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streszczenie: 
Podejmując temat „stroju ludowego” należy na początku zaznaczyć, że przeżywa on w ostatnich cza-
sach odrodzenie. Interesują się nim naukowcy: etnografowie, etnolodzy i historycy sztuki, ale także 
styliści i przedstawiciele społeczności wiejskich i małomiasteczkowych w Polsce i w Ukrainie. Efek-
tem są opracowania naukowe oraz same stroje, które są odtwarzane i stanowią przedmiot dumy ich 
właścicieli. 
W polskiej literaturze naukowej odczuwa się niedostatek szczegółowych analiz dotyczących zdob-
nictwa stosowanego w poszczególnych regionach i wsiach Huculszczyzny. Wśród współczesnych 
ukraińskich etnologów badania tradycyjnych ubiorów Huculszczyzny prowadzi dr Olena Kozakewycz 
(pracownik Instytutu Etnologii (Ludoznawstwa) Narodowej Akademii Nauk Ukrainy). Przybliżyła 
ona podstawowe zagadnienia stroju ludowego na Zakarpaciu, jednak większość jej prac opublikowa-
nych w języku polskim dotyczy przede wszystkim czepców i koronek.
W procesie rozpoznawania wartości i cech stroju huculskiego istotną rolę pełnią tematyczne wysta-
wy zbiorów znajdujących się w muzeach. Są one w ostatnich latach chętnie organizowane zarówno 
w Ukrainie jak i w Polsce. 
Autorka niniejszego tekstu nie miała możliwości prowadzenia systematycznych badań naukowych 
w terenie, ale interesując się od ponad 20 lat kulturą Huculszczyzny, zdecydowała się opisać swoje spo-
strzeżenia dokonane w 2019 r. w czasie kolejnego etapu badań pasterstwa na połoninach w grzbiecie 
Kukula w Czarnohorze. Nie omawia poszczególnych elementów ubioru huculskiego, ale przywołując 
prowadzone przez naukowców badania, analizuje jego rolę wśród współczesnej społeczności we wsi 
Łazeszczyna na Zakarpaciu. Relacjonuje poszukiwania pozostałości starych strojów ludowych i ich 
używania na połoninach, w cerkwi i w gospodarstwach, a także przedstawia dokumentację fotogra-
ficzną wykonaną w muzeum w Jasini oraz wskazuje cmentarz jako miejsce informacji o przedmio-
cie swoich zainteresowań. Podejmuje próbę charakterystyki haftów występujących na koszulach pod 
względem ich kolorystyki, budowy, rozmieszczenia i wykorzystywanych ornamentów oraz porównuje 
je z haftami z Kosmacza, które scharakteryzował w publikacji Kosmackie wustawki Grygorij Smolski.

słowa kluczowe: Zakarpacie, Łazeszczyna, Jasinia, sztuka ludowa, strój ludowy, hafty, kultura 
narodowa

1 Nazewnictwo na podstawie Czarnohora. Mapa turystyczno-nazewnicza 1:60 000, W. Krukar, 
M. Troll, Ruthenus Krosno 2010.

� Autorzy fotografii: nr 1: K. Tur-Marciszuk, Festiwal huculski w Kosowie, 1998 r.; nr 2-36 
ś.p. I. Marciszuk, wykonane na Połoninie Kukul, w Łazeszczynie, Jasini, Bukowcu i Iwano-
Frankiws’ku (d. Stanisławów) w 2018-19 r.
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Podejmując temat „stroju ludowego” należy na początku zaznaczyć, że przeży-
wa on w ostatnich czasach odrodzenie. Interesują się nim naukowcy: etnografowie, 
etnolodzy i historycy sztuki, ale także styliści i przedstawiciele społeczności wiejskich 
i małomiasteczkowych w Polsce i w Ukrainie. Efektem są opracowania naukowe 
oraz same stroje, które są odtwarzane i stanowią przedmiot dumy ich właścicieli. 
Jeszcze kilkanaście lat temu sytuacja była zupełnie inna i całkowicie różna w Polsce 
i w Ukrainie. Teraz w obu państwach „strój ludowy” budzi nie tylko zainteresowa-
nie, ale wręcz pożądanie. W obu krajach naukowcy zgłębiają wiedzę na jego temat 
i publikują swoje ustalenia. Nadal rzadko można spotkać teksty dotyczące badań nad 
zdobieniami poszczególnych części strojów na Huculszczyźnie, które odróżniają od 
siebie wioski i wyodrębniają charakterystyczne dla nich typy strojów huculskich.

Zakres tematyczny tekstu został ograniczony do prezentacji wyników rekone-
sansu badawczego dotyczącego obecności i recepcji stroju ludowego we wsi Łazesz-
czyna na Zakarpaciu i odniesienia obserwacji do wybranej specjalistycznej literatu-
ry naukowej. Skromny zakres pracy jest spowodowany wymaganiami redakcyjnymi 
Czasopisma.

Wśród współczesnych ukraińskich badaczy Huculszczyzny tematem tradycyj-
nych ubiorów zajmuje się między innymi dr Olena Kozakewycz (pracownik Instytutu 
Etnologii (Ludoznawstwa) Narodowej Akademii Nauk Ukrainy), która uczestniczy 
w wielu konferencjach naukowych w Polsce i posługując się bardzo dobrze naszym 
ojczystym językiem publikuje również po polsku. Swoją uwagę skupia na wyrobach 
dziewiarskich i koronkarskich, prowadząc badania terenowe w rejonie Karpat (Hu-
culszczyzna, Bojkowszczyzna), w tym także na Zakarpaciu, a publikuje ich wyniki od 
2004 r. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu nie odniesiono się w tekście do 
prac ukraińskich autorów, którzy publikują w obcojęzycznych wydawnictwach (Білан, 
Стельмащук 2000, Матейко 1976, Матейко, Полянська 1987), pozostawiając to 
zagadnienie do opracowania w przyszłości. Cytowane prace Oleny Kozakewycz 
przytaczają rozległą literaturę tematu.

Pracą, która nie posiada walorów naukowych, ale może stanowić przedmiot 
porównań i źródło do analiz jest album Kosmackie wustawky, opublikowany w 2013 r., 
prezentujący hafty z Kosmacza, zbierane przez artystę Grigorija Smolskiego.

Jedną z ostatnich prac naukowych, które podsumowały wiedzę na temat źródeł 
ukształtowania i procesów przekształceń męskiego stroju ludowego na Huculszczyź-
nie jest artykuł Aleksandra Smolińskiego pt. „Fenomen huculskiego stroju męskiego 
od końca XIX w. do początków XXI w.” opublikowany w 2018 r., w zbiorze Dziedzi-
ctwo Kulturowe Karpat pod redakcją Krzysztofa Dudy i Jana Skłodowskiego, wydanej 
przez Collegium Ignacianum w Krakowie. Jest tam podana kompletna bibliografia 
dotycząca przedstawianego zagadnienia.

W procesie rozpoznawania wartości i cech stroju huculskiego istotną rolę pełnią 
tematyczne wystawy zbiorów znajdujących się w muzeach. Są one organizowane za-
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równo w Ukrainie, jak i w Polsce. Jednym z istotniejszych katalogów wystawowych, 
który jednocześnie stanowi podsumowanie projektu badawczego jest książka opubli-
kowana w 2012 r., autorstwa Alicji Woźniak pt. Wyróżnieni strojem. Huculszczyzna – tra-
dycja i współczesność, wydana przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. 
Publikacja ta również zawiera bogatą bibliografię, której powtarzanie w niniejszym 
artykule nie jest konieczne.

