок (68, 
№ 1588), зображений із невеликим , зав 'язаним мо
тузком мішком за плечима і лопатою під рукою. 
Мішок прив'язаний шнурком, вузол шнурка з ав 'яз а-
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ний на грудях. Селянин із с. Давидів , під Львовом, 

несе на базар три снопи (69, No 1309). Вони зв 'язані 
шкіряним поясом , перекинутим через плече таким 

чином , що два снопи звисають на спину , а один -
на груди. Інший селянин із с. Ляшки Муровані (тепер 
с. Муроване Пустомитівського р- ну Львівської обл.) 
продає виплетену із шувару мату, оздоблену з одного, 
довшого боку орнаментом ( 70, No 1533 ). Мата згор
цута валиком, зв'язана мотузком, і тримає і:І селянин 

за плечима на палиці. Селянин з Куликова (71, 
No 1525) продає ворсовий килимок , биті валянки. За 
стщою в нього- великий вузол з хустки чи рядна , 

кінці якого зав'язані під підборіддям і спадають на 
груди. 

В згаданій серії малюнків бачимо селянина з 
околиць Львова , що несе на базар співучих птахів 
(72, No 1550). Його верхній одяг дещо відмінний від 
одягу селян з околиць Львова. На ньому прилеглого 

силуету сіра капота, дуже подібна на жупан. Відріз
няється від жупана тим, що довша і просторіша, за

стібнута не петлицями, а гудзиками. У капоти 'поли 
заходять одна на одну, а в жупана ледве стикаються. 

Комір у капоти - стійка, яку трохи відгинають. Тому 

Я . Головацький відзначає, що • Комір ?; капоти стоячий 
і відкладений в один і той же час » 1 

• 

На малюнку Ю. Глоговського (72, No 1550) 
бачимо капоту з комірqм-стійкою і синіми лацка
нами . У нагрудній частині , вздовж піл , аж до пояса 
викладені аплікацією зубці, як і лацкани - з синьої 
тканини. Капота підперезана широким шкіряним 

поясом. Цей верхній одяг був характерний для 
міщан та заможних селян. Проте міщани шили ка
поти не з сірої , домашнього виготовлення тканини , 

а з синьої, тонкої вовни фабричного виготовлення. 
На голові у продавця птахів - висока циліндрична 

овеча шапка. 

З цих малюнків бачимо, що селяни з околиць 
Львова носили білу сорочку, свитку, капоту , кроєм 
подібну до жупана , відомого з малюнків. XVII
XVIII ст. Характерним головним убором була ви
сока циліндрична шапка із синім або зеленим 
верхом - така сама , як і в міщан. Крім ТаІ{ОЇ шапки 
селяни носили високі , зв'язані з fІ "nняних ниток го

лубі у поперечні смуги шапки. Взимку ходили в 
чоботах , у деяких селах в • угнівських » без каблу
ків - • Обцасів » , на простих підковах . Бідніші селяни 
взувались у постоли . 

Згадана серія малюнків Ю. Глогов~ького - одне 
з джерел , ю<е доповнює наші знання не лише про 

одяг , а й деякі побутові аспекти, зокрема про торгівлю 
у Львові. 

На кількох акварелях Ю . Глоrовський подає 

типи селянок із різних сіл, прилеглих до Львова. 

Жінка з с. Наварія (74, No 1660 ) одягнена у білу , 
без оздоб сорочку з виложистим коміром , червоною 
стрічкою біля нього. Лінія плеча в сорочці опущена. 
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Поверх неї одягнута голуба безрукавка, спідниця 
полотняна, охриста, оздоблена поздовжніми смугами 
синьої вибійки . На талії прикріплений білий фартух. 
На голові біла хустка, два кінці якої, перехрещу
ючись на потилиці , зав'язані у вузлик високо над 
чолом. На ногах чорні чоботи. 

Дівчина із с. Чишки (тепер Пустомитівський р-н) 

одягнена у білу сорочку з виложистим коміром і 
білу спідницю (76, № 1307). На плечах - безру
кавна накидка, зібрана біля шиї у дрібні складочки 
і обшита вузькою смужкою тканини. Одяг такого 
крою, але з вовняної тканини домашнього вироб
ництва у смужки (фартух, фартушок) був характер
ний для польського жіночого костюма 11

• На голо
ві - синя хустка, складена трикутником, пов 'язана 

так, що два кінці , перехрещуючись на потилиці, 
зав'язані високо над чолом. Взута дівчина у чорні 

туфлі. Голова селянки з Винників (тепер Черво

ноармійський р-н Львова) пов'язана так , як і у 
селянки із с. Чишки. Біла хустка оздоблена черво
ною вузькою смужкою. На ногах у жінки з Винників
чорні чоботи. В руках - корзина, плетена із шувару 

(75, No 1887). 
Дещо відмінний одяг селянок с. Давидів ( тепер 

Пустомитівський р-н). Одна з них (№ 1312) одягнена 
у білу сорочку з коміром-оборкою, червону шну
ровану безрукавку. Поверх сорочки і безрукавки -
короткий синій піджак-куртик 3 пелериною. Хустка 
пов'язана так, як у селянок із сіл Винники і Чишки. 
Прикрасами служать один разок червоного намиста 

і хрестик. На ногах - сині панчохи і туфлі. В ру

ках - плетена корзина овальної форми. Інша .:хів

чина (77, № 1310), зображена зі спини, у довгш1у 
зеленому кавтані такого крою, як і свити з про

хідкою. З кожного боку від прохідки по чотири 
складки - фалди. Кавтан оздоблений жовтою тась
мою. Комір і манжети з хутра. Голова пов'язана 

двома хустками. Нижня біла хустка пов'язана. я:к 
у селянки з Давидова. Друга, верхня хустка ск:1 а 
дена по діагоналі кілька разів , нею обвита голова 
під підборіддям, кінці зав 'язані на тім'ї. 

Дві акварелі (79, № 1356; 80, № 1357) ху.:хшк
ник зробив у Городку Львівської обл" де зарису
вав одяг дівчини і жінки. За колоритом костю'\1 
жінки з Городка такий, як у жінки з Яворівщинп . 
На ній біла сорочка, спідниця-мальованка , бі.~.а 
запаска, червоний пояс. 

Верхній одяг - короткий, нижче тадії кабат з 

прямими рукавами. Біла хустка , зав'язана таюm 

чином , що закриває голову і скроні , а її кінuі , 

схрещуючись на потилиці, зав'язані на тім ' ї . C.i..i.:x 
знову ж таки відзначити такий важливий для нас 

момент у роботі художника: майже на всіх ммюн
ках фігури зображені в характерному середовищі. 
з доповненнями , які вказують на вид занять. ви
світлюють побут . О сь і на цьому мадюнку жінка 

129 



УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоговського 

тримає в руках кошик, виплетений з шувару. Деталь

но виписані форма кошика, речі, які селянка туди 

поклала. 

Дівчина-міщанка з Городка одягнута так само, 
як і дівчата-міщанки зі Львова (79, № 1356),
у білу сорочку , білу спідницю у поздовжні червоні 
смуги, білу запаску, червону шнуровану кірсетку 
з глибоким круглим викотом, синій кавтан із білою 
підкладкою , білим коміром і вилогами. На голові 
в неї біла .хустка, зав'язана на потилиці так , що тім'я 
відкрите . Прикрашає голову зелена гілочка , встром

лена над лівим вухом. 

Як бачимо, одяг жінок із сіл , розташованих не
далеко від Львова, має деякі компоненти та види 
вбрання, подібні до міщанського . Це, наприклад, 
однаковий верхній одяг - кавтан. Як селяни, так 
і міщани носили кавтани однакового крою, сорочки 

з коміром-оборкою. 



81. Селянка 
з околиць Ш кла 

(с. Шкло, 
Яворівський р-н 

Львівської 

обл.) . 

1834 р. 
20,3 х 12,5 см. 
№ 1811. 

9 * 

11. Ко.лекція акваре.лей 
Ю. ІАоговського 
як джерело вивчення 

традиційного одягу 

2. Одяг населення 
• • • (.1 • 

п1вн1чно- ·зах1дних раион1в 

Східної Галичини 



УКРЛІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ ХІХ СТ 
XVI I - початку . 
в акварелях 

Ю. Глоговського 

82 . Хлопець 
3 Янова 
( с. [вано-

Франкове . • -н 
Я ворівськ~:и р 
Львівсько~ 
обл.). 

1834 р. 
№ 1370. 
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VІ\РЛІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
8 акварелях 

Ю. Глоговськоrо 

83. Селянка 
з околиць 

Бродів 

(м. Броди_ 
Львівсько~ 

обл.). 

1835 р. 
20,5 х 12,8 см. 
№ 1285. 
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НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початку ХІХ ст. 

в акварелях 

Ю . Глоrовського 

84. Селянка 
з-під Магерова 
(смт Магерів, 

н естеровський 
р-н 

Львівської 

обл.). 
№ 1632. 
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VІ\РАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю . Глоrовського 

85 . Селянка 
з околиць 

Белза 
(м. Белз, 

Сокальський 
р-н 

Львівської 
обл.). 

1834 р . 

18 х 10,3 см. 
№ 1263. 
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НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоговського 

86 . Міщанка 
з Олеська 

(смт Олесько, 
Буський р-н 
Львівської 
обл.) . 

1836 р . 
13,3 х 9 см. 
№ 1675. 

136 



УКРАІНСЬКИЙ 
НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст 
в акварелях 

Ю. Г11оrовського 

87. Жінка 
з Олеська 
(смт Олесько, 
Буський р-н 
Львівської 
обл.). 

1836 р. 
13,3 х 9,3 см. 
№ 1675 . 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИ(-\ 

одяг 

XVII - початк Х :'о акварелях У ІХ ст . 
. Глоговськоrо 

~8 . Жінка 
~з Шкла 

(с. Шкло 
я ' ворівськи-

л 
. и р-н 

ьв~вської 

обл.). 
1834 р. 
J7,7 х 10 № 1812 см. 



УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XV II - початку ХІХ ст. 
в аквареm1х 

Ю. Глоrовського 

89. Селянка 
з околиць 

Яричева 
(смт Новий 
Яричів, 
Кам'янсько
Бузький р-н 
Львівської 
обл.) . 

1834 р . 
• 12,8 х 9 см. 
№ 1378. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоrовськоrо 

90. Дівчина 
з Олеська 

(смт Олесько, 
Буський р-н 

Львівської 
обл.). 

1836 р. 
19 х 14 см. 
№ 1676. 
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УКРА!НСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст . 
в акварелях 

Ю. Глоговськоrо 

91. С еляпка 
з Белзького 
повіту 

(Сокальський 
р-11 

Львівської 
обл.). 

1834 р. 
23,4 х 14,3 см. 
№ 1261. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоговського 

92. Селянин 
з-під Рави 
( м. Рава-Руська, 
Н естеровський 
р-н 

Львівської 
обл.). 

1834 р. 
20,5 х 13,8 см. 
№ 1749 . . 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоговського 

93. Селянин 
з Туринки 
(с . Туринка, 
Н естеровський 
р-н 

Львівської 
обл.). 

1834 р. 

18,3 х 10,3 см. 
№ 1816. 
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VКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початку ХІХ ст 
в акварелях 

Ю. Глоговського 

94. Селянин 
з околиць 

Белза 

(м. Белз, 

Сокальський 
р-н 

Львівської 
обл.). 

1834 р. 
20,5 х 12,5 см. 
№ 1262. 
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УІ\РАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДRГ ХІХ ст. XVII - початку 
и акварелях 

Ю. Глоговськоrо 

95 _ Селянин 
з Белза 

( м. Белз, • 
Сокальськии 

р-н -
Львівсько~ 
обл.). 

1834 р. 

19,5 х 11,5 
№ 1260. 

10 7-287 

см. 
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УКРЛІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоговського 

96. Селянин 
з Жовківського 

повіту 

(тепер Несте
ровський р-н 

Львівської 

обл.). 
1834 р. 
20,5 х 12,5 см. 
№ 1914. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початк у ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю . Глоговського 

97. СелянUІt 
з Волиці 
біля Великих 
Мостів 

Жовківського 
повіту 

(с. Волиця , 

Сокальський 
р-н 

Львівської 

обл.). 
1834 р . 
19 х 13,2 см. 
№ 1894. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII в акв~е:::атку ХІХ ст. 
Ю . Глоговського 

98· Селянин 
з Великих 

Мостів 
(м. Великі 

Мости 
Сокал~ський 
р-н 

Львівської 

обл.). 

1834 р. 
19,3 х 12 № 1659. см. 
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УRРАІНСЬRИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст . 

в акварелях 

Ю. Глоrовського 

99. Парубок 
з Однова 
(с. Віднів, 
Н естеровський 

р-н 

Львівської 
обл.). 

№ 1671 

100. Парубок 
з Однова 
біля Куликова 
(с. Віднів, 

Нестеровський 
р-н 

Львівської 
обл.). 

№ 1672. 
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УІ\РАІНСЬКИй 
НАРОДНИЙ 

одяг 

XVll - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Г лоrовськоrо 

101. Селянин 
з Куликова 

(см1· Куликів, 

Н естеровський 

р-н 

Львівської 

обл.). 

1834 р . 
№ 1524. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоrовського 

102. Селянин 
з Яричева 
(смт Новий 
Я рич ів, 

Ка.м'янсько

Бузький р-н 

Львівської 

обл.). 
1834 р. 
19,8 х 12,8 см. 
№ 1377. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоговського 

103. Міщанин 
з Олеська 
(смт Олесько, 

Буський р-н 

Львівської обл.). 
1836 р. 
13,2 х 9 см. 
№ 1673. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоговського 

104-. Дівчина 
з околиць 

м. Олешиці 
(тепер ПНР). 
№ 1684-. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоговського 

105 . Дружка 
з Борхова 

біля м. Олешиці 
(тепер ПНР). 
№ 1282. 

106. Селянка 
з м. Олешиці 
(тепер ПНР). 
№ 1683. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоrовськоrо 

107. Заможна 
селянка 

з околиць 

м. Олешиці 
(тепер ПНР). 
№ 1685. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початку ХІХ ст 
в акварелях 

Ю. Глоговського 

108. Міщапк~ 
3 м. Олешиц~ 
(тепер ПНР). 
№ 1679. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоговського 

109. Селянин 
3 околиць 

м. Олешиці 
(тепер ПНР). 

