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Вінницька ОБЛАСТЬ

Барський район
c. Борщі
Записала Л. Артюх 24 травня 1981 р.
у с. Борщі Барського р-ну Вінницької обл.
від Карченко Ксенії Андріївни, 1900 р. н.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. Молодий купував на плаття. Придане: земля, худоба, скриня, кожух, подушки, рядна,
килими, рушники, сорочки, хустки. Молода запрошує
з свого села – в суботу, а з чужого – на тижню. Кожному запрошеному кладе на стіл калач. Просять у вінку,
бинда́х. У неділю їдуть до шлюбу окремо, а потім батюшка їх єднав і хусткою зв’язував. До молодої приїхали, їх спиняють у воротах, мама виходить у кожусі,
співають: «Такий зять багатий, кожух волохатий». –
«Слава Богу-дусі, вийшла теща в кожусі». Молода перегулює вінок з дружками, складає вінок, одягає на
старшу дружку, потім на всіх дружок. Молоду забирають у вінку до молодого. Його мама там у нього скине
вінок і накриє її голову. Молоду покривали до розподілу короваю. Бинди вона роздавала дівчатам.

І вже кидається на цю щітку, і вже получається кукла.
З цеї кукли, з тої щітки це клоччя – це йде на радно,
мішки, це таке з першої щітки. З другої щітки – це вже
йде, я не знаю, як воно називається, бо є дванадцятка,
тринадцятка, то я вже позабувала всьо, воно вже йде
на шось тонше – або празнічне радно, або рушники
такого до ходу – це десятка йде. А з цеї вже щітки –
це вже йде тринадцятка, мама нам не довіряла прасти,
а сама на цій пралці. Мама праде на тій ножній пралці,
не довіряла, але я всьо ровно закрадалась і прала його.
В мене получалось, лиш мама не хтіла. А мені було лиш
клоччя, вовну, і це ми прали. То це тринадцятка – це
була сорочка, штани такі нарядні, і красили в бузині,
краски ж не було, це була куфайка. [Якого кольору?]
Синій, такий моружий. Моружий синій цвіт. Це було
таке, така одежа, тонша. А то радно, мішки, всьоєтоє, таке. В нас ще є, сохранилась та щітка волосяна,
з волосся, з дикого кабана зробляна. І тою щіткою,
тако, тримати в руках і трошечки причесати – ше його
м’якше зробити. Із того вже робили такі гарні рушники, поробляли і це на стіну чіпляли, приукрашенія
були, то були вже делікатеси. І це на цьому жили, так і
жили. Валяння сукна. Самі робили [одяг із сукна], бо
всі тримали вівці, бо без вівці не проживеш. О, це нарадний одяг, я тобі хочу сказати. [Із] прадива – це було
робоче всьо, а з вівці – це нарадний [одяг]. Брали вовну, тоді робили на верстатах, в нас бабка робила, і возили у фелюші такі, десь у Соболівці (Теплицький р-н).
І возили в ті фелюші, і там їх парили, було похоже на
государственне сукно, на войлок, вже нитки не видно.
І з цього красили, бо вже десь доставали краски. Обробка шкіри. Ше можу розказати, як шкури ці робили.
Заквасювали цю шкуру тоже в житню муку, якось там
заквасювали її, і в цій заквасці замочували на скількись там, я не помню. І тоді такий, я геть і знаю який
він має бути, до сволока чіпляють ключ. Чіпляють
шкуру, а ключом беруть для того, шоб на шкурі було
ше сало, м’ясо, треба його зняти, то ж так не можеш
вручну, то брали шкуру шерстьою всередину, а зверхи
наличку, і такий ключ – він полукруглий, і стягали як
крючком. Ключ тоже підвішується, а тут ногою тягне,
руками керуєш ключом, а шоб потягнути – то ногою
впираєшся. І це цю шкуру зачищають дочиста. Зняти
весь жир і м’ясо, а тоді шось його роблять – дубили
її. Заквасюють дубової кори, і це дублят її, тоді получається, а тоді відбілюють шкуру. То якшо вовна на
кожух, а якшо на взуття – тоді після дубу, то вже гиначе. А потім мняли шкуру, «кожум’яки» їх називали,
хто цим занімається. Закопується такий стовп, і коло
того стовпа такий ричав прикручується, і ту шкуру,
для того шоб її вимняти, бо вручну так не можна, то

Бершадський район
с. Джулинка

Записав О. Головко 21 листопада 2011 р., 9 січня 2014 р.
у с. Джулинка Бершадського р-ну Вінницької обл.
від Головка Олексія Івановича, 1927 р. н.,
Головко Марії Трохимівни, 1931 р. н.,
Головка Дмитра Івановича, 1931 р. н,.
та Головко Олени Федорівни, 1935 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ [Перша половина ХХ ст.]
Виготовлення тканини. Бательня має бути з такої
чурки, з рівчаком, і тут чіпляється, і бити це прядиво
і трошки його протирати, протягувати через цю бательню. Тоді кидається таке саме, на ножках воно, така
сама терниця, тіки з двох дощечок і нема дна, і тоді витирається воно. І це вже волоконня считається чистішим від терміття. Тоді кидають на таку, дергальна щітка – на дощечці набита провалка гостра, кругле, велике
таке. І тоді кидають їдним боком, намотується на руку,
їдним боком, намотує другий – і вже получається, волокно ділиться. Да, воно вже розділяється, бо воно
таке грубе, широке прадиво, воно розділяється. Тоді
кидається, то дергальна щітка, а це – причісування,
вже дрібніша, менша щіточка з провалки, тонші голки.
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це цем ричавом ту шкуру намотує, і вона начинає виминатись. Їдним боком, другим боком, для того, шоб
її зм’якшити, шоб вона не була така жостка, шоб була
еластична. Потом добавляють туди, «нєфть» така називається, дьоготь на нього казали. То для того, шоб
була м’ягка, треба її в чомусь заквасити, прожирувати
її, шоб була не суха, а була жирна і еластична. І тоді з
неї шили. А сапожніки там вже – майстри, шили і черевики, і чобати, в обшім шо кому треба.

ВЗУТТЯ [Перша половина ХХ ст.] Чоботи. Чобати тоже
самі робили. Чорні, да. Де краски брали – не знаю, Але
приблизно знаю, як робити. Це яловичина, а з чогось
робили, чи з собак, чи з чого. Напрімєр, наш знакомий,
то робив хром такий. А обше – яловичина. То це такего
було, шо підеш у воду, а воно й розкисне, це, каже, ялові чобати. А з харошого – це з чогось такого меншого,
це десь робили, а наші вже якось купляли. За шо, я не
знаю; факт в тому, шо це дуже рідко, шо в якогось хазяя були хромові чобати. І в ті чобати вкладали якусь
живицю, там в підошву, і як іде – вони риплять. Видно,
шо йде парубок ого-го: в білому кужусі, «на рипах» чобати і шапка каракульова. А для того, шоб рипіли, то
між встєлками, коли шиє швець, то він кладе кусочок
живички, і коли йде людина, то прогинається підошва,
понімаєш, і та живиця там рипить, личками докупи,
два таких кусочки, і вони риплять. І це «на рипах»
називали. Балєтики. Були такі балєтики, ганчір’яні
трошки тут защіпнювалися, зашнуровувалися, такі.
Казали на них «балєтики», а чо так, то я не знаю.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Перша половина ХХ ст.]
Хустинка. В основном хустинка [у дівчат та жінок була]. Більш нічого не було. Шоб це ходили
розпідв’язані, такого не було. Це хустинка була. Це,
було, куплят десь там полотна і це вже зроблять цю
хустинку, і це вони так ходили. [...] І от до церкви ніколи жінки чи дівчини не приймут з непокритою головою. Шапка. У чоловіків – шапка каракульова – з баранчиків маленьких. Це всьо самі робили. Як вродилося, і хазяїн хоче цеї шапки з цего баранчика, шерсть
його обмотують якимись ганчірками, шоб воно підросло і гарно закрутилося. Та й тоді розвивають, ріжуть це ягнятко, жалко його різати, але треба. При
мені, у войну, вже ці шапки появились, оціго прості. То
це ше ті були, ше папахи робили, високі, в общім, робили ці шапки. Капелюх. Жінки не носили [солом’яні
брилі], це чоловіки, в основному. Самі плели ці брилі,
самі шили, всьо самі. Не всі, канєшно, ходили, но ходили. А то – кашкет. Зачіски. Гулю закручували [жінки]. А коси ж не були стрижені. Вони всі були з кісьми:
дівчата, котрі не замужем, були заплечені, а жінки – то
це назад коси зачесала, тут скрутила, скрутила і там
гулю закрутила, і гребішком зчіпила (приколкою цею
встромила в ту гулю). Більшинство [чоловіків] ходило
бритоголові. Ну, тато мій був трохи лисий, то це бриїться, і нас брив. Хтось ходив із чубом тоже, але дуже
багато ходило бритоголові.
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СОРОЧКА  [Перша половина ХХ ст.] А сорочка вишита.
От уже сорочки, не знаю, де багачі брали того полотна, ну вже була вишита сорочка, натуральна з полотна,
з лляних, з государствєнного, а може, десь і льон закупляли, тоже ж самі сіяли, но в нас льону я не помню.
Десь їздили ті багатші, кудись їздили тими волами, ше
в Крим за сіллю їздили, солі не було. То було колись.
То десь вони кіньми та волами хазяї їздили і шось привозили. То вже була сорочка вишита, то це такі були.
[...] Носили, сорочки, допустім, були гребінні, но вони
були вишиті. Туто тако рукави були вишиті і воротнік.
Колись ше й робили воротнік не такий, як зараз, обложний, а зібраний був і стоячий, а на тому воротніку
вишито лінію таку. Навіть і носили ту одежу гребінну,
бо такої не було, то спіціально десь кусок полотна купляли і дошивали внизу сорочки, і вона низом [теж]
мала бути вишита. І це вишивка має виглядати з-під чи
спідниці, чи запаски. [...] Там ходить мама в сорочці,
сорочка десь там вже порвалася трохи, та й перешила
вже дитині. Дехто, може, й нову шив. То ця ж сорочка
стоїть, це ж гребінне, вона ж намокне, та й тверда стає,
покладеш, а вона стоїть. То це вже дітям шиють то, шо
носяне багато раз, та й воно м’якше.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ Запаска. Колись і запаски носили.
При моїй пам’яті бірізяни [мешканці сусіднього села
Берізки-Бершадські] ше в запасках ходили. У нас
вже нє, бо в нас район [був у 1932–1959 рр.], багато
наєзжих. В нас не було шо, ага, всі вчаця, а тоді ж не
вчились, наші всі корінні, а з дипломами сюди, то вже
якась культура в нас розвивалася в районі, прислані
були люди... А бірізяни – то ше в тих запасках ходили. От дивлюсь, Наталка-Полтавка гарна в тій запасці
була. Штани. Ну, вже штани десь доставали якісь. Бо
як женились, то їден в другого позичали тих штанів,
бо ходить в таких, гребінних, а женитись треба, то на
весілля позичали штанів.
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Перша половина ХХ ст.] Свита. Тоді
робили такі свитки. То були ранше свитки, це ше не
при моїй пам’яті, но я бачила, як їх носили, а при мені
їх не шили. Свитка така розкльошована, довга – це
жінки, дівчата там носили ті свитки. Бобрик. А бідні –
тако ходили, в чому це, при мені вже не свитки шили,
бо немодні були, то ці такі, «бобрик» казали – суконний, короткий, обикновенно пошитий і аккуратно,
які акуратні ті наші портні були. Но факт в тому, шо
покрасяне, десь краски брали, покрасяне це сукно,
і бобрички були нарадні. Кожух. А зимою – це кожухи. Шо я знаю – це був кужух в дівчат і в хлопців тоже.
В хлопців кужух такий прямий, отакого по коліна, із
стоянцовим воротнічком. А в дівчат кужух такий розкльошований, і обізатєльно білі, їх вибілювали. Куфайка. В кого був кожух, то був в кожусі, а в кого не
було, то був в куфайці, ше й куфайка була після войни
така зразу, то це ше були тоже з мішковини пошиті.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [ХХ ‒ початок ХХІ ст.] Одяг у весільному обряді. Якшо її [наречену] покрили, то ше й
надівали чепчик такий. Ше й пісня є, ой... Чепчик... Не
можу нагадати. Тоді, тоді вже й хусткою покриваєця.
Одяг у поховальному обряді. Всігда наряжали [покійників] в темне. Али я осьо маю книжечку похоронну,
то я її перичитала, то нізя в темному хоронити по закону релігії, бо ми живем у темному житті, временному, чорному, а ми йдем в світле життя, і ми маєм бути,
ну, не імєнно в білому. Осьо цю Таню хоронили, шо це
в Ксениній хаті, я по призвиську не можу сказати, то
вона прямо в білому, світлому всьому була, хоть вона і
замужна і дітину мала, в неї всьо світле. То так і каже,
шо треба туди іти, на той світ, у світлому. В нас обично чорну хустку [небіжчиці пов’язують]. Ну, чорну
хустку зараз перемінили самі по собі, ше цеї релігійної літератури в нас ше не було распостранньоної, це
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тепер вже появились, шо купиш в церкві. А хто там в
ту церкву ходит так дуже, шоб аж купляв всякі, це я
всякі книжечки збираю і читаю їх. О, то це я вже знаю
і вже людям розказую, бо ше багато людей цього не
знают, шо це. Але й самі по собі, шо вже хустка якась
страшна, як чорна, треба трошки світліще, не іменно
в білому. А вообше-то, жінку хоронят тільки в хустці. [Раніше, можливо, у гребінному вбранні хоронили
покійників?] Ну, цього я вже не знаю. Цього я шось
тобі не скажу і не считаю його чимось таким строгим,
бо тепер вже ж ніхто не праде того. [Чи бачили, що
хоронять в такому одязі?] Нє, цього я не знаю. Дуже б
хтілося в хорошому всім, в хорошому такому, купленому, али може ж, в когось і ни було його. А вообше,
то напрягались до цеї одежі, шо це ми зараз носим.
[Виходить, що на похорон тримали щось краще з одягу?] Да, на похорон шось краще.

с. Маньківка
Записала Н. Поклад
у с. Маньківка Бершадського р-ну Вінницької обл.
від Чечельницької Галини Оксентіївни, 1927 р. н.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. [Хлопець за сватів] бере десять, чи й
навіть більше, душ: п’ять чоловіків і п’ять жінок – і приходить із ними. Чоловіків у неї [у дівчини] перев’язують
рушниками, а жінок – хустками. Його мамі чіпляють
тернову хустку. У суботу молода (і молодий так само,
лиш окремо) просить на весілля. Молода одягнена
так само, як і до шлюбу: вишивана сорочка, широка
святкова спідниця, поверх жакета чи свити (залежно
від пори року) – перев’язаний пояс, а на голові вінок і
багато стрічок (лянт). Старі люди розповідають, що це
той самий вінок, який молода одягне в неділю. Було, що
молода весь останній тиждень перед весіллям ходить у
лянтах і вінку з трави (барвінку, м’яти і т. ін), бо ж – засватана. Молодий так само гарно вдягнений, із поясом.
Молода вдягається так само, як була вдягнена в суботу:
віночок, лянти; коси заплетені. Мама вносить стілець
(ослінчик), кладе його посеред хати, а зверху – вивернутий догори вовною кожух (щоб багата була). Молода не хоче сідати, ногою перекидає стілець (і так – три
рази), а боярин усе-таки старається її посадити. Молода пручається, і старша дружка аж вхляне поправляти
кожуха. Мама мочить дочці голову горілкою чи одеколоном, починає чесати її коси. Дружки потім продовжують готувати голову до вінка. До молодої підходить
мама, тримаючи в руках хліб, а на ньому – весільний
вінок. Мама кладе вінок на доччину голову, цілує дочку
в лоб. Молода садовить кожну дружку (починаючи зі
своєї старшої дружки) на стілець, де тільки що сиділа
сама: передає подругам своє дівування і при цьому цілує кожну. Потім чіпляє молодому до пояса чорну хустку. Мама дає молодій двоє хлібів, молодий бере свій
хліб (той, що приніс), стають одне біля одного, тримаючись за один кінець хустки, а за другий береться мама і,
благословивши молодих, виводить їх із хати (теж несе у
руці хліб), аж за ворота. Мама перев’язує невістку через
плече гарною хусткою, а та її теж. Потім мама за хустинку вводить молодих до хати, так само за хустинку
обводить їх три рази кругом стола і лишає на покуті.
А молоді лишаються в хаті. Тоді староста молодої і староста молодого за хустинки виводять своїх молодих ізза стола надвір. Молода кланяється тричі і щораз цілує

хліб та мамину руку, а мама за кожним разом цілує її в
голову. Тоді мама подає кінець хустини і так заводить
дочку до хати. Кожен, приходячи на виклик старшої
дружки, бере з тарілки чарку не голою рукою, а через
хусточку, п’є чи хоча б надпиває трохи горілки, бажає,
чого хоче, молодій. Як молодий має іти до молодої покривати, його мама за хусточку виводить молодого із
хати і перед порогом обсипає житом, монетами і цукерками (а також хмелем) та кропить свяченою водою.
Дорогою нареченого веде світилка за хустинку. А молода тим часом швиденько частує старшого боярина або
просто хлопчика від родини молодого. А тоді стелить
хустинку, старша дружка висипає в неї всі начастовані
гроші з тарілки – разом із горілкою, що туди попала, –
аби тільки не торкнути грошей голою рукою, – і вузол
кидають молодій у пазуху. Молодий приніс із собою
чоботи – для тещі. Цей обряд – обов’язковий. І тепер
ось ті чоботи дарує. І взуває тещу. А її взувачку викидає. Теща танцює серед хати – або взута в чоботи, або
тримаючи їх у руці над головою: щоб же всі бачили, як
зять обдарував її. Свахи стають на лаву по боках від молодих, одягають: та, що від молодої, – вінок, та, що від
молодого, – картуз (чи шапку). Покривають молодих,
махаючи над ними хусткою – красивою, новою, взявши
її за чотири кінці. А коли махають хусткою над головами молодих, стараються несподівано буцнути їх – «цілують». Нарешті скінчили обряд. Молодій натягнули
на голову каптур, а зверху пов’язують його хусткою.
Молода береться роздавати бинди (лянти, стрічки):
цілуючи кожну дружку чи світилку, закидає їй лянту
за голову. У молодого вже далеко після опівночі чи й
пізніше свекруха, зустрічаючи невістку, одягає кожух,
а свахи розкидають перед молодою околіт. Свекруха
загортає невістку в кожух і веде до хати. Раненько невістка дає свекрусі (чи свасі) свою сорочку – показати, чи
цнотлива. Молода, як вийшла надвір зустрічати своїх
свашок, бере хустинку, кладе на руку і так через хустинку з усіма ручкається і цілується в губи. Старша сваха молодого ще рано зав’язала молоду в хустку і поклала їй на голову вінок. Свахи молодого квітчають свахам
молодої хустки квіточками (червоними паперовими).
Сваха в’яже його маму хусткою. Мама гонорується. Дає
невістчину сорочку свасі, і тоді та співає з усіма свахами: «А з калиночки дві квіточки...».

