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Важливою подією культурно-мистецького жит-
тя Галичини початку ХХ ст. стало заснування 

у Львові, при гімназії С.С. Василіянок, етнографіч-
ного музею. Історія заснування та діяльність цієї 
установи тісно переплетені з долею її організатор-
ки  — Северини (Степанії) Париллє (27 липня 
1884  — 2 лютого 1941), черниці чину сестер Васи-
ліянок. «Чужинка, що в заведеній любові до укра-
їнця замкнулась у василіанських мурах, посвятивши 
все своє життя українській молоді, як добрий педа-
гог, а рівночасно як знавець українського мисте-
цтва  — хто не знав її чудового музею, якому поза 
педагогічною працею посвячувала весь вільний 
час»,  — таку характеристику сестри Северини зна-
ходимо у спогадах колишньої учениці гімназії Сте-
панії Олійник бернадин [30, с. 285].

Северина Париллє народилась 27 липня 1884 р. 
в с. Настасові Тернопільської обл., в родині бід-
ного єврея-корчмаря [47, с. 5]. Енергійна, жит-
тєрадісна, вона змалку брала діяльну участь у гро-
мадському житті молоді рідного села. Ще навча-
ючись у народній школі була активною учасницею 
аматорського театрального гуртка при читальні 
філії товариства «Просвіта» у Настасові, в якому 
вона була не тільки першою виконавицею жіночих 
ролей, а й залучала до театральної діяльності сіль-
ську молодь [47, с. 5]. Після завершення навчан-
ня у рідному селі вступила до учительської семі-
нарії в м. Самборі Львівської обл. У 1909 р., Сте-
панія Париллє, разом із братами, прийняла хрис-
тиянську віру греко-католицького обряду, а зго-
дом вступила й до монастиря чину С.С. Василіянок 
у Львові [17, с. 77]. 

Слід зазначити, що, попри чернецтво, Северині Па-
риллє вдалось здобути добру на той час освіту: у 
1914 р. вона стає випускницею гімназії сестер Василі-
янок; у 1919 р. закінчує філософські студії україністи-
ки та історії у Львівському університеті [17, с. 77]. 

Свою педагогічну діяльність Северина Париллє 
розпочала у 1918 р., в гімназії С.С. Василіянок у 
Львові. «Незрівнянна виховниця василіянка, учитель-
ка історії з великим престижем між ученицями… еле-
гантна й витончена дама в монашій рясі» [46], «по-
вна, висока…, носила чорну оксамитову стрічку і на 
ній хрест. Це означало вищу освіту» [22, с. 233] — 
такою постала С. Париллє перед своїми ученицями. 

Колишня випускниця закладу читала лекції з 
української та польської мови й історії, а свого часу 
була і заступником директора установи.© А. НАДОПТА, 2011
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Зважаючи на те, що історія України була заборо-
нена польською владою, Северина Париллє, разом 
із вчителькою гімназії Оленою Дашкевич, вела істо-
ричний гурток. Справжня патріотка українського на-
роду зацікавлювала учениць проблемами, що не були 
охоплені шкільною програмою через її вузькі навчаль-
ні рамки або й шовіністичну політику польської вла-
ди. Учасниці гуртка поглиблювали свої знання про 
минуле українського народу, його традиції, «вчились 
шанувати наше минуле… оцінювати заслуги провід-
ників народу й великих або і на погляд незамітних ді-
ячів культури, що причинились до розвитку нації» 
[15, с. 334]. Крім того, й всесвітню історію мати Се-
верина викладала дуже цікаво [22, с. 233].

Мати Северина з особливою любов’ю та пошаною 
ставилась до простих людей, їх побуту, звичаїв та об-
рядів. Тому й не дивно, що саме вона стає ініціато-
ром започаткування при гімназії сестер Василіянок 
музею. Професор Дем’ян Горняткевич наголошує, 
що задум був доволі простий і цю саму акцію могла 
вести з таким же успіхом не одна учителька перед 
нею, але жодна з них не виступила до того часу з по-
дібною ініціативою [10, с. 3]. Тільки такій непересіч-
ній особистості, що користувалася заслуженою по-
вагою та любов’ю серед учениць, як С. Париллє, вда-
лось належним чином втілити цей задум у життя. 

Формування збірки музею розпочалось ще у пер-
ші роки педагогічної праці Северини Париллє в гім-
назії. Палка поціновувачка українського народного 
мистецтва заохочувала і своїх учениць та їх батьків 
до збирання вишивок по селах. Захоплені такою шля-
хетною справою учениці їй охоче допомагали та при-
возили до майбутнього музею най різноманітніші 
зразки. Мати Северина вчила їх дуже відповідально 
ставитися до підбору пам’яток та відбирати лише 
оригінальні і з мистецького боку вартісні зразки. Де-
які зразки вишивки, що їх привозили учениці, сестра 
Северина відшивала особисто. Щоб надати більшої 
значимості та мистецької ваги своїй збірці, при до-
помозі сестер-монахинь вона копіювала зразки ви-
шивок із рідкісних видань. Згодом до колекції ви-
шивок долучились вишиті сорочки, потім цілі народ-
ні строї. Северина Париллє вивчала особливості 
крою й оздоблення одягу, власноруч виготовляла по-
вні комплекти народного вбрання, вдягала їх на ма-
некени і залучала до такої діяльності своїх учениць. 
Таким чином, завдяки наполегливій праці, у музеї 