№ 1298. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

10. г логовського 

110. Наречений 
з м. Старі 

Олешиці 
(тепер ПНР). 
№ 1682. 
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VКРАІНСЬІШЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоrовського 

111. В есільпий 
староста 

з -під м. Олешиці 
(тепер ПНР). 

№ 1308. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоговського 

112. Заможний 
селянин 

з хутору біля 

м. Олешиці 
(тепер ПНР). 

№ 1686. 
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УКРА!НСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 

в акварелях 

Ю. Глоговськоrо 

113. Міщанин 
з .м. Олешиці 
(тепер ПНР). 

№ 1680. 
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УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 

в акварелях 

Ю. Глоrовського 

114. М іщапин 
з .м. Олешиці 

(тепер ПНР). 
№ 1678. 
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НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 

в акв арелях 

Ю. Глоговського 

11* 

Двадцять шість акварелей Ю. Глоговського - це ма
люнки, зроблені ~ місцевостях, розташованих в пів
нічно-західних районах Східної Галичини, у містах 
Белз, Рава-Руська, Великі Мости, Нестеров, Броди, 
у смт Магерів, Куликів, Новий Яричів, Олесько, 

у селах Шкло, Туринка, Янів (тепер - Івано-Фран
кове Яворівського р-ну). 

Жінки цих місцевостей одягнені у білу полотняну 
сорочку . Поясне вбрання - переважно біла спідниця , 
у м. Белз - прикрашена внизу червоними тканими 

смугами, у м. Броди - у поздовжні червоні смужки, 

в інших місцевостях цього регіону - полотняна 

спідниця-мальованка. Поверх спідниці, як і скрізь 
на Україні, носили білу запаску. На малюнках Ю. Гло
говського, зроблених на початку ХІХ ст. на Яворів
щині, бачимо запаски лише одного типу - з одного 
полотнища, декорованого внизу червоною вишивкою, 

хоча з музейних колекцій та літературних джерел 
відомі запаски із двох полотнищ. 

Верхній жіночий одяг цих територій - переважно 

сукняні свити, у м. Белз - коричнева свитка -
сіряк, оздоблена шнуром, ум. Броди (83, No 1285) -
темно-коричнева свитка, приталена, з довгими рука

вами, на спинці, по лінії талії оздоблена червоним 
і жовтим шнуром та китицями. В долішній частині 

свитки з обох боків розрізи, також оздоблені 
шнуром. V смт Магерів (84, № 1632) носили білу 
довгополу полотнянку - верхній одяг на зразок свити, 

без коміра, з довгими рукавами. Такі полотнянки 
широко побутували в районах Галичини аж до по
чатку ХХ ст. 

Зафіксував Ю. Глоговський білу полотнянку
гуньку і в Белзі, без коміра, з довгими рукавами 
і круглими полами (85, № 1263), яка в кінці ХІХ ст . 
уже вийшла з ужитку. В смт Олесько верхній одяг 
жінок був таким, як і в інших містечках Галичини 
(87, № 1675; 86, № 1674) - сині кавтани з вилогами 

і коміром, який на спині завершувався кутом. Такий 

комір мали свити із Сокальщини ще на початку ХХ ст. 
Кавтан шили з відрізною спинкою, приталений, з вузь

кими рукавами і закотами. Оздоби на синьому кав
тані - світло-голубі та жовті . 

Як головні убори жінки носили хустки і намітки, 
способи пов'язування яких були надзвичайно різно
манітними. V Белзі білу хустку пов'язували таким 
чином, що два її кінці, зав'язані на потилиці під здвоє
ним кінцем, вільно звисали на плечах. V смт Магерів 
Ю. Глоговським зафіксовано спосіб пов'язування го
лови наміткою (84, № 1632), при якому намітка об
рамляла обличчя, один її кінець творив циліндричну 
форму, а другий спадав на груди аж до пояса . На

мітка по всій довжині переткана поперечною черво
ною смугою . Такий складний спосіб пов'язування 
голови залишався у побуті жінок Західного Поділля 
аж до 40-х років ХХ ст. На малюнку, зробленому 
О. Кульчицькою у с. Настасів (тепер Тернопільський 
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НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XV II - початку ХІХ ст. 

в акварелях 

Ю . Глоговськоrо 

р-н), бачимо поверх очіпка велику квітчасту хустку , 
а зверху по ній - намітку. Кінці хустки і намітки 
сягають нижньої частини свити. Головний убір жінок 
з с. Шкло складається із тих же елементів, які побу
тували і на початку ХХ ст. Це кибалка, очіпок, хус
тина, обрус (88, № 1812), намітка (81 , № 1811). 
Особливу цікавість представляє та акварель, на якій 
зображено жінку в обрусі. 

Обрус, так само, як і намітка - старовинний на
родний головний убір з білого домотканого полотна. 
Відрізнявся від намітки розмірами, оздобленням і спо
собами пов'язування. Намітка була вузька і довга, 
нагадувала довгий рушник. Кінці її прикрашались 
поперечними тканими або вишитими, найчастіше чер
воними смугами. 

Способів пов'язування намітки було багато, але, як 
правило, її накидали поверх кибалки і очіпка, а потім 
в той чи інший спосіб обвивали нею голову, залишаю
чи вільні кінці - в кожному окремому випадку іншої 

довжини. 

Обрус нагадував хустку розміром 1,5 Х 2 м. У се 
тло її залишалося білим, лише по периметру тяглася 
орнаментальна вишита смуга. Найчастіше обрус мав 
характерне декоративне завершення - кожен кут ви

кінчувався пришитою невеликою кольоровою китич

кою - кутасиком. 

На малюнку Ю . Глоговського 88 бачимо обрус, 
пов'язаний такJііМ чином, що один його кінець за

кріплений на високому циліндричному очіпку, і кут 

з китичкою звисає на потилиці. Другий кінець з ки

тичками по кутах покриває праву руку, сягаючи ліктя 

(88, № 1812). 
В пізніші часи у лемків, поліщуків, бойків обрус 

уже накидали на голову, як правило, не зав'язуючи. 

Його кінці вільно звисали на груди або були заки
нуті на спину. Акварель Ю. Глоговського із зображен
ням жінки в обрусі з Яворівщини прикметна ще й з 
того погляду , що стає показовим фактом постійного 

процесу змін і трансформацій народного головного 
убору та його побутування. 

Замальований Ю. Глоговським обрус на початку 
ХІХ ст. уже повністю вийшов з ужитку. На Яворів

щині ж назва « Обрус » залишилась, але тут так нази
вали намітку. 

Жінки північно-західних районів Східної Галичини 
взували чоботи й черевики. Влітку біля хати ходили 
босі. 

На кількох акварелях зарисований одяг дівчат 
з с. Яричів (тепер с. Новий Яричів) , смт Олесько 
і с. Янів. Дівчина з с. Яричева зображена зі спини 
(89, N!! 1378) . Вона одягнена у темно-коричневу свит
ку, запнута білою хусткою, з-під якої опущена за
в 'язана бантом червона стрічка. Обута вона у чорні 
чоботи. На спині в неї кошик, в якому пляшка з моло
ком, хліб та ін. Дівчина, очевидно, йде в поле працю
вати або несе комусь обід. 

164 



УКРА ІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початку ХІХ ст . 
в акварелях 

Ю. Глоговського 

В смт Олесько і с . Янів дівочий одяг не відрізняв
ся від жіночого. Дівчата з Янова одягали не спід

ницю-мальованку: а спідницю-щорц, виткану у чер

воні, жовті, сині поздовжні смуги. На малюнку 
дівчата з Янова зображені у білих свитках з коміром
стійкою, з двома клинами по боках. Поли, комір , 
кишені оздоблені чорним шнуром або тасьмою. Свитка 
підперезана поясом у сині і червоні смужки . 

Заможні дівчата і жінки Олеська (86, No 1674; 
87, № 1675; 90, № 1676) носили червоні жупани з ви
логами, коміром і манжетами-закотами з синьої тка
нини. Підкладку жупана робили білу, полотняну або 
шовкову - в залежності від достатку. Поли в жупана 
не заходили одна за одну, а ледве сходились. Жупан 
оздоблювали жовтою тасьмою або золотими позумен
тами. Крім того, у нагрудній його частині робили 
петлиці з тасьми. 

Жіночі головні убори надзвичайно різноманітні. 
Так, на голові у дівчини з Яричева бачимо білу ху
стку, з-під якої опущені червоні стрічки, що спадають 

на спину. Дівчата з Олеська чіпляли жи~і квіти зверху 

по хустці. 
Відомо, що в кінці ХІХ ст. так прикрашали голову 

і дівчата в східних областях України. У Белзі на по
чатку ХІХ ст. дівчата чіпляли поверх білої хустки 
зелену гілочку або квіти, як правило,- з лівого боку 
(91, № 1261). 

В Олеську дівчата носили кольорові квітчасті 

хустки, пов'язуючи їх на волосся таким чином, що 

перехрещували два кінці на потилиці і зав'язували 

їх над чолом. В косу вплітали разом і червону і синю 
стрічки (90, № 1676). У дівчат з околиць Янова во
лосся розплетене і спадає на комір. На голові - склад
ний убір : вінок, сплетений у вигляді~коси з червоних 

упліток і стрічок. Спереду за цей своєрідний вінок 
закладали живі квіти. 

На підставі акварелей Ю. Глоговського із зобра
женням одягу жінок із північно-західних районів 
Східної Галичини можна стверджувати, що цей одяг 

має багато спільного з одягом інших етнографічних 
районів України, зокрема Бойківщини і Полісся. 
Спільні риси простежуються насамперед у крої, 
колориті, способах розміщення оздоб. На малюнках 
Ю. Глоговського, зроблених на початку ХІХ ст . 
на Яворівщині, серед великої кількості зображень 
головних жіночих уборів не знаходимо бавниць, а в 
одязі - запаски з двох полотнищ, безрукавки - ка
бата, які пізніше --'- в кінці ХІХ.і на початку ХХ ст.
тут були дуже поширені . Можливо, вони не потра
пили в поле зору художника._ 

Цінність малюнків Ю . Глогов-ського в тому , що 
маємо змогу побачити деякі маловідомі способи 
пов'язування головних уборів жінок, зокрема на
мітки і обруса, а також дівочих головних уборів , 
які в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. уже не побу
тували. 
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Щодо поясного вбрання, то на акварелях Ю. Гло
говського жінки зображені в білих спідницях, оздоб
лених голубою або синьою вибійкою. Це спростовує 
думку деяких дослідників про те, що мальованки на 
Львівщині з'явились в костюмі жінок лише у другій 
половині ХІХ ст. 

В цьому ж етнографічному регіоні Ю. Глоговський 
зробив малюнки чоловічого одягу. Основним компо
нентом чоловічого комплексу районів, розташованих 

на північ від Львова, як і скрізь по Україні, була біла 
полотняна сорочка, яку заправляли в штани або но

сили навипуск. Шили її довгою, до колін, підперезу

вали мотузком (93, № 1816), як у селянина з с. Ту
ринка (нині Нестеровськяй р-н). На хлопцеві з Янова 
довга , до колін сорочка, підперезана червоним поясом , 

має розріз аж до лінії талії (82, N11 1370). Замість ко
міра - вузька обшивка, стягнута червоною стрічкою. 

У молодого селянина з Рави-Руської сорочка з вило
жистим коміром (92, № 1749). 

У переважній більшості випадків Ю. Глоговський 
малював селян у верхньому одязі, що відрізнявся 

великою різноманітністю. Селяни з околиць м. Жовква 

(тепер Нестеров) (№ 1510; 96, № 1914), с. Великі 
Мости (97, № 1894; 98, № 1659), м. Белз (95, № 1260; 
94, № 1262), одягнені у темно-коричневі свити з комі
ром-стійкою. Ці свити прикрашені шнуром, підпере

зані поясом. 
У Раві-Руській носили білу свитку без оздоб, з ко

міром-стійкою (92, № 1749). В с. Виднів Нестеров
ського р-ну (99, № 1671; 100, № 1672) вдягалися 
у світло-сіру опанчу з коміром-стійкою і капюшоном 
( «бородицею», « Капою »), майже таку саму, як у 
Львові. 

Опанча з прохідкою, як бачимо на акварелі 97, має 
три складки-фалди по боках. Комір, вилоги і манжети 
рукавів з голубої тканини, шви оздоблені голубим 
шнуром. На груди спадають два шнури з китичками 

на кінцях - їх зав'язують, коли вдягають капюшон. 
На акварелі (№ 1524) бачимо заможного селянина 
з с. Куликів (тепер Нестеровський р-н) у кожусі, по
критому синім сукном, підперезаним широким шкі

ряним поясом з металевими пряжками . Селянин з 
с. Яричів (102, № 1377) також у зимовому вбранні -
кожусі, покритому світло-сірою тканиною, з великим 

круглим чорним 1юміром з овечого хутра. До коміра 
пришитий капюшон, заокруглений у верхній частині, 

що застібається, закриваючи майже все обличчя. 
Зроблені прорізи для очей, носа, рота. На одній з ак
варелей зображений міщанин з Олеська (103 , № 1673) 
у синій капоті, яка кроєм не відрізняється від жіно
чого кавтана. 

Головні убори чоловіків, які зарисував Ю, Гло
говський у північно-західних районах Східної Гали
чини, не відрізняються від тих, що зафіксовані на ін

ших територіях. У Белзі (95, № 1260 ; 94, № 1262) 
чоловіки носили шапки з овечого хутра у формі 
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високого або невисокого циліндра з синім суконним 
верхом. Високі циліндричні шапки, як уже згадува

лось, побутува~и у львівських міщан, а трохи нижчі 
були поширені ще на початку ХХ ст. у поліщуків. 