Вінницький район
с. Сосонка
Записали В. Щибря та Л. Буртник у 2009, 2010 рр.
у с. Сосонка Вінницького р-ну Вінницької обл.
від Пономаренко Явдокії Дмитрівни, 1935 р. н.,
та Козлової Параскеви Никифорівни, 1929 р. н.
СОРОЧКА  [40–50-і роки ХХ ст.] Сорочку у давнину
шили із льону, конопель. Шили у дві пілки. Не була
суцільною, вона зшивалась. На жіночих сорочках не
було на плечах швів, були по боках вставні клинці,
щоб ширші були. Пазушку розрізали збоку. Був комір-стоянець. [Викот для шиї] вирізували округлий.
Рукав викроювали по основі. [Кінці рукава] називався чокли. Вишивали комір і манжети, колір переважно чорний і червоний. Жінки заправляли [сорочку] у
спідницю. [...] [Скажіть, колись сорочки вишивались
як?] Хрестиками. [Хрестиками, а ще якісь були ви-
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шивки?] Ну, так, вишивали. [Чи було біле вишиття?]
Нє, не було. Тіки хрестиком. [...] Сорочка [чоловіча
теж] була полотняна. Шили її в дві пілки довжина
нижче пояса. Була суцільною. Чоловічу сорочку шили
з лінією, перегнутою вдвоє по пітканню пілки полотна. Наплічних вставок не було. Пазуху прорізали
спереду збоку. Комір сорочки був стоячий. Вишивали
рукави і біля пазухи. [Сорочку] заправляли у штани,
іноді носили навипуск.

Чоловіки носили чоботи, капці. Виготовляли із шкіри.
Чоловічі чоботи були вирізані з одного шматка шкіри
з передками і закаблуками. Халява чобота була з одного шматка шкіри з одним швом ззаду, а переди і закаблуки викроювали окремо і потім пришивали до халяви. Чоботи шили до коліна. На ноги одягали онучі.
Постоли. Постоли шили тупоносі. Носок зашивали
поверх ноги до центру. Одягали онучі. Виготовлялись
онучі з домотканого полотна. Прив’язували до ніг конопляними мотузками.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Перша половина ХХ ст.]
Хустка. [Що носили поверх каптура?] А хусткою
зав’язувались, хустинкою отако як ми, як це ми озьдо. Поверх каптура і оцего зав’язувалися. [...] [Хустини
були] білі, червоні, чорні з квітами. Якщо жінка вийшла
заміж, то зав’язує хустку кінцями наверх голови. [Чоловіки] носили кашкети влітку, узимку носили шапки,
також носили брилі. Намітка. [Що таке намітка?] Це
марля. Марля, шо зараз є марля. От ми молоко цідимо
зара на ню, на цюю. [Старі жінки колись її зав’язували
на голову?] Да, зав’язували. Да. Це цим каменьом її так
гладили, бо зараз є праски ці (утюги, як кажут), а тоді
ж то не було. То цим каменьом тако розгладят, складят,
складут уже, а женут худобу пасти, то це раненько їм
треба, шоб вони були завітряні в цій марлі, завітряні.
Я цього то не бачила, но вони мені розказували всьо,
шо це таке. [З якого року Ваша баба була?] Ой, їй-бо я
не знаю. Це моя мама ше, а це ше баба моя, меї мами
баба, в мене є така хустка, но в мене дуже гразна вона.
Каптур. [Ви розказували про каптур. Який він?] Такий кругленькій, кругленькій з поясочком тако. [Якого
кольору поясочок?] Їй-бо я не знаю. Либонь, цей поясочок вишитий і гобложано, збирано, тако треба збирати, збирати. І накладают цей каптурчик. Це ходили,
ну вони ходили в цьому каптурі. [Він вишитий був чи
ні?] Да. [Якими кольорами?] Ну, я не знаю. Не знаю,
це вже дуже давно, дуже давно. [Чи повністю верх був
вишитий?] Да. Був вишитий. Зачіски. А коси – є такі,
шо заплітали, заплітали. [Жінки заплітали?] Да. Жінки заплітали коси. Зара не заплітают, зара русалками
ходять. То колись старі люди казали: «Тільки-но коси
розпусте, то то русалка». [Це про дівчат?] Да. Дівчата.
Жінки, як уже вона віддалася, її покрили хусткою і їй
закрутили коси, вона вже не заплітається, бо не можна. Тіки тако зкручує. [Чим заколювали волосся?] Заколки. От у мене є дочка. Відколи вона вийшла замуж
(в неї коси гарні), вона ше разу не заплелася, бо це, кажут, шо не мона. Це розпустяні ці коси, ну ми цього то
не знаємо. Ну, наприклад, я осьо є і моя ця баба була,
то я розплелася, розплелася (коси гарні, великі) і вийшла на двір, бо мені голову мити треба. А вони кажут до мене: «От молодуха, от молодуха вийшла розплетяна на двір». Такий якийсь закон був, шо навіть
не вийти на двір розплетеному. І ви кажіт, то я від тих
пор не війду на двір роз’язана. Всьо времня я зав’язана,
зав’язана. А як треба мені вийти на двір, то я зав’язую,
накидаю на голову. Такий в мене закон, я не можу вийти як мені так баба сказала, шо молодуха вийшла на
двір, а не мона до того, шо ти ше не розплетяна, то не
мона виходити на двір роз’язаною.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС  [40–50-ті роки ХХ ст.] Спідниця.
Жінки носили поверх сорочки на долішній частині тіла
спідниці. Виготовляли з шерсті, перкалю. Пришивного
поясу вона не мала. Біля пояса пришивали гаплички,
поверх пов’язували ліворуч пояс. Спідницю в складки
не складали. [...] [Що одягали коли не було спідниць?]
За меї пам’яті були спідниці всьо времня. [Можливо, запаски носили?] Не було запасок. Не розказували. Я тіки
це знаю, шо після войни, в войну та були мішки якісь
орелови. Орел такий великий на цегой і таке грубе. Ой,
Боже мі’... То це понашивают, це вже моя мама спідницю пошиє, і цей орел все на спідниці, і він не краситься
і нічо йому нема. Мішки ті були білі, а цей орел чорний,
то не закраситься він нічим, нічим, що йому не роби.
Оце такі ті. [Чим підперізувалися?] Спідниці? А шили
та й такий очкур був. Фартух. Фартух виготовляли з
ситцю, льону. Крій фартуха був в одну пілку в складку.
Фартухи були буденними і святковими. Святкові вишивали, переважно квітами. Оздоблювали вишивкою
зверху і знизу фартуха. Штани. Чоловічі штани шили з
льону. Штани були широкі. [Трималися] за допомогою
шнурка. Пояс. Пояси виплітали з шерсті. Завширшки
пояс був сантиметрів десять-дванадцять, завдовжки
до двох метрів. Пояси жінки носили поверх спідниці.
Пояс був довгий, ним обперізувались в два рази, а кінці
звисали з боку. Чоловічий пояс був тканим, червоного
кольору. Його ткали із льону, довжина до двох метрів,
завширшки пояс був до п’ятнадцяти сантиметрів. Носили поверх штанів та сорочки.
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ОДЯГ НАГРУДНИЙ [40–50-і роки ХХ ст.] Безрукавка.
Поверх сорочки жінки носили безрукавки. Шили його
із шерсті, фарбували бузиною і іншими природними
барвниками. Плечовий одяг був суцільний в спині, прилеглий до стану. Одяг був до п’ят. Одяг оздоблювався
навколо вирізу вишивкою. Вбирались в плечовий одяг
на свято і жінки, і дівчата. Жилет. Чоловіки поверх сорочки носили жилет, пізніше – піджак з рукавами. Жилет виготовляли із шерсті, оздоблювали вишивкою.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Перша половина ХХ ст.] Свита.Чоловіки і жінки носили свитки. [3 якого матеріалу виготовляли?] З конопель, шерсті. Так, спинка була фігурна, покроєна до стану. В одязі на плечах був шов. Комір
був розкладний. Верхній був одяг однобортний. На гаплики. Верхній жіночий одяг оздоблювався тасьмою.
ВЗУТТЯ [Перша половина ХХ ст.] Чоботи. В давнину
жінки носили чоботи. Його шили на замовлення із
шкіри. Чоботи були червоні, виготовляли із натуральної шкіри. Носили дівчата, жінки. Жіночі чоботи були
вирізані з одного шматка шкіри з передами і закаблуками. Халява чобота була з одного шматка шкіри з
одним швом ззаду, а переди і закаблуки викроювали
окремо і потім пришивали до халяви. Чоботи шили
і в півлитки, і до коліна. Декоративну стрічку не використовували, закаблучки і халява не прикрашались.

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Перша половина ХХ ст.]
Намисто. Дівчата і жінки в нашому селі носили коралі – намисто. Носили намисто-коралі поверх вишиваних сорочок.
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Жмеринський район

Жмеринський
район

с. Лисогірка
Записано 9 серпня 2006 р.
у с. Лисогірка Жмеринського р-ну Вінницької обл.
від Мазур Галини Миколаївни, 1928 р. н.

м. Жмеринка
Записав С. Довгань 29 серпня 2008 р.
у м. Жмеринці Вінницької обл.
від Слободян С. І., 1960 р. н.,
родом із с. Кам’яногірка Жмеринського р-ну
Вінницької обл.

с. Северинівка
Записали В. Косаківський та Н. Шпак-Косаківська
у червні 2009 р., жовтні 2011 р., липні 2012 р.
у с. Северинівка Жмеринського р-ну Вінницької обл.
від Буц (Матищук) Варвари Юхтимової, 1922 р. н.,
Марущак Марії Федорівни, 1923 р. н.,
Когут (Будз) Ольги Романівни, 1928 р. н.,
Цимбал (Мазур) Віри Адольфівни, 1932 р. н.,
Кручініної Ганни Михайлівни, 1943 р. н.,
Романюк Галини Миколаївни, 1949 р. н.,
Ковальчук Євгенії Федорівни, 1958 р. н.,
Паращук (Король) Марії Миколаївни, 1938 р. н.,
родом із с. Носківці Жмеринського р-ну,
та Ремез Наталки Ігнатівни, 1923 р. н.,
родом із с. Сербинівці Жмеринського р-ну
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Друга половина ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. [Після згоди на сватанні] дівчина
дарувала хлопцю хустку і промовляла: «Дарую тобі
хустину, щоби мав мене за дружину». Батькові молодого дівчина дарувала сорочку і казала: «Дарую Вам
сорочку, щоби мали мене за дочку». Матері давала
хустку і казала: «Дарую Вам хустину, щоби мали мене
за дитину». [Весільне вбрання молодих.] Молодий з
батьками купував собі на весілля костюм, сорочку,
галстук, туфлі. Все було нове. Молодій вбрання купував молодий з батьками. Вони могли разом їхати на
базар і вибирати молодій наряд, але найчастіше батьки молодого давали гроші батькам молодої. Вбрання
молодої – це весільна сукня, віночок, біла биндочка
довга, яка приколювалась у волосся, туфлі. Обручки
вибирали молоді самі, але купляли їх теж за гроші
молодого. Весільні биндочки, букетики купувала молода. Рушники купували батьки молодих. В четвер і
п’ятницю молода та її подружки одягали українські
костюми, віночки з різнобарвними биндочками і ходили запрошувати людей на весілля. Вінок одягали
обов’язково, бо він був символом дівочої чистоти та
недоторканості. Зранку в неділю приходила старша
дружка до молодої і разом з сестрами молодої одягали її. Робили молодій зачіску і зразу приколювали
білу биндочку у волосся, потім одягали вінок, сукню.
Дядьки молодого крадуть туфлю молодої за столом.
Просять викуп, який має заплатити старший дружба.
Іноді заставляли пити горілку з туфля молодої. Дари
в нас давали близьким родичам. Жінкам дарували
шовкові відрізи на плаття, хустки, чоловікам – сорочки, рушники. Насамперед молода дарувала молодому
сорочку, а він їй – відріз на сукню. Кухаркам дарували фартухи і хустки, а страшій кухарці ще й рушник.
Молода роздавала биндочки кольорові всім дружкам
і світилкам, а потім неодруженим дівчатам, перетанцьовувала з ними. Молодий купував для тещі чоботи
(тоді купували зимові чоботи). В чоботи молодий насипав пшеницю, цукерки. Перед тим, як узути тещу в
чоботи, він мив їй ноги горілкою, тер стопи цеглою.
А потім взував тещу, і вони танцювали під пісню «Чоботи»: «Чоботи, чоботи, ви мої, / наробили клопоту
ви мені...». Часто гості примовляли такі слова: «Дарую, вам хустину, щоби мали до року дитину...». Коли
молоду покривали, то садили на кожух, який стелили
навиворіт. Рідше молоду садили на подушку. Косу молодій розплітала мати, а свекруха покривала великою
білою хусткою з тороками. Два рази молода відводила
руку свекрухи в сторону, а на третій раз молодій вже
свекруха пов’язувала хустку. Родичі молодого і молодої перевдягались в молодого і молоду. Одягали різний смішний одяг. Так звана молода одягала на шию
дуже довгі і великі коралі різнокольорові.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. Починають домовлятися [на сватанні] із батькам дівчини та дівчиною. Коли дівчина
згодна, то подає рушники старостам, мамі – хустку,
а батькові сорочку. Вона каже такі слова: «Даю вам,
мамо, хустину, щоб мали мене за рідну дитину. Дарую
вам, тату, сорочку, щоб мали мене за дочку». Дає хлопцеві хустину: «Даю тобі хустину, щоб мав мене за вірну
дружину». До вечора [у перший день весілля] всі були
в молодої. Зять взував тещу у чоботи і відтанцьовував
із нею. Покривала молоду тільки свекруха. Покривала
голову тією хусткою, яку молода дала хлопцеві на сватанні, а своєю хусткою покривала плечі. Молода три
рази скидає цю хустку з голови, а на четвертий раз її
закутують.

СОРОЧКА  [Перша половина ХХ ст.] З кукол робили полотно. Ну таке – сорочки шили! Тринадцятка, а то –
грибінниця. Снували – миканкою і кукли снували,
а поробляли – пачісками. З валовини робили. Бамбак
у Жмиринці купляли. Бамбаком поробляли, з кукол
снували, а бамбаком поробляли. [...] Цей костюм, як
вам сказати, тоже мені дали мої бабушки. Це ни лічно мій костюм, тому шо ця сорочка вишита таким
маленьким хрестиком, шо це ше воно шилося до війни. Це ше довоєнна сорочка. Воно видно по цьому,
по всьому видно, шо це ше довоєнна сорочка. Як вам
сказати. Ну це моя бабушка – Кучер Френя Василівна. Вона в молодості впала в річку, в кручу і поломала
позвонок. Багато часу вона була прикута до ліжка, но
вишивала. [19]16 року народження. Вона багато часу
лежала, но тоді трошки підлічилася і могла вставати.
То перші роботи її, які вона робила. Ось ця сорочка
така, в якій вона ше лежала. Вона лежала на кроваті,
на ліжку, на животі, на ліктях спиралася і шила. Оця
сорочка – повністю її робота, вручну пошита. Все, все
абсолютно. Гляньте на це все. Це все ручна робота,
абсолютно. Тоді машинок ше не було цих, а як була,
може десь, то у таких, багатих, завзятих людей таких,
хазіїв. І ось зразки вишивок сорочок, жіночих сорочок, які були на той час, і це тоже вона це вона, це все
її робота. Я побачила і забрала. Я дуже хтіла сорочку
вишити отак, вишити отаку сорочку, отаким узором.
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Так шось вона мені сподобалась, но до цих пір пока ше
я сама її ни вишила, Я собиралася. Це [інша] сорочка –
моєї мами, її молодість, я її бережу, тому що вона мені
така дорога.