вдалось зібрати зразки народного одягу з усіх об-
ластей України, при чому такі комплекти, як ноша 
молодої дівчини і хлопця, молодої жінки і чоловіка, 
старенької бабусі і дідуся [20, с. 121]. Музей мав 
найбільшу колекцію повних комплектів народного 
вбрання та окремих предметів одягу: сорочок, пере-
міток, «опинок», великої кількості «полотнянок», 
«димок», найрізноманітніших головних уборів [12, 
с. 8]. Цінним набутком музею гімназії С.С. Василіянок 
був верхній полотняний та вовняний одяг, адже ці 
речі навіть на той час були рідкістю по селах і нале-
жали до своєрідних раритетів. Крім того, сестра Се-
верина збирала й доповнення до одягу, такі як кора-
лі, мосяжні хрести, ґердани, і все, що належало до 
одягу [17, с. 77]. У 1933 р. до музею було придба-
но 26 весільних вінків з різних околиць Галичини та 
кілька короваїв, що стали початком майбутньої ко-
лекції обрядового печива [12, с. 8]. Слід зазначити, 
що колекції весільних вінків та обрядового печива 
були унікальними і єдиними в Галичині. 

Збірка музею гімназії С.С. Василіянок не обме-
жувалась тільки вишивками чи предметами одягу, у 
ній були представлені предмети народного побуту: 
жорна, вили, кераміка, витинанки, писанки, дерев’яні 
хрести тощо [17, с. 77]. 

Окремо слід підкреслити той факт, що кожен при-
дбаний до музею експонат дбайливо занотовувався 

Д. Горняткевич. Портрет жінки в народному вбранні. Поч. 
ХХ ст. МЕХП. (Із збірки колишнього музею при гімназії 
С.С. Василіянок)
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до загального інвентаря. До нього вносили назву 
пам’ятки, датування та місце створення, прізвище 
жертводавця чи особи, що пов’язана з річчю тощо 
[47, с. 5]. Інколи занотовувались й обряди та зви-
чаї, пов’язані з пам’яткою: «Сорочка чоловіча з 
с. Базар Чортківського повіту. Такі сорочки вбира-
ли спочатку на весілля. Молодий вбирав її як ішов 
до шлюбу. Тепер тримають її на смерть. В шлюбній 
сорочці за звичаєм кладуть дану людину в домови-
ну. Сорочку вишивала молода для свого майбутньо-
го чоловіка» [6, № 31054]. 

Найбільшою кількістю предметів у збірці було 
представлене Придністрянське Поділля. Пам’ятки 
з цього регіону складали більш ніж 200 позицій за-
гального інвентаря музею [12, с. 8]. Всього ж, ста-
ном на 1934 р., збірка музею Северини Париллє на-
лічувала 900 предметів [12, с. 8]. Всі експонати ма-
тері Северини були нові, чисті, утримані в чудовому 
порядку [20, с. 121]. До прикладу, весільні вінці були 
дбайливо поміщені кожен у невелику скляну скринь-
ку, виготовлену відповідно до найновіших музейних 
вимог [16, с. 6]. 

Стосовно ж офіційного відкриття самого музею, 
то чіткого датування знайти не вдалося. Можливо, 
він був відкритий у 1929 р., про що вказує Соломія 
Цьорох у публікації «Погляд на історію та виховну 
діяльність С.С. Василіянок», зазначаючи, що з 
1929 р. С. Париллє влаштовувала публічні вистав-
ки колекцій музею в аудиторіях гімназій та музеях 
містечок Галичини [45, с. 128]. Можливо, 6 верес-
ня 1931 р., у день відкриття «Вистави народного 
мистецтва», про що читаємо у виданнях «Нова хата» 
і «Діло» [11, с. 3; 26, с. 5]. «Окрім повних жіночих 
одягів Яворівщини, Скільщини, Снятинщини, Бор-
щівщини, Тернопільщини й інших регіонів Галичини 
будуть показані моделі жіночих гуцульських одягів, 

деякі мужеські одяги, оригінально мережані сороч-
ки Буковини, Подністрянщини, Сокальщини, а на-
віть Полісся й Полтавщини, як також замітні оздо-
би народної ноші, що все разом має стати засновни-
ком гімназійного музею народного мистецтва» — 
такий коментар подає газета «Діло» [26, с. 5]. Іншу 
дату виводить відомий український музейник Іларі-
он Свєнціцький, зазначаючи, що «при гімназії 
С.С. Василіянок постав у 1930 р. музей людового 
мистецтва та народної ноші, що його творить і веде 
з великим замилуванням та знанням справи монахи-
ня проф. Северина Париллє» [44, с. 21]. 

Северина Париллє була не тільки відомим колек-
ціонером, але й знаним дослідником українського 
народного мистецтва. Директор українського музею 
і бібліотеки у Стемфорді (США), колишній гене-
ральний секретар Світової Ради НТШ проф. Ва-
силь Ленцик називає її «одним з найкращих знавців 
народного українського мистецтва» [18, с. 26].