У Раві-Руській (92, No 1749) одягали синю шапку 
з чотирикутним верхом, облямовану в нижній частині 
хутром. Шапка селянина з околиць м. ,Нестеров 
( № 151 О) за кроєм і формою така сама, як у чоло

віка з м. Рава-Руська, але відрізняється кольором 
сукна: вона не синя, а зелена. У селянина з Туринки 

така сама шапка, як у селян з околиць м. Белза -
кругла, з плоским верхом , але не синім, а зеленим. 
Селянин з с. Куликів (101, № 1524) у високій хутряній 
конусоподібній шапці, із зрізаним верхом. У с. Виднів 
(99, № 1671 ; 100, No 1672) чоловіки носили високу 
циліндричну в 'язану вовняну голубу шапку, яка щіль
но облягала голову, в нижній її частині йшли горизон
тальні смуги : біла, червона, жовта, голуба. Така шап
ка замальована Ю. Глоговським у Львові. В ній зоб- . 
ражений селянин, який продає у Львові сита і взут

тя - дерев'яники (60, № 1602). 
Подібні шапки, в'язані з вовняних ниток, зафік

совані в кінці ХІХ ст. Броніславом Сокальським у 
Сокальському повіті . Він відзначає, що там « носять 

куповані високі шапки, в'язані з ниток. Білі - діти, 

а голубі у жовті і червоні поперечні смугИ - чоло
віки. В деяких селах Сокальського повіту їх купують 

виключно дітям " 1
• 

Відзначено і побутування солом'яних капелюхів -
на міщанинові з Олеська, з високою тулією (103, 
№ 1673) , на хлопцеві з с. Янів (82, № 1370) -
з низькою. 

В даній серії малюнків селяни в чоботах, за винят
ком селянина з околиць Жовкви, взутого у постоли, 

та хлопЦя з Янова , у якого ноги босі. 
Цікава така деталь - селянин з Яричева має на 

руках рукавиці, вив'язані в кольорові смужки 

(102, № 1377) . 
Окремо групується 12 акварелей , зроблених 

Ю. Глоговським у м. Олешиці Жовківського округу. 
Частина колишнього Жовківського округу тепер на
лежить до Нестеровського р-ну Львівської обл., 
а частина відноситься до ПНР. Місто Олеmиці зна
ходитьс11 на території ПНР. Тут іще в 40-х роках 
ХХ ст. проживали українці, і ці акварелі представ

ляють інтерес, окрім усього іншого, іще й тому , 

що на них зафіксовано одяг саме українських селян 
і міщан. 

Дівчина з околиць м. Олешиці намальована зі 
спини ( 104, № 1684). Маємо змогу розглянути ззаду 
крій темно-коричневої свити - з прямою спинкою 

і клинами по боках. Паралелі даного крою знаходимо 
у бойківських сіряках і поліських свитах-латухах 
« З крилами ». Свитка прикрашена голубим шнуром, 
підперезана вона синім поясом у жовті поздовжні 

смуги. 
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Селянка з-під Олешиць ( 106, No 1683) , очевидно, 
в святковому одязі. На ній біла сорочка, зелена 
спідниця, оздоблена по нижньому краю жовтою стріч
кою, біла запаска. Верхній оцяг - синій. Деталі -
комір-стійка , поли, прорізні кишені, розріз у долішній 

частині - прикрашені жовтим шнуром і позументом, 

а також вовняними синіми кульками на нагрудній 

частині, фалдах , розрізах внизу. 

Заможні селянки з околиць м. Олешиці носили 
сині кавтани, крій спинки в них не відрізняється 
від загальнопоширеного на Україні у свитах з про

хідкою . Кавтан оздоблювали жовтим позументом або 
шнуром. Заможні жінки з хуторів біля м . Олешиці 
носили сірі гуні (No 1687). Комір у гуні виложистий 
з лацканами-вилогами, рукав прямий з манжетами, 

кишені вертикальні. 
Ці деталі оздоблені жовтим позументом і шнуром . 

На нагрудній частині три ряди оздоб , що нагадують 
петлиці . 

Головні убори селянок, як видно з малюнків,
хустки і намітки. Способи пов'язування хусток такі 
самі, як і на решті території України. Характерним 
було пов'язування голови двома хустками. Білу ху
стку пов 'язували поверх червоної квітчастої , перехре
щуючи два кінці під підборідцям і зав'язуючи їх на 
потилиЦі. Інший спосіб пов 'язування голови хусткою 
також типовий для жінок майже всіх етнографічних 
регіонів України. Два кінці хустки, складеної по
передньо по діагоналі, перехрещували на потилиці 

під двома іншими кінцями і зав'язували вузлик над 
чолом. Іноді під хусткою, зав 'язаною двома кінцями 
на потилиці , вгадується високий циліндричний обруч, 
який носили не тільки жінки, а й дівчата. 

Спосіб носити високий обруч під хусткою побу
тував також на Сокальщині (Львівська обл.) (104, 
No 1684; 107, No 1685) . 

Інколи комплекс головного убору жінки доповню
вали наміткою. 

У таких випадках середню частину намітки клали 
на потилицю, а два її кінці вільно опускали спереду 
на груди. 

Міщанка з Олешиць вбрана в білу сорочку з 
виложистим коміром, застібнутим червоною шпонь
кою, синю спідницю , білу запаску. Поверх сорочки 
одягнута синя безрукавка - « горсет » з великим ви
котом на грудях. Горсет не зашнуровується , як у се
лянок з-під Львова , а застібається на гудзики. Крій 
верхнього одягу такий же, як у селянки з хуторів з-під 

Олешиць, але тканина інша. Він пошитіtй, очевидно, 
з рожевого атласу. Оздоби із жовтого шнура. На 
голові хустка, зав'язана вузликом над чолом у такий 

спосіб, як це робили жінки із місцевостей Жовків
ського округу, розташованих недалеко від Львова. 

Підсумовуючи сказане, можемо відзначити, що жі
ночий одяг м. Олешиці має чимало спільних рис 
із одягом лемків. Це виражається у способі носити 
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намітку, прикрашати нагрудну частину одягу деко 

ром, подібним до оздоб, розміщених на лемківських 
безрукавках- « друµ~ляках ». В колориті одягу відчува
ються впливи польського костюма. Однак інші скла
дові частини, способи їх носити не відрізняються від 
одягу, характерного для інших містечок Галичини 

середини ХІХ ст. 
Що стосується крою верхнього одягу, зокрема 

крою його спинки, то паралелі йому знаходимо на 

решті території України. 
Малюнки Ю. Глоговського знайомлять нас із чоло

вічим вбранням м. Олешиці та його околиць. На ма
люнках всі чоловіки зображені у верхньому одязі, 
тому говорити про всі складові частини костюма важ

ко. Як бачимо з малюнків, верхній одяг селян станов
лять свити - білі або темно-коричневі. 

Ці свити мають два типи крою - з клинами по 
боках і з прохідкою. Біла свита оздоблена зеленою 
тканиною, а коричнева - голубим і зеленим шнуром. 
На голові у селян висока із чорного хутра шапка, роз
ширена у верхній частині. Такі шапки носили селяни 
бойківського підгір'я. Ноги селян взуті в постоли або 
чорні чоботи. 

На заможному селянинові з хуторів з-під м. Оле
шиці (112, № 1686) сукняна сіра гуня, яка нічим 
не відрізняється від жіночої гуні цієї місцевості 
(№ 1687) - ні кроєм, ні матеріалом, ні колоритом . 

Одяг міщан із м. Олешиці не відрізняється від одя
гу, який носили чоловіки в інших містечках Східної 
Галичини. В м. Олешиці міщани носили голубі або 
сині сукняні капоти з хутряним коміром і лацканами, 
з прохідкою. На кишенях і фалдах нашиті смуги жов
того позументу. На нагрудній частині декор у вигляді 

петлиць. 

Як і в інших містах Галичини, міщани тут носили 
на голові шапку з камковим зеленим верхом - « Кни

шем » . Шапка має форму берета, облямованого чор
ним овечим хутром. 

Цікаві етнографічні деталі Ю. Глоговський подає 
в акварелях (110, № 1682; 111, N!i 1308), присвя
чених весільному одягу. 

На одній з акварелей зображений наречений -
у темно-коричневій гуні з клинами по боках, скромно 
оздобленій голубою і зеленою смужками тканини або 
шнуром. Стан нареченого підперезаний тканим у 
смужки із жовтих, червоних і зелених ниток поясом. 
Через пояс перекинута квітчаста хустка. Права кисть 
обв'язана білою наміткою. Усе це - ті весільні знаки
символи, які вирізняють нареченого від інших учас
ників весілля і на інших _ територіях України. 

На акварелі ( 111, № 1308) зображений весільний 
староста з-під Олешиць. Він одягнутий у білу сорочку 
з виложистим коміром, застібнутим на шпоньку. На 
ньому темно-коричнева капота із шалевидним коміром 
із овечого хутра. Рукав прямий з манжетами. Поли, 
кишені, клини, манжети прикрашені червоним шну-
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ром. Основними знаками-символами, які в·казують на 

те, що пер·ед нами саме весільний староста, є такі де
талі. З правого боку зверху ·Шапки встромлена зелень. 
Це міг бути барвінок або аспарагус. Старосту, як і на 
решті території України, перев'язували (навкіс) на
міткою або рушником. Крім того, в руках старости 
довга палиця, до якої у верхи.ій частині прикріплені 
зелені галузки і прив'язана намітка. Отже, з цих аква
релей довідуємося про весільні атрибути, які виріз
няли нареченого і старосту від інших парубків-учас
ників весільного обряду. 



115 . Селянин 
з околиць Турки 

(.м. Турка 

Львівської 
обл.) . 

№ 1815. 

//. Кол.еку,ія акварелей 
Ю. Гл.оговського 
як джерел.о вивчення 

традиу,ійного одягу 

З. Одяг україну,ів 
Карпатського регіону 



І ' КР .\ІНСЬІ\ІІй 

ІІЛРОДІІИЙ 

однr 

XVII ночатку ХІХ <' т. 
в акварелях 

Ю . Глоrооськоrо 

116. Селянин 
з околиць 

Ліська 
(тепер JJHP) 
№ 1267. 

172 



УІ\РЛІНСЬІ>Ий 

Н.\РОДНИЙ 

одяг 

ХУІІ початку ХІХ ст. 
u акварелях 
Ю. Глоrовського 

117. Дів чина 
із Стрия 

( .м . С·єрий 

Львівської 

обл.). 

19 х 11,5 см. 
No 1792. 

173 



~ 1;р \ІІІСЬІ->Иіі 

11.\РОДНІІЙ 

0.lЯ Г 

Х\11 - початку ХІХ ст. 

в акварелях 

ю. г :юговського 

118. Дівчина 

із Стрия 

(. 11. Стрий 
:J ьвівської 
об.1.). 

20.6 Х 13,7 C.At. 

1834 р . 
• \о 1793. 

174 
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НАРОДНИЙ 

одяг 

ХУІІ - ночатку ХІХ ст. 

н акварелях 

Ю . ГЛОІ'ОВСЬКОГО 

119. Дівчина 
з-під Стрия 
(.м. Стрий 

Львівської 
обл.). 

№ 1799. 

120. Дівчина 
з Тисова 

(с. Тисів, 

долинський р - 11 
І вано'Франків
ської обл. ) . 
.No 1297. 

175 



УКРАЇІІСЬІ\ИЙ 

!ІЛ РО ДНИ Й 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 

в акварелях 

JO. Глоговськоrо 

121 . С еляика 
із Стрийського 

повіту 

(Львівська 

обл.). 
17 ,8 х 11 ,2 с.и. 
№ 1801. 

176 



УІ{РАЇНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоговського 

122. Міщанка 
з Дрогобича 

( .м. Дрогобич 
Львівської 

обл.). 

1834 р. 
19,8 х 11 c.w. 
JVO 1327. 
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}l{P.I ЇНСЬІіІІ іі 

НАРОДНИЙ 

О:.tЯГ 

XVII ПОЧ<:"tІї>\. ХІ\. ст 
к аквар{'ЛRХ • · 

Ю. І'ло1 ·овL·nко 1'о 

123. Селянка 
зі Стрийського 

повіту 

(Львівська 

обл.). 
18 х 10,3 см. 
NO 1795. 

178 



УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початку Х ІХ ст. 

в ак варелях 

Ю. Глоrовського 

124. Жінка 
з Тисова 

Стрийського 
повіту 

(с. Тисів , 

Долин.ський р-н 
Івано-Франків

ської обл.). 

1834 р. 
№ 1296. 

125. Жінка 
з-під 

С·саніслава 
( .м. lвано
Франківськ). 
№ 1787. 

12* 179 



УІ{РАЇНСЬІШЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початку ХІХ ст. 

в акварелях 

Ю. Глоговського 

126. Жінка 
з околиць 

Станіслава 
(.м. lвано
Франківськ). 
№ 1788. 

127. За.можна 
жінка 

з Д обровлян 

( с. Добрівляни, 
Стрийський р-н 

Львівської 
обл.). 

№ 1315. 

t8(J 



~ КР.ІІНСЬЮІЙ 

ІІАРОДІІИЙ 

ОДЯІ' 

ХІ' lІ початку ХІХ ст. 
u ак~~арсллх 
10. Г лоrовс ького 

128. Жінка 
З ОІЮЛUЦЬ 

Станіслава 
(1 вано-Фра11ків
ська обл.) . 
. № 1786. 

129. Жінка 
З ОКОЛUЦЬ 

Стрия 
(Львівська 

обл.). 

№ 1797. 

181 



УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - 1~очатку ХІХ ст. 

в акварелях 

Ю. Глоrовськоrо 

130. Селянка 
з Гошева 

Стрийського 
повіту 

(с. Гошів , 
Долинський р-н 

І вано-Фрапків
ської обл.). 

№ 1907. 

131. (Жінка) 
з Довгого 
коло Стрия 
(с. Довге, 
Стрийський р-н 

Львівської 

обл.). 

№ 1324. 

182 



~· кrлїнський 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

Х\'11 - nо•1атку ХІХ ст. 

в акварелях 

10. Глоrовсь1<ого 

132. Селянка 
3 околиць 

Калуша 
(.м. Калуш 

1 вано-Ф ранків

ської обл.) . . 
№ 1384. 

133. Жінка 
з Самбора 

(.м. Самбір 
Львівської 
обл.). 

No 1763. 

183 



УКРАЇНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

ХУІІ - початну XlX ст . 

о а.кварелях 

10 . Глоговського 

134. (Жінла) 
з околиць 

Стрия 

(Львівська 

обл.). 
1834 р. 
№ 1794. 

184 



УКРА!НСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - 11очатку ХІХ ст. 

в акварелях 

Ю. Гло1·овськоrо 

135. (Селянин) 
з гір 

біля Калуша 
(.м. Калуш 

l вано-Франків
ської обл.). 

№ 1385. 