ВЗУТТЯ Чоботи. А на ноги тойго, були всьо время ті
ялові чобати. Сапожніки були. Масловський був на
Хатках – робив, тойго, хромові чобати. І такі робив.
І на Чапаївці, знаю, шо дядько звався Федька, а фамілії ни знаю – тожи робив дужи добрі чобати. В Коростівцях був тожи [майстер], робив чобати – хромові і
ті, ялові чобати робили. Большинство дівки ходили
в ялових чоботях. Хромові і ялові с тилячої шкури,
з свинячої – ни було. Це то сами кожа, ці хромові. Тіко
хром, ни знаю як виробляний, то вже тончі, і чорні,
і тако блищит крем. А ялові були обикновенні, чирвоні чобати, як корова чирвона, шкура чирвона, тіки
виправляна шкура і всьо. Нічого ни красяни. Мастили тоді салідолом їх, шоб ни портилися, як мороз,
і то всьо. Салідолом намастили – і ноги ни потіли.
І дьогтьом мастили. Черевики. А і ше дужи модними
були ботінки на таких шнуровках називались румунки. Оце я ше помню [у 50-х роках. ХХ ст.]. Онучі. І шо
були носки? Ни було. Гунучі. Як завинув п’яту – то
пальці голі, як завинув пальці – то п’ята гола. Бо ни
було доброї гунучі. Їх робили вже с подертого дрантя. Шо вже воно подерлося – то вибирали на гунучі.
Постоли. [Шили] постоли. А такі зморщані такіго.
Тако морщат, і цей, сюди задніки і шнурки і так ходили. Гунучами [теж] обмотували. На босу ногу ни
взували. [Щоб онуча ни злетіла], об’язували. Таку робили гунучу здорову, шоб сюди, аж за литку загорнути, а тоді шнурки чіпляли до тої гунучі. І так ходили
літом. Чуні. Як ни було [у що взутися], то якісь чуні
[були]. Робили с цихо каморів, шо це ці з машинів. С
тих каморів клєєли і так ходили. Як галоші. Валянки.
Тій там шо нибуть, якій валянок чи шо, робили, шили.
Ті й ходили. [Битих валянків] ни було, а шитих – тожи
мало було. Трошки, дехто, мало.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [Перша половина ХХ ст.]
Штани. З вирстата – ті й на тата. Тіко полотно зняла
з вирстата, порізали, покрасили – і всьо, і нима. Вже
пошили татові штани, чи бабі спідницю пошили, чи
дітям шили. Це всьо робилося дужи багато. То таке
воно. А тринадцятка – це на полотно, це саме краще
полотно. Мущинам кальсони шили. Кальсони, а зверху була спецовка. В таких [домотканих штанах] тожи
ходили, в бузині [їх] красили. [...] Вже в років п’ятьшість – [хлопчикам] шили штани. То вже шили с полотна, красили в бузині, купляли якусь краску та й
красили. Чорні були. В бузині тожи темні, як коричньові. Спідниця. Були запаски, були спідниці. Широкі
були. Спідниця расна. В поясі збиралась. [Дівчатам на
спідниці полотно було] куповане. [Бідним] с того шо
робили – красили, в чім було. В Сивиринівці казали
димка, а в нас [у с. Сербинівці] – спідниця. [...] То був
чорний сатін, синій сатін – то брали і шили спідниці,
тако в склатки, їдна на другу склатки. [...] І оксамитом
обшивали спідниці тожи низом. І називали їх байка.
Вони були широкі в зборку. А вже тоді пішла цівілізація, то вже їх стали пиришивати на юпки вужчі, бо
за новою матерією треба було простояти ніч в очіріді. Не було ж так, як тепер. Пояс. Пояси тії, хто мав
чирвоні, зилений, розовий. Я знаю, шо там у нас їдна
віддавалася, то мала розовий пояс, а так ни було в нас
поясів.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ  Жикетик. А як я була в третьому
класі, то пошили мені мама френч. Це такий жикетик
з синього рабсу – це така матерія. Кафтан. [Як дівували в 40–50-х роках ХХ ст.]? Була з полотна спідниця,
закрасяна на чорне і [безрукавний] кафтанчик з того
самого полотна, що прали кужіль, робили на верстатах. І мама прала і я тожи прала. Таке що вже ніби на
мішки, грубше «клоча» називалося. То так я дівувала.
Хлопець вже до мене ходив. Робила я коло машини,
а в мене вже був кафтаник, блузочка така з цього полотна, тринадцятка казали на нього. Бо воно тонче,
а то валовина. То кафтаник був такий як жілєтка,
тончий. [...] Красили грибінне полотно і шили з нього
кафтани, обшивали їх оксамитом по низу. Блузка. [...]
І сітець такий вже був, гарний сітець – шили мадіски
блузки. Я – нє, а в нас була мадіска. То це ми вже щитались дівками гарними. Блуски були, батістові блуски. Тожи ше є. І то всьо чисто. О! І блуска є вишита
тожи. Ну, десь треба найти. Блуска тожи вишита, ну
вже стара. Сачок. Носили з чорного плюшу пошитий
сачок. Пізніше його називали «плюшкою». А це ластік,
йому вже більше, як 45 років. Шили з нього жілєтки
чи спідниці і штани з нього тожи шили. Ти й так вдягалися. Хто шо мав. Тоді ни пирибирали.
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Перша половина ХХ ст.] Кожух. То
кужухи були більшинство. Кужухи були білі. Це вже
про сьвато тримали. В талію сюди. Чугаїна. Якісь були
чугаїни. Якісь с сукна. Були і коричньові, і чорні. То с
сукна пошита. Сюди [зверху] так як тісненько, сюди
[знизу] широка, як спідниця. Шуба. Чугаїна це вже татова, а шуба – то це вже в мами. Татові вже з якогось
другого сукна, а мамі вже с тончого сукна.

ГОЛОВНІ УБОРИ  [Перша половина ХХ ст.] Вінок. [Чи
ходили дівчата у віночках зі стрічками?]. Як хто хтів.
Нє. У нас мало шо цего було. В нас тіко на висіля ходили. Як просили на висіля. Хустка. Тоді [жінки] мали
хустки, такі тирнові хустки. Мали плетяні такі хустки.
[З полотна виготовляли хустки?]. Нє. [Вже куповані
були?]. Да. С полотна ни шили. Хустинки в’язали, як
хто хтів. Тоді ранчи, перши зав’язувались назад – то це
вже зав’язана. Дівчата закрутювались як треба. А жінки так само, на шиї закрутювали. Під низ біленька
[хустинка], а тоді там [зверху] чирвоненька, чи чорна,
чи яка там. [Дівчата так не зав’язували?] Нє. Це жінки
робили. В’язали баби старі. Було. Сюди зав’язували
ни чорну хустку, а [в] чорну закрутиця, а біленькою
під’язували бороду, зав’язували. Тако зав’язувались.
Отако: сюди чорненька, а сюди біленька. Так баби ходили. Нє, ни кожин день. Ше бантік тако вив’язували.
До церкви йшли – то тако в’язали. По-другому – вже
нє. Старі люди ходили так. А типер вже цю моду закинули. Типер вже всьо по-новому. [...] Колись зимою
носили такі хустки грубі і великі –хустка-накидка на
неї казали. Оце старенька, вже це ше мамина – довоєнна, а це вже моя. Це вона ше з 1956 року. Чіпець. По
тих других селах на голову бабам були «чіпці», казали.
[Чи в Сербинівцях і в Северинівці так казали?]. Нє,
я ни знаю. Він був з якогось такого, ніби цей, якесь
с полотна пошите. Як шапочка якась ті чіпці були.
[Чіпець одягали, а потім хустку?]. Да. [Його скраєчку
було видно?]. Да. Капелюх. Капилюші [чоловіки] тілько плели, каждий для себи. С тої соломи плели, і так
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робили. Шапка. [А зимою на голову одягали] якісь
башлики. Під башлик вдівали якусь шапку. С чого
вона була? Ни знаю, с чого була. Чи бараняча, чи яка
там. Були баранячі. [Башлик] на шиї зав’язували і так
ходили. [Це чоловіки так ходили?]. Да.
ПРИКРАСИ  [Перша половина ХХ ст.] Намисто. Кучер
Франя Василівна, [19]16 року народження, вона мене
навчила буквально все: вишивка – перші уроки я получила від неї, писанкарство я получила від неї і ше
такі речі, як згарди. Оце самі такі. Я не скажу вже навіть, скільки їм років. Це самі оригінали, які ше довоєнні, ше молодість бабушки. Як я можу сказати? Я не
скажу. Це самі-самі оці такі. Це ше такі [коралі бабусині]. Ну, більше ста років їм.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [40–
50-і роки ХХ ст.] В молодої був кустюм вже такий, як
моя пам’ять. Ни було тих платів, нічого, а спідниця
сатінова, то або голубий сатін, або розовий сатін, пошита спідниця і блузочка. І така була нівєста. І вінок
с фатою. Бо в мени то є ше моє вінчальне платя, тожи
ше є. То таке. Я вже в платі була. Молода з друшкою
йде проси на вісіля у вишитих сорочках. Фартух вишитий і пояс в молодої і в друшки прив’язані. Це як
люди багаті, і як родина багата, то ше її даруют куклу,
шоб вона мала шо робити після вісіля – собі прасти.
Всі її чіпляют. Вона прийшла, проси на висіля і, значіть, я її чіпляю [ту куклу]. Родина я – її куклу чіпляю.
І ті кукли коло неї висят, тако сюдиго і всьо. І вже тоді,
шоб вона собі після висіля вже їго спраде, подасть і
буде мати тринацятку полотно. Таке було. А жиніх в
кустюмі так був. Були такіго простенькі кустюмчики. Обикновенні простенькі кустюмчики. Типер спицовка, а тоді простий матирял був. Напрімєр, в мени
чоловік бідовий був, то був у пожиченому костюмі.
Після висіля віддав. А в мени, тойго, гроші припили,
і ми пішли і зразу купили їму простенький кустюмчик, шоб був. [Чи вишивали ви йому сорочку?]. Нє,
нє. [Чи вишивали дівчата для наречених сорочки?] Ни
помню, ни помню, шоб так було. І то всьо. Ті й вже
купили костюм. А потом вже купили пінжак, вже купили і взутися, і вдягнутися. І вже начали собі жити.
[Виготовлення весільного вінка. 60–70-ті роки ХХ ст.]
Мама Волуйко Ганна Іванівна, 1925 р. н. робила в амбулаторії санітаркою і ше робила віночки для молодих. Це вже десь в ці роки я її тожи помагала робити
листочки і спіральки до віночків. Мама цю роботу
любила, і мені це дуже подобалось, особенно, коли
мама хвалила. Було ше так, шо мама ходила в ночну,
та й поки вона прийде, то я вже наробляла її заготовок на букетики дружбам. Та й мама вже довольна,
посміювалась і казала, шо ти в мени вже скоро, доню,
забереш ремесло. То робили весільні віночки і букетики. Для нівєсти віночок був білий. І одєльно той, шо
просила на вісіля, той з кольорової стружки. Весільний віночок був у три рядочки, і по боках висіли такі
вісюльки, як капельк, і мені їх аж надоїдало мокати,
бо мокали багато, шоб вони красіві такі були. А цей з
кольорової стружки віночок робили в один рядочок.
Спочатку тоненький дротик обкручували такою тоненькою бомажкою і робили з нього спіральки. Тоді
мама вирізала листочки з білої бумаги, а я обмокувала їх в парафін по декілька раз. Воно застигало. Тоді
заготовки на розочки мама вирізала, а я вже ножом
загинала кіньчики, шоб вони були похожі на пилюст-

ки, а мама вже їх скручувала в квіточки і тоді їх тоже
обмакували в парафін по декілька раз. По між ними
робили ше маргарітки – це такі маленькі квіточки, їх
тоже обмакували в парафін по декілька раз. І робили ше капильки такі продовгуваті, і так вони аж вицокували, як стукались одина об одину, стільки на
них було парафіну. Як вже всі заготовки були готові,
то брали грубший дріт, обкручували його бумажкою
і робили з нього такий каркас на віночок і по очіріді накрутювали спочатку спіральки, вони були самі
вищі. Тоді листочки – вже нище. Розочки ше нище за
листочки. Це получалось на віночок девіть цих розо
чок, а поміж ними ше накрутювали маргарітки і вже
тако внизу з двох боків, спускалися ці вісюльки. Вони
на рівні вух получалися і спусалися аж на груди. Та
й так красіво виходило. Ну, а цей віночок, шо в ньому просила молода на вісіля, то робили з кольорової
стружки, но вже в один рядочок це всьо накрутювали,
то він був вже просто такий низенький. Робили тожи
так само листочки і розочки, спіральки і маргарітки.
Вже брали, яка там треба, кольорову стружку і тожи
мокали в парафін. Та й вже получався такий яркий,
красівий. Ше там лєнти ззаду прив’язувались. Це вже
молода з дружкою ходила просити на вісіля в ньому.
Ше мама шила вісільні платя і фату. Та й вже перед
вісілям вдягала молоду, а я повню ше обшивала платя
вєтками вазона, «аспарагус» називався. Це я так помагала. Одяг у поховальному обряді. Кладут рушник
[покійнику] у ноги, і в голову кладут рушник. Якшо
шлюб ни брав, ті й треба класти рушник в ноги, а як
шлюб брав – то тіко у голові рушник класти, а в ноги
вже ни треба. А хто шлюб ни брав – то класти рушник, вишиті рушники кладут і ці государственні. [Що
клали, коли помирали молоді?]. Так само. Як молоді,
як це дівчатка [померли] – то вінок кладут, з вінком
[ховають]. А як [помер] хлопиць – то їму квіточку до
боку [чіпляють], букет. Тожи пичут коровай. Як ше ни
дружиний, то пичут коровай. Гильце нє, а коровай роблят і зразу там на кладьбіщі ріжут і людям роздают.

с. Хатки
Записали В. Косаківський та Н. Шпак-Косаківська
23 червня 2009 р. у с. Хатки
Жмеринського р-ну Вінницької обл.
від Ложечко (Ратушняк) Наталки Никонівни, 1921 р. н.,
та Черниш (Павленко) Ганни Петрівни, 1925 р. н.,
родом із с. Маньківці Барського р-ну Вінницької обл.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [Перша половина ХХ ст.] Виготовлення тканини. Треба коноплі брати. В ланку
йти. Коноплі мочити – нести на плечах далеко, в Саваринівку треба. Треба їх збити. Треба їх почисати.
Попрасти. Треба було спіднє й верхнє пошити. Типер
ходят голі. Тоді ж голі ни ходили. Треба було верхнє
й спіднє мати. Своє. Свої роботи було. Де возьмеш
їго? За шо купиш? Воно було, й колись було, але за шо
купиш їго?
СОРОЧКА  [Перша половина ХХ ст.] [Як давно ви шили
свою сорочку? Ви самі вишивали?]. Їй років да років.
Бачти яка коротка. Мині було років десять, ни більши. В мени ше була їдна. То це в мене дочка вмерла,
30 липня – три роки. То я її вбрала тожи в вишиту сорочку. Но то темні були ціго. Квітки ше жовті були.
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Я ходила в сорочці вишитій всьо время, змалечку. Сорочку шила в дві пілки. Підрублювали на лице, шоб
вроки не брали, бо ходили мижи люди, а люди всякі
були, то шоб не наврочили. [Усі в сорочках були?]. Як
хто. Є тако, що коротенька. [Сорочка мала з-під спідниці трохи виглядати?]. Як у кого. Як хто хтів. Як іде
гуляти, та й видно, шо та сорочка такого, коротка, та
й встидно. Кажут: «Дивись! Вона біз сорочки». Да! Такіго баби стоят старі, та й кажут: «Ти бач! Вона біз сорочки. Вже ниньки, кажи, шо нима на нинішній день
сорочки, як вона прийшла на висіля!». Татові [були]
три сорочки і штани, пояс. То це вже з полотна грубого в мами ше була. Ше купляли бамбак, такі нитки
були в магазині. То ці мочені наші йшли на основу,
а бамбаковими робили піткання. То це сорочки тамо і
хлопам і жінкам. [...] А то в сорочку [дитину сповивали]. Роздерла надвоє, та й пітичка буде, а це м’яке. Це
пітичка, це буде ручки туди примотати, шоб ни душило, старенька сорочка.

сапожки. Дівчата – [в] хромові чобати [взуються], а я
[у] кірзові такі, полатані взуюся. Хочу йти. Хочу. Панчохи. Онучі. А панчохи. Аби хоть панчохи були, як типер колготи, а тож нима тих панчохів. А я гонучками
пообмотую, панчохи старі натягнула.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Перша половина ХХ ст.]
Намисто. Каралі такого чирвоні, по десять низок.
Штири пакунки в мени було. Пакунками тими на вісіля [їх одягали]. Коралів було [збереглось] зо тридцять
низок. Але ходили якісь люди, то продала.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Середина ХХ ст.] Вбираємся всьо: спідниця, всьо нове і
фартух. То дівка йде на висіля – вишита сорочка. Така
мода. Шо ж то за дівка, як вона, каже, біс фартуха прийшла. Як нима вишиття, то хай буде білий [фартух].
Навіть буде рабенька матерія, аби фартух був. Така
мода. Йдеш на весілля, треба шоб сорочку було тако
видно, шоб з-під спідниці виглядала, а ні – кружавом
обшивали. В кого така полотняна, а в кого така – перкальова (це полотно куповане). Ходила за старшу
дружку по силі, бо брали. Прийде, в неї того нима, сорочки нима: «В теби є сорочка? Дасиш?». Кажу: «Дам!».
«То підеш за старшу дружку». Та й так! То таке було
бідним. Хустки [дівчата] таківо здорові бирут, бо зима,
мороз тріскучий. В мени ше є тамо, як радно – [велика]. О! Та й вони [дівчата на весілля] бирут ті хустки,
йдут гуляти [в танець], парубки їх беруть. [Я не вміла
танцювати] – такуго купу хусток [їхніх] тримаю. Та й
прийшов парубок, та й хоче мене взяти гуляти, а я де
подію ті хустки. Тут народа, вісіля. Та й шо кину ті хустки на землю. То я їму відказала, відказала їго. То він
за мною бігав, хтів бити мене. Да! А їму стидно стало,
шо я ни пішла, а він хтів би взяти мине гуляти, а я ни
мала де подіти [ті хустки]. От! Тоді я вже сказала: «Нє!
Ви бирети хустки. Кладіт десь, ни знаю. Я так постою».
І ни брала. То вже стали парубки гуляти брати. [У вінки] вбираюця, як молода просе на весілля. А такі, як
ми, йдем, щитати, чужі – то це вже биз вінків. [Ходили
у віночку, у вишитих сорочках?]. Зимою не ходили, там
вона віночок покладе під хусткою. [Які були віночки?].
А такі з стружки поробляні. А то самі робили. Самі,
не купували. [Якого кольору квітки робили?]. Всілякі:
червоні, сині й зилені листочки. Одяг у поховальному
обряді. Я помню в нас помер парубок, в [19]33-ім році.
А ми малі бігаєм, а він такий здоровий, на всю лавку
лижи і поясом чирвоним підпирезаний. А я прибігла
додому і кажу: «Мамо! Дим’яна впиризали поясом
чирвоним». А Вони кажут: «Бо так треба. Бо він парубок. Треба їго підпиризати поясом». Яким мали, [підперізували], можна і зиленим.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС  [Перша половина ХХ ст.] Спідниця. Спідниця широка така, в штири пілки, широка.
Знизу ше давали зо три фалдочки. О! І це шо, це – штири пілки спідниця? Це спідниця в дві пілки, чи в три
тамо. Треба в штири. Такаго широка. Як піде гуляти, то
аж видно чи є сорочка, чи нима. [...] Спідниця обкладяна биндою, яка-нибудь, рубчиком обкладена. В спідницю [стару] дужи добри замотувати [немовля], бо
ноги з’яжиш. Якусь віддерли від спідниці ту листву –
та й був повивач. Фартух. Це не жінка якщо йде жати
чи полоти без фартуха. [Чи йщли жати в святковому
одязі?] Хто як хтів. Хто мав фартух, а хто мав таку, шо,
каже, в буднім дні, то й на роботу. Хто в чім. [Фартух
одягали, щоб не обмаститися чи як оберіг?]. Як це ми
на вісіля їдем. [Фартухи шили теж самі?]. Сама, в мене
машинка була ножна – «Зінгер». Мені купили машинку батьки, тато. Штани. [У скільки років хлопців одягали в штани?]. Як хто. Є такі, що років десять, а він ше
биз штанів, сорочка довга. А є такий, шо років п’ять,
та й мама пошиє таківо коротенькі, маленькі на літо.
А зимою вже хто в яких там повзає. Тоді вже штани
появилися на діти. А то ни було штанів. Пояс. Пояси
вовняні грубі такі робили. В нас нима такого. Робили
чирвоні. Більшинство чирвоні. [...] Я носила зелений.
Це – фабричний. І чирвоні були.
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ВЗУТТЯ [Перша половина ХХ ст.] Чоботи. Дівкам хустки тримала [під час танців молоді], бо я гуляти не
вмію. Йдут дівки, десіть дівок в силі, ондзьо було. Та
й ідут в Саваринівку на висілля дивитися, в кого там
весілля є. То йдут зимою, чи тойго. А я чоботи маю. Ні
валянків тоді ни було, нічо. Ні туфлів таких ни було.
Та й я взуваю чоботи. Чоботи їдні про будний день –
як вдома. А про сьвато мині купили вже сьватошні,
такі з підковами. Швець зробив ше жовті навіт, ті холяви. Зробив, свої роботи якісь там зробив. Тато заказали з Браїлова чи відкись там сапожнікові: «Зроби
мині на дівчину чоботи». То він гет з підковами [зробив] – такі широкі підкови були, кусочок міді, кусочок
того. То я шо, я йду з дівками – велика, висока я. Черевики. Вже купила мині [мама] чиривики, вже як на заводі бугалтиром робила. Купила мині чиривики. Такі
купила чиривики дівоцькі. Ни хлопські, а дівоцькі чиривики. Ті й вже скільки вони будут, тожи малі, бо я
росту. Я росту як проценти, як той казав. Тожи малі.
Тожи боса йду, нису чиривики. Вони повзуваюця [в]