Wymienione wyżej publikacje napisano na podstawie literatury, która powstała 
od końca XVIII w. do czasów współczesnych oraz badań terenowych prowadzonych 
przez wspomnianych wyżej autorów. Potwierdzają one, że zjawisko „stroju ludowe-
go” nie należy do przeszłości i należy kontynuować pracę w terenie, gdyż przynosi 
ona nowe ustalenia i jest niezbędna w dalszym poznawaniu Huculszczyzny.

Zainteresowanych omówieniem badań nad strojem ludowym na Huculszczyźnie 
i dotyczących tego zagadnienia publikacji można odesłać do wspomnianego wcześ-
niej artykułu Aleksandra Smolińskiego [Smoliński 2018], który kwestie te dokładnie 
zrelacjonował.

Autorka niniejszego tekstu nie miała możliwości prowadzenia systematycznych 
badań naukowych w terenie, ale interesując się od ponad 20 lat kulturą Huculszczyzny 
i wpływem tzw. „sztuki ludowej” na sztukę zwaną elitarną3, zdecydowała się opisać 
swoje spostrzeżenia dokonane w 2019 r. w czasie kolejnego etapu badań pasterstwa 
na połoninach w grzbiecie Kukula w Czarnohorze. Tytuł, jaki został przyjęty, ma za 
zadanie sprowokować do refleksji i zobrazować problem, z którym często spotykamy 
się w konfrontacji z tzw. sztuką ludową [Tur-Marciszuk 2016]. Wypowiadając słowa 
„strój ludowy” mamy nadzieję zmieścić w jednym określeniu bardzo dużo treści, 
a tymczasem udaje się tylko sprawić, że słuchacz uruchomi wyobraźnię, dzięki za-
kodowanym w pamięci obrazom. Wśród bywalców Huculszczyzny oraz wśród osób 
„buszujących” po Internecie zapewne wywoła on obraz podobny do takiego, jaki 
został pokazany na pierwszej ilustracji (fot. 1). Takie wyobrażenie stroju ludowego, jak 
i słowa, które je wywołały są skrótem myślowym, gubiącym mnóstwo treści i znaczeń, 
ograniczającym sens zjawiska do ulotnego wrażenia odczuwanego w czasie festiwali 
np. kapel ludowych, mniej lub bardziej przyjemnego dla czytającego i oglądającego. 
Nie można zaprzeczyć, że uczestniczenie w tego rodzaju imprezach i używanie ubioru, 
który jest demonstracją przynależności do określonej społeczności wynika obecnie 
z indywidualnych potrzeb, a nie jest narzucane przez jakąkolwiek władzę, jak bywało 
to w okresie komunizmu. Dlatego warto zadawać pytania o rolę takiego ubioru i jego 

3 chodzi o przeciwieństwo kultury masowej, najważniejszą część sztuki symbolicznej danego 
społeczeństwa, która korzysta z zasobów kultury narodowej i stanowi podstawę przekazu 
tradycji oraz dorobku społeczeństwa. Tworzą ją należące do inteligencji elity twórcze, skła-
dające się z osób nabywających kompetencje zarówno tworzenia, jak i odbioru sztuk drogą 
kształcenia się. 
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postrzeganie także w powszednich okolicznościach, a nie tylko w święta.
W niniejszym artykule nie omawiam poszczególnych elementów i części ubioru 

huculskiego, gdyż temat ten został wielokrotnie opisany w literaturze [Pobiegły 2009, 
Gołubiew, Kruk, Kapłon 2011]. Jeden z najdokładniejszych opisów z odwołaniami 
do publikacji znajduje się we wspomnianym wyżej opracowaniu autorstwa Alicji 
Woźniak pt. „Wyróżnienie strojem. Huculszczyzna – tradycja i współczesność” [Woź-
niak 2012], a charakterystyka odrębności stroju na Zakarpaciu została kilkukrotnie 
przedstawiona w artykułach Oleny Kozakewycz [Kozakevych 2018]. Podstawową rolę 
w orientacji w temacie odgrywa wydawane od 1949 r. Wydawnictwo „Atlas Polskich 
Strojów Ludowych”, a uzupełnienie stanowi projekt Stowarzyszenia Pracownia Et-
nograficzna, w ramach którego została opracowana strona internetowa poświęcona 
strojom ludowym w Polsce, gdzie swoje miejsce znalazł również strój huculski.

Jakie treści chciała przekazać autorka niniejszego tekstu wypowiadając slogan 
„strój ludowy”? Zamierzałam przypomnieć, że sposób ubierania się mieszkańców 
wsi, szczególnie górskich, przyciągnął uwagę podróżników jeszcze w końcu XVIII, 
a potem w XIX i XX w. [Dawne Pokucie i Huculszczyzna … 2001]. Oni to swoimi 
przekazami sprawili, że zainteresowanie kolorowym wiejskim ubiorem rozwinęło 
się i nadal rozwija do takiego stopnia, że pozostał on zarówno znakiem tożsamości 
poszczególnych grup etnograficznych, jak i stał się intratnym produktem marketin-
gowym. Doprowadziło też do jeszcze większej nobilitacji odświętnego stroju górali 
i rozpoczęło proces wielorakiej interpretacji, który trwa aż do dnia dzisiejszego (bar-
dzo istotną rolę strój odgrywa w procesie kształtowania poczucia przynależności nie 
tylko regionalnej, ale i narodowej). 

W październiku 2019 r. w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie odbyła się 
konferencja etnologiczno-etnograficzna omawiająca m.in. współczesne zjawisko po-
wrotu do używania odtwarzanych strojów ludowych w poszczególnych regionach 
współczesnej Polski, a także w Ukrainie. Organizatorzy zwrócili uwagę, że „strój 
ludowy, czyli tradycyjny ubiór mieszkańców wsi i miasteczek, w ostatnich kilkudziesięciu latach 
stał się ważnym elementem tożsamości lokalnej i regionalnej. Powszechnie był on noszony na prze-
łomie XIX i XX wieku, jednakże już w latach międzywojennych w większości regionów Polski 
został zastąpiony tańszą i łatwiejszą w pozyskaniu odzieżą produkcji fabrycznej”. W okresie 
powojennym w obu krajach nastąpił proces transformacji. Szczególnie w Polsce spot-
kaliśmy się z folkloryzacją. Oznacza to, że strój był używany jako kostium w czasie 
widowisk, koncertów, czy festiwali. Stał się ważnym elementem podtrzymującym 
tożsamość regionalną wielu wspólnot z terenu całego kraju, ale także rekwizytem 
manipulacji i propagandy uprawianej przez komunistów. Powstające wówczas i apro-
bowane, a wręcz promowane zespoły pieśni i tańca starały się korzystać z zacho-
wanych w domach elementów strojów, ale też szyto nowe, jednak często znacznie 
skromniejsze. Kilkudziesięcioletni okres eliminacji strojów ze środowisk wiejskich 
sprawił, że zapomnieniu uległy ich części, np. czepce, pierścienie i dawne funkcje, 
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sposoby prawidłowego zakładania poszczególnych elementów, a dla niektórych spo-
łeczności lokalnych problematyczne stało się ustalenie jaki typ stroju występował na 
ich terenie i w jaki sposób można by było go odtworzyć. Należy zadać też pytanie, 
czy problem ten na pewno nie występuje na Huculszczyźnie?

Pojawia się także pytanie o potrzeby estetyczne ludzi, których spotykaliśmy 
na połoninach. Czy zostały one wyplenione przez komunizm? Czy instynkt sztuki 
[Dutton, 2019], o którym mówią filozofowie, tak silnie dający o sobie znać na Hu-
culszczyźnie przed wojną, zniszczyła ideologia?

Huculi, wychodząc co roku w góry, żeby wypasać bydło opuszczają na kilka 
miesięcy swoje domy i przenoszą się do prostych pasterskich budynków. Na połoni-
nach nie ubierają się w świąteczne stroje, ani tradycyjne, ani nowoczesne. Nie chodzą 
do cerkwi w niedzielę, chociaż modlą się codziennie. W rozmowach podkreślają, że 
na połoninie nie ma święta, każdego dnia trzeba krowy wydoić, a z mleka zrobić 
przetwory. Ubiór ich jest skromny, a nawet nieestetyczny.