Сестра Северина активно співпрацювала з коопе-
ративом «Українське народне мистецтво» та журна-
лом «Нова хата», що ним видавався. Дослідниця осо-
бливо відзначала етнографічну частину журналу, за-
значаючи, що «з огляду на недостачу етнографічних 
публікацій «Нова хата» своїми етнографічними стат-
тями, хоча б не науково написаними, може послужи-
ти матеріалом для наукових дослідів, бо статті є на-
писані вірно очевидцями або людьми, що постійно 
живуть на селі» [35, с. 4]. Крім того, організаторка 
музею наголошувала, що саме публікація в журналі 
«Нова хата» буковинських вишивок спонукала її до 
організації спеціального буковинського відділу, що 
становив значну частину її етнографічної збірки.

Потрібно зазначити, що й сама Северина Парил-
лє була досить активною дописувачкою журналу 
«Нова хата».

Однією з перших публікацій дослідниці стала 
стаття «Про народну ношу», що була своєрідним 
спомином організаторки і провідниці етнографічної 
збірки про своє дитяче захоплення народним одя-
гом, про своїх односельців [42, с. 5]. Слід наголо-
сити, що ту дитячу величезну любов та пошану до 
простого люду та своє щире захоплення народним 
мистецтвом Мати Северина пронесла через усе 
своє життя. Можливо, саме вони й стали тим пер-
шим поштовхом, що спонукав її до справи органі-
зації музею. Про те, якого великого значення на-

Скринька. Дерево, різьблення. Кін. ХІХ ст. МЕХП. (Із 
збірки колишнього музею при гімназії С.С. Василіянок)
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давала С. Париллє своїй праці, дізнаємось з її роз-
думів: «Заки й мене покриє могила, я збиратиму 
ваші прекрасні одяги, щоби показати світові вашу 
мистецьку душу, щоб будучі покоління гордилися 
вами. Нині сиджу в кімнаті, прикрашеній народни-
ми одягами й багато передумую. Прийде знавець-
артист і подивляє ваш артистичний смак, прийде 
вчений археолог і шукатиме вплив ріжних епох, а я 
про вас вмію більше сказати, бо знала вашу душу, 
знала ваші радощі й терпіння, які мені такі дорогі 
та близькі, як мої власні» [42, с. 5].

Протягом 1934—1935 рр. Северина Париллє 
опублікувала низку досліджень про українські на-
родні звичаї та обряди, про народний одяг. Це, зо-
крема: «Великдень на Поділлі. Настасів, пов. Тер-
нопіль (Передвоєнні картини)» [33, с. 2—3], «Ве-
сільний Фрагмент (Почіпчування)» [34, с. 7—8], 
«Опанча» [41, с. 6]. Свої публікації дослідниця 
ілюструвала фотографіями із етнографічної збірки 
музею С.С. Василіянок.

Як знаний дослідник українського народного мис-
тецтва С. Париллє відвідувала музеї, які мали від-
повідні збірки, брала участь в обговоренні важливих 
питань, що стосувались збереження пам’яток укра-
їнського народу. У Центральному Державному іс-
торичному архіві у м. Львові зберігається протокол 
засідання Етнографічної комісії НТШ від 3 жовтня 
1934 р., на якому була присутня черниця ЧСВВ мати 
Северина Париллє [7, арк. 20-зв.]. 

Намагаючись максимально популяризувати укра-
їнське народне мистецтво, сестра Северина влашто-
вувала численні виставки збірки свого музею в ау-
диторіях гімназії. 

Першу масштабну виставку вдалось організува-
ти 6 вересня 1931 р. На ній були представлені най-
кращі зразки народних вишивок майже з усіх укра-
їнських земель: крім Східної Галичини й Букови-
ни, експонувались цінні зразки з Волині, Полісся, 
Полтавщини, Київщини. На дійстві були репрезен-
товані, як окремі компоненти, так і цілі комплекти 
традиційного народного вбрання. Окрасою експо-
зиції стали сім повних комплектів жіночого народ-
ного одягу із Тернопільщини, Борщівського і Сня-
тинського повітів, Гуцульщини й Бойківщини та 
один повний чоловічий комплект з Борщівського 
повіту із «особливо цінною сорочкою, де кожний 
шов і клин викінчений досить широкою білою ме-

режкою» [11, с. 3]. Крім того, на виставці експо-
нувались весільні вінки, ткані пояси, перемітки то-
що. Цінним здобутком музею став представлений 
на виставці численний верхній полотняний та вов-
няний одяг: вовняна «капота» із Збаражчини, «по-
лотняники» з Тернопільщини, коротка вовняна «на-
гортка» з Рогатинщини [11, с. 3]. 

Виставка народного мистецтва в гімназії С.С. Ва-
силіянок тривала з 6 до 12 вересня 1931 р. та мала 
значний успіх серед громадськості краю.

Наступною стала організована у музеї гімназії «Ви-
ставка народної ноші», що проходила з 29 грудня 
1932 до 22 січня 1933 р. [27, с. 4]. Основу експози-
ції виставки склали комплекти традиційного народно-
го вбрання з Галичини, Буковини, Волині і Полісся, 
якими збагатилась збірка музею за 1932 р. У зв’язку 
з цим журнал «Нова хата» зазначав, що за останній 
рік усі нові надбання музею були унікальними та за-
свідчували послідовне прагнення Северини Париллє 
збагачувати збірку новими рідкісними зразками на-
родного одягу [9, с. 11]. Особливо вирізнялись два 
поліські та один волинський жіночих строї. 