Іллінецький район
c. Слободище
Записала М. Войнова у с. Слободище
Іллінецького р-ну Вінницької обл.
від Приліпко К.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [У першій половині ХХ ст. на сватанні дівчина] на знак згоди подавала нареченому червону квітчасту хустинку.
Сватів перев’язувала вишитими рушниками. До весілля готувалась кожна родина окремо. Дівчина готувала
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лодий на вінок» і робилося в п’ятницю. [...] В п’ятницю,
коли молодий приносив вінок, молода сідала на кожух.
Старша дружка знімала вінок. Молодий розплітає косу,
знімає з кожуха, цілує молоду і надягає хустку, якою
зав’язували молодого при сватанні. Надівали фату
на дружок і танцювали. Дружки змагаються, хто перший сяде на кожух. Хто перший – той швидше вийде
заміж. [...] На весілля молоді просили зараня. Молода
вбиралася в українське вбрання: сорочку, корсетку,
фартух, вінок (який приносив до неї додому боярин) і
бинди (стрічки). Бинди різних кольорів, але не жовті,
бо [то] на розлуку. Молода брала кілька дружок. Вони
теж були вбрані в український одяг, але простіший і
без вінка, тіки одна лента. Після обіду сходилися другі
коровайниці у вишитих сорочках. Бувало, вони беруть
хліб і хустину і просять сусідів на коровай: «Просили
батьки, молоді і ми просимо на коровай». [...] Дружки
несуть калачі, зав’язані в білі тернові хустки. Хрещеного батька просили з рушником, а матір – [з] хусткою.
Жінки були в білих хустинках, фартухах. Це мали бути
не розвідниці, а ті, що добре жили. Молода сідала на
кожух. Була квітка для молодого. Вона була з стружки,
опущені з барвінку прикраси. У молодої було середньої
довжини біле плаття, довгий велін, білі туфлі. Вінок
був зроблений з парафіну, посередині квіточки і велика квітка, яка прикривалася фатою. Коса заплетена не
була. Молодий вбраний в чорний костюм, білу сорочку,
чорний галстук і чорні туфлі. Він брав хліб, замотаний
білими хустками, а старший боярин – гильце. [...] Потрусини – це коли зовсім другі [люди] вбиралися за молодих. Це робили на потрусинах [фальшиву молоду].
Сусід натягав якесь старе біле плаття, розмальовувався
і ходив по сусідах просити на весілля.
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весільний одяг. Він, як правило, переходив у спадок від
матері, а тій – від її матері. Коли ж не було вінка, дівчина замовляла його майстрині. Залежно від достатків [вінок міг бути] двох- чи трьохрядний. Він прикрашався багатьма стрічками, що веселкою спадали на
плечі, опускаючись нижче пояса. Кількість і розмаїття
стрічок виказували в дівчині дбайливу і прихильну до
краси натуру. Сорочка вишивалася дівчиною саме до
цього дня на найтоншому власноруч витканому і вибіленому полотні червоними і чорними нитками. Вишивався і поділ – так, щоб він виглядав рівним рядом
з-під спідниці. Поверх сорочки одягалась корсетка
(керсетка) – різновид жилетки – приталена безрукавка
зі складками нижче пояса. На грудях вишивався узор,
краї обшивалась атласною стрічкою, борти корсетки
застібалась внутрішніми гапличками, не було глибокого вирізу. Добувалось зі скрині родинне намисто
у кілька разків. Спідниця – малинового чи зеленого
кольору, пошита у дрібну складку так, що виглядала
на дівчині пишно, з прошвою з атласної чи шовкової
стрічки на подолі, а над прошвою і під нею по три ряди
дрібних складочок. Поверх спідниці пов’язувався вишитий без нагрудника (поясний) фартух. На ноги
взувались хромові на невисоких зручних підборах, до
ноги пошиті чобітки – чорні, коричневі (руді), жовті
(глиняні). У парубка (нареченого) було меньше клопоту з одягом: штани, подарована дівчиною сорочка,
підперезана яскраво-зеленим, малиновим чи червоним поясом, хромові із «рипом» (у 30-х роках XX ст.)
чоботи з халявами «гармошкою», піджак та шапка чи
кашкет. На грудях прикріплювалась подарована дівчиною на сватанні вишита власноруч хустина. Мати
перев’язувала коровайниць однаковими хустинками
та фартухами. Коли тісто виростало, його ставили серед хати на ослінчик (стільчик без спинки), накритий
кожухом, щоб тісту було тепло, щоб коровай вдався
пишний. Заходять до хати. Молода стоїть між дівчатами і жінками, закутана в хустку. Молодий вдає, ніби
шукає її. Знаходить. Хоче розплітати. Молода сідає
на стілець, застелений кожухом. Зять дарує тещі нові
чоботи: знімає старі, закидає їх чимдалі, миє їй ноги
в горілці і взуває нові. Якщо молода була чесною, то
перев’язувала червоною стрічкою калачі і давала його
своїй родині. Якщо ні, то родина несла калач у хустині.

Калинівський район
с. Павлівка

Записала І. Батирєва у травні 2008 р.
у с. Павлівка Калинівського р-ну Вінницької обл.
від Кугай (Недоснованої) Марії Іванівни, 1945 р. н.,
Гуменчук (Осавуленко) Марії Федорівни 1928 р. н.,
та Ліпінської (Недоснованої) Катерини Іванівни,
1958 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [40–70і роки ХХ ст.] Дівчина пов’язувала старостів рушниками, їх дружин хустками, а молодого – особливою
хусткою, якою в весілля пов’язували молоду. [Якого
кольору хустку дівчина подавала своєму нареченому?]
Білу, квітками. Біла з червоними квітками – це любов
і довіра, вірність. Молодий замовляв вінок, викупляв і
приносив для молодої. В одному вона просила на весілля, а в другому була на весіллі. Це називалося «йде мо-

с. Сальник

Записав О. Головко у 2009 р.
у с. Сальник Калинівського р-ну Вінницької обл.
від Данилюк Анни, 1929 р. н.,
Гачевської Людмили Тарасівни, 1933 р. н.,
Парасюк Тараски Онуфріївни, 1935 р. н.,
Микитюк Анни Іванівни, 1935 р. н.,
та Скакун Надії Василівни, 1936 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ [40–60‑і роки ХХ ст.] Виготовлення
тканини. Були в нас такі прядки, прали, а тоді – на
витушки, шо мотали на клубки, а потом з клубків –
такі свіниці були. Кругом робили тако – снували на
цего. А тоді вже верстати були. Так робили таке, сорочку, шоб було в чому ходити.
СОРОЧКА  [40–60-і роки ХХ ст.] Сорочки [чоловічі] вишивали – такі маніжки були. І жінки тоже вишивали
тако сорочки, такі рукавці були, так туто вишивали і
так ходили.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [40–60-і роки ХХ ст.] Шили спідниці
із полотна і сорочки, і красили, і таке було. Будзиною
красили. Були білі, тоже з полотна, білі були штани
[у чоловіків].
ВЗУТТЯ [40–60-і роки ХХ ст.] В шо взувалися? Ну вже
потом вже, вже ми босі ше й ходили. Босі ходили, а потом вже, аж трошки, вже як лутше стало, були якісь
там тапочки, черевики чи тапочки. [...] Дуже було
тяжко, в школу ходили, не було шо взутися, і вдягну-
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тися не було шо. Дуже погано було. Але мусили якось
виживати, отак, шо одне прийде дитина, зрання ходе,
а ми – з обіда. Та й ті самі їдні чоботи. Те скинуло, а те
взулося. І так ми ходили до школи.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Перша половина ХХ ст.]
Хустинка. Хустинка була, отако біленька, пиркальова, бо не було хустин у нас ніяких. Намітка. Це намітка така була, шо як замуж йде дівчина, то вже чіпляли
їй замість фати. Зачіски. Довге волосся [у жінок було],
но воно запліталося, закручувалось. [Чоловіки] чуби
носили, не тепер, як всьо обрізують, а таке трохи чуби
носили, зачісувалися тоже назад.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [40–60-і роки ХХ ст.] Намисто. Намиста були! [З чого їх робили?] Та Бог його
знає. Я вже геть не знаю. Були червоні такі каралі, і великі, і маленькі, начистювали, багато ходили.

застіжка така. Тепер сорочки – то хоть цих комірів
нема, а то – то такий кусок полотна, всьо збирається, і на шию, на шию це таке збирається, [зав’язують],
і два гудзіки, гудзік і петелька, а тоді ше дві петельки і
застіжка туто, цей такий бант, хрест, намисто. В мене
десь ше сорочка полотняна є облізла. Я її щонеділі брала на весілля. Сама собі вишивала на весілля на цьому
полотні. В Ірини, то дві є: і накрутяна, і їдна вишита.
А в мене це їдна, то вона облізла. Коли йдем на весілля, тільки в сорочці, бо нема шо. [Яку сорочку носили
в давнину? Як вона називалася? З якого матеріалу її
шили? Яке завширшки було полотно? У скільки пілок
шили сорочку?] Ну, як, я не знаю, скіки, ну-ну таке
було полотно, як там в нас дорожка всенька. Ну десь
такего було [невелике полотно], не знаю, скіки воно
мало ширини, це полотно. Це така соро[чка], і шиїться, а ше сюди [на рукаві] – це називалась «ґудзичка».
Ґудзичка – це з цього боку, і з цього ше такий кусок
вставляли. Гудзичка, тут ґудзики були, і це вставляли
ці комері. А тоді вже стали шити голошиї [сорочки] –
то це вже голошиї, це легко. Підем на поле жати, і це
ця застіжка, ця бинда тут зав’язана, і ше на гудзік застібняне, і жнемо. [Чи була сорочка суцільна (додільна), чи мала поперечний шов?] Це полотняна сорочка
довга. [Як називалася її верхня й долішня частини?]
[Верхня частина сорочки] «станок» називався, [а низ
–] це «підстічка». Сюди було тонше пряли, «тринадцятка» називали, а туди [на підстічку] – вже десятка.
То це була, то станок, це станок, а це вже підстічка туди
донизу. А тут ше два цих вставлялося по боках, а комір цей збирався, збирався як такого комір, тільки ше
тонче. Це збирався і це всьо сюди, а комір вже сюди, ті
й вдушися вже за ним. [Як називалися вставки на плечах сорочки і якої вони були форми?] На плечах? Ну,
то тіки були ше полики шили озьдо, від комира цего.
Оце осюди рукав, а сюди [від коміра до ліктя] – «полики» називалися. Це шили полики, і тут тое вишивали комир, і ці отего, це сюди полики, а сюди рукав.
[Де в жіночій сорочці розрізали пазушку (спереду,
збоку, ззаду)?] Ось пазуха, спереду пазуха, це її тоді
вже зав’язували. [Чи був у сорочці комір і який?] Загинався отак комір, осьо це тут вишиті, і тако заганався,
а тут вже бинда зав’язувалася. [Як називали комір?]
«Комір». [Чи вирізували у сорочці викот для шиї?]
Нічо не вирізували, два куски цього полотна тако ше,
і це воно всьо збиралося, прамо від низу догори ці
куски, ну тут комір, то сорочка, а це [біля шиї] тоді
збирали і збирали комір. А нічо не вирізували, всьо
зібрали, всьо цего на шию почіпили. [Як викроювали
рукав сорочки?] Ну як, викроїли рукав, а тоді шили
полики такігого, це комир, сюди пришивалося до рукава. [Чи побутували сорочки із суцільним рукавом,
який пришивався до коміра?] Ну, такого були як калина, сюди [зверху рукава] ширше, а сюди вужче, чи
не вужче, вже й забула. [Чи врізали кінці рукава?] Нє,
сюди вшитий, сюди вшитий, і отего, і нічо не врізали.
Це тре було, шоб сорочка дотиго [до колін], тоді її висмикаєш, шоб була пазуха («пазуха» називалась). То
шо пазуха це висіла на спідниці. Тре’, шоб висіла на
спідниці кругом ця пазуха, шоб підстечку було видко обізатільно. Ми були дівчатами, шоб це підстечку
було видко під спідниці. А вийдут аж за ворота подивляться, всі йдуть. [Як і чим оздоблювали сорочку?]
Вишивали. Комірі, полики, коло пазухи тое випорткувано, пазуха ця була дюрочками. [Якою технікою
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Середина ХХ ст.] Пекли коровай всігда або в четвер, або
в суботу [перед весіллям]. Дві пари жінок з чоловіками прийдуть і співають. Попросили їх: «Ви будете
старшими коровайницями». Приходять з чоловіками.
Їх вбирають у фартухи вишиті, хустки гарні, і вони
ідуть коровай місити. Одяг у поховальному обряді.
А на ноги [небіжчику взувають] тапочки, обов’язково
тапочки і шось таке, ну як би це сказати, новіше,
практичніше. Кладуть рядом з покойником. Тапочки взувають, да, а туфлі рядом ложать. На кладбищі
обов’язково знімають ці тапочки. Одяг у календарних
обрядах. Ше перед [Великим] постом хлопці несли
«колодку» до дівчини. А на Паску дівчина повинна
дарити хлопцьові гарну вишиту хустину і десяток писанків та крашанків. [Хлопець також щось дарував?]
Якусь дяку – чи хустинку носову, чи лєнту.

Липовецький район
с. Турбів
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Записала В. Березюк у 2009 р.
у с. Турбів Липовецького р-ну Вінницької обл.
від Павлюк Марфи Прокопівни, 1912 р. н.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] [Як до
війни та під час окупації одягалися дівчата та жінки?]
Сорочка, запаска мережана, спідниця, фартух, коралі.
У сорочки було дві пілки, шили з полотна. Називалася
просто «сорочка». Oздоблювали на рукавах, грудях. Багаті носили гарні спідниці суконні та шерстяні, дорогі
коралі, квітчасту хустку з хрензелями, а бідні – проста
спідниця, без жодних прикрас. Дівчата ходили в спідницях, коротших за коліно, оздоблені мереживом, а жінки
носили рясні і довгі спідниці, і ходили в каптуриках.