Zastanawiając się nad tym zagadnieniem autorka odwołała się do przedwojen-
nych fotografii pasterzy. Większość zdjęć przedstawia osoby ubrane świątecznie lub 
sceny pozowane. Przyjrzyjmy się wielokrotnie publikowanej fotografii ze zbiorów 
Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie przedstawiającej paste-
rzy przy wyrobie bryndzy, wykonanej w 1927 r. przez Mikołaja Seńkowskiego. Po-
równując ją ze zdjęciami, które nasz zespół badawczy robił w czasie systematycznie 
odbywających się od 1999 r. wyjazdów na połoniny Kukula, dostrzegamy, że różnią 
się one zasadniczo. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że na przedwojennej fotografii 
pasterze mają równie zgrzebne ubrania, co dzisiaj. Nie przypominają one osławione-
go „stroju ludowego”, ale kiedy przyjrzymy się dokładniej widzimy, że prawie wszyscy 
mają soroczki o charakterystycznym kroju czyli ozdobione haftem koszule i keptary. Są 
one znacznie skromniej zdobione niż odświętne. Starsi mężczyźni mają na wierzch 
nałożone kurty, przypominające sierak. Zasłaniają one niestety szczegóły koszul. 
Wszyscy sfotografowani noszą zgrzebne postoły, najprostsze obuwie, wykonane ze 
ściągniętych rzemykami lub wełną kawałków skóry.

Ubiór dzisiejszych pasterzy na Huculszczyźnie jest zupełnie współczesny, cho-
ciaż, mówiąc nieco ironicznie, nie możemy zaprzeczyć, że podobnie jak w okresie 
przedwojennym i dzisiaj jest on tradycyjny, a jego elementy są czerpane z „sąsiadu-
jących” (uwzględniając proces globalizacji) obszarów kulturowych. Wydaje się być 
zamerykanizowaną pozostałością po „czasach kołchozów”. Poważniej rzecz traktując, 
trzeba zauważyć, że musi być on przede wszystkim praktyczny, tani i wygodny. Na 
fotografiach wykonanych współcześnie przy pracy na połoninach, nie znajdziemy 
żadnego elementu regionalnego „stroju ludowego”. Jako ciche echo cenionej tradycji 
możemy uznać wiązaną pod brodą chustkę codziennie używaną przez starsze kobiety 
pełniące rolę watahów. W trakcie poprzednich badań stwierdzono, że na Huculszczyź-
nie kobiety niekiedy przyjmują rolę mężczyzny, m. in. jako wataha, czyli głównego 
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pasterza. Problematyka została omówiona w artykule „Kobieta na połoninie” za-
mieszczonym w publikacji „Pasterstwo w Czarnohorze” [Tur-Marciszuk 2016]. Na 
Huculszczyźnie powstała cała sztuka różnorodnych wiązań chustek na głowie. Na-
krycie głowy lub jego brak wskazywało na stan cywilny, na wioskę, w której mieszka 
kobieta, a także na panującą modę. Obecnie wypracowana tradycja różnorodnego 
upinania chust na głowie rozwija się przy okazji powstających prywatnych kolekcji 
i organizowania atrakcji turystycznych [Woźniak 2012].

Jedynym wspólnym elementem na naszych fotografiach i zdjęciu z 1927 roku 
jest błoto wokół stai. Powoduje ono, że współcześnie Huculi używają na co dzień 
gumiaków uważając, że są najwygodniejsze. Jednak odczuwanie wygody i praktyczno-
ści jest subiektywne. Autorka kilkakrotnie spotkała Hucułów, ale także mieszkańców 
miasta, którzy uważali postoły lub kierpce za najwygodniejsze i najpraktyczniejsze 
buty, co wyrażało się codziennym ich używaniem (przy koszeniu trawy, w czasie 
wycieczek w góry, jako obuwie zmienne w szkole).

Gdy w 2019 r. przybyliśmy na Połoninę Kukul, spotkaliśmy licznych gości, 
w tym dużą część rodziny Mariczki i Jurija – pasterzy. W odwiedziny do rodziców 
przyszli syn, córka, zięć i wnuki. Wszyscy ubrani byli w robocze, zgrzebne „chińskie” 
ubrania, a nawet w takie, które przywodzą na myśl minione czasy Związku Radzie-
ckiego. Udając się w góry żadna z tych osób nie przywiązywała chyba wagi do ubrania 
i swojego wyglądu. Ważne było to, aby nie było straty, gdy odzież zostanie zabrudzo-
na w czasie dojazdu do górskiego gospodarstwa po błotnistych drogach, pracy przy 
krowach, albo przy zbieraniu runa leśnego. Z okazji naszego przybycia na połoninę 
Mariczka przyszykowała małą ucztę. Na stole zjawiły się ziemniaki, wędlina, pasztet, 
sery wurda i budz, pomidory i ogórki oraz kulesza, czyli potrawa z kaszy kukurydzianej, 
a na koniec tort, który wprawił wszystkich w zachwyt. Okazało się, że ubiegłego dnia 
nasza gospodyni miała urodziny. Uczczono to odwiedzinami i świątecznym pożywie-
niem, ale nie strojem. Wszyscy byli ubrani nieelegancko (fot. 2). Uczta odbywała się 
w miejscu, gdzie byliśmy już wielokrotnie. Mariczka i Jurij od wielu lat gospodarują 
latem na Kukulu. Siedzieliśmy jakby w tym samym miejscu, w którym byliśmy pięć 
lat temu, ale jednak w innym. Chatczyna urządzona podobnie, ze stołem pod oknem, 
ale większym, z pryczami po bokach stołu, ale też tapczanem w miejscu, w którym 
poprzednio pradawnym zwyczajem umieszczone były ławy wzdłuż ściany. Przy tym 
samym piecu (wyremontowanym) sznurek na ubrania, ale izba znacznie większa, wy-
bita od wewnątrz ocieplaną srebrzystą folią aluminiową, a nie jak poprzednia deskami, 
podłoga to już nie odkryte deski, ale osłonięte wykładziną PCV. Poprzednia chata 
spaliła się w 2014 roku i w jej miejscu w ciągu paru dni wybudowano nową, jaśniej-
szą, przestronniejszą. Wyposażono ją w futrynę i drzwi, a także w kredens i półki. 
Wprawia w zdumienie fakt, że takie duże i ciężkie sprzęty wwieziono na połoninę 
drogami, które raz po raz zamieniają się w górskie potoki, a przy tym są miejscami 
bardzo strome, z koleinami półmetrowej głębokości, a nie przywiązuje się uwagi do 
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stroju, który jest znacznie lżejszy i łatwiejszy w dostarczeniu na połoninę. Pragnąc 
uzmysłowić sobie, jak wyglądało przed II wojną światową wnętrze huculskiej chaty 
sięgnijmy po cytat z dzieła Stanisława Vincenza „Na wysokiej połoninie. Prawda starowie-
ku”: „W kleciach tych dziś jeszcze znajdziesz dostatek niemały. Wielkie stosy ubrań, wszystkie 
we własnej chacie sporządzone. Zwoje płótna, koszule wyrabiane zeń, wyszywane wzorami prostymi 
lub bogatymi i pstrymi, lecz pełnymi umiaru. Tkaniny wełniane, całe zwały liżników, serdaki, 
zapaski, gugle i manty. (…). Tam też w niejednej kleci leżą na dnie starych, rzeźbionych skrzyń 
zapylone i nieużywane dziś staroświeckie stroje: manty, opynki, peremitki. Na półkach stoją (…), 
a na ścianach i kołkach wiszą: bardki i laski (…), stare korale, paciorki i nawleczone na sznurki 
całe szeregi starych monet i krzyżyków, tak zwane – zgardy. (…) W niejednej komorze i teraz 
przechowuje się ( lub do niedawna jeszcze była) junacka broń: pistolety wykładane, rzeźbione 
krisy, topory bojowe, bałty, rohatyny, a także remizy, to jest mosiężne zdobione łańcuchy, w które 
stroili się opryszki”. [Vincenz 1980, s. 333]. Na połoninach wyposażenie chatczyn było 
zapewne dużo skromniejsze, tym bardziej, że gospodarzył tam mężczyzna watah, 
a nie jak dzisiaj kobieta. Jednak z pewnością przytoczony cytat w zestawieniu z za-
łączoną fotografią (fot. 3) oddaje różnicę między przedwojennymi i współczesnymi 
ubiorami Hucułów.