На виставці були застосовані удосконалені при-
йоми етнографічного експонування. Для створення 
цілісного уявлення про традиційний одяг Поділля 
поряд із портретом сільської жінки із с. Настасів 
Тернопільської обл. роботи Д. Горняткевича експо-
нувалась сорочка, вишита нею, та старовинна пере-
мітка, якою пов’язана її голова на портреті. Крім на-
родного вбрання на показі були представлені кера-
міка та народні музичні інструменти. 

Не менш цікавою була й виставка українського 
народного мистецтва, організована в музеї гімна-
зії С.С. Василіянок влітку 1934 р. Її окрасою ста-
ла тематична експозиція весільних вінків із Поді-
лля, Гуцульщини, Бойківщини, Яворівщини та Бу-
ковини. Слід зазначити, що мати Северина над-
звичайно вимогливо ставилась до експонування 
пам’яток. До прикладу, вінки були розміщені на 
спеціальних столах дуже методично, кожен вінок 
можна було оглянути з усіх боків. Крім доцільно-
го експонування виставка відрізнялась своєю де-
коративністю: «Великі площі заповнені однород-
ним предметом (наприклад сорочками), які дають 
відразу перегляд того чи іншого експонату. А цьо-
го власне бракує нашим виставкам ручних робіт, в 
яких глядач розгубиться» [16, с. 6]. 
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Високо оцінюючи науково-освітнє значення ви-
ставки Лідія Бурачинська писала: «Не можна не 
підчеркнути ще раз цього явища, що воля одної 
тільки людини може створити цінне народне діло й 
серед наших обставин, коли є тільки в неї до цьо-
го охота й правдивий запал» [16, с. 6]. Крім того, 
авторка справедливо зазначала, що тепер, коли му-
зей володіє таким багатим етнографічним матеріа-
лом, доцільним було б влаштовувати спеціальні ви-
ставки (регіональні, окремих предметів народного 
одягу тощо). Мала такі плани й Северина Парил-
лє, яка зазначала: «Поклала я перед себе велике 
завдання. Хочу зібрати, а потім улаштувати виста-
ву мистецьких праць українки – інтелігентки й се-
лянки. Зрозуміло, в обсяг цих мистецьких праць 
входила б теж і література. Багатий матеріал, але 
дуже порозкидуваний і треба буде багато часу, щоб 
його зібрати…» [25, с. 17].

У 1930-х рр. мати Северина здійснила кілька по-
дорожей до Америки. Перший візит до США від-
бувся восени 1932 р. Як зазначалось у газеті 
«Діло», основною метою п’ятитижневого перебу-
вання Северини Париллє в Америці були відвіди-
ни монастиря С.С. Василіянок у Філадельфії та 
українських і американських шкіл [28, с. 4]. Під 
час подорожі сестра Северина відвідала і багато му-
зеїв та ознайомилась з їх збірками, в яких були 
представлені всі народи, навіть дуже малі, крім 
українців [32, с. 4]. Саме тоді, будучи неприємно 
враженою таким станом справ, Северина Париллє 
прийняла рішення про організацію в Америці ви-
ставки українського народного мистецтва.

Підготовку до проведення майбутньої виставки се-
стра Северина розпочала відразу ж після повернення 
до України. Вона відібрала найкращі зразки вишивки, 
народного одягу і доповнень до нього; вивчала англій-
ську мову; сама збирала кошти, потрібні на подорож. 
Таким чином, у січні 1935 р. вдалось втілити задум у 
життя. Першим містом, з якого розпочала свій візит до 
Америки сестра Северина, став Нью-Йорк. Саме в 
ньому у 1935 р., організовувалась міжнародна вистав-
ка виробів народного мистецтва. До участі у ній було 
запрошено й українців. Найкращі експонати із збірки 
свого музею запропонувала і Северина Париллє. 

Окремо слід відмітити, що значну допомогу в орга-
нізації виставок сестрі Северині надавав єпископ Укра-
їнської Католицької Церкви в Америці Костянтин Бо-

гачевський. Будучи вихідцем із відомої у Галичині ро-
дини священиків. він намагався і в Америці підтриму-
вати українські народні традиції та вживав всіх мож-
ливих засобів для збереження та згуртування там 
української спільноти. В американському часописі 
«Свобода» єпископ К. Богачевський видрукував ві-
дозву до духовенства такого змісту: «Єпископський 
Ординаріят повідомляє Впр. і Всеч. Отців, що С. Се-
верина ЧСВВ приїхала до Злучених Держав з метою 
заінтересувати американський загал українськими ви-
шивками, а тим також розбудити між ними заінтере-
сування українським народним мистецтвом взагалі. З 
огляду на те, що ся справа має широке й далекосяжне 
значення, просимо отсим Впр. і Всеч. Отців стати зга-
даній сестрі до помочи по своїй спроможности» [36, 
с. 3]. Звернення знайшло щирий відгук серед україн-
ської громади Америки. Допомогу в організації ви-
ставки в Нью-Йорку надавали: радник п. Лотович, в 
оселі родини якого Северина Париллє оселилась; спів-
редактор «Свободи» п. Ревюк, д-р. Демидчук та п. Га-
личинова, які перевозили експонати [37, с. 3]. Таким 
чином, спільними зусиллями вдалось організувати ці-
лий український павільйон, в центрі експозиції якого 
«серед давніх одягів з ріжних сторін стояв у різьбле-
них рамах портрет Шевченка, прикрашений рушни-
ками; на бічній стіні висіла мапа України» [38, с. 4]. 
Експозиційна частина доповнювалась значною про-
світницькою та пропагандистською роботою, яку про-
водили п. Тарнавська, п. Галичинова, п. Ревюкова [38, 
с. 4]. Не стояла осторонь цієї роботи й Северина Па-
риллє, яка в Народному Домі виголосила реферат про 
українське народне мистецтво. 