Літинський район
с. Дашківці
Записала Н. Бельдій 4 грудня 2016 р.
у с. Дашківці Літинського р-ну Вінницької обл.
від Шпак Олени Іванівни,1935 р. н.,
та Слободиського Михайла Івановича,1928 р. н.
СОРОЧКА  [40–60-і роки ХХ ст.] В сорочках [жінки] ходили всьо время, на’ть на роботу йдеш в сорочці, тут
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ницьою, а тут «зав’язи» називалися торочки, бо спідниця зав’язувалася. [Як оздоблювали фартух?] Одна
то закладки так, як на спідниці, так на фартухові ці
закладки, закладочки такі ... оце тое вздовж. Штани. Шили [для чоловіків] полотняні штани, шили і
бузиною красили. [3а допомогою чого штани трималися на стані (шнура, гапличків)?] Ремінців. [...] Тоді
ходили – штани самотканні, на колінах порвані, на’ть
задніми порвані, з других ше лучче порвані, латали,
брали латки, вирізали і так ходили. Пояс. Пояси [жіночі] були, я не знаю, якісь це шерстяні. Я не знаю, бо
в мене його не було. Були і зелені, і червоні пояса. Це
заперізувались, озьдо заперізувались і шоб цей пояс
висів, кінці поверх спідниці. [Як оздоблювали пояс?]
А пояс – тое було на ньому там на кінцях повишивувато. [Якими були жіночі пояси?] Зелені й червоні тіки,
і це таке. [Який у чоловіків був пояс (шкіряний, плетений)?] Шкіряний, ну в мого діда було два ремінчики,
він штани заперізував, пряжка озьдо і дюрочки й так
застібалися. [Поверх якого вбрання одягали пояс?]
Ремінець береться в сорочку, запхнеться, тоді заперізуються ремінчиком поверх.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [40–60-і роки ХХ ст.] Блузка. [Який
одяг носили жінки поверх сорочки?] Блюзку, блузка
казали. [З якого матеріалу її виготовляли?] Готовили,
перкальова така, перкаль, як це, сітєц казали, то сатін був, а то сітєц прямо перкалик цей, тіки квіточками, то через голову вдягнули ці блюзки, позастібали,
а тоді вже вийшли, шо блюзка гудзіками застібай, то
ше зібрана в пасок, то називалася блюзка-козачка.
В мене не було тоді ніякої кофти, бо їх не було, тіки сорочка, ну блузка і всьо, а цих кофтів ніхто не знав і не
бачив. [Який крій мала та блузка?] Нє, такого прямо,
вишивалася, ну блузка шилася. [Чим відрізнявся нагрудний одяг на щодень і на свято?] Блюзка краща там
[вдягалася]. Жикет. [Яке вбрання носили чоловіки
поверх сорочки?] А тоді знов сорочку цюго, таку як
зара обичні сорочки. [Чи носили безрукавку або піджак?] Нє, нє. Ходили як: в костюмах ше ходили, жикет
і штани.
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вишивали?] То я вишивала всьо время полики і всьо,
сама вишивала руками. Хрестиком, гладьою, крутяні
полики були, гладьою, хрестиком отамо ше дорожку
шила ондо собі, то це так. [Які сорочки колись носили
чоловіки?] Такі самі, з цими чохлами... [З якого матеріалу шили?] З полотна. [У скільки пілок?] Їдна спереду,
їдна ззаду, дві зшивається і всьо. [Якої довжини?] Довга, такого десь шили [до колін], вже це під штани. [Чи
була чоловіча сорочка суцільною на всю довжину, чи
мала поперечний шов у стані?] Нє, нє, нє, довга. [Як
називалися наплічні вставки?] Ніяк, просто, просто
пошита сорочка, ніяких вставок не було. [Де прорізали пазуху?] Пазуха, озьдо застібалась, а зверха «маніжка» звалася. [Чи мала сорочка комір, і якої він був
форми (стоячий, виложистий)?] Нє, стоячий, комір
стоячий був. [Як кроїли рукав, як його викінчували?]
Так само, зробили, осьо пришили довгий і приставили чохли, чохли застібалися. Чоловікам, то це рукав
дотиго [до долоні був], шоб ше висів, а тоді отут пришивалися [в кінці рукава] «чохли» називалися. А тато
Іванів, тато мастер був, тесав, а ці рукави телімбеються, бо вже вони, шоб ше не було того полотна, шоб ше
не було з натяжкою, а шоб ше висів. Він пішов, воно
йому закоти, а він розкоте. Взяв такого руку [склав у
кулаки], вийняв цього рукава, відрубав, пообрубував
рукави. Прийшов сміється. «Ну да, – кажу, – досі не
було полотна, і такі сорочки дурні робили. Ну, то роби
коротку». [...] Сорочка така була некрасяна, ну тое самотканна і під шиєю тут натягалась биндочка, називалась «застіжка» і тут заклали і зав’язувалось на дві
колючки, так це на їдну зав’язували, а то на дві. [...] [Як
і де оздоблювали чоловічу сорочку?] Ну, це вже тільки
вишита святна була сорочка, а так нє. [Де саме вишивали?] Маніжку й комір. Маніжка – це вишита, а чохли – не знаю, чи були вишиті, чи нє. А так, така сама
сорочка, тіки ше вишивали це українські, хрестиком
вишивали. [Сорочку носили навипуск чи заправляли
в штани?] Так, якшо ціго, шо ходили всьо время, то
заправляли, а бувало, шо чоловіки ті, [яких по телевізору показують] – гет не запрявляют, тіки навипуск
вже [носять]. Наші ше не ходили, а вже старіщі, то навипуск сорочку до штанів.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [40–60-і роки ХХ ст.] Спідниця. В спідницях, ми в них не ходили, но багацько
людей ходили в полотняних. Полотняну цю спідницю
пошию, бузину, а то на лузі є такі цвітут, то в цих квітках красили, варили, то воно жовте виходило, і це в
цих спідницях ходили полотняних. Спідниця широка
з шляркою білою, а тут з биндою розовою. Все в Ганютки, в цеїго Варки Гонтової – то це зелена спідниця,
а розова бинда помиж закладки, закладки за цего, такі
вздовж [знизу спідниці]. Зо дві закладки тако вище,
а зо дві нище, посередині бинда розова, а то шлярка біла така шлярочка. Стали вже тоді [після війни]
шити, ні спідниців тих широких, не стало такого, як
дві пілки. Ці спідниці расні, підстечки обізатільно,
шоб було видко. Це вишивали ше, тут такі вузесенькі
рубчики [знизу на спідниці], руками проткували, шоб
були дюрочки ці, а як вже рубльові, качалкою качали
цею, гладили, тіки тре качати. То мама всігда [наказувала], що викачуй дуже, шоб блищав цей пружок.
Фартух. [Чи носили фартух? З якого матеріалу?] Да,
тоже цей сітіц. [Крій фартуха який був (в одну, дві чи
три пілки)?] Нє, одна пілка, одна пілка врівні з спід-

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Перша половина ХХ ст.] Кожух. В білих кожухах ходили. Всі ходили: дід Іван, баба Ніна і
ше та була Мітьова мама. Це йдуть до церки всі в білих
кожухах, поясами підперезані, а кожухи то такі були
довгі і широкі і такі вже білі, як сніг. Це крейдою їх
там, а бідні, то не мали, шо там мали. [...] [Чим відрізнявся чоловічий кожух від жіночого?] Кожух чоловічий – прямо простий крій був в чоловіків, а в жінок
коло комера зборочки такі були. Були такі мережечки
повишивувані на грудях. А в чоловіків – просто такий
прямий [кожух] і всьо. В кожусі був комір, кожух до
тіла сюди вовною, а наверх тільки шкура гладенька,
а комір був наверх – вовною, а туди тільки гола шкура.
Гунька. Гунька – це з шерсті овечої, це плели кужіль.
Знаєш, шо таке кужіль? Така ставилась палка, озьдо
палка, ця палка застрімлювалась. В стільцьові дюрку
вирізували, в цю дюрку, то це називався «кужіль», а на
цей кужіль туто розкладали клоччя на столі і потім
брали цю палку, цей кужіль і намотували на нього, він
більший, більший, більший і такігой вже був. І тоді
зв’язували мотузочком, і тоді начинали смикати і
прасти. [З якого матеріалу виготовляли верхній одяг?]
Верхній одяг виготовляли з шерсті, з овечих шкур,
чинили їх в діжці, ну чинили. [Опишіть крій верхньої
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одежини, ну як саме шили: поперечно, поздовжньо?]
Викраювали, спеціальні крої були і перевіряли, яка
довжина руки, такий рукав, яка довжина треба одежі – чи по пояс, чи нижче пояса. Поміряла і відрізала. Тоді зшивали рукав до цього, як воно, от, знаю як,
отако як його назвати, це рукав, до цього матеріалу,
шо спереді, ззаді. [Спинка була пряма, розширена з
боків клинцями?] Було трошки розширено, особенно
як гуньки, кожухи розширені, в талії звузяні, а до низу
вже йшла ширше, ширше, ширше, а талія була звузяна. [Якою була довжина верхнього одягу?] На осінь
було до колін, на зіму було, гунька була нижче колін,
20 см ше не доставала до землі. [Чи був комір?] А-а-а
комірі – обізатільно. І в гуньці був комір, і в кожусі.
Комір в гуньці був з того [матеріалу], шо гунька. [...]
Пальто. Може, багаті ходили, то ж я кажу в кожухах
білих, кожух, гунька ті й всьо, ну, може, ше якийсь піджак. Такі піджаки шили, «суконні» називались, паліта. Мій пан Шпак прийшов в паліті, довге таке було,
зелений піджак і це паліто, хромові чоботи.

війни?] А після війни вже були сандалі з пражками, вже
в тих сандалях ходили з пражками, шнурки були хароші, з шнурками ходили.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [40–60-і роки ХХ ст.] Каптур. Каптурі такі шили, «каптур» називався, ше я
думаю, як це цього каптура я не вмію шити. Ним
прив’яжеш озьдо, ну, мотузочки і зав’яжеш і так добре,
воно вже не розкидається, бо тітка, моя тітка, як вмерла, то ше в каптурі в цьому. Ше Маріка ця Нінина, це
моя перва сестра, Нінина свекруха, це в каптурі всігда ходила, ка[ж]е добре, шо це коси не розтріпуються.
Таке поклали на, тарілка здорова, вирізали круг, як на
тарілку, це вирізати, а тоді береш вирізуєш, а тоді обшиваєш і тоді заселяєш сюди шнурочка, зашнуровуєш,
воно стягається. Це називалась «чілка». Чілка це, пришив – як-то шапочка виходе. А тоді цим мотузочком
стягнули, і всьо зав’язалось. [Що ще було, крім каптурів?] Ні, це каптурі. Під хустку зав’язували, а тоді вже
закутувались чи зав’язувались, большінство жінки
зав’язувались, а ходили, то це такого закутані, то всі,
позакутуються такого і сюдиго (показує, що покривали всю голову). Оце так ходили в хустках закутані.
Хустка. [У які способи пов’язували хустку?] Нє, ну так
тіки зав’язували вперід, назад чи тако зав’язували (показує зверху на голові). Намітка. [Чи носили жінки
таке вбрання на голові, що мало вигляд рушника?] Нє,
хустинка і всьо. [Як пов’язували вбрання на кшталт намітки?] А намітку цю якось закрутювали. Я не знаю, бо
я її нє..., закрутювали на голову. Це вже намітка як вмирали в нас, то це вже в намітки закрутювали. Шапка.
[Що чоловіки одягали на голову взимку, влітку?] Ну,
літом – кашкет, а зимою – шапку. [З яких матеріалів виготовляли?] Шапки суконні, ну з якогось сукна шили
шапки і так само і ці, так як зара кашкети ці. [Коли почали носити картузи?] В нас їх не носили. Які картузи,
ці шо зара ходят? Я не знаю, в нас не носили. Кашкети і шапка, і всьо. [Чи ходили в капелюхах, брилях?]
В солом’яних ходили капелюшах, я знаю, коли це воно
було. [Хто виготовляв ці капелюхи чи їх купували?]
Купляли. Зачіски. [Які зачіски були в жінок?] Зачісували, всі ходили гарно позачесувані, позаплітувані коси.
А коси як зразу, ну, закрутювали озьдо, закрутяні коси
і це такого: кладеш мотузочка, закрутила і цим так закрутина тільки і сюди догори, і сюди, і це зав’язували.
[Чим відрізнялася дівоча зачіска від зачіски заміжньої
жінки?] Нічим. Всі гарно зав’язані, ну як зачісувались
і заплітали дівчата, то всі заплетені, і коси в кого малі,
в кого біші, но повинні бути банти: дві косі заплетено
в їдну косу, а тут банти в косах, це в дівчат, а жінки тут
всігда закутані. Ду[ж]е вичешиться, тут гарно проділь,
і тоді закутається, шоб було трохи видко цих косей і
всьо так і дівчата, і так і жінки. Тіки вже як жінка, то
тоді вона вже, «завичка» називалась. Оце закладає
ці коси, сюдиго тако, це називається так. [Які зачіски
носили чоловіки?] Так харашо пострижені ходили. Як
зара є гарно пострижені, підстригся собі і підбривсі ті й
всьо. Це так ходили.
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ВЗУТТЯ [Перша половина ХХ ст.] Чоботи. [Яке взуття колись носили жінки: чоботи, черевики?] Чоботи.
[З якого матеріалу шили чоботи?] Хром, хромові такі
гарні. Ше дядько мені дуже так шив. Вже як пошиє
ці чоботи, то як ляльки; халяви, шоб були зморщені.
[Якого кольору?] Чорні. [Лише чорні?] Да. Так і хромові – це на свято, а ці – то такі чинили шкури і шили
чоботи. Бо ж ні в чому не ходили, валянок тих не було,
в чоботях холодно, а чоботи з соломи – «околот» називався. Змолотили, і околот цей довгий, і це тоді стелили
стєлки, стелили стєлки і туди в чоботи – це так ходили.
І гонучами дуже обмотували, носків не було, панчох не
було, нічо. [Який крій мали жіночі чоботи?] Виріжений передочок і тут такий язичок, озьдо сюди язичок
[спереду], а сюди [позаду] – заправа. Гарно шили дуже.
Передок пришивався до халяви, і такі чоботи довгі. [Чи
використовували декоративну строчку при зшиванні,
чи щось декорували?] Нє, пришивали ззаду і спереду
халяви, тут шили, це строчили руками. Так тое стігами
передок до халяви пришивали, а сюди пришивали дві
халяви, ті й така всередині, таке тоненьке вставлялось.
Ті й це так шили, докупи зшивали. Постоли. [Який був
крій постолів?] Бачила, шо ходили в постолах сплетених. То ж це зара бачила ондо коробки десь, не знаю,
хтось вибирав клубніки, ті й це раніше таких постолах
ходили, такі клубніки вибирают, маліни десь по селах.
Бо в нас ондо дві коробки, хто їх там поклав, хто це збирав. То це в таких постолах ходили. [Виходить, що їх
плели з деревини, як і ці коробки?] Плели, лико дерли з
липи, лико дерли і це плели. [...] Постоли – це з прадіда
зробляні такі личаки – це з лика липи, геть я їх носив і
до школи в них ходив. [Який спосіб плетіння постолів
із лика?] Брали дві дощечки, цих два і на цих два дві палічки і на них намотували і з’єднували з тею палічкою,
один кінець з’єднували з цею палічкою, другий кінець
з’єднували з другою палічкою. І так плели на побудові, на побудові як чобіт, як черевик. [Як закріплювали
постоли або личаки на нозі?] Такі мотузяні були мотузочки з прядива. І тими мотузками зав’язували онучі
ше туди догори, шоб сніг не залітав, то ше тими мотузочками зв’язували їден коло другого. Онучі. Ходим по
стерні, босі, і нема ні панчох, нічого, хіба шо гонучами,
но це гонучами гобмотували ноги по стерні, бо ж стерня такаго, і ходим жнемо. Сандалі. [Що взували після
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ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Перша половина ХХ ст.]
Намисто. [Які прикраси носили колись дівчата і жінки вашого села?] Намисто, застіжка, намисто, хрест на
цьому, на цьому бант казали. І це намисто ду[ж] е багацько начіплювали ше хрест по версі. [Як виготовляли намисто?] Намисто я не знаю, просто червоні дуже
багацько, низка казали: одна низка, дві, три, це намис-
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то низка, було по п’ять і більше цих низок чіпляли, чіплялися це вище, це нижче. Як начепемо на шию, бува.
Я його не чіпляла, бо це вже ці низки це багачі носили
Це вже ці багачі червоне, всьо червоне начіпляли, де
їдно більше, більше, більше, і це аж до маленького.

СОРОЧКА  [40–60-і роки ХХ ст.] Се ми потом уже робили на сорочки, на білі, робили ми із десятого номера
нитки. Десятий номер нитки. І поробляли тоже десятим номером, чи трицятим, я уже не помню. Ну досить
того, шо робили вже полотно таке, своє вже, считати,
вже не пряджене. [Уже не конопляне?] Бо то-то робили
і то-то. Вибілюємо – і таке гарне тоже. Ну, а шо робити?!
Як могли так і використовували. Це ше ті [сорочки], ше
з тим , з брижами, тігого. Ой, красота! [Як ті брижі збирали?] Я їх шила. [Шили чи збирали?] Збирається, а як
же. [А потім обшивається?] Ну, вообше, станок, я складаю в станок. Заставте тепер, шоб я пошила – я вже не
помню, як я шила його. А шили ми, бо мама моя шила.
[Вручну чи машинкою?] Нє, машинка ж була в мене, да,
була. Се потом ми поїхали на Черновці
– я тоді свою
́
купила. А то у мами була та машинка, мама моя шила.
Вона ше є. Є, лиш там, в сестри в хаті, але сестри повмирали, машинка там лишилась. [Пригадайте, як шили сорочки?] Не міряла полотно, не знаю, скіко там полотна
йшло. Приносе жінка станок свій, сорочку свою приносе, і до неї міряла. [На готову мірку?] Да. Та й до неї
міряла та й шила. [Сорочка була довгою – нижче колін,
до кісточок?] Нє. [Модель якась була?] Станок був. [Був
тільки короткий станок?] Такий станок, а потім туди
вже пришивалося друге. [Підтичка?] Ну, да. [Так казали у вас?] Ну, підтичка. Це таке вже, як видно тамого, це
вже каже: «От, підтичку видко!». [Її до станка пришивали?] Ну да, до станка пришивали, та й вже була [сорочка]. А потім уже, як стало легше, бо на станок трошки
гляділи якогось луччого, пряжі якоїсь, шоби було красивіще. А туди йшло спряджене, тонке. [Десятка, валовина якась?] Валовина якась – таке туди, гиначе йшло.
А потом уже стало легше з нитками, з усім, то йшло
даже всплошну, вже шили [сорочку] всплошну. Але як
я шила вже – я вже не помню, не помню. [Як горловину
сорочки збирали – через три нитки, через чисницю?]
Там тако получалося, бо такого, шо ніби пиредна пілка
й задна пілка, і тутого на рукаві то вставлялося так, як
би ше одна пілочка звідци і звідци. [Маленька?] Відци
йшло сюдагого, до рукавів, рукави ніби так. [Рукави викроювалися разом з цією вставкою по плечах чи окремо?] Севого окроми, того кроми, а сего окроми від него.
Окроми пришивалося сюдагого, та й воно получалося
десь отакої ширини. Там треба було тоді це всьо зібрати докупи. Та й брали, та й збирали... [На чому-небудь
просто покажіть, як збирали ті брижі.] Голка і нитка,
і береш такого. [З краю?] Да. Так, оце отакого. [Через
скільки ниток?] Які там нитки, ніякі не нитки. На око.
Такого, туди нитку просунула, туди, і так получалося.
Так, потому так, потому так. Ну, се вже не сими руками робити се. [На пальці розкладали?] На пальці розклала, склала-склала-склала, а тоді нитку протягнула,
шоб воно не розбігалося. Нитку протягнула – і дальше

Е

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [40–60-і роки ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. Були спідниці і святні сорочки [у
коровайниць]. То це всі коровайниці повинні бути в
святних сорочках. Ввечері в суботу коровай був, йшли
на коровай, і це всі в святних сорочках. От я вже відавалася, то пошила [собі весільне вбрання]. Блузка розова була, така простенька, феркальова, «сатінова» називалася. Це таке на весілля вишила собі плаття. [Коли
став зникати традиційний костюм (ну ці вже сорочки,
блюзки)] Я не знаю коли це вже. Вже ондо я ше віддавалася. Мені здається, шо це вже недавно було. В [19]55му чи в якому? Я вже й забула. Ой, нічо не знаю. Це
було в полсачечок. Це вінчатись ходила – полсачек коротенький, сажова якась руда спідниця – салжачек її
називали, расна. Десь в мене й були ці капчички, чорт
їх знає. [Яким був головний убір молодої?] Як? Хустками закутувались та й всьо. [Гарними?] Ну, там, ше в
кого були гарні, їх ніяких не було, ніяких хусток, ну, це
була десь там хустинка. Ну, в кого пасмисті були хустки, такі дуже великі, «пасмисті» називалися вони. Таке
робляне чорне й червоне, і всьо зелені. То тернова в
кого була [хустка], а не було званія цих хусток, не було.

гуп-гуп, гуп-гуп, гуп-гуп. А яке воно, я поняття не маю,
яке воно було там. Не знаю. Це хто робив, той знає. [Ті
фолюші ще працювали після війни?] Да-да, після війни.
Обробка шкіри. [Чи вичиняли необхідну для пошиття
взуття шкіру?] Ну, да. Вичинювали, лиш як вичинювали, я не знаю. Таки так, як се вже цим займалися всі, то
і се вже і люди вчилися, як його виправляти. Та й хто
дома самий робив, а хто спеціально – тут був чоловік у
нас. [У Жвану?] Да, у Жвану. [Як прізвище?] Отаманюк.
Як йому було імня, я забула. Знаю, шо Отоманюк. [Він
шив взуття?] Нє, він виправляв шкури.