Wyposażenie chatczyny i ubiór Hucułów na połoninie nie wzbudzają dzisiaj en-
tuzjazmu w turystach, w przeciwieństwie do okresu końca XIX w. i dwudziestolecia 
międzywojennego, kiedy niemal kreowano wyobrażenie, że owce i krowy wypasają pa-
sterze wystrojeni w kolorowe, zachwycające keptary, jasne porkynecia i białe, haftowane 
soroczki. Dzisiejszy ubiór i otoczenie budynków na połoninach są zaniedbane i dużo 
im brakuje do zachwycającej niegdyś ludowej kultury. Obraz Hucułów, jaki przeka-
zują nam przedwojenne widokówki i inne materiały ikonograficzne z pewnością nie 
jest zgodny z ówczesną codziennością. W większości są to przykłady odświętnego 
stroju, a nie powszedniego, który był odmienny niż dzisiaj i o tym ubiorze najmniej 
zachowało się informacji i przekazów ikonograficznych. Muzea gromadzące ubiory 
poszukiwały i właściwie nadal są zainteresowane jedynie estetycznie atrakcyjnymi, 
co powoduje, że przekaz dotyczący huculskiej codzienności jest ograniczony [Woź-
niak 2012]. Dlatego zdecydowaliśmy się na relację z poszukiwań „stroju ludowego” 
odświętnego w Łazeszczynie, pokazanie współczesnego stroju codziennego i reakcji 
Hucułów na pytania o ten świąteczny, ludowy, stanowiący wyjątkowy element życia. 
Taka relacja może przyczynić się do wypracowania poglądu na współczesną rolę 
tradycyjnego „stroju ludowego” w społeczności Hucułów, a także na obserwowane 
w Ukrainie zjawisko „oznaczania” święta ubieraniem współczesnej odzieży szytej 
specjalnie na taką okazję i podkreślającej odrębność narodową.

Po przeprowadzeniu wywiadów na połoninach zespół przeniósł się do Łazesz-
czyny. Gospodarzom, u których gościliśmy, zadaliśmy pytanie czy we wsi ludzie mają 
jeszcze dawne, huculskie ubrania? W pierwszym odruchu odpowiedzieli, że nikt już 
ich nie ma i nie używa, ale po pewnym zastanowieniu okazało się, że w domu jest 
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„stary keptar”. Wyobraźnia podsunęła nam wizję wyszywanego kożuszka, co okazało 
się nieprawdą. Ze zdziwieniem oglądaliśmy dosyć długą, uszytą ze zbitego sukna, 
czarną kamizelkę haftowaną w kolorowe kwiaty. „Pracowałam kiedyś w turbazie i tam 
kupiłam go. Fotografowałam się w nim z turystami” opowiadała starsza kobieta. Zachęce-
ni przez nas gospodarze przebrali się, prezentując wszystkie elementy odświętnego 
stroju. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że kobiety nadal haftują samodzielnie soroczki. 
Babka ubrała się w ozdobioną przez siebie koszulę, wyszywaną nitką czarną i czer-
woną, a na głowę założyła chustkę. Młodsza przebrała się w mini sukienkę z płótna, 
obszytą maszynową lamówką przywodzącą na myśl krzyżykowy haft, a mężczyźni 
(mąż i syn) ubrali się w koszule przyozdobione przez kobiety niebieskimi koralikami. 
To zdobienie do złudzenia przypomina haft nitką. Zdumienie sięgnęło zenitu, gdy 
okazało się, że w domu jest jeszcze stary, haftowany, brązowy serdak, z kolorowymi 
chwostami i srebrzyste zapaski (fot. 4, 5, 6).

Nasze poszukiwania poszły teraz kilkoma drogami. Pierwszą udaliśmy się do 
całorocznego domu Mariczki w Łazeszczynie. Był to duży, piętrowy, murowany dom 
ogrodzony płotem z cementowych paneli. Czekali tam na nas znajomi z połoniny 
i gorący banusz, czyli kulesza na śmietanie. Trudno było poznać w schludnie ubranych 
osobach, spotkanych wcześniej zabłoconych połonińskich wędrowników. Mieszkanie 
urządzone na wzór miejski, z meblami, ścianami, dywanami i wykładzinami w róż-
norodne wzory. Obecny tam był charakterystyczny dla Huculszczyzny horror vacui 
- tendencja przejawiająca się w tworzeniu dekoracji zapełniających całą powierzchnię 
obiektu, bez pozostawiania pustego tła. Nie spodziewałam się, że w takim „miesz-
czańskim” domu zobaczę przedwojenny strój huculski. Przy zastawionym stole szybko 
nawiązywaliśmy rozmowę i porozumienie. Wkrótce z szaf  powyjmowano pięknie 
zdobione koszule (fot. 7). Mikołaj pokazał nam ich kilka. Najważniejsza była dla niego 
czarna. Twierdził, że jest najstarsza. Ale oprócz niej posiadał jeszcze kilka. To ubiór 
odświętny, używany do cerkwi, a także w czasie innych świąt kościelnych czy pań-
stwowych np. Dnia Niezależności, które przypada w Ukrainie 24 sierpnia. Zwykle jest 
to tzw. długi weekend i wtedy wszyscy Ukraińcy tańczą, śpiewają, wychodzą na ulice 
miast i każdy ubrany jest w świąteczny strój, na który składają się u mężczyzn koszula 
z krzyżykowo haftowaną stójką i otokiem przy rozcięciu na piersi, a u kobiet haftowa-
ne koszule, bluzki, spódnice i sukienki o charakterystycznym kroju. Każda zdobiona 
innym haftem. Chciałoby się powiedzieć, że są to współcześnie powstające ubiory 
inspirowane poczuciem przynależności narodowej, szyte i zdobione pod wpływem 
przekazu ideologicznego, czy politycznego, natomiast nie na podstawie naukowych 
badań stroju ludowego (fot. 8). Ubiory te budzą zainteresowanie obcokrajowców, ale 
nie dorównują pięknem i wykonaniem dawnemu strojowi ludowemu. Koszule, które 
pokazał nam Mikołaj nawiązują zdobieniem do tradycyjnych przedwojennych męskich 
soroczek, ale są już wytworem powojennych trendów, upraszczania stroju ludowego. 
Pracochłonny i precyzyjny haft krzyżykowy został zastąpiony innymi technikami, 
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m. in. wspomnianym wcześniej wyszywaniem plastykowymi koralikami. 
Widząc nasze zainteresowanie jedna z sióstr Mikołaja pokazała nam swoje zdję-

cia w stroju huculskim i obiecała, że następnego dnia ubierze się i pozwoli zrobić 
sobie fotografie. Podobnie jak u poprzednich gospodarzy doprowadzenie do tego, 
aby „z głębi skrzyni” wydobyć stare elementy stroju ludowego, wymagało czasu, 
rozmowy, zachwytów, robienia dokładnych fotografii, przyglądania się wzorom na 
prezentowanych częściach ubrania i omawiania ich.