Ще під час проведення виставки сестра Северина 
отримала пропозицію організувати показ народного 
мистецтва в університеті Нью-Йорку. Новаторськими 
прийомами цієї виставки стали демонстрація народно-
го вбрання українською молоддю та організований кон-
церт [32, с. 4]. Редактор газети «Свобода» д-р Мишу-
га і д-р Демидчук інформували відвідувачів про Украї-
ну та про культуру і побут українців. Виставку відвіда-
ли двісті професорів університету та велика кількість 
студентської молоді. Подібна виставка відбулась і в най-
більшому університеті Америки — Колумбійському 
[32, с. 5]. Обидва дійства пройшли з великим успіхом 
серед української громади краю. Крім того, сестра Се-
верина організовувала численні виставки при церквах. 
Згодом з’явились пропозиції про організацію виставок 
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з різних міст Америки. До прикладу: запрошення на-
дійшли від пароха з Детройта о. Лева Сембратовича та 
др. Галана з Філадельфії [39, с. 3]. Зважаючи на зна-
чний успіх, виставка та відчити про українське народне 
мистецтво у Детройті були проведені двічі. 

Важливим є той факт, що всі виставки супрово-
джувались широкою пропагандистською роботою: 
Северина Париллє виголошувала доповіді про укра-
їнське народне мистецтво, зав’язувала взаємини з 
американськими науковими колами [10, с. 3]. Вистав-
ку в Філадельфії першого ж дня відвідав єпископ Кос-
тянтин Богачевський і був просто вражений. Наступ-
ного дня в американській пресі появились численні 
статті про дійство. Деякі уривки з них подає у газеті 
«Діло» й сама Северина Париллє: «Враження вели-
ке, дуже велике. Вистава перейшла всі сподівання. 
Це руками нашого жіноцтва виписана колишня сла-
ва й висока культура нашого народу…» [40, с. 4]. 
Далі матінка Северина зазначає, що саме на цій ви-
ставці зародилась думка у єпископа Богачевського 
заснувати в Америці український музей [40, с. 4]. У 
цьому контексті слід зазначити, що єпископ Костян-
тин Богачевський здавна цікавився музейною спра-
вою. Промовистим є той факт, що ще будучи віце-
ректором Львівської духовної семінарії, він активно 
співпрацював з Національним музеєм у Львові. В 
ньому, разом з о. Йосифом Боцяном, організував курс 
краєзнавства і церковної археології для вибраного 
гуртка семінаристів [43, с. 13]. Крім того, о. Костян-
тин Богачевський здійснював експедиційне обстежен-
ня Калущини, де збирав музейні предмети для Наці-
онального музею у Львові [43, с. 10]. 

В творчі плани Северини Париллє входила й ор-
ганізація виставок у Канаді [32, с. 5]. Однак їх не 
вдалось здійснити, бо невдовзі музейниця була від-
кликана до Львова. 

Повернувшись в Галичину, сестра Северина опу-
блікувала спогади про своє перебування в Америці 
у газеті «Діло» за 1936 р., журналі «Нова зоря» за 
1935 р. та 29 вересня 1935 р. виголосила реферат 
про подорож — в залі музею НТШ у Львові. У ви-
ступі матінка Северина розповіла про те, яке вра-
ження справило українське народне мистецтво на 
чужинців та на українських емігрантів в Америці і 
наголосила, що мета її подорожей буде реалізована: 
в Америці постане музей — свідок української на-
родної культури [31, с. 6]. 

У цьому контексті слід зазначити, що ще перед 
від’їздом до Галичини Северина Париллє частину 
своєї виставки залишила єпископу Костянтину Бо-
гачевському, тим самим започаткувавши збірку 
українського народного одягу для майбутнього му-
зею в Америці [18, с. 24]. Крім того, владика Кос-
тянтин Богачевський звернувся до неї з проханням 
відібрати в Галичині для українського музею в Аме-
риці найкращі зразки українського народного одя-
гу, вишивок тощо. Спеціально для цієї мети він ви-
ділив величезну на той час суму у розмірі 500 до-
ларів [19, с. 14]. Приміщення ж для музею «вели-
чавий палац, збудований з граніту в тюдорськім сти-
лі, з 32 кімнатами та великим парком» [18, с. 24], 
владика закупив у 1933 р., у Стемфорді (Коннек-
тикут). Того ж року на посаду директора «Націо-
нального Музею Українців-Католиків в Злучених 
Державах Північної Америки» номіновано о. Льва 
Чапельського [18, с. 24]. Два роки тривало відпо-
відне переобладнання приміщення та підбір експо-
натів. Офіційне відкриття музею відбулось тільки у 
1935 р. Крім того, в будівлі розміщувались Україн-
ська Вища школа і бібліотека.