136. Селянин 
з Гошева 

( с. Готів, 
Долинський р-н 

l вано-Франків
ської обл.). 

№ 1906. 

185 



УКРАЇНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVll - початку XfX ст. 
в акварелях 

Ю. Глоrовськоrо 

137. (Селянин) 
із Стрийського 
повіту 

(Львівська 

обл.). 

№ 1798. 

138. Селянин 
з Бережниці 
біля Калуша 

(с. Бережниця, 
Калуський р-н 

І вана-Франків

ської обл.) . 
. № 1265. 

186 



УІ\РАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

Х VII - ночатку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоговського 

139. За.можний 
селянин 

з Добровлян 
біля Калуша 

(с. Добровляни, 
Калуський р-н 

І вана-Франків
ської обл.). 

№ 1316. 

140. Селянин 
з П ід.михайла 
біля Калуша 

( с. Під.михайло, 
Калуський р-н 
l вано-Фршzків
ської обл.). 

№ 1712. 

187 



УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII ~ початку XlX ст. 
в акварелях 

Ю. Гло 1·оnського 

141 . (Селянин 
з сопілкою) 
з околиць 

Станіслава 
( .м. Івано
Франківськ.). 
№ 1790. 

142. Парубок 
з околиць 

Фельштина 

Самбірського 
повіту 

( с. Скелівка, 
Старосам

бірський р - н 

Львівської 
обл. ). 

№ 1331. 

188 



УІ\РАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVJl - початк у ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Гло 1·овс ько1·0 

143. Жінка 
з Болехова 
( м. Болехів, 

Долинський р-н 
Івано-Франків
ської обл.). 

№ 1277. 

144. Дівчина 
з Болехова 
( м. Болехів, 
Долинський р-н 
Івано-Франків
ської обл.). 

№ 1278. 

189 



УКРА!НСЬІ\ИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVIJ початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глогоnсько 1'0 

145. (Селяющ) 
з Бубниськ 
( с. Бубнище, 
Долинський р-н 

Івано-Фра11ків

ської обл.). 

№ 1237. 

146. (Жінка) 
з Побука 

за Болеховом 

(с. Побук, 
Сколівський р-н 

Львівської 
обл.). 

№ 1699. 

190 



VКРАЇНСЬКИ Й 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - почат1tу ХІХ ст. 
в акварелях 

10. Глоговсько1·0 

147. Сел'ШІіІка 

з околиць 

Болехова 
(м. Болехів, 

Долинський р-н 

І вана-Франків

ської обл.). 
1834 р. 
18,7 х 12,7 с.и. 
№ 1276. 

191 



УКРАІНСЬІ\ИЙ 

НЛРОДІІІІЙ 

ОДЯГ 

XVII - 11очатку ХІХ ст. 

в Ю\варслях 

Ю. Глоrовського 

148. За.можна 
се.1янка-

з С.11ільниці 

Са.11бірського 

пові~· у 

( с. С.11ільпиця, 
Староса.11-

бірський р-Іt 
ЛьвівсьІСоЇ 

обл.). 
№ 1783. 

149. Дівчина
селянка 

з околиць 

Долини 
(.11. До11и11а 
І вано-Фра11ків

ської обл.). 
№ 1323. 

192 



УКРА!НСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю . Глоговського 

150. Дівчина 
з гір біля 

Долини 
Стрийського 
повіту 

(м. Долина 

І вана-Франків
ської обл.). 

№ 1321. 

151. Дівчина 
з гір біля 

Стрийського 

повіту 

(м. Долина 

І вана-Франків
ської обл.). 

№ 1322. 
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УІ\РАІНСЬКИ Й 

ІІЛРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку XlX ст. 
н акварелях 

10. І".1юговсько1·0 

152. (Селянин) 
з Бубниськ 

біля Болехова 

(с. Бубнище, 
Долинський р-н 

Львівської 

обл.). 
№ 1288. 

153. Горянин 
із Синьовидного 
(с . Верхнє 

Си11ьовидне, 
Сколівський р-н 

Львівської 

обл.). 

№ 1776. 

194 



УІ\РЛЇНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

10. Глоговськоrо 

154. Селянин 
з Барині 
(с. Бариня, 

Турківський р-н 

Львівської 
обл.). 
№ 1836 р. 
17 х 11,7 см . 
.№ 1283. 

13* 

' ' 
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УКРАІНСЬІ\ИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
в а:кварелях 

Ю. Глоговськоrо 

155 . Горянин 
з Турки 

(м. Турка 
Львівської 

обл.). 

1836 р. 
17 х 11,7 см. 
№ 1284. 

196 



УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початку ХІХ ст. 

в акварелях 

Ю. Глоrовського 

156. Селянин 
з околиць 

Долини 
Стрийського 

повіту 

(м. Долина 

І вана-Франків

ської обл.). 

№ 1320. 

157. Міщанин 
з Долини 

Стрийського 

повіту 

(м. Долина 
І вана-Франків
ської обл.). 

№ 1318. 

197 



УКРАІНСЬКИfІ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

ХVІІ - ночатКу ·ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоговського 

158. Міщанин 
з Долини 

Стрийського 

повіту 

( .м. Долина , 
І вана-Франків

ської обл.). 
№ 1319. 

159. Селянин 
з околиць 

Станіслава 

(.м . Івано

Фрапківськ). 

1834. 
№ 1789. 

198 



УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

одяг 

XVII - початку ХІХ ст. 
в акварелях 

10. Глоговс ького 

160. Хлопець
бойко 

продає 

виноград 
у Львові. 

1834 р. 
19 х 13,5 с.м. 

№ 1589. 

199 



УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

Х\' 11 - початку ХІХ ст. 

в акварелях 

Ю. Глоrовськоrо 

161 . Бойко 
зі Стрийського 

повіту 
(Львівська 

обл.). 
21,3 х 13,7 см. 
№ 1800. 
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162. Горянин 
із Стрийського 

повіту 
(Львівська 

обл.). 
1834. р . 

18,5 х 10,2 с.м. 
№ 1796. 
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163. Гуцул. 
1834 р. 
19,2 х 12,9 с.м. 

№ 1368. 
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164. Гуцул 
(од'Яг 
бойківський, 

.можлива 

по.милка) . 

1834 р . 

19,2 х 12,9 с.м. 
№ 1367. 
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165. Гуцул 
продає горіхи 

у Львові 
(одяг 
бойківський \ 
1834 р. 
20,5 х 14 см. 
№ 1590. 
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166. Гуцул 
продає 
каштани 

(одяг 

бойківський). 
№ 1905. 
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167. CeJt1111ш1 

з околиць 

Ліська 
(тепер 11 f1 Р ). 
No 1265. 

168. Селянин 
з Лісь1са 

(тепер /J/JP ). 
10,5 х 7,5 см. 
№ 1266. 
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169. Селянин 
3 околиць 

Ліська 
(тепер ПНР). 

10,5 х 7,4 с.м. 
№ 1268. 

170. Селянин 
з Сянокського 

повіту 

(тепер ПНР) . 

№ 1770. 

"'1 
... ' 4 
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171. Селяниtt 
з околиць 

Сянока 

(тепер ПНР). 
№ 1771. 
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172. Селянин 
3 околиць 

Ліська 
(тепер ПНР). 

№ 1772. 

209 



УІ\РЛІНСЬЮІЙ 

ІІЛРОДІІИ Й 

одяг 

XVII 1 ю•1атку ХІХ 
u а1шарслях 
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173. Хлопець 
з-під Дубчиць 
(ипер ППР) 
з кача~·а.ии. 

1834 р . 
20,3 Х 14,2 c .1t. 

№! 1313. 
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174. Селянин 
з Дубче 

біля Синяви 

(тепер ПНР). 
1834 р. 
№ 1314. 

175. Селянка 
3 околиць 

Ради.мни 
(тепер ПНР) . 
1834 р . 

№ 1741. 
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Ю. Глоговс1>ко1'0 

176. Селянин 
з околиць 

Барвіиська 
( Кросненський 
повіт ПНР). 
1834 р. 
№ 1259. 
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1 Франко Іван. Дещо 
про шляхту ходачкову 

//Зібрання творів: 
В 50 т.- К., 1980.
Т . 26.- С. 180- 181. 

2 Головацкий Я. Ф. 
О народной одежде 
и убранстве ... -
С. 11 , 30 

У Прикарпатті Ю. Глоговський робив акварелі на
родного одягу в м. Станіслав (тепер Івано-Фран
ківськ) та його околицях. Певну кількість малюнків 
Ю. Глоговський виконав у Карпатах, підписавши їх 
« бойко », « Гуцул». 

Етнографічні групи українців Карпат - гуцули, 
бойки, лемки ще на початку ХХ ст. зберігали специ
фічні локальні особливості матеріальної та духовної 
культури. Недарма цей регіон привертав особливу 
увагу вчених - етнографів, фольклористів, діалекто

логів. І Ю. Глоговський у своїй колекції відвів йому 
значне місце. В той час, коли художник подорожував 

по Прикарпаттю і Карпатах, місцеві відміни в одязі 
були помітними. Майже кожне село в Карпатах від
різнялось своєрідністю одягу. Проте в кінці ХІХ -
на початку ХХ ст. значна кількість локальних рис 

одягу була вже втрачена. Акварелі Ю. Глоговського 
особливо цінні тим, що в них знаходимо іще риси, при
таманні одягу сільського населення Прикарпаття і 
Карпат на початку ХІХ ст. 

Кілька малюнків Ю. Глоговський зробив з одягу 
збіднілої шляхти. На її існування у Галичині вказу
вав І. Я. Франко. Зокрема, він відзначав, що « мало
земельна шляхта, це народ український, руський. 

Деку ди шляхта не різниться від " простого люду " й 
одежею, але деінде знов, особливо в багатих селах, 
старається чи то кроєм шмаття (модою), чи чим-не
будь другим вирізнюватися" 1

• Я. Головацький наго
лошував на тому, що дрібна сільська шляхта Східної 
Галичини має одяг, подібний до міщанського, хоча по 
причині бідності задовольняється тканинами не по
купними, а доморобнttми. Проте, щоб вирізнитись від 
селян, шляхтичі шиють верхній одяг не білий, а синій, 
оздоблюють його не червоними, СJ!Німи, зеленими шну
рами, а сірими і чорними 2 • 

Найповніше представлено в акварелях Ю. Глогов
ського бойківське підгір'я і Бойківщина. Одяг бой
ків одночасно з тим спільним, що єднало його з одя

гом інших етнографічних груп населення України, 

зберігав виразну локальну специфіку. Ю. Глоговський 

робив малюнки на території всієї Бойківщини , нама
гаючись якнайповніше представити етнографічний 
регіон. Свої акварелі він підписує, вказуючи місце їх 
виконання: міста - Стрий, Дрогобич, Калуш, Турка, 
Сколе, Болехів, Долина. 

Дівоче вбрання, замальоване Ю. Глоговським 
у м. Стрий та його околицях, засвідчує, що дівчата 
тут одягались так само, як і в інших місцевостях 

цього регіону. Багата дівчина з Стрия (117, № 1792) 
зображена в такому ж убранні, як дівчина її стану 
з м. Городок (79, No 1356). Лише кавтан на ній не 
синій, а червоний, із зеленими вилогами і підкладкою. 

На голові хустка не біла, а червона, а на ній накла
дений вінок із живих квітів. На спину опущені чер
воні і жовті стрічки. Інша дівчина, явно із заможної 
родини (118, № 1793) , вбрана у білу сорочку, червону 
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корсетку, білу спідницю у поздовжні сині смужки, без 
запаски. В косі червона стрічка. В усіх дівчат на шиї 

червоне намисто. Бідніша дівчина ( 119, № 1799) одяг
нена у білу полотняну спідницю, внизу прикрашену 
тканими червоними смужками. На ній звичайна біла 
свитка-сіряк з двома клинами по боках. Комір-стійка, 
вилоги на рукавах і пояс сині. Голова дівчини зав'я
зана складеною у смугу, подібну до намітки, хусткою 
так, що тім'я відкрите. Один кінець головного убору, 
подібного до намітки, звисає на спину, а другий - на 
ліве плече. Над лівою скронею за головний убір 
встромлена квітка. На незакритому головним убором 
волоссі бачимо прокладену косицю із упліток і стрічок 
на зразок теперішнього обруча. Волосся ззаду корот
ке. Тут незвичний такий момент, як наявність у дів
чат намітки - приналежності жіночого головного 

убору. Але, можливо, це просто головний убір, подіб
ний до намітки. Про те, що це дівчина, а не жінка, 

свідчить відкрите волосся на тім'ї. Жінки завжди 
ретельно закривали волосся. Крім того, жінки ніколи 
не прикрашали голову квітами, та ще й з лівого 

боку. 
Дівчата із Стрия як верхній одяг носили свит

ку, наприклад білу, з клинами по боках і невели
кими розрізами у долішній частині, підперезану чер

воним поясом, оздоблену по швах чорним шнуром. 
З-під свитки виглядає спідниця-мальованка. Волосся 

заплетене в одну косу, що спадає на спину . На голові 

хустка прямокутної форми, вишита червоними нитка

ми, з червоними кутасами по кутах. Хустка скла
дена вдвоє, а потім ще кілька разів згорнута і зав'яза
на на потилиці. Два кінці хустки з кутасами опущені 

на спину. Третій кут хустки з кутасом трохи при

криває тім'я ( 121, № 1801). 
Костюм дівчини з с. Тисів (тепер Долинський 

р-н Івано-Франківської обл.) вирізняється головним 
убором. На голові у дівчини складена по діагоналі 
хустка, зав'язана на потилиці. Тім'я прикрите двома 
іншими кінцями хустки, але волосся з-під них вигля

дає (120 , № 1297). 
Дві акварелі з одягом дівчат-шляхтянок Ю. Гло

говський зробив у Болехові (143, № 1277; 144, 1278). 
Дівчата у білих сорочках, білих , у поздовжні червоні 
смуги або кольорових квітчастих спідницях, білих по
лотняних запасках. Верхній одяг - синій кавтан або, 
як його ще називали, сукман, з невеликим виложистим 

коміром і вилогами, з рясними складками ззаду, 

з вертикальними кишенями. Деякі сукt\fани оздоблю
вали лише рядком гудзиків, розміщуючи їх вздовж 
поли від викоту до талії, на клапанах кишень і 

хлястику на талії ззаду (144, № 1278), інколи сукман 
пишно декорували - на комірі, нагрудній частині, 

полах , кишенях жовтою тасьмою або шнуром, 
скрученим із жовтих і білих ниток (143, № 1277). 
Голову пов'язували хусткою, найчастіше перехрещу

ючи кінці на шиї. і зав'язуючи їх зз.аду над здвоєними 
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кінцями, опущеними на . спину. Інший спосіб: велика 
квітчаста хустка підкочена над чолом, а два кінці , 
не перехрещуючись на шиї, зав 'язані на потилиці 
під двома тими, що спадають на спину. Улюблена 
прикраса дівчат - червоне намисто. 