Następnego dnia zobaczyłam siostrę Mikołaja – Anię w huculskim stroju. Nie 
mogłam się nadziwić, jak bardzo ten strój zmienia kobietę, ile dodaje jej godno-
ści, atrakcyjności, zalotności, a jednocześnie powabu i zdecydowania (fot. 9). Miała 
płócienną białą spódnicę, ozdobioną ręcznym haftem na łączeniu, na niej pięknie 
prezentowały się dwie zapaski, utkane przede wszystkim z nitek szarych, granatowych 
i niebieskich, z mniejszą ilością pomarańczowych i bordowych, w taki sposób, że 
tkanina miała odcień niebiesko-szary. Współczesna bluzka z bufiastymi rękawami, 
wykończona była szeroką lamówką na dole, przy rozcięciu na piersi oraz użytą jako 
mankiety. Ozdobą całości był keptar, o charakterystycznym zakarpackim wzorze 
zdobień. Była to biała z naturalnej skóry, z włosem od spodu, krótka kamizela, 
którą ozdobiono przy szyi oblamowaniem ze skórki królika lub innego zwierzęcia. 
Wierzch skóry był biały, dobrze wyprawiony i zdobiony w sposób charakterystycz-
ny dla Zakarpacia (fot. 10). Wzdłuż brzegu keptara oraz przy otworach na ramiona 
biegnie pasek plecionki z cienkich, płaskich paseczków skórzanych (przeplotka), obok 
niego pasek skórzany nabijany gęsto małymi okrągłymi, pustymi w środku mosięż-
nymi kapslami. Trzeci pasek to barwny haft w kolorach pomarańczowym, zielonym, 
czerwonym i fioletowym. Powstałe pola wypełnione są motywami abstrakcyjnymi 
przypominającymi bukiet kwiatów i parzenicę, a także koło z haczykowatymi zębami 
(zuci). Takie skórzane szponiaste zęby zdobią też górę kamizeli i podobnie jak inne 
skórzane elementy mają po sąsiedzku pasy włóczkowego ornamentu, uzupełnionego 
małymi czerwonymi pomponikami (kyłyci). Tego rodzaju upiększanie skórą i wełną 
zwane było przez Włodzimierza Szuchiewicza jerowaniem. 

Keptar, który prezentowała Anna był ilustracją opisu zamieszczonego przez 
Alicję Woźniak w opracowaniu „Wyróżnieni strojem” [Woźniak 2012]: „W niektórych 
wsiach, np. w Jasinie, charakterystycznym elementem zdobniczym były zwisające luźno na ple-
cach, na rzemieniach, kolorowe podłużne pompony w formie kutasików (darmowysy), w różnych 
kolorach np. od góry jeden bordowy, następnie pomarańczowy i zielony, u dołu w pasie bordowy, 
pomarańczowy i zielony. Takimi kutasami związywano także keptar u szyi.” (fot. 11). Anna 
nałożyła też wełniane skarpety i współcześnie wykonane skórzane postoły ozdobione 
kolorowymi, metalicznymi kwiatkami z celuloidu.

Głowę ozdobiła dużą chustką w kwiaty. Biała płócienna spódnica, zapaski i kep-
tar nosiły ślady wieloletniego używania, natomiast bluzka i chustka były niedawno 
kupione. Hucułka nie umiała układać i zawiązywać chustkim, tak jak robi to cho-
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ciażby wnuczka Romana Kumłyka w Werchowynie (Żabiem) lub inne kobiety, które 
pielęgnują tradycję w prywatnych muzeach na Huculszczyźnie. Ważne było jednak 
to, że czuła się dumna z posiadanego ubioru, widać było z jej postawy i sposobu po-
ruszania, że jest dla niej ważny, przywraca poczucie wartości, które zapewne zostało 
nadszarpnięte koniecznością zarabiania na życie poszukiwaniem pracy w Polsce. 

Na drugiej ścieżce poszukiwań strojów ludowych przewodnikiem była wspo-
mniana wcześniej właścicielka haftowanej kamizelki, z którą od chwili założenia już 
się nie rozstawała. Nosiła ją ostentacyjnie prowadząc nas przez wieś do znajomej 
posiadającej huculskie ubranie. Na spotkanie wyszła nam kobieta w czarnym obci-
słym dresie, czarnej czapce na głowie i z grubymi okularami na nosie. Po krótkim 
namawianiu wyniosła przed dom swoje skarby. Były to srebrzyste zapaski, biała 
płócienna spódnica, adamaszkowa koszula z bufiastymi długimi rękawami zebra-
nymi w wyszywane mankiety, z takimi wstawkami w górnej części rękawów; keptar 
o analogicznym zdobieniu jak ten, który oglądałam u Anny, ale bez zdobień ze 
skóry nabijanej metalowymi kółeczkami, tylko cały zdobiony kolorowym haftem, 
z niewielkimi skórzanymi wstawkami. Jako element dekoracyjny wykorzystano w nim 
perłowe kuleczki. Postoły, które wkrótce kobieta nałożyła na białe skarpety (nazy-
wała je kapczurami) z owczej wełny, zawiązała czarnymi długimi sznurówkami. Były 
wykonane z pociemniałej skóry. Z rozmowy wynikało, że jej matka, która zmarła 
miesiąc temu była wesołą osobą, bardzo hardą i z godnością noszącą huculski ubiór. 
Nakazała dzieciom, żeby nie oddawały nikomu keptara, tylko przekazywały kolejnym 
pokoleniom. W czasie rozmowy wywiązał się nawet ostry spór między naszą gospo-
dynią a jej bratem, dążącym do tego, żeby sprzedać nam ten kożuszek, albo oddać do 
muzeum, co spotkało się z ostrym sprzeciwem ze strony siostry, która kilkakrotnie, 
dobitnie powtórzyła matczyny testament (fot. 12, 13, 14).

Kolejna ścieżka poszukiwań zaprowadziła mnie do cerkwi w Łazeszczynie i na 
cmentarz. W czasie naszego pobytu w Łazeszczynie były dwa dni świąteczne: nie-
dziela i wspomnienie św. Anny. Wszystkie kobiety (mężczyzn można było policzyć na 
palcach jednej ręki) w cerkwi ubrane były świątecznie i miały na głowach chustki (fot. 
15). Wśród nowoczesnych strojów dostrzegłam starszą kobietę ubraną w wyszywaną 
koszulę i przepasaną krajką, spódnicę miała już współczesną i zwykłe, płytkie gumia-
ki. Po nabożeństwie zapytałam, czy można zrobić jej zdjęcie. Nie protestowała, chęt-
nie pozowała do fotografii i z dumą mówiła, że sama wyszywała bluzkę. Na pytanie 
czy ma w domu też keptar odpowiedziała, że jej mama została pochowana w całym 
swoim huculskim ubraniu, a ona już sobie nie mogła sprawić nowego, tylko wyszyła 
koszulę i zdobyła krajkę. W trakcie rozmów z innymi mieszkańcami wsi ustaliliśmy, 
że obyczaj chowania zmarłych w ich tradycyjnych odświętnych strojach stosowany 
jest do dnia dzisiejszego. Świadczy to o głębokim, niemal podświadomym poczu-
ciu przynależności do huculskiej kultury, którego nie zniszczyły czasy komunizmu. 
Idąc przez dzisiejszą zakarpacką wieś nie podejrzewamy, że w szafach, bo nawet już 
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nie w skrzyniach, leżą starannie ułożone kolorowe pamiątki po minionych czasach 
i wystarczy tylko trochę zachęty, a huculska duma i poczucie tożsamości wydobywa 
je na światło dzienne.

