Всесвітній День вишиванки 2019 року

В Гостомелі, вже кілька років поспіль, за ініціативи депутата ГСР Надії Дудник до Дня
вишиванки проводяться колективні флеш-моби, в яких беруть участь працівники Ради
й депутати, долучаються діти.
Вишиванка символізує і родинну пам’ять, вірність та любов у сім’ї. Експерти вважають,
що український народ намагається закодувати щастя, долю, життя та волю в орнаменті
вишиванок.

Історія вишивки на теренах України має не одну тисячу років. Особливого ж значення
набула в останні кілька століть. Переважно, вишивали дівчата. До весілля готували
спеціальну скриню, у якій роками збирали посаг. Найбідніша дівчина мала 30-40
сорочок, середнього достатку 50-70 сорочок, а багата – 100 і більше.
За повір'ям, сорочку для немовляти мала вишити мати або бабуся. Під час тонкої
роботи майстрині співали пісень і молилися. Вірили, що так сорочка стає оберегом.
Сорочки для жінок пряли тільки з конопель або льону.
У вишивці сакральне значення має все — від ниток, походження тканини до
орнаменту, кількості стібків і кольору. Найдавнішою є вишивка білим по білому.

Вишиванка вважається оберегом від усього лихого, що може статися в людському
житті. Вона є символом краси та міцного здоров’я, а також щасливої долі. В Україні
вишиванка теж символізує і родинну пам’ять, вірність та любов у сім’ї. Експерти
вважають, що український народ намагається закодувати щастя, долю, життя та волю
в орнаменті вишиванок. На барвистих картпатських орнаментах вишите хрестиком уявлення про
безмежний Всесвіт, де в образах квітів — зірки. Вишита калина — символ сонця, давні слов’яни називали сонце
Колом, звідси, від Кола-сонця, й пішла назва Калини. Вишитий виноград — це гілка родоводу, маки — від злих сил,
чорнобривці символізували щасливу долю, ружі — любов. Але чорними нитками позначали не тільки журбу.
Орнаменти на чорному фоні, як от в поселеннях біля Почаєва, на Тернопільщині, свідчення про трагічні ординські
напади, а також пам`ять, як Богородиця захистила обитель в Почаєві, коли стріли верталися на тих, хто їх випустив..
...

Кожен регіон мав свої візерунки. Легко впізнати Борщівську вишиванку з
Тернопільської області. Тут переважає чорний колір. Існує легенда, під час татарського
набігу загинули всі місцеві чоловіки, тож жінки з навколишніх сіл заприсяглися
впродовж 7 поколінь вишивати тільки чорні сорочки.
Буковинська сорочка завжди з яскравими квітами. Космацька – з помаранчевими та
жовтими барвами. Полтавчани люблять вишивати білим по білому.
Мали вишивальниці й своє свято – День Варвари 17 грудня. В цей день не можна було
ні прибирати, ні прати, ні глину місити, а тільки вишивати.
19-му столітті Іван Франко почав поєднувати вишиванку з європейським костюмом і
започаткував своєрідну моду. Сучасники згадували: "Де б він не з'являвся, неодмінно
привертав увагу своїм піджаком та вишиваною сорочкою поміж пишних комірців та
краваток".
У кінці 19 століття про український традиційний одяг заговорила вся Європа, яку
важко чимось здивувати. В 1876 році Олена Пчілка видала альбом українських
вишивок. Українські орнаменти зачарували тамтешніх модниць, а в самій Україні
розпочалися перші наукові дослідження вишивки.
Зараз елементи української вишиванки використовують у своїх колекціях визнані у
світі модельєри та модні доми – Жан-Поль Готьє, Джон Ґальяно, Gucci, Valentino, Dolce
& Gabbana. А в 2015-му американський Vogue опублікував статтю, в якій назвав
українську вишиванку одним з головних трендів сезону.
У період проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році в Україні Мадонна
купила собі українську вишиванку. Також полюбляють носити вишиванки Міла Куніс,
Діта фон Тіз, Сандра Буллок.