Основою жіночого комплексу одягу на Прикарпат

ті, бойківському підгір'ї і Бойківщині, як і скрізь 
на Україні , виступала біла полотняна сорочка, 
з коміром-стійкою або виложистим коміром. Селянка 
з околиць Івано-Франківська зображена у сорочці 
з вишитими уставками . Інша акварель ( 128, № 17 86) 
Ю. Глоговського свідчить, що в будні селянки не одя
гали на сорочку ніякого поясного вбрання , сорочку 
просто підперезували вовняним, у даному випадку 

зеленим поясом. На вказаній акварелі селянка йде 

до річки мити пряжу, яку вона несе на палиці , покла

деній на ліве плече, під правою рукою - маленький 

стільчик. Вона боса. 
Поясне вбрання селянок у вказаній етнографічній 

зоні різноманітне. На жінці з м. Дрогобич (122, 
№ 1327) спідниця червона, з жовтою смугою в до
лішній частині; із міст Стрий (123, N!1 1795), Долина 
і Болехів, с. Бубнище (Долинський р-н) ( 146, № 1699; 
147, № 1276; 145, № 1237) - у поздовжні червоні 
смуги; з наближених до Івано-Франківська сіл 
(125, N!i 1787; 126, No 1788) - у поздовжні сині 
смуги . Селянки з сіл Тисів (тепер Долинський р-н) 
(124, № 1296 ; 120, № 1297), Довге (тепер Стрий
ський р-н) (131, № 1324), Побук (тепер Труханів
ська сільська Рада Сколівського р-ну) (146, № 1699), 
околиць Станіслава (тепер Івано-Франківськ), крім бі
лих, у поздовжні смуги, носили спідниці-мальованки, 

орнаментовані вибійкою. Крім того, зафіксовані у 
с. Добрівляни (тепер Стрийський р-н) (127, № 1315) 
полотняні білі традиційні спідниці без оздоб, які 
бойки, як і поліщуки, подекуди називали « фартух » . 
На Бойківщині поверх спідниці, як правило, вдягали 

білу полотняну запаску - « запиначку » , « припи
начку » , або вовняну - « Катран » , « Катранець » . У При
карпатті відомі і квітчасті запаски з фабричної 
тканини . Вс. Смільниця (тепер Старосамбірський р-н) 
( 148, № 17 83) запаску декорували червоною смуж
кою у долішній частині . В м. Долина крім білої за
паски побутували охристі й червоні. 

З акварелей Ю. Глоговського довідуємося, що в 
околицях м. Долина поверх сорочки носили корот

кий, нижче талії, нагрудний безрукавний одяг з 
овечого хутра з круглим чорним коміром (149, 
№ 1323). Поли безрукавки не заходять одна на 
одну, а стикаються і защіпаються на три гудзики 

або три гачки. В кінці ХІХ - на початку ХХ ст. 
безрукавний одяг з коміром вийшов з ужитку. 

Крім безрукавок носили й короткі темно-корич
неві « куртаки » , сердаки, з коміром-стійкою, прямою 

спинкою, прямим довгим рукавом, що закривав на

віть пальці рук. Куртаки декорували дуже скромно -
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прикрашали на ком1р1 i краях піл чорним або спле
теним із червоної і білої ниток шнуром. Біля коміра 
прикріШІені два шнури з китичками - дармовисами, 
які звисають на груди (150, No 1321; 151 , No 1322) . 

В холодну пору року на Бойківщині носили 
прямоспинні свитки - сіряки, з клинами по боках, 
розрізами у долішній частині . З малюнків Ю. Гло
говського бачимо, що свитки відрізнялись деякими ло
кальними рисами. В м. Долина свитка не мала оздоб 
(N!> 1317). А селянки із сіл Побук і Бубнище на малюн
ках Ю. Глоговського зображені у коричневих свитках -
сіряках , оздоблених жовтим і синім шнуром. Селянка 
з околиць Стрия ( 119, No 1799) у білій свитці-сіряку 
з двома клинами по боках , оздобленій по швах голубим 
шнуром . На селянках з околиць Івано-Франківська 
також білі свитки з двома клинами по боках, але 
оздоблені голубим шнуром і червоною вишивкою по 
краях піл, нагрудній частині, кишенях ( 126, No 17 88). 
Жінка з Стрийщини (с. Гошів Долинського р-ну Івано

Франківської обл.) (130, No 1907) і с. Тисів. (124, 
No 1296) у такій самій свитці з двома клинами по бо
ках, але колір свити - темно-коричневий, вона ко

ротка, вище колін . 

Селянка з с. Добрівляни (тепер Стрийський р-н) 
( 127 , No 1315) вбрана не у свитку, а в синій кавтан 
з великим червоним шалевидним коміром і червоними 

манжетами . На нагрудній частині кавтана жовті 

петлиці. 

Цей одяг колись побутував і в інших регіонах 
України, але там його називали жупаном. Оздоби 
на ньому із жовтої тасьми. Поли не заходять одна 
за одну, як у свиті, а ледь стикаються. Жінка 

із с. Довге одягнена у кожушок - « бекешу », покри
тий синім сукном з великим хутряним коміром і ман
жетами (131, No 1324). Жінка-шляхтянка з Дрого
бича (122, No 1327) - в зеленому короткому куртику, 
підбитому лисячим хутром, з великим хутряним ко
міром і манжетами. 

Міщанка із Стрия ( 134, No 1794) одягнена у 
червоне, підбите хутром футерко, з великим білим 
коміром і вилогами, з синіми петлицями на нагрудній 
частині. Поли заходять одна за одну. Пояс синій, за
в'язаний ззаду. З-під футерка виглядає біла спідниця 
із синіми смужками у долішній частині. 

V Прикарпатті селянки сіл, розташованих неда
леко від Івано-Франківська (No 1787) , пов'язували на 
голову червону квітчасту хустку з тонкої тканини. 
Кінці хустки опущені на спину і сягають нижче 
пояса. Зверху по хустці пов'язана намітка. Вона 
обрамляє обличчя і творить на голові убір циліндрич
ної форми. Ззаду кінці намітки пов'язані у петлю -
« цибу », як і в селянок з околиць Стрия. 

На бойківському підгір'ї і на Бойківщині жінки 
пов'язували голови наміткою, обрусом, хусткою. 
Міщанки носили шапки. Селянка з околиць Стрия 

(129, No 1797) зображена у намітці, пов'язаній так, 
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що вільні кінці звисають на спині петлею- « цибою », 
яка сягає пояса. Цей спосіб пов'язування голови на
міткою в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. вже не побу
тував. 

На іншій жінці із Стрийщини (123, № 1795) 
намітка пов'язана як звичайно - на очіпок. Один 

кінець її обрамляє обличчя, другий спадає на груди 
через праве плече . Незвичність даного головного 
убору в тому , що в ньому присутній ще один додат
ковий елемент. Це хустка, оздоблена по периметру 

червоною вишивкою і китичками по кутах. Зовніш
ній вигляд хустки нагадує обрус. Вона складена 
косинцем і зав 'язана кінцями ззаду . Спереду на гру
дях висять , сягаючи талії, два інші здвоєні кінці 

хустки, які внизу завершуються червоною китичкою. 

В кінці ХІХ ст . такий спосіб пов'язування голови 
вже рідко побутував . 

У жінки з Стрийщини (130, No 1907) спосіб по
в'язування намітки такий самий, як у селянки з око

лиць Стрия - з ·петлею- « цибою » . Проте намітка не 
обрамляє облиЧчя, · а пов'язана поверх твердого ци
ліндричного очіпка. В даному випадку на спину опу
щені ще й два довгі кінці червоної квітчастої хустки, 
які виглядають з-під петлі, утвореної наміткою . Дру
гий кінець спадає по спині донизу, вкриваючи постать 

аж до колін . Такий спосіб пов 'язування голови наміт
кою зафіксував під час польових обстежень у 1888 р. 
над Ветліною і Саном польський етнограф І. Копер
ніцький 3 . 

Спосіб пов 'язування голови у селянки з с. Довге 
відмінний від названих. Обрусом обвито голову в 
очіпку, обрамляючи обличчя, а другий Його кінець 
протягнуто на потилиці знизу доверху, перегнуто 
і опущено на спину ( 131, № 1324). По ширині він 
закривав усю спину. 

Головний убір селянки з с. Тисів показано ззаду. 
Він складається з обруса, який закриває плечі і 
спину, накладеного поверх твердого циліндричного 

очіпка (124, № 1296). Селянка з с. Добровляни у 
великій квітчастій білій хустці, складеній по діаго
налі, а потім іще раз закладеній, так щоб над чолом 
утворилась висока складка. Кінці хустки зав'язані 
ззаду. Обличчя обрамляє стрічка, зав'язана під під
боріддям. 

Дещо відмінний спосіб пов'язування хустки у се
лянки з околиць Калуша (132, № 1384) . Кінці синьої 
хустки зав'язані на потилиці і опущені - один на 
спину , а другий на груди. На синю хустку накинуто 

довгу білу полотняну прямокутну намітку , закріплену 
на голові. Для цього з вужчого краю з двох боків при
шивали тороки і прив' Язували ними намітку до голови , 
трохи вище потилиці. 

У с. Смільниця намітку складали вздовж навпіл 
і зав'язували на потилиці. Обидва її кінці вільно опу
щені на спину. Тім'я голови наміткою не покрите, тому 
добре видно зелений очіпок. Кінці намітки оздоблені 

217 



УКРАІНСЬКИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - 1 ючатку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю . Глоговського 

4 Вагилевич І. 
Бойки .-

С. 11 8. 

5 Головацький Я. Ф. 
О народной одежде 
1t убранстве 
с. 27. 

червоною смужкою ( 148, № 17 83). На однш з аква
релей (No 1317) зображена жінка зі спини. На голові 
в неї намітка, очевидно, скріплена під підборіддям, 
але не зав'язана вузликом. Такий спосіб носити на
мітку був поширений на Поліссі ще на початку ХХ ст. 
у весільному одязі. В околицях Долини голову най
частіше закривали хусткою, зав'язуючи два кінці під 
підборіддям (150, № 1321). Інколи два кінці хустки 
зав'язували на потилиці поверх двох кінців, які зви
сали на спині (151, № 1322). Саме цим відрізнялись 
способи пов'язування голови хусткою в даній місце
вості від способу пов'язування голови хусткою в селах, 
наближених до Львова. Як уже йшлося, два кінці ху
стки зав'язували також на потилиці, але під кінцями, 
що звисали на спині. Дівчата хустку перегинали нав
піл, а потім ще кілька разів, поки не отримували довгу 
смугу. Ії зав'язували вузлом на потилиці , залишаючи 
тім'я відкритим (119, № 1799). Цікавий головний 
убір у жінок з м. Болехів: на голові обручевидний 
очіпок, по ньому синя хустка, а зверху пов'язано ще 
й намітку - « завійку », «півку» прямокутної форми 
(147, No 1276). Жінки ж сіл Побук і Бубнище (145, 
№ 1237) запнуті червоною квітчастою хусткою, 
а зверху - білою « півкою ». 

У жінки з м. Дрогобич на голові не хустка, а шап
ка, досить складної форми. Верх у шапки сферич
ний. В нижній частині вона облямована хутром. 
Над чолом хутро піднімається вище, утворюючи 

зубець . З боків шапки червоні навушники підняті 
і зав'язані зверху червоною стрічкою. Голова жінки 
із Стрия пов'язана наміткою так, що один кінець, 
покриваючи очіпок, обрамляє обличчя, обвиває шию 
і спадає на груди через праве плече. Зверху на наміт

ці - висока циліндрична, з овечого хутра шапка, по
дібна до чоловічої. Шапка по горизонталі пов'язана 
білою хусткою вузликом спереду і два її невеликі кінці 
стирчать у різні боки . Такий головний убір був за<fік
сований у першій половині ХІХ ст. І . Вагилевичем на 

Бойківщині, є про нього згадки і в Я . Головацького 5 . 

Із прикрас зафіксоване червоне намисто з хре
стиком. 

Взувалися жінки у чорні гостроносі чоботи 
(в околицях Стрия), заможні жінки в Дрогобичі, 
наприклад,- у туфлі (122, № 1327), в інших місце
востях - у ходаки (129, № 1797). 

Як бачимо з малюнків Ю. Глоговського, визна
чальною рисою бойківського жіночого одягу є поєд
нання великих білих і коричневих площин з вкрап
ленням кольорових акцентів, найчастіше синіх і чер

воних. 

Ю. Глоговський замалював чоловічий одяг в око

лицях Івано-Франківська, в багатьох селах бой
ківського підгір'я і Бойківщини. 

Найважливішу частину комплексу тут, як і скрізь 

на Україні, становить полотняна біла довга сорочка. 
Тому чоловіки з околиць Івано-Франківсмщ зобра-
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жені у довгій, нижче колін, сорочці з виложистим 

коміром (159, № 1789). У парубка з-під Калуша 
( 135, № 1385) проріз пазухи і плечовий шов оздоб
лені вишивкою. На молодому хлопцеві, який продає 
виноград ( 160, № 1589) , біла у ставкова сорочка 
із рясним морщенням біля коміра-стійки. Сорочка 
з глибоким, майже до талії розрізом, пов 'язана чер
воним поясом. Взагалі сорочки бойків вирізняються 
вирізом горловини. Такий виріз, як бачимо на даній 
акварелі, був характерний для одягу селян пів
денно-східної Бойківщини, а селяни південної части
ни цього регіону розріз в сорочці робили ззаду, як 
• б 
1 лемки . 

Виложистий комір сорочки на Бойківщині засті

бали круглою запонкою - « шпонькою » із маленького 
дзеркальця , оправленого в метал (152, No 1288; 
153, № 1776). 