Kolejnym miejscem, gdzie spotkaliśmy stroje ludowe były huculskie nagrobki. 
Z zaciekawieniem oglądaliśmy fotografie wykonane na porcelanie i umieszczone przy 
kommemoratywnych napisach na krzyżach i stelach. Znajdują się one na grobach 
osób zmarłych w latach 50. XX w. i ok. 1998 r. Zwykle są to zdjęcia portretowe, na 
których widać fragment odzieży: wyszywaną stójkę koszuli, fragment keptara, pas 
tabiwki, kapelusz, czy chustkę na głowie (zawiązana z tyłu z ominięciem brody, albo 
z końcami chustki przeciągniętymi pod brodą i zawiązanymi z tyłu głowy). Ale spot-
kaliśmy też fotografię całej postaci i podwójny portret (fot. 16,17,18). Współczesne 
nagrobki nie są zdobione fotografiami, ale również znajdują się na nich wizerunki 
zmarłych ubranych po huculsku, wykonane techniką graficzną na czarnym marmurze. 
Jak wynika z wywiadów Huculi bardzo przywiązywali, a niektórzy nawet współcześ-
nie przywiązują wagę do tego, jak zostaną pochowani. Ponieważ w Ukrainie nie jest 
jeszcze rozpowszechniona kremacja, przygotowanie ubrania do trumny jest istotnym 
elementem kultury. Sama ceremonia pogrzebu, mimo, że już znacznie uproszczona 
nadal zachowuje elementy dawnej uroczystości. Do dnia dzisiejszego można spotkać 
w górach kondukt pogrzebowy, w którym uczestnicy niosą chorągwie i feretrony, po-
siłek w postaci kołaczy, idąc przed lub za trumną i wiekiem, które są przytwierdzone 
do długich kołków. (fot. 19).

Wymienione wyżej zjawiska świadczą o wyjątkowo żywym i pielęgnowanym 
poczuciu tożsamości etnicznej, które jest w sposób szczególny akcentowane i kulty-
wowane w działaniach związanych ze śmiercią i pogrzebem.

Alicja Woźniak twierdzi, że tradycja na Huculszczyźnie wyraża się dzisiaj m.in. 
poprzez używanie stroju ludowego co stało się zewnętrznym wyznacznikiem tożsa-
mości, identyfikacyjnym symbolem narodowym i znakiem rozpoznawczym regionu. 
Pełni on różne role, w zależności czy wkładany jest przez mieszkańców w czasie 
ważnych dla nich świąt, czy też w czasie licznych festiwali, kiedy animatorzy wykorzy-
stują go w tworzeniu i odtwarzaniu kultury. Wtedy jego zadaniem jest przenoszenie 
wartości historycznych na nowe formy działań kulturalnych. Będąc obecnym w zbio-
rach muzealnych, „stanowi historyczny obraz możliwości artystycznego rzemiosła tkackiego, 
krawieckiego, hafciarskiego i zdobniczego. Jest podstawowym elementem folkloru i jednocześnie 
atrakcją turystyczną, a także inspiracją dla współczesnej twórczości artystycznej.” [Woźniak 
2012, s. 67-68].

Wróćmy jeszcze do wątku oddawania strojów do muzeum. W czasie rozmów 
z mieszkańcami Łazeszczyny na temat posiadania strojów nieustannie przewijało się 
utyskiwanie, że różne jego części pożyczono do szkoły i już nie wróciły, albo oddano 
je świadomie do muzeum. Dlatego też udaliśmy się do historyczno-krajoznawczego 
muzeum w Jasini. 
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Na Huculszczyźnie w ostatnich latach powstało bardzo dużo prywatnych inicja-
tyw, które pomysłodawcy określają mianem muzeów nadając im profile działalności 
związane z tradycyjną kulturą Huculszczyzny. Odwiedziliśmy placówkę prowadzoną 
przez samorząd Jasini, zwracając uwagę jedynie na przechowywane tam stroje.

W takich miejscach najważniejsza jest nie scenografia, z czym często spotykamy 
się w nowoczesnych ekspozycjach, ale eksponaty. W mniejszych, trochę zaniedbanych 
miejscowościach byłego Związku Radzieckiego można znaleźć jeszcze takie perełki. 
Nie wiem, czy mają one magazyny, ale z pewnością nie mają pieniędzy na aranżacje 
i dzięki temu autentyczny zabytek gra tutaj pierwszoplanową rolę. Jak ocenić tę sytu-
ację? Z jednej strony panujący wcześniej system polityczny dyskredytował poczucie 
tożsamości mniejszych grup etnicznych używając do tego sposobów, których nie 
można inaczej określić jak manipulacja i propaganda, a z drugiej strony dzięki takim 
składnicom zostały uratowane autentyczne przedmioty, dzięki którym przybysze 
mogą poznać prawdziwe, dawne rękodzieło, a miejscowi – jeżeli narodzi się w nich 
taka wola – poszukiwać utraconych wartości (fot. 20). 

Sala ekspozycyjna została wystylizowana na wnętrze huculskiej chaty o ścianach 
z bierwion. Pod oknem ława nakryta liżnikiem, na którym stały pasy – riemieni, jak je 
określiła kobieta sprzedająca bilety, mimo, że wszystkie były wysokie i zapinane na 
kilka metalowych klamer. Najmniejszy na trzy, a największy na sześć, czyli według 
nomenklatury z XIX w. powinna je określać mianem czeresy. Wszystkie były zdobio-
ne przy pomocy tłoczenia w horyzontalne pasy oraz „inkrustowane” plecionką ze 
skórzanych rzemyków o innym odcieniu skóry, układającą się wzdłuż brzegów oraz 
wzdłuż zapięcia w romby, jodełkę i stylizowane kielichy. Dodatkowo jeden z nich 
zdobiony był metalowymi kapslami w kształcie serc i kół (fot. 21). Obok pasów 
leżał świąteczny kapelusz z kolorowymi sznurkami (bajorkami) na otoku – kresania. 
Był też kapelusz kniazia, czyli pana młodego lub drużby weselnego, z drzewkiem, 
wykonanym z kolorowych szkiełek (wesilietko), serdaki brązowe z bogato zdobionymi 
kołnierzami, wykończonymi czerwoną, ale i zieloną nicią. Muzeum posiada też krasza-
niak. Keptary, które oglądałam w muzeum były bardzo do siebie podobne, prezento-
wały zakarpacki styl zdobienia, nie do pomylenia z innym regionem Huculszczyzny. 
Zapaski powieszone jedne na drugich trudne były do rozpoznania. Ich kolorystyka 
była podobna, ale nie zdążyliśmy zaobserwować jakiejś ogólnej tendencji zdobienia, 
poza wrażeniem ciemnego brązu. Wśród postołów niezdobionych, codziennych zacie-
kawienie wzbudziły metalowe. Niestety nie wiemy w jakich okolicznościach używano 
takiego obuwia. Na Zakarpaciu spotyka się wyjątkowe chustki, o nieco metalicznym, 
ciemnoróżowym odcieniu, zdobione długimi, cienkimi, kolorowymi frędzlami. Taka 
chustka jest prezentowana w muzeum jako charakterystyczna dla tego regionu (fot. 
22). Nie zabrakło też besahów wykonanych z tkaniny w kratę.

Muzeum posiada spory zbiór haftowanych damskich i męskich soroczek, niestety 
w żaden sposób nie opisanych. Nie wiadomo z jakiej wsi pochodzą, ani z jakiego 



„Ludowy strój” huculski na Zakarpaciu ... 85

czasu. Opierając się na informacjach z przeprowadzonych wywiadów oraz na analizie 
eksponatów można przypuszczać, że pochodzą z okolicznych wsi na Zakarpaciu.

