
З ДНЕМ ВИШИВАНКИ!



Історія українських вишиванок

Протягом століть створювались різні техніки та візерунки українських

вишиванок, щось відходило, а щось навпаки робилося багатшим і красивішим. Кожному

орнаменту надавалося особливе значення, хоча всі вони служили оберегом від усяких бід і

нечистої сили.

Простежити точну дату виникнення української вишитої сорочки неможливо, але

відомо, що цей вид мистецтва існував давно. Свідчення літописців і розкопки археологів це

підтверджують. Ще скіфи носили вишитий одяг, а на срібних бляхах були зображені

фігурки чоловіків з ідентичним вишитим українським костюмом.



Сорочка завжди вишивалась жіночими руками, а тому несла сильну емоційну

енергетику, символізувала добро, любов і вірність. У давньому замовлянні говорилося: «Якою

білою є сорочка на тілі, таким щоб і чоловік до жінки був». Кожна дівчина повинна була

вишити сорочку своєму майбутньому чоловікові. І не просто так, а для того, щоб знати —

вірний він їй чи ні.

Вишиваючи сорочку, дівчата нашіптували старовинне заклинання. Вважалося, якщо

сорочка втратить свою білизну після чергового прання, отже, як кажуть в народі: «скочив

чоловік у гречку». А ще розповідають, що чумаки довіряли прання своєї сорочки тільки одній

дівчині. Інші жінки до такого сакрального ритуалу не допускалися. Так чумак підтверджував

вірність своїй коханій.



Вишиванка кожного регіону – унікальна

Кожен регіон України має свої особливості вишиванок, які відрізняються

фасонами, кольором, способом вишивання, орнаментом і візерунками.



Першим модником, котрий поєднав вишиванку з буденним одягом

став Іван Франко. Він носив її під піджак із сучасним вбранням. Саме у

такому вигляді письменник зображений на 20-гривневій купюрі.



Українська вишиванка - модна в усьому світі

Наш національний етно-колорит продовжує надихати і

закордонних дизайнерів, які створюють все нові й нові

варіанти інтерпретацій традиційних українських візерунків.



Домашні улюбленці теж підхопили патріотичну тематику. Все більше котиків та собачок в

українських національних костюмах.

Останнім часом в Україні новий тренд – автовишиванка! Автомобілісти залюбки прикрашають

свої транспортні засоби спеціальними наліпками. До речі, популярністю вони користуються не тільки

в Україні, а й за її межами.

Трендом №1 серед української молоді є

патріотичні татуювання!



Кожен українець – маленький і дорослий – має у своєму

гардеробі хоч одну вишиванку. Ми одягаємо цю особливу сорочку на

свята та в будні, відчуваючи незвичайну красу, зв’язок із нашою

країною та її народом.

Вишиванка – символ Батьківщини,

Дзеркало народної душі,

В колисанці купані хвилини,

Світло і тривоги у вірші.

Вишиванка – дитинча кирпате,

Що квітки звиває в перепліт,

Материнські ласки, усміх тата,

Прадідів пророчий заповіт.



Вишиванка є нашим національним символом, нашою гордістю та автентичною ознакою.

Вишита сорочка – це не просто одяг, це справжній оберіг. 