Значну допомогу в організації музею українській 
діаспорі в Америці надавали директор Національ-
ного музею у Львові Іларіон Свєнціцький та дирек-
тор Музею НТШ Ярослав Пастернак. У щоденни-
ку «Америка» в липні 1935 р. була опублікована пра-
ця Ярослава Пастернака «Як організовувати облас-
ні музеї», в якій автор подавав практичні поради як 
і що потрібно збирати в такому музеї [19, с. 12]. Крім 
того, докладний план розвитку музею розробив і 
співробітник Національного музею у Львові Євген-
Юлій Пеленський. Він запропонував скерувати ро-
боту установи у трьох напрямках:

Скриня. Дерево, малювання. Кін. ХІХ ст. МЕХП. (Із 
збірки колишнього музею при гімназії С.С. Василіянок)
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1. Українська культура (зі Старого Краю).
2. Українська культура в Америці.
3. Український Науковий Інститут [19, с. 12].
Певну теоретичну та практичну допомогу у фор-

муванні збірки музею у Стемфорді організаторам 
надавала й засновниця музею «людового мистецтва 
та народної ноші» матінка Северина Париллє. Ось 
що читаємо у її листі до директора цього музею 
о. Лева Чапельського: «1) Зібрати зразки кераміки 
з усіх околиць і гончарський круг. 2) Тканини з ріж-
них околиць і ткацький модель. 3) Старі килими 
тяжко, але можна їх копіювати, це може вірно вико-
нати п. Олена Кульчицька і її сестра. 4) Бондарські 
вироби (типові форми, гладкі й випалюваний орна-
мент, от хочби різьблена скриня). 5) Народна біжу-
терія. 6) Світлини типів і нутра хати, світлини цер-
ков, взагалі будівництва. 7) Моделі будівництва. 
8) З одягів також добре збирати цілі костюми з ріж-
них околиць, от хочби один полтавський, гуцуль-
ський, подільський і т. д. Певно, що це получене з 
коштами й трудом, але все треба зробити, щоб за 
океаном став музей, свідок високої культури укра-
їнського народа… Збірка мусить бути систематич-
но ведена, мусить бути рівновага у відділах…» [1].

Завдяки невтомній праці матінки Северини Парил-
лє музей отримав найкращі зразки українського на-
родного мистецтва, які дотепер зберігаються в Стем-
форді [19, с. 14]. Про те, як велась ця робота, дізна-

ємося із особистої переписки матінки Северини з 
о. Левом Чапельським. Він високо цінував сестру Се-
верину як фахового музейного працівника та дослід-
ника народного мистецтва. У листі від 17 серпня 1935 р. 
о. Лев Чапельський зазначав: «Я доперва зачинаю 
учитися там, де Сестра вже перейшла школу, а що хочу 
бути добрим учнем, тож радо прийму коректу» [2].

Матінка Северина Париллє намагалась залучити 
до справи організації Українського музею в Стем-
форді якомога більше прибічників: «Я розписалась 
по всіх знайомих, маю надію, що Високопреподоб-
ний Отець Парох будуть задоволені, а думка засну-
вання українського музею в Америці знайшла у нас 
багато прихильників, тільки треба систематики і тер-
пеливости» [3]. Значну допомогу в опрацюванні 
пам’яток матінці Северині надавала знана музейни-
ця Ірина Гургула. За її допомогою пам’ятки, що над-
ходили до Америки, були дбайливо пронумеровані, 
з докладними науковими описами [3]. 

З метою придбання експонатів для музею у 
Стемфорді о. Лев Чапельський в кінці 1936 р. здій-
снив подорож до Галичини [29, с. 4]. Значна кіль-
кість пам’яток до цього музею була закуплена осо-
бисто матінкою Севериною Париллє, чи за її ак-
тивного сприяння [5]. 

«Все прийшло в порядку і таке гарне, що аж за 
очі хапає. Спасибі» — таку характеристику придба-
ним матінкою пам’яткам дає о. Лев Чапельський 
[4]. Крім народного одягу, у Галичині о. Лев Ча-
пельський набув гуцульські скрині, народні музичні 
інструменти: ліра, цимбали, бандура, трембіти, со-
пілки [18, с. 27]. Лев Чапельський закупив і значну 
кількість дублетів із Національного музею і музею 
НТШ. До прикладу у Хроніці Наукового Товари-
ства ім. Шевченка за цей період зазначено, що з му-
зею НТШ Український музей у Стемфорді набув 
«збірку дублетів кураєвої етнографії, головно кера-
мічних та гуцульських» [23, с. 94—95]. Придбані 
в Галичині речі були дбайливо переправлені кораблем 
до Америки та стали окрасою його збірки.