Сорочку підперезували шкіряним чорним поясом

ременем. У селянина з с. Бубнище біля пояса кишень
ка з клапаном. До пояса· прикріплений на шкіряному 
шнурку - «Припоні» складений ніж (152 , № 1288). 
У селян з-під Калуша - шкіряні високі (7-10 см) 
пояси на три пряжки, у селянина із Стрийського під
гір'я (136, № 1906) - зелений пояс з жовтими смуж
ками. 

Поясне вбрання чоловіків бойківського підгір'я , 
як бачимо з малюнків ,- це полотняні штани , заправ
лені в чоботи. Штани у них просторіші , ніж у бой
ків і гуцулів. Заможний шляхтич із околиць Стрия 
( 136, № 1906) у штанах ширших, ніж селяни з ін
ших сіл. 

У селян з Бойківщини сорочка заправлена у білі, 
облягаючі штани - « портяники "., «гаті». В поясі вони 
притримуються шнурком (гашником, гачником), роз

різ у них - збоку. Біля пояса висить складений ніж -
« тесак ». 

Верхній одяг виступає яскравим свідченням соці
ального розшарування селян. Бідніші селяни носили 
свитки з двома клинами на боках , які оздоблювали 
дуЖе скромно, або не прикрашали зовсім. Заможні 
селяни шили сіряки з тоншого сукна, багатше їх деко
рували. В підгірській частині Бойківщини , зокрема 
там, де тепер Стрийський р-н (137, № 1798),зафіксо
вано темно-коричневий сіряк, оздоблений на швах 
шнуром. У с. Верхнє Синьовидне - темно-коричневий 
сіряк, прямоспинного крою з клинами, вставленими 

у бокові шви, прикрашали вертикальними смугами 
червоного, білого і синього шнурів на нагрудній його 
частині. Вершина бокових клинів сіряка також оздоб
лена кольоровим шнуром або аплікацією з тканини. 
В долішній частині, напроти вершини клина - неве

ликий розріз (153, № 1776). Свитки такого типу збе
рігались у побуті селян на початку ХХ ст. Аналогії 
цим свитам знаходимо у західному українському та 
білоруському Поліссі, де їх називають «Латуха з кри
лами». 
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Чоловік з околиць м. Турка зображений у сі
ряку (115, № 1815) коричневого кольору, довжи
ною до колін. Крій його чітко простежується, він 
такий самий, як у селянина з с. Верхнє Синьовидне. 

Різний лише характер оздоб. Комір, поли обшиті 
червоним і жовтим шнуром. На нагрудній частині 
вздовж поли, від коміра до талії - жовта смужка 

з навісними петлями. Кишені і розріз у долішній 
частині свити оздоблені аплікацією із жовтої і черво
ної тканини. Сіряк селянина з с. Бориня (тепер Тур
ківський р-н) (154, No 1283 ; 155, № 1284) також від
різняється не кроєм, а декором. Поли сіряка нижче 

талії, долішня частина бокових клинів багато оздоб
лені аплікацією з червоної і жовтої тканини або шкіри. 
Комір-стійка, край поли, шви прикрашені шнуром. 
У Долині сіряк також відрізняється від раніше зга
даних лише колоритом. В його оздобленні домінують 
не жовті і червоні кольори, а переважають сині 

й червоні. 

Верхній одяг збіднілої шляхти не відрізняється 
від селянського. Бідніший шляхтич з с. Бережниці 

(тепер Калуський р-н) (138, № 1265) у короткому 
бойківському сіряку з двома клинами з боків. Ко
мір-ст1ика, поли, кишені оздоблені синім шнуром. 
Від коміра на груди опущені два шнури з дармови
сами. 

Верхній одяг заможних шляхтичів не так відріз

няється кроєм, як оздобленням. Заможні шляхтичі 
із сіл Добрівляни (139, № 1316) і Підмихайло (тепер 
Калуський р-н) (140 , № 1712) вбрані у довгі білі свит
ки з коміром-стійкою і вилогами. Свитка з прямою 
спинкою і двома клинами по боках. Вершина клина 
біля талії прикрашена чорним шнуром. Комір, поли, 
вилоги, манжети на рукавах оздоблені смужкою чор
ної тканини або чорним шнуром. Комір вишитий чор
ними нитками. Такий самий білий сіряк, оздоблений 
на комірі-стійці, полах, кишенях, подолі чорним шну

ром і вишивкою, і на заможному шляхтичеві із бойків
ського підгір'я (Стрийський р-н) (136, № 1906). За
галом же, шляхтичі, на відміну від місцевих селян , 

одягали капоту або сукман темного кольору і оздоб
лювали свій одяг чорним шнуром або чорною ви
шивкою, а не червоного чи зеленого кольору, «бо то 
по-мужицьки» 7

• 

Ю. Глоговський замалював два типи одягу мі

щан. Заможний міщанин (157, № 1318) убраний 
у СИНЮ довгополу капоту - ОДЯГ типу довгої свити 

з високим коміром-стійкою і червощ~:ми вилогами. 

Рукав прямий, з манжетом. Комір , вилоги, краї піл, 
долішня частина оздоблені жовтим кантом. Кінці 
пояса , витканого у поздовжні зелені і жовті смуги, 
звисають з боків. В іншому випадку (158, № 1319) 
міщанин - у білому довгополому одязі, спинка 
якого повторює крій свити з прохідкою. Крій одягу, 
розміщення оздоб свідчать, що вбрання чоловіка 
з м. Долина не .різниться від одягу львівського мі-
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щанина середини ХІХ ст. Єдине, що вирізняє опи
саний верхній одяг,- це його білий колір. 

Як видно з малюнків, волосся чоловіки носили 

пряме, довге, воно спадало на комір. У селянина 

з с. Бережниця волосся довше, спадає аж на спину. 

Як головні убори побутували шапки з овечого 
хутра, фетрові або солом'яні капелюхи. У При
карпатті\ в околицях Івано-Франківська ( 159, № 17 89; 
141, No 1790) чоловічі шапки мали циліндричну 
форму з квадратним або круглим верхом, що ви
ступав над тулією як дашок. На голові селянина 
з бойківського підгір'я, зокрема там, де тепер Стрий
ський р-н, висока конусоподібна шапка з овечо
го хутра. Такі самі шапки носили заможні шлях

тичі з сіл Добрівляни і Підмихайло. Селяни сіл 
Бережниця (138, № 1265), Підмихайло (140, № 1712), 
біля Калуша (135, № 1385) зображені у солом'яних 
капелюхах з червоною стрічкою , яка вільно зви
сає ззаду, у м. Турка (115, № 1815), с. Боринь 
(Турківський р-н) - у широкополих фетрових капе
люхах. Селянин із с. Верхнє Синьовидне (153, № 1776) 
в облямованій хутром синій шапці, подібній до 
лемківської, із м. Долини - у високій шапці, кону
совидній, синій, теж облямованій чорним хутром 
у нижній частині (156, .№ 1320), із с. Бубнищ -
у шапці із овечого хутра, високій, що звужується 

догори (152, .№ 1288). Шляхтичі підгірської частини 
Бойківщини (Стрийський р-н) (136, № 1906) носили 
шапки у вигляді невисокого циліндра, розширеного 

догори. 

Серед міщан були поширені високі циліндричні 
шапки, розширені у верхнш частині (157, № 1318), 
або високі . сірі циліндричні шапки з чорним вер
хом (158, № 1319). 

Взувались чоловіки у чоботи або шкіряні ходаки. 
Доповнення до одягу бачимо тільки на кількох 
акварелях. У селянина з околиць Івано-Франківська 
під лівою рукою висить шкіряна квадратна сумка, 
прикрашена металевими гудзиками і кільцями. 

Селянин з с. Верхнє Синьовидне має шкіряну 
торбу - ташку, оздоблену металевими гудзиками 
(153, № 1776). 

* * * 
В колекції Ю. Глоговського є кілька малюнків 

з підписом « гуцул » (№ 1368, 1750). На одній з них 
зображений гуцул без зазначення місцевості , в одязі, 
який незвичний навіть для кінця ХІХ ст. На чолові

кові вузькі білі штани, nкі щільно облягають ногу -
гачі . Вони оздоблені шнуром нижче талії ззаду 
і по зовнішній стороні штанини. Сорочка із вило
жистим коміром, стягнутим червоною стрічкою, за
правлена в гачі. Поверх сорочки короткий, до талії 
лейбик без коміра. Поли і низ лейбика оздоблені тка
ниною або шнуром, сплетеним із ниток червоного 
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8 Вагилев ич ! . 
Бойки .. . - С. 111. 

і білого кольорів. На голові висока конусоподібна 
шапка. На ногах ходаки. 

Незвичним є головний убір, що має форму видов
женого конуса, він набагато вищий від конусоподіб
них шапок бойків, які зобразив Ю. Глоговський на 
акварелях 152 (No 1288) , 139 (No 1316), 137 (No 1798). 
Подібної форми головний убір був зафіксований на 
Гуцульщині у XVIII ст. Бальтазаром Гакетом, а також 
І. Вагилевичем 8 

( 40-ві роки ХІХ ст . ), який відзначав, 
що давнім головним убором у гуцулів був високий 
ковпак, обшитий яскравою тканиною . На ньому бли
щали пряжки, зверху був встромлений букет пір'я 
або гілки ялівця. 

В кінці ХІХ ст. подібний головний убір побуту
вав у Катеринославській і Херсонській губерніях. 
Проте описаний головний убір уже видозмінений, 
він не має такого шпичастого верху, як у шапці гуцу

ла, замальованій Ю. Глоговським. Очевидно, що крій 
конусоподібної шапки давній. qa формою вона трохи 
нагадує пЛетені в ХІ ст. клобуки. Викроїти і пошити 
конусоподібну шапку набагато простіше, ніж шапку 
із овчини зі сферичним верхом, для якої вже потріб
на відповідна дерев'яна форма. Тому можемо сказати, 
що замальована Ю. Глоговським гуцульська шапка 
відзначається архаїчними рисами . 

Вбрання , одягнуте поверх сорочки гуцула, також 
маловідоме. Так кроїли гуцульські « мандини » із гру
бого полотна. Рукава в них теж не пришивали, 

а вирізали одразу з того ж полотнища, що й поли. 

Їх шили без коміра, кишень і оздоб , але довгополи
ми, підв 'язували крайкою. Можливо, мандини по

чали шити пізніше, трансформуючи короткополий 

одяг. 

Гуцули в такому вбранні 1:юказані і на рисунках 
Я. Левицького (No 1365, 1363) . Ю. Глоговським та
кож зображені українські типи з підписами: « Ру
сини з Галичини » , « Русини з Поділля » . На малюнку, 
розміщеному посередині, намальований чоловік, та
кож з підписом « Русин карпатський » . Він в ана
логічному костюмі ( No 1750) . 

На одному з малюнків (164, No 1367) зображено 
чоловіка зі спини. Внизу підпис: « Гуцул » . Місцевість 
не вказана. Чоловік одягнений у довгий, ДО колін , ко
жушок з великим виложистим коміром, прямоспин
ний , підперезаний поясом , на якому прикріплений 

складний ніж. Під лівою рукою шкіряна торба. З-під 
кожушка виглядають вузькі білі штани . На голові 
висока циліндрична шапка. На відміну від шапок, які 

носили на Львівщині і Поділлі, ця шапка звужується 
догори. Верх у неї сферичний. На ногах у гуцула хо

даки. 

На двох малюнках зображені гуцули, які про
дають горіхи 165 (No 1590 ). Один із них, намальова
ний зі спини, має на голові високу конусоподібну ба
ранячу шапку із зрізаним верхом - кучму. На пле

чах у нього наки~утий ворсистий ліжник у червоні , 
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зелені, жовті смужки на ширших краях. Поверх ліж

ника на спині звисає мішок, наповнений горіхами. 

З-під ліжника І}Иглядають вузькі полотняні штани. 
На ногах шкіряні постоли, прикріплені волоками. На 
іншій акварелі (№ 1599) гуцул у довгій , нижче колін, 
сорочці, білих штанях, але не дуже вузьких. На ногах 
постоли. На голові широкополий капелюх без оздоб. 
Сорочка підперезана поясом із тканини, а не шкіря

ним чересом. Під лівою рукою шкіряна сумка - та

бівка, оздоблена металевими капелями. 
На малюнку 166 (№1 1905) зображений гуцул , 

що продає каштани, одягнутий у коричневий сіряк 
з невисоким коміром-стійкою, з клинами з боків, 
без прикрас. На ньому білі облягаючі штани. На 
голові шапка-кучма, на ногах ходаки. Одяг, що ба
чимо на акварелях 166 (№ 1905), 164 (№ 1367 ), 
165 (№ 1590) не подібний до одягу, який носили 
гуцули . В них не побутували довгі, до колін кожухи , 
сіряки, конусоподібні, зі зрізаним верхом шапки
кучми. Такий одяг носили бойки. Можливо, що 
Ю. Глоговський зробив ці малюнки на межі Бой
ківщини і Гуцульщини або допустив помилку у під
писах. 

Малюнків одягу гуцулів зроблено небагато. Але 
й ця їх кількість розширює наші знання про гу

цульський костюм, відкриває у ньому маловивчені 

елементи. 

* * * 
У колекції Ю. Глоговського є кілька акварелей 

чоловічого одягу лемків. Лемки - етнографічна гру

па українців, які здавна жили в Карпатах між ріка
ми Саном і Попрадом та на захід від Ужу. Лемки 

займали територію, висунуту далеко на захід Украї

ни, активно спілкувались з іншими народами -
угорцями, словаками, чехами, поляками, що позна

чилось на їх матеріальній та духовній культурі. 

На акварелях Ю. Глоговського зображені чолові 
ки у білих сорочках, льняних білих штанях - « ногав
ках » . Як бачимо з малюнків, на сорочку одягали 
голубу камізельку лейбик, «друшляк» з двома ря
дами блискучих гудзиків. На деяких чоловіках - синя 
камізелька, прикрашена поперечними оздобами на 
грудях - « драбинкою» (167, № 1265; 168, № 1266 ). 
На ногах шкіряні постоли - «керпці» або високі чо
боти. На одній з акварелей (169, № 1268) зображений 
чоловік зі спини. На малюнку добре видно крій верх
нього одягу - чугані. Чуга, чуганя - це одяг подіб

ний до свити , але прямоспинний. Ії шили з домо
тканого сукна, з довгими, зашитими внизу рукавами, 

які заміняли кишені. Замість коміра вшита прямо
кутна накидка - « галерея», «кляпаня», опущена на 

спину. Закінчується вона тороками - «еві чками ". 
Інколи бахрому галереї зв'язували і тоді утворювався 
капюшон, який захищав голову від вітру, снігу, дощу. 
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Цей крій одягу повторюється на сході Карпат в Бу
ковині. Головні убори для літа - чорні фетрові ка
пелюхи і капелюхи з невеликими полями, загнутими 

догори - « каляпики » . Для зими - круглі шапки -
« копач », з овечого хутра, обшиті зверху синім сукном, 
з навушниками, зав'язаними зверху на шапці ( 116, 
№ 1267) . 