Ф
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Записав В. Косаківський 2 липня 2014 р., 19 липня 2015 р.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ Виготовлення тканини.
[Перша половина ХХ ст.] Це ж були такі ґремблі – таких дві дошки. Ви не бачили їх? У [дочки] Галі десь там
повинні бути, вона збирала для того музею. Та й тим
чисали ту-ту вовну. І та вовна, вже котра краща, то лишається на тім, а та, котра вже там, відходе якось там.
Вопшім, розчісували – вона робилася м’якенька. Та й
вже пряли. Та й котре там, ну, тоже треба було знати, як
попрясти. Вовна ж коротенька, її ж зле прясти. Се ж не
кукла, шо потягнув, та й гайда, та й гайда, та й гайда. Та
й вже з овечої вовни, вибирали котре м’якше, а то більше з ягняток – то то вже, шо на хустки, на спідниці, на
рушники. Валяння сукна. [Чи робили сукно на свити?]
Тожи робили, робили. То-то снували вовняне, і вовняне поробляли, а потом у млині були такі «фолюсьми»
казали. [У якому млині?] Тут, у Бернашівці було, ну тут
ше не так, а у Жвану були якісь такі здорові – туда всі
несли. [Там, напевно, краще робили?] Туто вкраю. Згорів той млин, і вже розкидали. [Які ті фолюші були? Ви
їх бачили?] Я не бачила які, вони були десь там, під [колесом]. Наприклад, тут се млин: тут один етаж, де тут
ходит той камінь, шо круте там, шо меле, а внизу – то-то
де вони вибирали то всьо, і десь там під тою, під тими
туди сховані і ті фолюсі. Лиш чуєш, воно било: гуп-гуп,
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починаю знов. І знов так, і знов такого, і так увесь той
станок збиру. На одну нитку. На одну, а потім можна
ше й другу покласти. Але не треба другої, на одну збирали, а потом пришивали шлейку. Шлеєчка така. [Як
комірець такий, стоячок такий?] Да-да-да. То се так, так
воно все робилося. Чоловікам вийшли були ці гуцулки,́
ціго воротніки. І так. [То косоворотки чи такі розрізані?] Да-да, і відти, і відти. І воротнічок там який, чи стойочка, чи такій воротнічок вишивали. [У що вдягали
маленьких дітей?] Вже котрі старі сорочки, вони вже
випрані, вони вже вим’яті, тa й вже м’ягенькі, та й уже
з тих сорочок з дідових і з бабиних, і з яких хоч робили. [Казали так, що коли дитина народилася, її треба
загорнути у татову сорочку?] В нас не ворожили сего,
я не знаю. [Кажуть, що дитині буде добре, якщо її спершу загорнути в татову сорочку.] Як має бути добре, то
буде, а як немає бути добре ... Не знаю, в нас сего не
було. Ми тут не дуже ворожбити, се більш туди до Закарпаття, там всілякі. Не знаю, в нас цего не було.

ці, скіко ти там вснуєш, і там береш засновуєш собі попри край ті биндочки. Воно на снувальці ше йде, ше на
снувальці. А потом розклав на варстаті і всьо – поклав,
ті биндочки вже є! [Вони посновані уже?] Вони посновані, да. [Биндочки для спідниць теж в основі ставили?]
В основі, в основі, всьо в основі. В основі то всьо і було.
І сі фартухи ми так само тоже робили. [Якщо фартух
білий, то якого кольору биндочки були? Які накрасили?] Да. Вже потом як вишивали – якісь нитки появились, якесь муліне появилося. То ми вже тоді, Боже, ми
вже тоді хімічили всього. Як могли, так і виходили з
положення. [Фартухи вишивали?] А потом уже пішли
фартухи вишивати. То вже в кожної було по два, по три
фартухи вишитих. [На свято і на будень?] Да. Там в Галі
мої десь є фартухи мої і не мої. Бо мої, я забралась була
на ГЕС [Дністровську працювати], та й мені ті фартухи там не треба було, та й сестра забрала. Але Галя вже
зробила музей, та й трохи там вона віддала тих фартухів. В Галі є, а в мене нема. Штани. З білого полотна,
з домашного це [шили чоловікам штани]. [Старі діди
ходили в таких полотняних штанах?] Ходили, ходили,
бо не було в чому ходити. Потом уже появилися десь.
[То уже молодші купували?] Вже потом появились простенькі костюмчики – то було на вес золота, бо ше лиш
починалося всьо. [Штани шили просто на шнуркові
чи до пояса?] Шити – шили, шили. [На очкурі були?]
Були і на очкурі. Було, і так шили, з пояс[ами], ну, пояси
пришивали. [Чи ґудзики були, чи палички?] А ґудзики
були які – були ґудзики від старої якоїсь одежі, де вона
там бралась, не знаю. А то таківо палички витісували,
прив’язували, і всьо.

Ф
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [40–60-і роки ХХ ст.] Спідниця. Та й
шила мама, та й я коло неї шила спідниці ці. [З домотканого полотна чи з купованого?] Вже було, знаєте, даже
із роблєного – вовняні були спідниці. Вибирали ми з
овец, з ягняток міцик той – м’якусіньке то-то. І пряли
спеціально. [Як ту вовну називали?] То ж «міцик», да,
«міцик». Ой, та й робили такі вовняні спідниці з тоненького того, то тоненько пряли так. [Робили так, як
тринадцятку на верстаті?] Да-да-да. [А якого воно було
кольору?] Чорного, а якого?! Чорного. [Фарбували полотно?] Якшо було, як було біле – то й біле робили. Як
робили ті чорні спідниці, та й придумували – попід низ
биндочки дві клали. По краю, не по самім низу, чуть
вище, ну, з такого десь, та й тутого [сантиметрів десять
від краю спідниці]. Ой, же були гарні! [Биндочки куповані чи саморобні?] Нє, з вовняного того, покрасяні.
Покрасяні, другого кольору, покрасяне. І так ми робили. І спідниці так само збирали, [як і горловину сорочки]. Тоже так, котрі були в брижі, ми казали «в брижі».
А котре в складки – то само собою було ше. Шили і в
брижі, шили і в складки, видумували. А хочимо, шоби
ж ті складки стояли гарно. Прийшло, вже наскладала
то-то ті складки, дошкою приклала, зверха камінь. Красота! [Це, мабуть, слід робити, коли полотно мокре?]
Ну, да, мокре воно стояло зо два дні під тим. Тоді так
робили. Бо ті [спідниці], шо тако в зборки – то там то-то
просто так розкочали (бо й гладити не було чим), розкочали кочалкою. [Рубля чи маґілниці не було?] То-то,
то се ж і кажу, кочалка і маґілниця і всьо, а утюга ж то
не було. Потом був в нас уже й утюг. Тато наш служив,
та й він купив утюг той. То вже ми мали утюг такий,
шо вугля туди накидати. А вже як вийшли ж катушки,
то ми начали вже робити [як] скатирку. І уже ті спідниці, шо ми робили з вовни, ми вже снували катушки
(десятий номер), а поробляли вовняним, та й воно вже
було трошки більш похоже на шось. [У Вас залишилися такі спідниці?] Міль поїла. [Чи носили запаски?]
У-у. [А старі баби?] І старі баби в нас запасок не носили.
В нас були спідниці і всьо. Фартух. А фартухи були.
[Обов’язково?] Ну, обізатільно – не обізатільно, фартухи були. [І для жінок, і для дівчат?] Да. Знаїте, було,
зразу фартухи тоже робили з верстата. Тоже там биндочки якісь клали, потом уже то полотно. [Биндочки на
верстаті клали зразу?] Се не так, то зовсім не так робиться, як це на верстаті. Ше на снувальці, на снуваль-
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [40–60-і роки ХХ ст.] Кожух. [Чи носили
взимку кожухи?] Були кожухи. Кожухи шили, бо вівці
тримали всі. Даже ше є один живий, шо шив кожухи –
Марецький Дмитро. За річкою. Він, наверно, старший
від мене, може, де на три-штири роки, може, на п’ять.
Бо в него тато шив, та й він коло тата навчився. Тато
навчив, та й він навчився, та й він трохи шив. А нє, ми
його де бачим, він там – в Жвану. [Кожухи однакові
шили для всіх?] Однакові. [Білі чи руді?] Були й білі,
були й руді. [Чи були чорні?] А то вже потом зачали
красити. То зразу не було чорних. [Чи вишивали жилетки й кожухи?] Я се не вишивала. [Чи в селі вишивали?] А якесь було, десь тут є якась Бакута. Шо то-то за
Бакута – я не знаю. То там був дуже базар... І купляли
сей лучок,
лучок зелений і червоний такий. [Нитку?]
́
Нитка така, ну, так, грубенька. [Грубенька, скручена?]
І вдвоє скручена. І се вони потом уже зачали тим кожухи украшати – попри край. А сі кожухи, шо ми ходили
обикновенно, в будний день, то їх не украшали. Який
кожух для свята – трохи украшали. [Чи шили весільні кожухи?] Ну, спеціально весільне яке... Ну, да, пошили кожух, та й на тобі. [То це буде і на весілля і на
все життя?] Ну, а шо ж, нє. Шо, там спіціально було для
весілля?! Зробили – та й йди носи, та й всьо, бо нема
нічого. Я, правда, мала і кожуха. Мама тримала вівці,
бабка тримала вівці, то я мала і кожух, мала. Не лиш
я мала, і уже й [сестра] Сеня потому ходила, а от уже
сестра Женя – вона вже не захопила кожухів. [Зносили чи міль з’їла?] Ну, не зносили, а якраз вже вийшло
шось друге вже. Чугай. Ше після війни ше ж не було шо
вдягати, ми ше шили ті чугаї,́ казали ми. Чоловік був
спеціально той, [що шив]. [Чугаї були і в чоловіків, і в
жінок?] Якось було так, шо у жінки якось гиначе трохи

www.etnolog.org.ua
Могилів-Подільський район

лапті. [Як?] А сего, шо прядиво є, та й шо сіяли потому
ми по городі, та й то-то личя збирали з него, вимочували. Вимочували то-то, ті здоровенні стибеля,
́ та й то-то
відділяли ту нитку, яка нитка, ну в обшім, се треба зробити нитку. То-то личя. [Ті коноплі, що окремо сіяли,
називали «матірка»?] Я не знаю. В нас називали просто,
шо на насіння. То на насіння воно йшло. Воно росло,
і воно відцвітало. [Як лапті плели? Як нитку робили?]
Та й нитку робили, в общім, то личя виправили відти,
вже з річки, подерли з того. [Воно бательнею не б’ється,
бо грубе?] Воно не б’ється, то грубе. Але віддерли ми
то-то личя, та й трохи подерли дрібніщє, а потом трохи,
така щітка з крєпкими такими зубами, та й на ту щітку. [Дергальна щітка?] Да. На ту щітку, роздерли трохи, а потом ше мілча є – мілчою тою [щіткою подерли].
І пряли, пряли грубенько, грубо. А потом з того плели
лапті. [Чим плели?] А цим, кручечок робили. [Кручечок дерев’яний був?] Да. Витісували таке. [Паличку
таку?] Таке, як дошичку робили. І так тою крючечкою
і в’язали. Головочку цюго робили, і робили, се на лапті
було. Чуть більша головочка тутого була, це вже стерлася. А се таке, що се начиння набирали в нитки, та й
начиння, раз – в бляток сего всунула, звіти нитку зачепила. [Це як Ви перший раз набирали. А другий раз вже
не треба було просовувати?] Другий раз не треба було.
[У яких роках Ви ще плели?] В яких роках... Може, мені
було десять, може, було скіко. [Після війни?] Може,
й після війни. А до війни в чім ми ходили?! Ми й до
війни ходили в лаптях чи постолах. [То в чому краще
ходити було – у лаптях чи в постолах?] Нє, лапті – таке
літом добре ходити було. [До цих лаптів теж використовували онучку?] А в лапті можна і на босу ногу, бо се
ж літом було, та й нашо там шо. Валянки. А потом вже
зачали шити валянки, та й вже шили валянки. [Валянки шиті так само, як і тепер?] Ну, а валянки шили так,
як тепер шиють. [Чи були биті валянки?] Не було ше,
не було. Вже потом десь появилися вони, після війни,
чи коли. Може, ше й були до того, бо в нас дома то не
було. Чуні. Тоді десь появлялися якісь галоші – «шахтьорські» казали на них. Такі з грубого каучуку, грубе
таке було. [Чи робили чуні з резини, з коліс?] Я чось не
бачила в нас такого, я не знаю, яке. Це на галоші казали
«чуні», на ці грубецькі шахтьорські. Ми казали «шахтьорські», а хто казав «чуні». Вони такі грубі, пухкі.
[Звідки їх привозили?] Я не знаю, звідки їх привозили.
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було, а в чоловіка – гиначе. В чоловіка були прості, прямі такі. А в жінки якось там робилося, шо трохи видко було, шо то жіноче то-то. Чимерка. А, той, а шили,
як вони називалися, шо сюди збирали в брижі кожух,
а сюди станок пришивали тожи. Ой як ж називалося?
Забула, як. А, «чемерка»! Чимерку ше шили. То тоже,
шо з бриж, з того, це вже видко – хазяїн! [Чимерка – це
кожух такий?] Да, се такий кожух тоже. Лиш він уже, як
паліто – то його тоже тако зашчібнювалося тут, а було
даже й на шнурках. І ше сюди було зібрано, спідничка ся, низ – та у брижі. А до неї пришитий вже станок
сей. [Чи довгі були?] Се тоже сі, шо чимерка – се тоже
були довгі. Довге воно було. І дуже теплі, бо ж кругом
ті шкури вовняні – і тепло було. Кафтан. Вже вийшли
якісь такі теплі кафтани́ на ваті. В магазіні. Вже купляли, то і вже й ми тоді. Та й так, вже ті кожухи залишилися, бо вже купляли ті. Особинно ті ватні кафтани вже
пішли були в моду. Москвичка. А то москвичку шили
з плюшевого матеріалу, і шили і з такого сукна якогось. В нас ніхто не шив – у Ожові шили, то ми носили.
[Вони коротенькі були?] Да, коротенькі, такігого собі
там. Так саме казали «москвичка». Але чо вони казали «москвичка», я так і не знаю. Али мені були купили
у Кікавці. У Кікавці був базар гарний, великий – там
всьо продавалося, то мені купили були там. Пальто.
А дома, тато вмер, і лишилося паліто його велике, то
мама занесла в Ожів – попороли та й то там. [Поперешивали?] Там чоловік шив дуже славно, та й він мені
пошив таке паліто, як на дівчину пошив. То се я в тім
і віддавалася. Кожух був, і то-то було, але вже й того
кожуха не хтіла. Вже й то паліто, считати, було.

ІМ

ВЗУТТЯ [40–60-і роки ХХ ст.] Постоли. А на ноги – в постолах ходили. [Ви ходили в постолах?] А шо ж, не ходила, а в чім я мала ходити з худобою?! А в постолах –
воно ж води не пропускало, бо воно з кожі. [Хто шив
постоли?] А хто – хто-небудь міг шити. Дід шив. Такий
дід, домашній, шив їх. [Як вони на нозі трималися?]
А там є, там такі були такого зроблені, де, як це вони
називалися... «Волоки» чи як називалися, мутузки такі.
Та й кругом ноги обмотуїш, та й аж озьдогого, кругом.
[І литку?] Нє, литку нє. Лиш туто так: туто нижче, вище
кісточки, та й туто, шоб воно трималося лиш. Онучі.
[Перш ніж взути постоли, треба було онучку замотати?]
Ну, а як же ж. А в постоли, холодно – до школи ходили
в постолах. У нас мама вміла в’язати носки. Та й ми гонучкою там якось затягнеш, та й зверхи там носок. Чоботи. Ну, шо, чоботи були, робили тоже. Виправляли,
із свинячої шкіри виправляли, і з тиляти виправляли,
бо сі овечі – то сі більше на кожухи брали. А з тиляти
чи чого, чи свинячі, бо були ж тонесенькі. [З якої шкіри чоботи були кращі?] З чого було. Я знаю, шо мама
мені, вже я мала віддаватися, мама мені заказала [чоботи], чоловік дуже гарно шив, такий, шо золоті були
руки. Печенюк, Іван Печенюк, у Жвану, аж там. То він
мені пошив ті чоботи. І даже так якось ше той старий
каблучок тако робив, в общім, славні були такі. Чорні.
[Хто фарбував шкіру?] Я не знаю, хто її красив, не знаю.
Мама знала за то всьо. [Червоні чоботи шили чи тільки
чорні?] А червоних не шили, ні в кого не було в нас. Всі
чорні, всьо. [Чи в старших людей були чоботи на великих каблуках?] Нє, на каблуках великих ні в кого не
було. Туфлі. Потом зачали шити вже й туфлі – тоже цей
чоловік шив. І в нього було закидано сими, бо ж кожен
хотів шось мати [взутися]. Лапті. А ше шо – ше в’язали