Розпочата активна праця Северини Париллє по 
розбудові українського музею в Америці була при-
гальмована хворобою матінки, а згодом і припинена 
у зв’язку з приходом до Галичини більшовицької вла-
ди. Северина Париллє щиро раділа з підсумків сво-
єї праці — етнографічної збірки та намагалась поді-
литись своїм доробком з усіма охочими. Фотографії 

Лист Северини Париллє до єпископа Богачевського 
від 29.03.1936 р. Власність Єпархіального музею в 
Стемфорді
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її учениць у народному вбранні із збірки музею 
С.С. Василіянок прикрашали численні етнографіч-
ні публікації того часу [21, с. 273]. Крім того, сестра 
Северина радо надавала експонати свого музею для 
проведення виставок. Прикладом активної співпра-
ці музейників Галичини може бути «Вечір народньої 
ноші», що відбувся у Львові 12 лютого 1936 р., з 
ініціативи кооперативу «Українське народне мистец-
тво». До його проведення були залучені: музей 
НТШ у Львові, музей «Верховина» у Стрию, му-
зей «Бойківщина» у Самборі. Надала експонати із 
збірки музею при гімназії С.С. Василіянок у Льво-
ві й Северина Париллє. Таким чином, спільними зу-
силлями на вечорі було представлено 160 народних 
строїв з усієї України [24, с. 2]. Вечір пройшов з не-
баченим успіхом та став ще одним важливим свід-
ченням високої мистецької культури українців. 

Промовистим є й інший факт: 25 травня 1938 р. 
у Будапешті проходив Євхаристичний Конгрес, на 
який від Галичини здійснили прощу 60 осіб. Слід 
зазначити, що українські народні строї для прочан 
випозичила із своєї багатої збірки саме матінка Се-
верина [13, с. 5]. 

Найімовірніше, що з початку 1939 р. Северина 
Париллє вела перемовини про передачу збірки му-
зею гімназії Василіянок до Культурно-Історичного 
музею НТШ. З цього приводу у листі до Виділу 
НТШ від 28 квітня 1939 р. «Товариство Прихиль-
ників Культурно-Історичного музею Наукового То-
вариства ім. Шевченка у Львові», зокрема, зазнача-
ло: «…Є плани отримати одну з найбільших україн-
ських збірок ноші, яка мала б знайти приміщення в 
окремій кімнаті, але за браком такої годі цієї справи 
зреалізувати» та зверталось до Виділу НТШ з про-
ханням виділити окрему кімнату для експонатів [8, 
арк. 35]. Плани стосовно передачі експонатів музею 
сестрі Северині вдалось зреалізувати у вересні 1939 р. 
Саме тоді було передано значну кількість пам’яток, 
серед яких альбом з галицькими вишивками, різно-
манітні компоненти одягу, фотографії народного одя-
гу, кераміка, моделі з паперової маси, моделі сіль-
ськогосподарських будівель, килими, іграшки, весіль-
ні вінки, народні музичні інструменти, ікони на склі 
тощо. У Інвентарній книзі ХІ за 1939 р. всі ці 
пам’ятки, загальною кількістю 629 предметів, зазна-
чено як депозит. У цій же книзі можна відшукати 
прізвища людей, які допомагали сестрі Северині у 

зборі пам’яток. Це, насамперед, учениці гімназії Ва-
силіянок: Марія Головка, Ірина Шухевич, Люба Со-
бат, Степанія Тисович, Ірена Книш, Настя Савчук, 
Марія Бриль, Анна Герасимович, Ярослава Мель-
ничук, Євгенія Гриняк, Меланія Волинець, Гуменюк, 
Джинджориста, Бородаєвич. Найрізноманітніші 
компоненти одягу до музею подарували вчителі Ва-
силь Лев, Ольга Демчук, Ірина Левинська. Цінним 
надбанням стали дарунки від митрополита Андрея 
Шептицького — шаль і килим із села Вільхівці Бор-
щівського повіту [6, № 31275, 31277]. 

Допомагали у формуванні збірки музею С.С. Ва-
силіянок й рідні Северини Париллє. Від Омеляна 
Париллє до музею надійшли кліше до відбивання 
узорів на полотні, дві сорочки, сито, веретено, мо-
дель коромисла, модель січкарні, дерев’яний за-
мок тощо [6, № 30690, 31224, 31227, 30722, 
30723, 30724, 30727, 30728]; від Анни Парил-
лє — весільний вінок [6, № 33825]. Цікаво, що 
й сама сестра Северина віддала до музею свій да-
рунок з нагоди іменин — вишивану сорочку із 
Снятина, подаровану вчителями гімназії С.С. Ва-
силіянок [6, № 31134].

Чималу кількість, серед переданих у депозит до 
музею НТШ, становлять етнографічні предмети, зі-
брані у рідному селі Северини Париллє. З-поміж 
них виділяються моделі подільської та гуцульської 
хат, виконані жителем Настасова Онуфрієм Зозу-
ляком, олійний портрет жінки в народному одязі із 
села Настасів, роботи Дем’яна Горняткевича, со-
лом’яний капелюх та очіпок дбайливо передані до 
музею С.С. Василіянок її односельцями Микитою 
Джинджористим і Меланією Тчелі [6, № 30802, 
30778, 30868, 31060] . 