Olena Kozakewycz scharakteryzowała krój i zdobienia koszul na Zakarpaciu, 
zwracając uwagę, że ich odrębności kształtowały się pod wpływem działania szeregu 
czynników [Kozakewycz 2018]. Tradycyjne koszule żeńskie są bardziej urozmaicone 
niż męskie, ich krój i ozdoby ulegały zmianom w ciągu XIX oraz XX w. Koza-
kewycz wyróżnia dwa typy: „właściwy „huculski”, dominujący w strojach Hucułek 
z Rachowa i okolic oraz „wołoski”, przejęty przez mieszkanki Byczkowa Wielkiego 
i części ośrodka rachowskiego, gdzie można zauważyć wpływy rumuńskie w tam-
tejszych strojach ludowych. Badaczka opisując cechy stroju kobiecego z przełomu 
XIX i XX w., wymienia także kobiece koszule typu huculskiego, które szyto z płótna 
domowej roboty, charakteryzujące się długością mniej więcej do połowy łydki. Były 
one zwane „dodilne”. (fot. 23) Od przodu, na piersi robiono niegłębokie rozcięcie 
zwane pazuchą, a marszczenie przy szyi na oczkur. „Od początków XX w. marszczenie 
(„zbryżky”, „morszczynki”) podobnie jak w koszulach męskich było mocowane do wąskiego 
kołnierzyka („oszyjok”, „oszyjnyk”, „obszywka”), który był związywany nieszerokimi, kupo-
wanymi w jarmarcznych kramach wstążkami („oszczinki”, „uszczinki”). Dolną część rękawa 
również marszczono w nieszeroki haftowany mankiet „dudy”. Od początku XX w. koszule 
kobiece coraz częściej są szyte z tkaniny przemysłowej („jedwab”, „sztuczny jedwab”), jednoko-
lorowej, białej, często mającej stylizowany roślinny wzór (powstający drogą łączenia błyszczących 
i matowych płaszczyzn). Z pojawieniem się i rozpowszechnieniem takich wyrobów po części zmienił 
się również ich krój. Koszula składa się z dwóch części – górnej (właściwej koszuli) z tkaniny 
jedwabnej i dolnej – spódnicy („pidtyczki”, „pidszytki”, „pidszywki”), która często była szyta 
z czterech odcinków płótna domowej roboty. Łączono te części dekoracyjnymi ściegami hafciarskimi 
(cyrkuwano „cyrką”).” [Kozakewycz 2018, s. 269-270]. Cytowany opis można odnieść 
do zasobu muzeum w Jasini. Nie znaleźliśmy w nim drugiego typu koszul, czyli 
„wołoskich”. Różnią się od wcześniej opisanych koszul krojem i ozdobami. „Są one 
długie „dodilni”, zszyte z kilku prostokątnych kawałków płótna. W odróżnieniu od huculskich 
– bez kołnierza, z kwadratowym dekoltem Na części piersiowej, po linii wszycia rękawa i w 
dolnej części rękawa koszula jest rzęsiście marszczona, co nie jest charakterystyczne dla tradycyj-
nych koszul Huculszczyzny. Rękaw kończy się również dekoracyjnym marszczonym mankietem 
(„fodry”, „fodrosz”), wytwarzanym techniką marszczenia, z jednego kawałka płótna. Inny sposób 
wykonywania mankietu to przyszywanie szerokiego pasa koronki, często produkcji przemysłowej 
do podstawowej płaszczyzny rękawa.” [Kozakewycz 2018, s. 271]. Charakterystyczną cechą 
„wołoskich” koszul były koronkowe, dekoracyjne wstawki (robione szydełkiem lub 
z kupowanej koronki) w połączeniu z haftem obecnym na części piersiowej, czasami 
też na górnej naramiennej części rękawa. Koronkami również ozdabiano dolną kra-
wędź mankietów. Tym elementem dekoracyjnym był ozdobny, najczęściej trójdzielny 
pas, w połączeniu z haftem. Jego szerokość dochodziła do 15 cm, i dzielona była 
na trzy części, w środku część wyszywana na płótnie, po bokach pasy koronkowe. 
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W odróżnieniu od geometrycznego ornamentu północno-środkowej Rachowszczy-
zny haft na koszulach „wołoskich” miał cechy fitomorficzne. Spotykane są motywy 
kwiatowe z liściem – realistyczne lub stylizowane. Koronki praktycznie powtarzają 
motywy haftu, o ile pozwala na to technika szydełkowania. Autorka przypomina, że 
na całej Huculszczyźnie można wyróżnić cztery rodzaje rozłożenia haftu na koszuli 
kobiecej. Pierwszy to haft przy szyi, na przodach wzdłuż rozcięcia, na przyramkach, 
wykończeniu dołu rękawa i dole (ten występuje na koszulach zebranych w muzeum 
w Jasini). Drugi: haft przy szyi, wzdłuż rozcięcia z przodu i na przodach w pewnej 
odległości od rozcięcia oraz równomiernie wypełniający całość długich rękawów. 
Trzeci: haft przy szyi, na przodach wzdłuż rozcięcia, na rękawach o kompozycji dia-
gonalnej, na wykończeniu rękawów oraz u dołu. Czwarty: haft wypełniający całość 
widocznej koszuli [Woźniak 2012].

Koszule męskie mają skromniejszy zakres zdobień i bardziej prosty krój. W wy-
niku swoich badań Olena Kozakewych zauważa, że przez cały wiek XIX do pierwszej 
połowy XX w. na Rachowszczyźnie noszono trzy podstawowe typy koszul męskich. 
Były to koszule najstarsze, tradycyjne, nowe i fabryczne. Szyto je w domu i przezna-
czano na nie kawałek domowej roboty płótna z włókien konopi lub lnu i krojonego 
„wperekyd”. Z przodu koszuli robiono pośrodku wycięcie na dekolt i niegłębokie wer-
tykalne rozcięcie. Dawniejsze wyroby nie miały kołnierzyka, a rękawy w ich dolnych 
częściach były szerokie. Stójka oraz wąskie mankiety („dudy”) pojawia się w koszulach 
z końca XIX i początków XX w. [Kozakewycz 2018, s. 268]. Korzystając z tego opisu 
można stwierdzić, że posiadane przez muzeum w Jasini koszule są dwudziestowieczne. 
Ich zdobienia haftem są rozłożone po linii ramienia powyżej miejsca wszycia rękawa, 
na dole rękawa i na kołnierzyku, co według ustaleń Kozakewycz świadczyłoby o po-
chodzeniu z pocz. XX w. (fot. 24), nie mają natomiast haftów w postaci dwóch wer-
tykalnych pasów na piersiach, które pojawiały się od lat dwudziestych i trzydziestych 
XX w., o czym pisze cytowana autorka: „Te ornamentowane pasy były najczęściej jednakowe 
zdobione, ale czasami haft na części piersiowej („nahrudnyk”) różnił się pod względem rozmiaru 
(był szerszy) i ułożenia motywu wzoru. Rozpowszechniony był wzór „sosnówka” („sosniwka”) 
– łamane zygzakowate linie, urozmaicony układ których tworzył różne warianty kompozycji 
ornamentu.” [Kozakewycz 2018, s. 268]. Wśród koszul w muzeum znalazła się taka, 
której haftowane zdobienie było odmienne od pozostałych. Przywodzi ono na myśl 
wymieniane (i zobrazowane przez fotografię) przez cytowaną badaczkę motywy wy-
szywane na męskich skarpetach kapczurach z oczkami (fot. 25). Być może był to jeden 
z elementów całego stroju dekorowanego takim samym motywem.