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [40–60-і роки ХХ ст.] Вінок.
[Чи носили дівчата вінки?] Ну, а як же! Із струганок.
́
[Що таке струганки?] Я не знаю, де вона, відки вона,
але ми в Калюзі на базарі купляли її. Цілими тюками
там було. Купляли ми та й робили квітки на стіни з
того всього. І робили малюсінькі квіточки і віночки.
І в школі виступали, і на сцені виступали з тими віночками, хімічили такі гарні. [Самі робили ті вінки?] Самі
робили, як могли, так і робили. [Чи чіпляли стрічки до
вінків?] Да, лєнти. [Які вони були?] Се ті лєнти тоже з
тої Бакути привозили, бо тоже ше її не було. А десь там
шось, завод, шо там чисто всьо було. То се всьо відте ми
доставали – і лєнти, і всьо. Після війни вже появилися
в магазінах. Так як до нас – то до нас ше не доходило,
так як наша мама не годна була нам це всьо [купити].
Хустка. [Хустки ткали чи з полотна різали?] Да, ну,
так. Можна було й так робити, але хустки ми робили
такі, Ви знаєте, сіго теплі, шоби було. [Вовняні?] Вовняні. [Чи робили простенькі біленькі хустки з полотна?]
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [40–
60-і роки ХХ ст.] А тоді ше, як я ше дівочила, в позиченій спідниці віддавалася, в позиченій хусці віддавалася. [Сорочку теж позичали чи свою вишили?]
Сорочки вишитої не було, сорочка обикновенна була.
[На весілля не вишили собі сорочки?] Нєе. [Чому, не
встигли?] Не вспіла, я й не думала за то, шо вишивати,
бо не було, то й модно не було, ніхто за се й нічого не
казав. Мама вдова, нас три – де я того полотна мала
взяти на ту сорочку?! Яку там мала, в такій віддалася.
[У тій сорочці, в якій віддавалися, полотно було уже
фабричне чи ще конопляне?] У-у, да. Може, десь у когось і було вже [фабричне], але ми ше пока не мали
такого. [Лишилася та сорочка у Вас чи зносили?] Угу,
де лишилась?! [А що, зносили?] Ніхто її не зносив, не
знаю де вона й поділася. [Воскові вінки робили на весілля?] А воскові – се одна жінка на весілля робила у
Жвану. Там їдна жінка робила. [Ви замовляли собі на
весілля?] В мене всьо було позичене, а в Галі мої вінок, то є зробляний. Робили з воску, з білого воску,
як воно, чи то парафін, чи то віск, шо то. [Парафін.]
Але робила жінка там в Жвану. [Вона всім на весілля
виготовляла?] Усім робила, хто заказував. Вона була
слабенька, та й вона сиділа собі. [Як її прізвище?] А як
її була фамілія, я забула уже, не помню. Вона десь тут
коло Штифлюків. Відей, Липчук була її фамілія. Липчук, відей. В общім, не знаю точно. [Коли виготовляли
барвінковий вінок для молодої], ми на червону лєнточку нашивали листочки, потом тако сі крайні підстригли, шоб рівненько було. Червоною ниткою шили
на червону лєнточку. Та й це, то-то клався з барвінку вінок під той вінок основний. Клалося то-то, і тою
лєнточкою туто зв’язували, а туди клали той вінок.
[А цей вінок плели дружки?] Ну, да, нашивали всі. Начинає сама старша дружка шити і кличе маму, кличе
тата, шоб вони всі по два, по три листочки пришили.
А потом вже остальні шиют, вже дружки. [Де брали
барвінок?] Боже, в нас барвінків гибель – скіко хочеш.
По садках. Ну, правда, в мене тут ніде нема. А там на
«Красногорці» [розміщеному неподалік села пагорбі],
то там так його багато є. Знаїте, якось тоді чось той
барвінок був коло кожної хати. Він чось був як якийсь
символ якоїсь любві чи злагоди, чи чого. [Чоловікові Ви вишивали сорочку?] Чоловікові вишивала. [На
весілля?] Да. І на весілля, і так вишивала. [Молодому
теж] нашивали таку квітку, і на груди під квітку тоту, шо вже з воску. [Теж на червону стрічку?] Тоже на
червону лєнточку. [Вінка молодому не плели? Лише
квітка була?] Не, квітка була в бокові, квітка. Як вже
покривати молоду треба, то се купляли хустку спеціальну: чи чорну, чи яку там.
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А таких простеньких не робили. А полотно вибіли добре, та й відрізала шматок полотна. [Просто з полотна
відрізали?] Просто з полотна. Якось так, знаїте, якось
якісь хустинки були, шось було. Не повню я вже, шо
було. Шось було, шо ми зав’язували. Али де мама брала
їх, то я не знаю. [Якого розміру були вовняні хустки?
Як ширина на верстаті?] Ну, да. [Шістдесят на шістдесят сантиметрів?] Нє, більше. [На начиння широке?]
Якшо у вісім [пасем] робити, не в три з половиною, а у
вісім начиння, то тоди воно ширше. Та й робили. Ай,
Господи, намучилися, як хочеш, намучилися. [Які хустки були в жінок на зиму?] Якісь були хустки, ми казали
дикі хустки – такі клітками. Де їх мама купляла, я не
знаю. [Купляли? Хіба не робили в селі?] Нє, робили, робили. Але то-то вже тоже такі були, ти вже в ній хіба
на спід шось зав’яжиш, а так дуже кусало то вовняне.
А вийшли були дикі такі хустки. Та й вже мама купи тих
хусток, нам по хустці, та й ми мали ті хустки. А потом
уже були якісь хустки такі з тороками – такі, якби тепер
були, недавно вийшли були кашемірові. То тоді були
тоже такі, якісь такі хустки мама купляла нам тоже. [Її
просто на голову накидали? Її ж не зав’язували?] Нє,
ті можна було вже зав’язувати. [Як накидку?] То сюди
можна було вже зав’язати, на зад, та й то. А ті накидки –
то то нє, то то не зав’язували, то були здорові хустки,
теплі. А потом вже зачали появлятися і біленькі, маленькі вже. Уже сіго, шо ми набрали були, бо на смерть,
платочки гарні. А потом так ті хустки і пішли, бо вже їх
не треба, друге вийшло. [Хустки вишивали чи купували вже вишиті?] Були вони не вишиті. А потом ми уже
зачали, то вже самі собі вишивали, хто хотів. А як нє –
то так і ходили. Дуже пішли були в моду з шовковими
тороками чорні хустки. І зелені були такі самі, і чорні.
І шовкові тороки. І п’ядь, з такого ширини, отак, плєчі
шоб тутого [закривали]. [Вив’язані?] Вив’язано кругом
тої хустки. [Самі вив’язували?] Да нє, купляли вже готові. Але хто не купив, то якшо мав нитки, та й чіпляли
самі, та й самі вив’язували. Ну так гарно не вив’язували,
як то було куплене. То дуже було гарно вив’язано таке.
Каптур. [Були колись очіпки?] В нас не було цего нічого. Я даже поняття не маю, шо се таке. Лиш хустки. О,
та й се [ще був] «каптур» називався, нагадала. Якийсь
каптур на голову. [На очіпок казали каптур?] Я не знаю.
[Очіпок, чіпець?] Ну, чіпець – казали і в нас. А очіпок –
ніхто не казав, я не знаю. Шапка. [А чоловікам шапки
шили?] Да. [З овечого смушку?] Із смушкою, з ягняток.
З ягняток шили. Кашкет. А на літо купляли якісь,
якісь як кашкет, не кашкет... Я не знаю, як воно називалося. Но був козирок маленький, і якесь таке, шо, ну,
таке, аби на голову. Капелюх. [Чи ходили в солом’яних
капелюхах?] Да. [Під час жнив? Чи усе літо?] Ходили.
Чоловіки в’язали [капелюхи], хто вмів. Та й се все було,
се було тоже. Зачіски. Неділя – колись сквітчалися, гарно мама позаплітає, і всьо. [В одну косу чи у дві?] У дві.
В нас не було в одну, все в дві. Дві косі, і мама там уже
квіток нам туди напхає. [Живих?] Ну, да. Нє, туди можна й таких. [Літом живі квіти вплітали?] Да-да. А той,
і ті лєнти прив’яже до тих косей.
І лєнти, се так йшли,
́
гуляли, на танці. Бинди відлітають, а [ми] босі гуляємо.
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ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Перша половина ХХ ст.]
Намисто. А якесь було, десь тут є якась Бакута. Шо
то-то за Бакута, я не знаю. Там був дуже базар, шо нам
там купляли коралі, вже були вийшли коралі – та й
купляли там коралі.

с. Немія
Записав О. Головко 23 травня 2014 р.
у с. Немія Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.
від Хібовської Лідії Михайлівни, 1935 р. н.,
родом із с. Яруга Вінницької обл.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ Виготовлення тканини. [40–60-і роки ХХ ст.] Це ткали, знаїте, з чого,
прядіво в нас було. Ми мочили у Дністрі прядіво, вибивали, таке було в нас, ми вибивали його... [Батальниця була?] Да. Потом було таке з цвяхами [дергальна
щітка] – ми його чесали, кругла така щітка була. Ви-
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чісували, а потому пряли, а потому на мотовило мотали, ше мочили його, сушили. Таке ми робили. [Потім
фарбували нитки?] Обізатєльно, мама краски купляла, а то даже ше красили на корічньове, знаїте, з чого –
із кори дубової. Обробка шкіри. Тато мій кожу красив даже, дубову кору ставив у діжку і шкурки ставив
там, потом шкрабав їх і робив обув. Таке було. [Що він
з тих шкурок робив?] Вичиняв їх, якось там в діжці
вони квасились, потом він сшкрябував з них волос,
такего було якесь довге [знаряддя], як ножик, з ручками дерев’яними. Шкрябував, а потому давав нам шити
взуття до шевця.

ГОЛОВНІ УБОРИ  [40–60-і роки ХХ ст.] Шапка. Тато мій
носив, знаїте шо, овечі шапки, барашкові, [у таких] ходили. Гарна шапка, ходили, а зі споду була підкладка,
знаїте з чого, з кота. Вироблена шкурка з кота підшивалася зі споду, а зверху – вироблена шкурка з ягняти
барашкового. В тата була сива і чорна шапка. [Шапки
були високі?] Нє-нє, ни високі, тако кругленькі, як кубаночки. Таке тато носив мій, ходив всьо время. [У таких високих шапках, як у Молдові, теж ходили?] То
це в Молдавії носили, в нас таке не носили на Україні;
тут, де я жила, то не було таке. А такі [кубанки] були,
мій тато вообше культурно ходив, і воротнік був з барашка зроблений в тата, пальто було і та шапка.

Е

СОРОЧКА  [40–60-і роки ХХ ст.] [У Вашої мами була
вишита сорочка?] Ни було у мами, ни було. А було у
людей, у бабів було – фартухи вишиті, сорочки вишиті. Я знаю, шо туто [на поликах] вишивали. Я то сама
собі вишила, бо ходила у вишитих [сорочках], як була
дівчиною. На роботі була, то ходила у вишитій, шо в
мене ше є вишита кофта і є мужска вишита рубашка.
[Жіноча сорочка теж вишивалась? Вона довга була?]
Жіноча? Ага, ну да, це в бабів були довгі, вишиті сорочки, їх і хоронили даже в тих вишитих сорочках, хто
мав. [Де вишивка розташовувалась на сорочці?] Осьдо рукави вишиті, маніжки вишиті. [Може, ще казали,
що внизу треба підтичку вишивати?] За підтичку я не
знаю, за це я не скажу. [У Вашого батька сорочка була
вишита?] Була, комірець такого [вишитий був], і туто
збоку защібнювався. А то мама (бо мама вміла вишивати) і гаптувала даже. Бо в діда було покійного і в
батька покійного комірець такий [вишитий на сорочці], було-було. Сюди вона біла була просто, а комірці
вишиті, таке було. [Комірець який був?] Хрестиком
вишитий, да, сторцовий, сторцовий комірець, сторцовий цейго воротнік, туто збоку на пуговічках. [Він
збоку защібався?] Да, відкривав, як вдягав, защібався,
було таке, да.

виправляли вони і знали. Я тоді мала була, но таке
було в нас, я знаю. [Яке взуття було?] І туфлі були,
і сандалі були, лаптів не було, я не помню лаптів. Постоли. [Може, бачили, що хтось у постолах ходив?]
Мені кажиця, шо я бачила раз, тако вони туто зморщені якось, якось на шнурочку ті постоли були. Це не
в мене, а це було у людей чужих, а було таке, я бачила,
бачила, такі постоли були, отуто зав’язувались вони,
а в кого і ззаді зав’язувались, як тапочки такі, таке було-було-було, я помню.

ІМ
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Як
одягалася наречена в 40–60-х роках ХХ ст.?] Біле плаття, вєлін, віночок. У женіха була квіточка з лєнточкою,
і в дружбів були квіточки. [Плаття вже було з фабричної тканини?] Нє, і самі шили. Мені, наприклад, шили
самі. Мені шили з цього, штапіль, да, штапільне біле
плаття по саму землю, тако длінне шили. [Тканину
самі купували на плаття?] Да. [Яке взуття було у Вас як
у молодої?] Хто яке мав. Білі туфлі, хто мав світліще,
хто яке мав. [Взуття теж купували?] Да, новеньке шоб
було. А женіх, наприклад, в мене був у білій вишитій
рубашці, я купила йому. [Він Вам вінок купував?] Да,
да-да-да. [Він приходив, приносив вінок?] Да, приходив, приносив вінок у суботу вечером. [Вінки робили
з воску?] Да, да, такі були віночки. [У Вас була якась
жінка у селі, що робила ці вінки?] Да-да. А потом купляли на базарі, на базарі продавались. Да, таке було.
Це таке було. [Вам косу розплітали?] А це в день вісілля розплітали, в мене були длінні волоси. Садили
на подушку, на стуло, садили на подушку і розплітали коси мені, зачісували, вдягали мене у вінок, у вєлян.. Да, таке було. [Хто розплітав?] Мама розплітала, по-моїму, коси, да, мама була, мама. А друга жінка
вбирала мене у вінок, а мама розплітала. [Молодому
квітку теж робили з воску?] З воску, були спіціально в
магазінах. Воск і ше було шось таке, як марлячка, али
воно було завощене. Ну, такі квіточки були спіціальні. Платком [голову молодій] покривали. А, наприклад, мене покривала ця женіхова мама. [Як покривають? Знімають вінок?] Да, знімають вінок, а потом
з вінком танцюють дружки, з дружбами танцюють.
[Чи було так, що молода двічі ту хустку знімала, а на
третій раз уже погоджувалась?] А, це таке є, є. Одяг
у календарних обрядах. На Маланки перевдівалися,
ходили, Боже. Оце то да, шуткували, ходили. В Козу
вдягалися, це ходили, да. [У Маланку хлопець перевдягався?] І дівчина даже перевдівалася у хлопця, таке
було. Це ходили, маланкували: «В Петрівочку малая
нічка – не виспалася Маланочка». [Як робили козу,чи
перевертали кожух навиворіт?] Перевертали кожух,
да-да, чіпляли роги і ходили, там закривали лице.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [40–60-і роки ХХ ст.] Спідниця. [Спідниці теж були вишиті?] Обізатєльно, даже в мене
була вишита юпка, як я дівчиною була. І в бабів були.
[З вовни робили спідниці?] А, з вовни – то в’язали,
а це такі – з матєріалу були. [З прядива?] Да, лляне
дуже добре вишивати, бо воно нитки, та й добре хрестиком вишивати, я колись вишивала, бо я знаю вишивати як хоч. Фартух. [Чи були ще вишиті фартухи?]
Були, да, в бабів були вишиті фартухи. Штани. Помню штани гребінні даже, носив мій тато. Нижні ціго
[штани] були гребінні, рубашка була така гребінна
(«сорочка» називали), і «подштаніки», називали, такіго довгі. Таке було, з тонкого, як то сказати, з гребеню.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [40–60-і роки ХХ ст.] Чугаїна. [Який
верхній одяг носили взимку?] Кожухи носили, чугаї́ни
носили, і в нас таке було, бурки.
Була така довга чуга́
їна, «бурка» звалася, з капшоном навіть. А я виросла
в чугаїнах, спала і накривалася чугаїнкою. А чим мала
накриватися!? Кожух. І на кожусі я спала, це да. В бабки був кожушок, в діда був кожушок такиво коротенький, в бабки був білий кожушок, потом був червоний
кожушок, покрасяний, лиш ни знаю чим, такийго
коротенький, славний. Безрукавка. Безрукавки з кожушків були, ну, безрукавочка, знаїте, така, з кожушка була, це було, да, таке робили.
ВЗУТТЯ [40–60-і роки ХХ ст.] Туфлі. [Постоли зі шкір
робили?] І не постоли, даже туфлі робили, да. Якось
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[Може, якусь маску вдягали?] Вдягали маски, вдягали,
було таке. [Чи були там Дід і Баба, Циганка? Такі герої
були?] За Циганку я ни знаю, но Дід і Баба – це таке
колись було, перевдівалися в кожухи, в чугаї, колись
були чугаїни, в чугаїнах таких довгих ходили, це таке
було. Баби завивалися у великі хустки цвітні, ходили.
Ше я була мала, це таке було.

с. Садківці
Записав О. Головко 21 травня 2014 р.
у с. Садківці Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.
від Малай Катерини Євгеніївни, 1936 р. н.

ше темного. [Чи підперізувалися поясом?] Спідниці?
От, вже й не пам’ятаю, як на поясі. Літник. А потом
шили спідницю таку, називалася «літником», бо він
теплий, та й то його називали «літник». Моя мама
прийшла з ферми мокра, тамо десь кинула [той літник], та й в мами вкрали і чугаїну, і літник забрали. Ну,
як, дівчата старалися бути гарними, знаїте, як дівчата,
де багатше – ті ходили краще, а ті ходили бідніще. Ну,
з часом уже усі пішли так, шо купляли у магазині, то
в кольорових якихось спідницях і блузках ходили, то
з квітками, а потім вже з однотонними, ну, як мода.
Штани. [У чоловіків штани гребінні теж були?] Як у
кого. Знаїте, і зараз не живут однаково, і раньше ни
жили, по-різному, так і ходили по-різному. [Хтось міг
щось купити, а хто й не міг?] Хто й не міг, да. Я Вам
скажу, шо раньше і купити не було де, не було шо і не
було з чого, а зараз – іди на базар, лиш би гроші були.
Пояс. [Хлопці підперізувалися?] А хлопці підперізувалися, да. [Широким був пояс?] Широким, да, саморобним. А то плели вже пояси, хто вмів, один одному
вже передавалося. [Яких кольорів були пояси: червоні, зелені?] Пояси – залежно від того, якого кольору
була спідниця –і такого.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ [40–60-і роки ХХ ст.] Жилетка.
[Який ще був жіночий саморобний одяг?] Який – були
жилєтки. І жилєти такі шили, шоб кармани були шось
поставити. Ну, всьо саморобне, а потім поступово-поступово вже перейшло на магазин. В магазині можна
було матерію купити, пошити, вже так.