У 1933 р. на замовлення засновниці музею у фо-
тографів Ярослава Савки і Олега Лужницького зро-
блено серію фотографій українського народного одя-
гу. Для них позували учениці гімназії: Марта Кол-
цуняк, Меланія Волинець, Ірина Селезінка, Ірина і 
Марія Тисович. Разом з іншим ці фотографії були 
передані матінкою Севериною до музею НТШ на 
правах депозиту. 1933 р. датовані й моделі ляльок у 
народному вбранні окремих населених пунктів, ви-
конані селянками із Настасова, Ворохти, Вільхівки, 
Жаб’є, Тишківець, Білоберезки [6, № 30794—
30801]. Згідно із вказаною в Інвентарній книзі ін-
формацією, можна припустити, що ці речі були зро-
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блені спеціально на замовлення Северини Париллє 
та закуплені нею чи подаровані майстринями до му-
зею гімназії С.С. Василіянок. 

З-поміж величезної збірки на окрему увагу заслу-
говують вироби із глини, що репрезентують відомі гон-
чарні осередки Івано-Франківщини, Львівщини, Тер-
нопільщини тощо [6, № 30601—32485]. Особливо 
цінними були миски кінця ХІХ — поч. ХХ ст., виго-
товлені у Коломиї та Болехові, що на Івано-Фран-
ківщині, із мотивами гілочок, «вазонів» і різноманітно-
го типу хрестів, і миски із Товстого, що на Тернопіль-
щині, декоровані мотивами ліній, гілок, віночків [14, 
с. 100—101]. Окрасою колекції виробів із глини були 
полив’яні миски кінця ХІХ — поч. ХХ ст. із микола-
ївського гончарного осередку (Львівщина), що харак-
теризувались цеглястим тлом і ріжковим розписом бі-
лого, брунатного та зеленого кольорів [14, с. 101]. 

Частину речей, переданих у депозит етнографіч-
ним музеєм при гімназії С.С. Василіянок, музей 
НТШ закупив у свою власність. У жовтні 1939 р. 
за 300 зол. було закуплено моделі ляльок (8 шт.); 
за таку ж суму у грудні 1939 р. з депозиту музеєм 
НТШ закуплено колекцію весільних вінків (11 шт.); 
24 жовтня 1940 р. власністю музею НТШ за суму 
100 крб. стали три перемітки; 24 жовтня 1940 р. за 
суму 150 крб. — п’ять поясів. Інші етнографічні 
предмети із збірки гімназії С.С. Василіянок пере-
йшли у власність музею НТШ у 1941 р. [6].

Восени 1939 р. сестри Василіянки були усунені 
більшовицькою владою від роботи в гімназії та ви-

гнані із своїх домівок. Така ж доля спіткала й Севе-
рину Париллє: у 1940 р. вона була звільнена з гім-
назії та змушена залишити Львів. Доживала віку 
хвора черниця у будинку Олени і Радіона Сліпих  — 
родичів блаженнійшого патріарха і кардинала Йо-
сифа Сліпого, у селі Струсів на Тернопільщині, де 
й знайшла останній спочинок 2 лютого 1941 р. Су-
часна письменниця Надія Мориквас зазначає, що 
своєю смертю у чужій домівці в страшенних злид-
нях мати Северина уникнула ще трагічнішої долі — 
мученицької смерті у єврейському гетто. Адже у 
списках учениць випускних класів гімназії навпро-
ти прізвища Париллє Софія знаходимо лаконічну 
примітку: «загинула у жидівськім гетто» [22, 
с. 237]. Вірогідно, що Софія Париллє, вчителька 
торгівельної школи в Станіславові, доводилась ма-
тінці Северині родичкою.

автор висловлює щиру подяку директору Укра-
їнського єпархіального музею в Стемфорді п. лю-
бові волинець та монахині ЧСвв Назарії Михай-
люк за надані окремі матеріали, пов’язані з діяль-
ністю Северини Париллє в Стемфорді.
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andriana Nadopta
NUN SEVERYNA PARYLLE’S  
(ORDER OF ST. BASIL THE GREAT)  
ACTIVITIES FOR PRESERVATION  
OF ARTIFACTS BY UKRAINIAN CULTURE
In the article author has brought analysis of nun Severyna Pa-
rylle’s zealot efforts for preservation of Ukrainian cultural monu-
ments. The work has been focused upon the gathering and ex-
hibitive activities led under the aegis of a museum established 
by S. Parylle at Basilian gymnasium in Lviv. An attempt has 

been made to discover the role of museum and its significance 
in establishment of Ukrainian ethnographic practice in Galicia 
at the studied period. 
Keywords: nun, value, exhibitions, museum, ethnographic col-
lection. 

андриана Надопта
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
СЕВЕРИНЫ ПАРЫЛЛЕ, ЧСВВ  
ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНИХ  
ЦЕННОСТЕЙ УКРАИНЦЕВ
Автором дан анализ самоотверженной деятельности мона-
хини Северины Парылле по сохранению украинских куль-
турних ценностей. Особое внимание обращено на собира-
тельскую и выставочную деятельности созданного ею при 
гимназии сестер. Василианок во Львове, музея. Сделана по-
пытка раскрыть его роль и значение для украинского этно-
графического музейного дела Галиции в изучаемый период.
Ключевые слова: монахиня, ценность, выставка, музей, 
этно графическая коллекция.