Розглянута серія малюнків, зроблених Ю. Глогов
ським у Прикарпатті і Українських Карпатах, за
свідчує , що одяг цієї етнографічної зони має багато 
спільних рис з одягом інших етнографічних регіо

нів України . 3 акварелей довідуємося про втрачені 
на початку ХХ ст. способи пов'язування жіночих 
головних уборів, таких, як рантух , обрус , намітка, 
способи носити високу циліндричну хутряну шапку 
поверх намітки. Цей спосіб носити шапки надзви
чайно цікавий, оскільки відомий з давніх-давен. 
На фресках часів Київської Русі трапляються зобра
ження княгинь у білій намітці, поверх якої одягнена 
хутряна шапка. 3 розглянутої серії малюнків дові
дуємося також про деякі цікаві деталі одягу збід
нілої прикарпатської шляхти. 



177. Дівчина 
з Коло.1r~иї. 

1834 р . 
19 х 10,9 см . 
№ 1435 . 
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//. Ко.лекція акварел.ей 
Ю. Dоговського 
як джерел.о вивчення 

традиційного одягу 

4. ·· НародниЙ · · одяг 
Покуття 



~ ІіРЛІІІСЬІ\ИЙ 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVI І - поча~ку ХІХ ст. 
в акварелях 

Ю. Глоговськоrо 

178. (Селянин) 
з-під Галича 
(Івано-Франків
сь1са обл.). 

№ 1280. 
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179. Дівчина 
з Коломиї. 
1834 р. 
17,4 х 10,5 см. 
№ 1436. 
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180. Селянка 
з Нижніва 
Станіслав
сь1сого повіту 

(с. Нижнів, 
Тлумацький р-н 
Івано-Франків

ської обл.). 

№ 1669. 

181. Жінка 
з-під Галича 

(Івано-Франків· 
ська обл.). 

№ 1281. 
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182. Жінка 
з Галича 
(.м. Галич, 
1 вана-Франків
ська обл.). 
1834 р. 
17,5 х 10,3 см. 
№ 1361. 
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183. Міщанин 
з Галича 

(.м. Галич, 
І вино-Франків
ська область). 

1834 р. 
19,8 х 12,5 с.м . 
№ 1360. 
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184. Селянин 
з Нижніва 
Станіслав
ського повіту 

(с. Нижнів, 
Тлумацький р-н 
Івано-Франків
ської обл.). 

№ 1670. 
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185. Горянин 
з Надвірної 
Станіслав

ського повіту 

( .м. Надвірна, 
І вино-Франків

ської обл.). 

№ 1664. 

232 



УКРАІНСЬЮ1Й 

НАРОДНИЙ 

ОДЯГ 

XVII - початку ХІХ ст . 
в акварелях 

Ю. Глоговськоrо 

186. Селянин 
з Покуття. 

1834 р . 

20 х 13 см. 
№ 1721. 
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187. (Жінка) 
з Бурштина 
( м. Бурштин, 

Івано-Франків
ської обл.) . 

№ 1294. 
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На Покутті Ю. Глоговський зробив акварелі одягу 
сеmін м. Галич, с. Бовшів (тепер с. Бовшів Галиць
кого р-ну), м. Надвірна, с. Нижнів (тепер Тлумаць
кий р-н) і м. Коломия. 

У м. Коломия Ю. Глоговський замалював одяг 
дівчат. На одній з них (179, No 1436) біла сорочка, 
оздоблена вишивкою на уставці, манжетах, рукаві, 
синя спідниця з двома смужками внизу. Біла запаска 
прикрашена червоними смужками. Дівчина підпере
зана тканим поясом. Голову її обвиває червона стріч
ка, від якої на спину опущено ще багато стрічок. На 
шиї сім разків червоного намиста. На іншій акварелі 
( 177, № 1435) дівчина у коричневій свитці з клинами ' 

по боках , оздобленій чорним шнуром. З-під свитки 
виглядає спідниця у білу і червону поздовжні смужки. 
Запаска світло-коричневого кольору з двома зеленими 
поперечними смугами. На голові червона стрічка. 

Волосся закручене разом з червоними нитками 

у валик. 

Селянки з м. Галич, сіл Бовшів, Нижнів зображені 
у верхньому одязі, тому нема змоги охарактеризувати 

сорочку та поясне вбрання. У селянки з с. Нижнів 
(180, № 1669) з-під свитки виглядає біла сорочка. По
ясне вбрання - дві запаски. У жінки з м. Галич ( 182, 
№ 1361) з-під верхнього одягу видно білу спідницю 
і фартух, а у жінки з с. Бовшів (181, № 1281) - квіт
часту запаску. Дві жінки зображені у сіряках, одна -
у катанці . Селянка з с. Нижнів - у коричневому 

сіряку з клинами по боках. Крій і характер оздоб 
цього сіряка такий самий, як у селянок підгірських 

районів Карпат. Селянка з с . Бовшів одягнена 
у свитку, подібну до свит, які носили селянки з око
лиць Івано-Франківська. Жінка з м. Галич одягнена 
у суконну синю прямоспинну коротку катанку. 

Голови всіх трьох жінок покриті намітками. 

На голові селянки з Бовшів квітчаста хустка, зав'я
зана кінцями назад. Намітка жінки з м. Галич зав'я
зана так, що утворює убір циліндричної форми. Один 
кінець опущений на груди, другий - на спину. На 

голові у жінки з с. Нижнів намітка обрамляє обличчя. 
Два її кінці опущені на спину. Намітка орнаменто

вана червоними і синіми смужками на вужчих кінцях. 

На ногах у жінки з с. Нижнів червоні чоботи, а у жінки 
з м. Галич - чорні. 

* * * 

На Покутті Ю. Глоговський замалював чоло-
вічий одяг . Чоловіки зображені із довгим, прямим 
волоссям, яке спадає на комір або на плечі , як 
у бойків. У міщанина з м. Галич ( 183, № 1360) волос
ся високо ·підстрижене і залишене лише на тім 'ї. Об
личчя поголене, є вуса. З-під верхнього одягу вигля
дають штани. На селянинові з с. Нижнів ( 184, № 1670) 
білі полотняні, а з Покуття (N!.! 1721) - суконні. Шта
ни на селянинові з м. Надвірна вільніші, як у бойків, 
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не так щільно облягають ногу. Вони не білі, а сині 
(185, No 1664) . 
Ю. Глоговський замалював верхній чоловічий 

одяг у селах Бовшів, Нижнів, містах Надвірна, 
Галич. Шляхтич з с. Бовшів (178, № 1280) вбраний 
не в свитку , а у коричневу опанчу з капюшоном, 

прямим коміром, синіми вилогами і синіми манже

тами на рукавах. Спинка така, як у свитки з про
хідкою, кишені вертикальні. Одяг цікавий тим, що 
в його основі лежить крій селянської свити з прохід

кою. Тільки свиту не шили з капюшоном. Оздоби 
у вигляді петлиць наближають цей одяг до жупана. 

Як згадувалось, опанчу носили львівські міщани 
і селяни з навколишніх сіл біля Львова, але там її 
шили завжди із сірого сукна. Селянин з Надвірної 
(185, № 1664) зображений у білому сіряку, оздоб
леному на краях піл, комірі та кишенях чорним 
шнуром. Від коміра на груди звисають два шнури. 

На акварелі 186 (№ 1721) зображений селянин 
з Покуття (село не уточнене) в зимовому одязі. 
Він убраний у · кожух, покритий темно-коричне
вим сукном, "круглим виложистцм коміром із ове
чого хутра. Міщанин з м. Галич (183, № 1360) у сі
рому з прямими рукавами півкавтані з легкої вовня

ної тканини. Півкавтан застібається високо, аж під 
шию, гапликами. На півкавтан одягнута синя капота 

з білою підкладкою , невеликим коміром-стійкою 
прямими рукавами з манжетами, оздобленими 

у верхній частині білим кантом. Півкавтан і капота 
нагадують ·жупан і кунтуш, які в XVII - XVIII ст. 
носили міщани. Верхній одяг підперезаний черво
ним поясом. 

Головні убори в чоловіків різні. Селянин з Покут
тя у циліндричній шапці, з овечого хутра; з с. Ниж

нів --:-- у циліндричній шапці з плоским верхом, з тако
го ж сукна, що й сіряк; з м. Надвірна - у широко
полому повстяному капелюсі; селянин з с. Бовшів 

тримає в руках солом'яний капелюх; селяни з 

с. Нижнів і м. Надвірна у шкіряних ходаках, а з ін
ших місцевостей - у чорних чоботах . 

* * * 
Лише одним малюнком з колекції Ю . Глоговсько

го представлена Буковина. На одній з акварелей 

(215, № 1293) зображений чоловік з Буковини, 
одягнений у довгу суконну теми.о-коричневу манту. 

Крій манти дещо відмінний від крою цього одягу, ві
домого нам з ХІХ ст. На спині в манти накидка, яка 
сягає талії. На мантах початку ХХ ст., Що зберігають
ся у фондах одягу Львівського відділення ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського, пришитий капюшон , а не накид
ка. Поли манти заходять одна за одну і оздоблені зе
леним шнуром. В руках селянин тримає шапку з ове
чого хутра. На ногах ходаки. Волосся коротко підстри

жене над чолом. Обличчя: голене , з вусами. 
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Чимало акварелей Ю. Г_логовський зробив, подоро
жуючи по землях, які за сучасним адміністративно
територіальним поділом віднесені до східної та пів

денної Тернопільщини . Тут, як і по всій території 
України, селянки одягали білу сорочку із прямим 
або виложистим коміром. В сорочках з м. Чортків 
(192, № 1302; 189, No 1303) рукав вшивали значно 
нижче плеча, шов оздоблювали неширокою смужкою 
орнаменту . У сорочках з бучацького передмістя та 
сіл, розташованих недалеко від с. Золотий Потік (те
пер Бучацький р-н) (191,№ 1290;№ 1794),лініяплеча 

завищена і оздоблена ширшою смужкою орнаменту. 
Спідниці на Тернопільщині також носили різні. Дів
чата з Чорткова зображені у мальованках і синіх одно
тонних спідницях, оздоблених внизу трьома золоти
стими смужками (192, № 1302), інша жінка - у спід
ниці з кольорової тканини ( 191, № 1290), а селянка 
із села , сусіднього з с. Золотий Потік (№ 1794) - лише 
у двох запасках без спідниці. Ус. Янів (тепер с. Доли
на Теребовлянськогор-ну) (190,№ 1371; 193,№ 1373) 
носили червоні спідниці із жовтою смужкою у до
лішній частині. У м. Чортків (192, № 1302; 189, 
№ 1303) до спідниці запинали білу запаску, підпере
зану в талії червоним тканим поясом. У бучацькому 
передмісті (191, № 1290) носили білу запаску у чер
воні поздовжні смуги, а в селі, розташованому не

далеко від с. Золотий Потік, одягали дві запаски 
(Ng 1794), передня - охриста у поперечні смужки, 
а задня - у поздовжні зелені , жовті, чорні. Внизу 
запаски виткані червоні і чорні поперечні смужки. 

В холодну пору року жінки, як бачимо з малюн
ків Ю. Глоговського, носили білі або коричневі свит
ки, сині катанки або кавтани. У с. Могильниця 
(тепер с . Трудове Теребовлянського р-ну) (195, 
№ 1657) і с. Долина білі свитки з двома клинами 
по боках оздоблювали чорним шнуром по швах, 
коміру, полах. У м. Бережани ( 196, № 1286) білу 
свитку зовсім не оздоблювали. В околицях м. Бучач 
коричневу свитку з двома клинами по боках оздоблю
вали червоним шнуром: на комірі-стійці, полах , 

вертикальних кишенях , по низу рукавів ( 197 , № 1291; 
198, № 1289). Вершина клинів прикрашена жовтими 
кульками-помпонами. Заможніші жінки і дівчата одя
гали сині кавтани з фалдами (193, № 1373 ; 190, 
№ 1371) . В кавтанах комір і вилоги - « кляпи » викла
дені червоною, яскраво-рожевою або малиновою тка
ниною. Бідніші селянки ходили в кавтаниках з бла
китного або сірого півсуконця, сукна домашньої ро
боти (199, № 1306). Багатші мали кавтани оксами
тові, шовкові, найчастіше зелені. 

Головні убори жінок і дівчат різні. Жінки з око
лиць Бучача підрізали волосся, і воно спадало на 
комір (198, № 1289; 197, № 1291) , на голову одягали 
очіпок, а на нього складену у довгу смугу велику ко
льорову хустку. Селянки з околиць с. Долина (200, 
№ 1372) пов 'язували на голову довгу синю або червону 
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квітчасту хустку, кінці якої звисали нижче талії. Звер
ху хустки одягали білу намітку, яка обрамляла об
личчя. На голові утворювався убір у вигляді циліндра. 
Один кінець намітки звисав з потилиці на плечі, а ін
шій - нижче талії. Ус. Трудове (195, No 1657) селян
ки пов'язували кольорову хустку, опускаючи її кінці 
не на спину, а на груди. Намітку зав'язували так, як 

у селах, розташованих недалеко від Чорткова і в Тере

бовлі. У Старому Чорткові (192, № 1302) жінки но
сили намітку таким чином, що · утворювався високий 

циліндричний головний убір. Один кінець намітки 
закріплений зліва і схований у пов'язці, а другий спа

дав вільно на спині. У всіх жінок намітки оздоблені 
че-рвоними смужками по вужчих кінцях. У селах, роз
ташованих біля с. Золотий Потік (№ 1794) , намітка 
оздоблена синіми і червоними смужками. Жінка з бу
чацького передмістя зображена у білому очіпку. Звер
ху пов'язана кольорова хустка, так, що тім'я відкрите. 

