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   У культурі будь-якого народу є речі, які яскраво відображають його 

особливу національну традицію. Вишиванка – яскравий приклад і 

підтвердження цього. Для українців вишиванка – не просто одяг, а символ, 

який несе в собі духовне багатство, мудрість і традиційний зв’язок поколінь. 

Вона вважається оберегом від усього лихого, є символом краси та міцного 

здоров’я, а також щасливої долі, символізує родинну пам’ять, вірність та 

любов у сім’ї. Вважається, що український народ намагається закодувати 

щастя, долю, життя та волю в орнаменті вишиванок. 

        16 травня Україна святкує Всесвітній день вишиванки. Це свято 

покликане сприяти єдності і культурному відродженню всього 

багатонаціонального українського народу, зберігає споконвічні народні 

традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. Свято відзначається 

в третій четвер травня і запрошує кожного свідомого громадянина одягнути 

вишиванку і в ній піти на роботу, навчання, прогулянку. 

       Це свято зародилось у 2006 році як студентський флешмоб у 

Чернівецькому національному університеті. Того року у вишиванки вдяглися 

кілька студентів та викладачів. П’ятирічний ювілей свята ознаменувався 

встановленням Гіннесівського рекорду за кількістю людей у вишиванках в 

одному місці: на Центральній площі Чернівців зібралося понад 4000 людей у 

вишиванках. З 2014 року свято набуло всесвітнього масштабу, до акції 

долучилися близько 50-ти країн світу. У День вишиванки в 2015 році була 

започаткована акція «Подаруй вишиванку захиснику», військовим на 

передову за допомогою волонтерів передавали вишиванки, аби вони служили 

оберегом.  

      У вишиванці сакральне значення має все – і нитки, і орнамент, і кольори. 

Зазвичай вишивали дівчата, які роками складали собі посаг. Сорочку для 

немовляти мала вишити мама або бабуся, тоді вона вважалася справжнім 

оберегом. Сорочки для жінок пряли тільки з конопель або льону. Вважалося, 

що ці рослини захищають майбутню матір і її ще не народжене дитя. 

Найдавнішою є вишивка білим по білому. Маки вишивали на сорочці для 

захисту від зла, адже ця квітка символізує продовження роду. Калину можна 

було побачити на вишиванках у заміжніх жінок, бо це символ материнства і 

безсмертя роду. Сорочки з візерунком хмелю носили неодружені хлопці, 

адже це символ буйства, любові і молодості. 

       Виноград на білій сорочці символізував радість і благополуччя сімейного 

життя, а дубове листя – чоловічу енергію, силу, міць і витривалість. 



      Також і кольори на вишиванці мають своє значення. Бiлий символізує 

чистоту й початок чогось нового, чорний – колiр предків, закінчення життя, 

пам’ятi про загиблих родичiв. Вiдтiнки від коричневого до піщаного 

символізують землю, а червоний колір – вогонь, активність, кохання. Жовтий 

є символом зрiлості, врожаю. Зелений – це ознака життя, а фіолетовий – 

духовності. 

      Мали вишивальниці й своє свято – День Варвари 17 грудня. У цей день не 

можна було ні  прибирати, ні прати, ні глину місити, а належало тільки 

вишивати.  

       Вишиванка для українців - символ, який несе в собі духовне багатство, 

мудрість і традиційний зв’язок поколінь. Він зберігає нашу ідентичність та 

оберігає від зла. Тож нехай мальовнича вишиванка піднімає настрій та 

сповнює кожного енергією!  
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