Koszule ponadto miały dekoracyjnie zdobione kolorowe szwy biegnące po 
wierzchu łączeń, czyli cyrkuwano szwy boczne i dolną część ubrania (fot. 26). Noszono 
koszule, wypuszczając je na płócienne spodnie - gacie (gaczi), opasając się bajurom 
lub rzemieniem skórzanym. Od lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku koszule 
zaczęto nosić wpuszczając je w spodnie. 
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Zwiedzając muzeum zrobiliśmy ponad 50 fotografii haftów (3 długie koszule 
damskie, 3 krótkie, 4 koszule męskie, i 3 dziecięce) dzięki czemu mogę określić ich 
kolorystykę, którą różnią się poszczególne wsie na Huculszczyźnie. Temat ten jest 
niedostatecznie jeszcze przedstawiony w polskojęzycznych publikacjach. W boga-
tej literaturze dotyczącej Huculszczyzny znajdujemy często informacje, że miejsce 
pochodzenia ubranego w tradycyjny strój Hucuła można odróżnić dzięki lokalnym 
odmianom kolorystyki i ściegów hafciarskich, pisze o tym również Alicja Woźniak 
wskazując na przykład Kosmacza, którego hafty dobrze udokumentował Smolski. 
W Kosmaczu dominującym kolorem jest żółty, odcienie pomarańczowego i czer-
wonego, natomiast w Krzyworówni, Bereźnicy i Werchowynie spotykane są kolory 
chłodne, z wybijającymi się niebieskim, czerwonym i zielonym. Autorka uważa, że 
barwy różowe z niebieskim, z niewielką ilością koloru fioletowego charakterystyczne 
są dla Jasini i okolic. [Woźniak 2012, s. 35].

Porównując hafty z Jasini z haftami z Kosmacza, czy Werchowyny (Żabiego) za-
uważamy wyraźne różnice. Kolorystyka haftów w Kosmaczu, oprócz wielu przekazów 
ikonograficznych, została opisana i udokumentowana przez ukraińskiego artystę Gri-
gorija Smolskiego (fot. 27, 28) [Smolski 2013], natomiast kolorystyka z Werchowyny 
(Żabiego) jest najbardziej utożsamiana z Huculszczyzną i powszechnie „cytowana”. 

W muzeum w Jasini w większości haftów, zarówno na damskich, jak i męskich 
koszulach, przeważało wrażenie barw zimniejszych z powodu wybijającego się koloru 
niebieskiego w zestawieniu z różowym i liliowym. Po przeanalizowaniu jakie kolory 
nitek zostały użyte można stwierdzić, że jako dominantę stosowano zestawienie nie-
bieskiego (ciemnego bądź jasnego) z pomarańczowym (fot. 29, 30), był też liliowy 
z pomarańczowym i towarzyszyły im delikatniej użyty żółty, czerwony, zielony (fot. 
31), czarne tło było mało dostrzegalne, podobnie jak stosowanie delikatnego białego 
konturu.

Wzory na przyramkach koszul kobiecych, widniejące w miejscu połączenia 
rękawa z częścią okrywającą korpus, układały się pasowo, ułożone na zasadzie: 
½ wzoru, wąska listwa, 1 wzór, wąska listwa, ½ wzoru (fot. 32, 33). Najbardziej 
charakterystycznym motywem są romby i stylizowane kwiaty. W przeciwieństwie do 
haftów z Kosmacza, haft nie układa się w „rzekę” drobnych motywów, ale układa 
się w wyraźnie akcentowane większe elementy (najczęściej romby). Od omawianych 
eksponatów odstaje, długa do połowy łydki koszula dodilna, z haftowanym przyram-
kiem w odcieniu różowym. Środkowy geometryczny pas jest flankowany listwami 
z kolorowych kwiatów i gałązek.

Wzory na przyramkach koszul męskich są znacznie węższe niż w kobiecych 
(fot. 34, 35). Mieszczą nie dwa rozdzielone wąską listwą lustrzane odbicia wzorów, 
ale jeden podzielony tą listwą na dwie części. Najbardziej charakterystyczny motyw 
to stylizowany mniej lub bardziej geometrycznie kwiat wpisany w rąb, oddzielony 
połówkami rombów z kolorowym, geometrycznym wypełnieniem. 
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Na koniec wrócę jeszcze do cerkwi w Łazeszczynie. Przypadkiem trafiliśmy 
tam na wyjątkową uroczystość. Ślub. Ale nie była to huczna ceremonia. Brali w niej 
udział tylko państwo młodzi, świadkowie, kobieta prowadząca modlitwę i duchowny. 
Tak skromnego ślubu nie widziałam jeszcze nigdy, a tym bardziej w naszych czasach. 
Nie miał nic wspólnego z wystawnymi imprezami, z których słynie Huculszczyzna 
i które niejednokrotnie są opisywane. Nie brały w niej udziału strojne kobiety w ko-
szulach wyszywanych całkowicie koralikami, według najnowszej, miejscowej mody 
i zapaskach przetykanych srebrną nitką. Ujął nas jednak za serce szczerością swojego 
wyrazu i zagadkowością. Uduchowionej pannie młodej i panu młodemu w sandałach 
i czerwonym T-shircie życzyliśmy w myślach szczęścia. (fot. 36)
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ГуцульСьКий „нарОдний ОдяГ” на ЗаКарПатті
(у С. лаЗещина та в СМт яСіня)

резюме
Роз�лядаю�и тему “народно�о одя�у”, насамперед слід зазна�ити, що протя�ом 
останньо�о �асу він переживає відродження. Традиційне вбрання зараз є предметом 
зацікавлення для науковців: етно�ра�ів, етноло�ів та мистецтвознавців, а також стилістів 
і представників �ромадськості сіл та місте�ок у Польщі та в Україні. Результатом цьо�о 
є наукові дослідження та самі костюми, які створюють і які є предметом �ордості їхніх 
власників.
У польській науковій літературі спостері�ається відсутність детально�о аналізу 
орнаментів, які застосовуються в окремих ре�іонах та селах Гуцульщини. Серед су�асних 
українських етноло�ів дослідження традиційно�о �уцульсько�о одя�у проводить д-
р Олена Козакеви� (співробітник �нституту народознавства НАН України). Вона 
дослідила основні риси традиційно�о вбрання на Закарпатті, проте, більшість її 
наукових праць, опублікованих польською мовою, стосуються переважно �оловних 
уборів та мережива.
У процесі пізнання цінностей та особливостей �уцульсько�о одя�у важливу роль 
віді�рають темати�ні виставки одя�у з музейних колекцій. Протя�ом останніх років 
вони з великим успіхом пройшли як в Україні, так і в Польщі.
Автор цьо�о тексту не мала можливості провести системати�ні наукові дослідження 
на місцевості, але понад 20-рі�не зацікавлення культурою Гуцульщини дає можливість 
подати свої спостереження, зроблені в 2019 р. під �ас �ер�ово�о етапу дослідження 
полонинсько�о �осподарства на полонинах, що в масиві Кукула в Чорно�орі. У цьому 
дослідженні ми не деталізуємо окремих елементів �уцульсько�о одя�у, проте, маємо на 
меті подати свої ба�ення про вже проведені науковцями дослідження, аналізую�и роль 
традиційно�о �уцульсько�о одя�у у середовищі �ромади села Лазещина на Закарпатті. 
Ми ставили на меті представити результати своїх пошуків традиційно�о �уцульсько�о 
вбрання та їх застосування на полонині, в храмі і в повсякденному побуті, а також 
показати �отодокументацію, зроблену в музеї смт Ясіня. Також подаємо ін�ормацію 
про кладовища як ще один предмет своїх зацікавлень. Зроблена спроба аналізу вишивок 
на соро�ках з по�ляду їхньої колористики, структури, розташування та використання 
орнаментів, а також їх порівняння з вишивками з Косма�а, ін�ормацію про які подав у 
своєму дослідженні Гри�орій Смольський у публікації «Космацькі вуставки».

Ключові слова: Закарпаття, Лазещина, Ясіня, народне мистецтво, традиційний одя�, 
вишивка, національна культура
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