Всі кінці хустки сховані. 

На малюнку 204 (№ 1720) зображена дівчина 
( «Дівчина з ПодіЛля »), вбрана у білу сорочку з ви
ложистим коміром. Плечовий шов сорочки оздобле
ний червоною смужкою. Низ рукава з морщенням -
брижами. Поверх сорочки зелена безрукавка, оздоб
лена червоною тасьмою. На дівчині червона спід
ниця із двома рядами жовтих стрічок у нижній 

частині, біла запаска. На голові обруч, обшитий 
синьою, жовтою і червоною стрічками, за який закла

дені живі квіти. Ззаду звисають сині, червоні, жовті 

стрічки. На ногах жовті чоботи. 
Із акварелей Ю. Глоговського бачимо, що дів

чата заплітали одну косу, вплітаючи в неї червону 
стрічку ( 190, № 1371) . Голову довкола обвивали 
білою або кольоровою хусткою, складеною у довгу 
смужку, залишаючи тім'я відкритим (201, № 1326; 
190, № 1371). З лівого боку інколи втикали у голов
ний убір пір'я павича (196, № 1286) або затикали 
спереду над чолом живі квіти, зелені гілочки (201, 
№ 1326; 190, № 1371), іноді це було перо павича 
(196, № 1286). 

На одній із акварелей зображена міщанка із 
Заліщиків (202, № 1896). Вона у білій з виложи
стим коміром сорочці . Верхній одяг - довге аж до 
п'ят малинове «футро». Комір і вилоги його викла

дені смушками. Ця деталь свідчить про середній 
достаток міщанки. «Футро» оздоблене жовтою тась
мою - на нагрудній частині прикраси у вигляді пет
лиць. Багаті міщанки декорували футnа золотим по
зументом. Комір, вилоги, низ рукава робили із доро
гого хутра лисиці, куниці, білки. Все разом це нази
валось «обнова». На голові у міщанки синя у квіти 

хустка, зав'язана таким чином, що два кінці схрещені 
на потилиці і зав'язані над чолом. На ногах чорні чо
боти. В руках біла хустка, оздоблена червоними смуж
ками по краях. Міщанка, що «Виходила в люди», завж

ди повинна тримати в руках «ширінку», тобто малу 
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вовняну хусточку або нести під рукою більшу кольо
рову хустину. 

Селяни на Тернопільщині, як і в інших регіонах 

України, у комплексі одягу мали обов'язково білу со
рочку, з прямим коміром і розрізом посередині грудей 
(188, № 1301). Комір сорочки стягували червоною 
стрічкою. Крій рукава такий самий, як і в жіночих 
сорочках, лінія плеча опущена нижче, ніж звичайно. 

У тому місці, де рукав пришитий до передньої і задньої 

піл, він зібраний у складочки. Внизу рукав без чохлів, 
але з брижами. Сорочка заправлена у вузькі білі шта
ни, підперезана в талії червоним поясом. На голові 
солом'яний капелюх з червоною стрічкою. На ногах 

чорні чоботи . 
Селяни з околиць м. Чортків зображені у верх

ньому одязі. Один селянин (207, No 1304) у білому 
одязі без коміра, підперезаний в талії широким шкі
ряним поясом. До пояса прикріплені на широких шкі
ряних мотузках ніж і ключ. Його верхній одяг нага
дує жупан, але з дешевої тканини. Зверху по білому 
одягу накинута коричнева свитка з коміром, довгими 

рукавами. Селяни з околиць м. Чортків носили темно
сірі свитки з коміром, оздоблені на швах синім шну
ром (208, No 1305) , на голові (207, No 1304; 208, 
№ 1305) високі циліндричні шапки із сірих або чор
них кримських смушків з червоним або синім верхом. 
Ззаду хутро не зашивали, а зав'язували шовковою 

тасьмою, що, як і на Львівщині, звали « Завісами » .-

Костюм селянина з м. Бучач (210, № 1292) 
відрізняється від костюма селянина з м. Чортків 

окремими деталями . На ньому також біла сорочка 
з виложистим коміром, застібнутим запонкою -
шпонькою. Білі полотняні штани заправлені в чоботи. 
Штанини не облягають ноги і злегка випущені на 
халяви. Свитка кориЧнева, з коміром-стійкою , ціль
нокроєною спинкою і клинами по боках. По всіх 
швах свитка оздоблена шнуром, сплетеним .із голу
бих і білих ниток. На голові висока конусоподібна 
шапка - кучма, із овечого хутра. Вона подібна до 
бойківських і гуЦульських , з заломом у верхній ча
стині. 

Шляхтич із с . Довге (тепер Теребовлянський р -н) 
(209, No 1325) зображений у довгій « чамарі » . Це 
одяг з коміром-стійкою, з фалдами:, оздоблений тась
мою на плечах, вздовж швів ззаду, довкола фалд 
і кишень. На грудях її запинали на гудзики навіс
ними петлями - « рабатами » . На голові в шляхтича 
солом'яний капелюх, на ногах чоботи . 

На двох акварелях (213, No 1715; 211, Ni1 1716) , 
підписаних « Селяни з Поділля » , зображені чоловіки 
у коричневих опанчах. Міщани шили цей одяг з сірого 
сукна. По боках в опанчі п'ять-шість фалд, ззаду на 
спині капюшон ( « бурка » , « капа »), викладений всере
дині червоним сукном . Вилоги кишені, шви на талії, 
манжети на рукавах оздоблені синім і червоним шну
ром. В талії опанча підперезана червоним поясом. 
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Парубок з Поділля (214, N!:! 1717) у коричнево
му жупані. Як уже згадувалось, міщани шили жупан 

з дорогої блакитної або зеленої тканини. Селяни ж 
використовували для цього одягу сукно домашнього 

виготовлення. Жупан прилягає до стану, ззаду має 
фалди. На цьому малюнку жупан з червоною підклад

кою, взагалі ж його робили на шовковій - «китай
ковій» або полотняній: підкладці. Вилоги, кишені оз
доблені _ червоним сукном. На грудях одяг прикраше
ний шовковою тасьмою чи бавовняним шнуром. На 
голові парубка шапка «на завісах", така сама, як 
і в інших селян з Поділля ( 211, № 1716). На ногах чор
ні чоботи. 

На акварелі № 1380 зображений міщанин, мож
ливо, шляхтич з м. Язлівець (тепер смт Яблунівка 
Бучацького р-ну) у зимовому одязі - зеленій капоті, 
підбитій хутром, з великим хутряним коміром і ви
логами, ззаду з фалдами, поли заходять одна за одну. 

Капота прикрашена червоною тасьмою вздовж боко
вих швів, довкола фалд і кишень. На грудях кілька 

рядів петлиць. На голові висока циліндрична шапка 

із зеленим верхом, який виступає над хутром. В цент

рі зеленого верха шапки розміщений великий гуд
зик - талер. На шапці ззаду невеликий розріз. 

* * * 
Крім малюнків, що мають чітке географічне 

окреслення, Ю. Глоговський зробив акварелі україн
ського одягу без уточнення території, замальовані 
поза межами Галичини. 

На акварелі 217 (№ 1824) зображена «Дівчина 
з України». Це копія Ю. Глоговського з роботи 
Я. Норбліна. На дівчині біла сорочка, синя корсетка, 
червона спідниця, оздоблена внизу жовтою тасьмою. 
Стан підперезаний синім поясом з білими тороками. 
Сорочка без вишивки, низ рукавів зібраний у брижі. 
Волосся заплетене у дві коси, опущені на спину. 
На кінцях кіс сині стрічки. Голова зав'язана білою 
хусткою таким чином, що тім'я відкрите. Довкола 
голови за хустку застромлені квіти. Головний убір 
має вигляд вінка. На ногах у дівчини жовті чоботи . . 

На акварелі 216 (№ 1817) зображено українсько
го селянина. Акварель № 1829а - копія Ю. Глогов
ського з подібної роботи Я. Норбліна, яка називається 
«Український селянин». Малюнок 216 (№ 1817) є та
кож копією з роботи Я. Норбліна «Чумак з України". 
На обох малюнках селянин в одній і . тій же позі і в 
однаковому вбранні - у червоній сорочці, яка сягає 
нижче колін, у білих полотняних широких штанях. 
Верхній одяг коротший сорочки, з довгими рукавами, 

подібний до гуньки з довгим ворсом. На голові висока 
циліндрична шапка з овечого хутра з червоним вер

хом. На ногах личаки. 
З образу та одягу цього селянина важко визна

чити, з якого він етнографічного регіону. Можливо, 
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він із Подніпров'я, зокрема, з районів, де існував 
чумацький промисел. Такими були Чигирин і Бо
гуслав. Саме з тих районів чумаки вирушали на 

лівий берег Дніпра, до Криму та на Запоріжжя по 

рибу і сіль 1 
• 

* * * 
Акварелі з колекції Ю. Глоговського, присвячені 

українському одягу, цінні своєю достовірністю. Це 

підтверджується літературними джерелами і музей

ними зразками. Вони дають змогу перевірити , допов

нити, уточнити дані про вбрання XVII - початку 
ХІХ ст. З колекції довідуємося про деякі маловідомі 

або зовсім невідомі компоненти і деталі костюма, 

способи їх носити, про головні убори, взуття , пояси 
та ін. Розглянута колекція розширить і збагатить 
діапазон знань про матеріальну культуру україн
ського народу. 



Summary 

А collection of. water-colours Ьу J. Glogowski, the artist of the first half of 
the 19th century, is exhibited in the art department of the V. Stefanik 
scientific Library of the Ukr. SSR Academy of Sciences in Lvov. The 
col\ection is of great interest for art-critics, artists and ethnographers and 
numbers more than 1700 water-colours and pen drawings different in size 
but painted on the sheets of рарег of similar dimensions (50 Х 70 cm). 
Each of the drawings contains one or more paintings which represent 
sketches of the costumes and every day ethnographic scenes from life of 
peoples of different nationalities - Poles, Ukrainians, Byelorussians, Jews. 
Besides the drawings Ьу the J. Glogowski Lhe collection contains more than 
30 illustrations with the inscriptions Ьу J. Norblin as well as Ьу J. Norblin 
and L.-F . Debucourt - «А Girl from Lhe Ukraine », «Ukrainian cossak », 
«Chumak from the Ukraine » and others. There аге more than 20 lithographs 
Ьу the Polish artist J. Lewicki. Some of them present Ukrainian themes. 
lf J . Norblin and J. Lewicki were interested mostly in the rural constume, 
J . Glogowski extended the ideas of his precursors. The clothes of the 
various strata of society - peasants , middle -class craftsmen, studeots engaged 
his attention. 
This edition covers only the water-colours on which the Ukrainian folk costume 
is depicted. More than 350 paintings of the collection аге dedicated to the 
Ukrainian subject. These water-colours are copies and paintings from life. 
The copies painted Ьу J. Glogowski from the old iconographic material -
engravings, lithographs, paintings of other artists form an interesting 
historical reconstruction group of water-colours which depict 
costumes of the Ukrainian population of the 17-18th centuries on which we 
have very scanty information. We see old costumes of peasants, petty 
bourgeois, representatives of the prosperous strata of the society , cossaks 
etc. 26 copy-paintings аге dedicated to this suЬject. The rest of his 
paintings J . Glogowski painted from life in the 30s of the 19th century. 
Не had а scientific approach in collecting and depicting the material, he 
recorded the cut, colour, way of wearing, headwear, accessories. In his 
paintings the material is recognizaЬle - linen, smooth woollen cloth, fur; 
modes of' decoration - embroidery, braid, flex, cutwork. In many paintings 
peasants are depicted at work; here they are going to the market -
each with his wares and food products, here they are coming batk. from 
the market. Baskets, pottery, fabrics and sewn clothes which peasants were selling 
ог buying are clearly depicted. 
An overwhelming majority of his water-colours J. Glogowski registered, 
indicating the denomination of the populated area and region, where he 
painted them:· It permitted classifying the water-colours and defining 
the wear according to the territorial -geographical zones and historico
ethnographical regions. 
The most of the water-colours from Ше were painted in the area which 
is accordiog to the present day administrative-territorial division Lvov, 
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Ternopol and Ivano-Frankovsk regions. The clothes of the population of 
Lvov, its neighbourhood and surrounding villages are presented rather 
fully. 
The inscriptions of J. Glogowski to the paintings are translated from 
Polish to Ukrainian, necessary addiLions containing contemporary 
denominations of the corresponding populated areas are given. The text 
gives the inventory numbers of the water-colours uшler which they are 
registered in the V. Stefanik Scientific Library in Lvov. 
The water-colours of' J. Glogowski are valuable J'or their authenticity 
which is proved Ьу literature sources and Ьу muzeum exhibits. They give 
possibility to check , to supplement and to refїne the data on the Ukrainian 
clothes of the 17th - early 19th centures. 
The collection considered will increase and enrich our knowledge on the 
Ukrainian material culture. 
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7 І. ЮРІЙ ГЛОГОБСЬКИЙ І ХУДОЖНЄ Життя 
ЛЬВОВА КІНЦЯ ХVШ - ПОЧАТКУ ХІХ СТ. 

39 11. КОЛЕКЦІЯ АКВАРЕЛЕЙ Ю. ГЛОГОБСЬКОГО 
ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНОГО ОДЯГУ 

65 1. Одяг населення Львова, передмість 
та при.міських сіл 

131 2. Одяг населення північно-західних районів 
Східної Галичини 

171 3. Одяг українців Карпатського регіону 

225 4. Народний одяг Покуття 

237 5. Народний одяг Західного Поділля 
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218. Жінка 
з . 11 . Олешиці 
(тепер П/JР). 

1834 р. 
Акварель , 

перо, чорнило. 

8 .8 х 6 ('.'tl . 

. \о 1687. 

1. Юрій Глоговський 
і художнє життя 

Львова кіну,я ХV//1-
початку ХІХ ст. 

І/. Колеку,ія акварелей 
Ю. Глоговського 
як джерело вивчення 

традиу,ійного одягу 

7. Одяг населення Львова, 
передмість 

та приміських сіл. 

2. Одяг населення 
північно- західних районів 

Східної Галичини. 
З. Одяг україну,ів 
Карпатського регіону 
4. Народний одяг Покуття 
5. Народний одяг. 
Зпхідного Поділля 
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