Ф
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ Виготовлення тканини. [40–60-і роки ХХ ст.] Ми коноплі сіяли. Зараз
коноплі не сіють, бо ж як наркотіки, а раньше сіяли
на городі коноплі. І ми їх жали, носили, мочили в Дністрі, потом били на таку бата́лницю спіціальну, були
такі, шоб, знаїте, шоб побити, бо воно ж таке тверде. А тоді чесали на такому [на щітці], звідти побиті
цвяхи, знизу, а зверху вони гострі, і чесали. Ну, котре дрібненьке, то бабка тонесенько прала. [То кукли
були?] Да, то кукли були. Вона веретеном так скоро,
а потом прядкою [пряла]. Ну, прядкою хуче – ногою
натисниш і прядкою. А потім вона робила полотно,
шила рубашки, сорочки. А з того грубого робили вже
веретки. Я в школу ходила в такій спідниці, бо не мала
в чому. [То вже клоччя було чи як казали?] Клоччя,
́
да, то вже клоччя, да, то ку́кла, а то – клоччя. Та й так.
СОРОЧКА  [40–60-і роки ХХ ст.] [Які сорочки раніше
носили – довгі?] Сорочки робили довгі. Ше й ці нитки красили осикою, красити ни було чим. Ше попід
низ [сорочку] вишивали, там маніжку робили. В мене
тоже була вишита сорочка. Вже не знаю, кому даже й
дала, як виступали, і так вже десь пішла по руках. [Чи
була вишивка на рукавах, на поликах?] Це блузки, і зараз ходят даже так, да. [Знизу підтичка вишивалась?
Чи як казали?] А, знизу – то «підтичка» називалась,
шоб було видко, фартух вишитий. Це як виступаїм, зараз цього мало, і, знаїте, одінеш, сюда фартух вшитий,
звідти підтичка вишита, маніжка вишита, зав’язаний.
[Це так колись ходили?] Так колись ходили, да. [У чоловіків яка сорочка була?] А в чоловіків [сорочка] все
защіпнювалась тако збоку, ни тут, а десь збоку. Али
у чоловіки, яких я ше повню ці гребінні сорочки, то
дехто вишивав, дехто ни вишивав, по-різному було.
То відбілювали їх, вони були білі, гарні. Лиш то, шо
вони дуже такі, шо дуже царапали шкіру. [То це такі
косоворотки були?] Да-да-да-да, це вони так, чи то
мода така була. [А комірець був?] Був, али тако збоку
тут защіпнювалося, даже тут ґудзіки, али чось ни прямо, а збоку. Але поступово це всьо пройшло і почали
шити просто так.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС  [40–60-і роки ХХ ст.] Спідниця. [Яке вбрання, крім сорочки, було в жінок?] Ну,
спідниця почті по кісточки, бо в довгому ходили всі,
дуже в довгому. Довга спідниця. [Спідниця була теж
гребінна?] Ну, були й гребінні, а потім вже не гребінні,
всьо равно були широкі. Десь до [тисяча дев’ятсот] сорок п’ятого року, скільки я повню, ондо фотографії є,
лиш я ни можу показати, бо я ни достану, в таких широких спідницях сидять. [Яких кольорів були спідниці?] Більше темного. [Коричневий, чорний?] Да, біль-

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Перша половина ХХ ст.] Чугаїна.
[У якому верхньому одязі ходили взимку?] Взимку
раньше був саморобний, з вовняних ниток. Наприклад, бабка і моя мама, на верстаті вона прала, стригли овець, прали тут вовну, ну, стірали. Раньше ж ни
було стірального порошка, це зараз порошок стіральний. Потом скубли її [вовну], вона пряла і на верстаті
робила. То воно «чугаїна» називалася, воно таке, знаїте. Ну, вона тепла, бо це ж з вовняних ниток, з грубих.
Та й вона робила на верстаті, робила, як воно сказати,
не тіки вона, багато людей робили ну як би полотно
таке. [Ця чугаїна з капюшоном була?] Ну, як хто шив,
були з капюшоном, були і без. Ну, знаїте, ті капюшони
не такі були, як зараз. [Якого кольору були ті чугаїни?]
Вони були більше такого кольору, як воно сказати, як
темнокоричньовий, ну, такий темний, да.
ВЗУТТЯ [Перша половина ХХ ст.] [Яке раніше було взуття – постоли?] А, постоли́, калоші, і то ни в всіх були.
Це було раньше, це було під час війни і після війни,
а потом вже можна було купити в магазині. [Може,
якісь дерев’яшки робили?] Робили дерев’я́шки тут,
дядько Кифір робив дерев’яшки такі, я ходила ше в
тих дерев’яшках. [Як він їх робив? Це в них дерев’яна
підошва була?] Всьо дерев’яне було. Я даже дивуюся,
як він робив отой язичок, шоб потім тут защібнути,
як він їх робив. Да, ну його давно нема, він помер, али
знаїте, я захворіла, а потім тако і забулося це... [Може,
із соломи якісь тапочки плели?] Ну, і з соломи плели,
як хто. [Про свято яке взуття зберігали? Якісь черевички чи що?] Ну, як хто, і черевички були, і сапожки
були, лиш ни такі, як зараз, да, ни такі, як зараз, но на
той час і то харашо було.
ГОЛОВНІ УБОРИ [Перша половина ХХ ст.] Шапка.
Шапки [чоловіки] носили ці, знаїте, може, Ви помните,
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тися. Стали цеї байки купляти, і стали жінки шити
тоді вже штани. [З якого матеріалу шилися чоловічі
штани?] Штани шили з полотна. Як почався вже цей
крам тако поступати звідкись, то тоді вже купляли і
шили штани з цього краму. Носили піджаки, штани.
Як ото бідний чоловік не мав часу в гору глянути, та
й носив ті штани, піджаки і сорочки. Ше в шіїсят четвертому шив мені піджак, сестрі мої, мої мами сестри
перший чоловік. Він прийшов з війни, нічо не міг робити і тільки шив. [Як на поясі зав’язувались?] Якась
очкурня була, тако зтягували ті й було так. Пояс. [Чи
носили пояси?] Пояси? Нє, вже при мені не носили.
Раньше носили парубки пояси, носили, да.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у календарних обрядах.
[Перша половина ХХ ст.] Як ми маланкувати ходили,
то тоже кожух вивертали навиворіть, шкіра виправлена з вівці дорослої, та й шили кожухи, шоб вовною
всередину, а ми їх вивертали і одягали просто вивернутими, розумієте. Ну, це свято було, для того їх вивертали, шоб посміятися.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ [50–60-ті роки ХХ ст.] Піджак.
[Який одяг носили жінки поверх сорочки?] Піджаки.
Піджаки такі от, як я ж кажу, чоловіки ходять у таких
піджаках. Був такий швець один, і він ті такі піджаки
шив і ходили. А тоді вже стали появлятися ці тканини
десь на базарах, в магазинах, та й вже кожне старалося, продасть якись десяточок яєць та й складає, та
й складає, та й вже купе цеї тканини, та й шили піджаки. Поверх сорочки [у чоловіків теж] був піжак. Не
було джемпера, тіки піджак. Бо були німці, ті й від них
набралися. Блузка. Раньше такі блюзочки шили. Таку
мені пошили були спідничку і таку не блюзочку, а козакітку. Це вже після війни, це я вже була десь в класі
четвертому, наверно, нє, ше не в четвертому, десь в
класі другому-третьому.
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каракульові, такі високі. [Як вони називалися у Вас?]
Я даже не знаю, як вони називаюця. [У Молдові теж у
таких ходили?] Да-да-да, в Молдавії і досі вони. [Виходить, що різали молоде ягня і з його шкурки робили
шапку?] Да-да, шкіру виправляли, були такі в селі, шо
вміли виправляти шкіри, виправляли, а потом заказували і шили шапки. [Були майстри, які вміли шапки
шити?] Да-да, це ж хто-небудь не зробе і як-небудь не
зробе, треба знати, скіки чого добавити, шоб вона потім і ни пахла, і завжди сухою була і легкою, і шоб каракуль був такий, як треба. Платок. Жінка, це якшо
вона жінка, то раньше вона ходила вже тіки в платку,
а зараз – байдуже.

ВЗУТТЯ [50–60-ті роки ХХ ст.] Постоли. [Яке взуття
колись носили жінки?] Ой, в чому вони, бідні, ходили – в якихось постолах. Ті шкури зчинили і шили.
Був швець у селі, і шили такі туфлі, чоботи. Так вони
й ходили. [Чи було кольорове взуття?] Було всяке,
і червоне було. В чомусь вони, і в дубині красили
його, з дуба шкура, та шкура мокла, і кидав туди ту
шкуру, і та шкура мокла і набиралася тоди того такого кольору. Та й такого, зморщатий, такі були, ой,
Боже! Туфлі. А туфлі отоді вже стали купляти, туфлі
такі, от я кажу, такі парусові. А як ходили в клуб, то
такі були бундачки, такі були «коротасики», називали,
коротенькі, такі суконні. Чоботи. Чобати такі шиті.
Такі були шивці, шо шили чоботи, там, заріжут теля
чи шо, та й чинили шкури, із тих шкурів шили чоботи
та й ходили. Панчохи. [Чим жінки обмотували ноги
перш ніж узутися?] Були, панчохи. От, були панчохи,
але де вони куплялися, я не знаю. [Яке взуття носили
чоловіки?] Тоже таке з цих шкур шили – чобати і ті,
як вони звуться, забула, постоли. В постолах ходили,
такі морщили постоли і так у них ходили. Онучі. [Чоловіки що вдягали на ноги перш ніж взутися?] А обмотували онучі. З чого там лишалося, якшо порветься
там спідниця чи шо, та й видирали, та й обмотували.

Ф
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СОРОЧКА  [50–60-ті роки ХХ ст.] [Яку сорочку носили і з якого матеріалу її шили?] З лляного полотна.
А слухай, прали, сіяли прадіво, прали, мочили, дергали, прали, робили на верстаті полотно. І з того полотна шили сорочки, і в тих сорочках ходили. [Чим
оздоблювали сорочку?] Вишивали. [Якою технікою?
Хрестиком?] Хрестиком. Хрестиком шили чорним і
червоним. Чорними і червоними нитками. [Яку сорочку носили чоловіки в давнину?] Такі шили, як
тепер, знаєш. Тепер – то всякого матеріалу, а колись
з полотна, тако. Дивись, такий стоянчик [комір], вишитий такий, о-о-о, такі стоячки, такі гузички і такий
стоянчик. [На рукавах що робили?] Просто рукав,
і тако навіть не зарублувались, отакого. [Сорочку заправляли чи носили навипуск?] Хто навипуск носив,
хто заправляв – хто як ходив.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС  [50–60-ті роки ХХ ст.] Спідниця. А спідниці як не було в кого, то це полотно брали,
бузину надушували і тоді варили у цій бузині це полотно, щоб було відрізнялося, де сорочка, де спідниця. І в таких полотняних спідницях ходили. Фартух.
[Чи носили жінки фартухи?] Обов’язково, жінки, не
дівчата, а жінки фартухи шили, да. [З якого матеріалу?] А тоже вже стали тоді шити, вже не з полотна, а з
ситцю, вже появився ситець, після війни появився.
Десь, в сорок, десь, в п’ятдесятих роках появився ситець, і тоді вже стали з ситцю шити фартушки. [Фартушки якось оздоблювали?] Ніяк. То так само шили
тако сюдиво, за щийки, а туто під пасочок, а туто таке
кругленьке ше, як хто хтів, то ше фалдочки такі круглі з цього кругленького. Тако фалдочки поробе, такі
складочки, тако складочки-складочки. Штани. А ходили [жінки] без штанів, десь тоді вже в роках, десь
п’ядесят четвертих, вже стала байка червона появля-

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [50–60-ті роки ХХ ст.]
Вінок. [Які головні убори носили? Вінок чи, може,
стрічки, хустки?] Дівчатками ми не ходили, дівчатками ходили закутані, а потім розкутані. І хто закутаний – вінків не вбирали, нєа. Як виступали, то робили
віночки, робили лєнти, купляли такі лєнти і віночки
робили. Хустка. [Чи носили жінки хустку?] Раньше
були такі хустки, такі давні продавалися. От, дурна я,
їх міль з’їла, була б побачила їх, хустки. Були, їздили
в Крим по сіль, в Западну, міняли за бараболю, міняли ці хустки. Хустки десь попадали, хто знає, звідки їх
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привозили, вимінювали. І покривали цими хустками:
і чорними, і білими, яка в кого була, червоними. І ходили в цих хустках. Ой, бідували дуже. Шапка. Шили
в основному шапки. Кашкет. А тоді, я ж кажу, вже
поступила – [вони] стали купляти кашкети. Зачіски.
[Якою була жіноча зачіска?] Отако зачисалися і всьо.
В мене кучері були, то я була кучерява, а в кого нема –
то залисяно і заплетяно у дві косі, а то тако збирали і
чотири косички плели, як хто плів. [Чи можна було ходити з розпущеним волоссям?] Нє, запліталися. Тоді
ходили, всьо дівчата запліталися, а жінки – тако закрутювали гульку з косей, закрутювали гулю, ходили.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [50–60-ті роки ХХ ст.] Намисто. [Які прикраси носили дівчата та жінки?] Ну,
такі були намиста старі. В кого були, то чіпляли намистечко. [Хто робив намисто?] Їх купляли, я не знаю,
хто їх робив, привозили, а вітки їх привозили? Їх в
селі ніхто не виготовляв. В мене ще десь воно є, таке
розсипане, таке червоне [намисто]. Брошка. А в кого
не було [намиста], то такі брошки були старі.

колгоспи – стали вже трохи відрізнятися [вбранням],
луче стали вбиратися, луче ходити.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [50–
60-ті роки ХХ ст.] [Яким було весільне вбрання молодої?] А весільне вбрання – була спідниця, піджак і
сорочка вишита, ше як бабуня моя віддавалася. То це
дівка як відається, то має мати кожух, то вже багата
дівка. Йде заміж в кожусі, підперезана поясом. А на
голові був вінок такий зробляний, вінок з лєнтами.
Вже як я віддавалася, то вже в платях [дівчата-наречені] були, а як бабуня – то в спідниці та блузці. А дівчата запліталися, да, як весілля. Як позаплітаються в
дрібненькі [кіски] такі, та й ці боярини розплітають,
братіки розплітають довго. Співають: «До коси братіку, до коси / Сестрі золотя обтряси / Нехай же воно не
сяє, / Бо вже її дівування минає». А тоді тим поясом,
вже тоді, як дівка віддається, та й на другий день уже
чіпляли, брали калач на той пояс, брали калину, чіпляли – шо це дівчина вже вийшла заміж. І ніс вже боярин
до дівчачих батьків дякувати, що хороша дівчина.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [50–60-ті роки ХХ ст.] [У якому
вбранні ходили жінки в повоєнний час?] Така спідниця була в фалдини. Як тобі сказати така, диви, така [у]
складочки складяна була спідниця. Була вишита блузка або сорочка вишита. Ше ранше сорочки вишивали
такі з довгими рукавами, з довгими, полики тутого-о.
І хустинка біленька така, з хлоп’яного [матеріалу]. Тоді
босі [ходили], а як уже туфлі [з’явилися], то ці парусові туфлі були. [Чи відрізнявся одяг бідних і багатих
жінок?] У нас у селі не дуже відрізнявся. Ну, там деякі,
там чуть були багатіщі, то вже коротші в них були, такі
коротенькі піджачок, і такій комірчик із такого мохнатка, і хустинка. Хустинки суконні були, і так ходили
в клуб. [Чи відрізнялося вбрання дівчини і заміжньої
жінки?] Ну да, бо дівчата були в платтях, ходили, а жінки ходили в спідницях і в сорочках вишитих. Такі ше
піджаки шили, ше в піджаках ходили. Тоді були піджаки такі прості, паршиві, пошиті. І хустинка, а тоді
вже стали дівчатка ходити розкутані, як літо було, вже
розкутані стали ходити в клуб. І такі платтячка були з
ситцю, такі тоже пошиті. Такі були фалдочки, а тоді вже
стали такі вклиння, вклинчики такі, ходити, такі були
ше. [Коли перестали носити традиційний український
одяг?] Десь в п’ятдесят сьомих роках ще ходили. Десь
в п’ятдесят восьмих, п’ятдесят дев’ятих, шістдесятих
уже у таких ходили, купляних. [Чим відрізнявся жіночий одяг Вашого села від іншого?] Всі майже в одному
ходили. Там швець один такий був в Мілеківцях, Іван
такий безногий, мої мами первої сестри чоловік. Він пішов на війну, і йому ногу відбили, і він навчився шити.
Ой, в нього очірідь була – то всі села майже в однаковому ходили. Майже в однаковому, нема такого, шоб ті
краще. Ну так бувало, якщо якесь село трохи дужче, то
там краще. На базарі як появилась матерія, то хто мав
трохи більше грошей, вже більше купляв. [З яких елементів складався тогочасний чоловічий одяг?] А чоловічий – штани і сорочка, і пінжак. [Чи відрізнявся одяг
одруженого чоловіка від парубка?] Нє-нє. Ну, так вони
відрізнялися: старі переходили з молодих, в недохидках
ходили. Тако однаково. Штани були отак, а тако, якшо
не мали матеріалу, та шили з полотна та й красили, та
й оце таке, ті штани були. [Чи відрізнявся одяг бідних
і багатих чоловіків?] Не дуже, вже так стало не дуже,
коли стало краще жити. Стали якійсь там магазінєри,

Записав О. Головко 11 липня 2014 р.
у с. Болган Піщанського р-ну Вінницької обл.
від Швець Ганни Кирилівни, 1936 р. н.

СОРОЧКА  [Перша половина ХХ ст.] [Чи довга була
жіноча сорочка?] Довга була, довга була сорочка.
Обов’язково повинна була туто бути з зубчиками і вишита сюда. [Це підтичка?] Піттичка ця. А якшо хотіла
жінка показати, шо вона дійсно хазяйка, то отуто вона
робила, тако вище сідницю брала, шоб та тут решітка,
та або й та вишивка, шоб була трошки виднося. [Де
вишивка була на сорочці?] Полики́ були, називалися
«полики». В мене ше є мамина сорочка у скрині старій.
І квіточка, маніжка, ну, бувало тут, коло рукавів обшивали. [Манжети?] Манжети, ни манжети... Манжети,
то були, знаїте, тими як бусами такими маленькими,
пацьорками,
у нас казали, вишита така [сорочка] – то
́
були спіціальні такі, багацькі, можна сказати, сорочки.
Но у нас таких не було. Да, тут була квіточка, полики і
маніжка. [Якого кольору нитками вишивали?] Червоні,
чорні були найбільше, чорні, зелені кольори. [У чоловіків сорочку теж вишивали?] Теж вишивали. [А де?]
Маніжка, туто було два такі кутасики, де зав’язувалося.
Но це вважалося про свято, ця сорочка була про свято.
А то – так... [Буденна сорочка була без вишивки, без нічого?] Без нічого, без нічого. Тако, на полі косарі були
лиш у цих білих штанах і білих сорочках.

Ф
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Перша половина ХХ ст.] Штани.
[У чоловіківбули штани і сорочка гребінні?] Гребінна
сорочка і гребінні штани. А гребінні [штани] шилися,
така матня широка на чоловіків була, якось сюди тако
шилося, і туди, короткі таківо були. Тато ходив – штани, сорочка гребінна, чугай,
́ збитий із вовни.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Перша половина ХХ ст.] Чугай. Були,
«фулюші»
називалися, тут у Хрустовій, де збивали з
́
цеї вовни сукно. І з цего сукна шили таке, такий балахон, можна сказати, то він називався «чугай». [Чугаї
були з капюшоном чи з комірцями?] Як у кого... Капішонів я ни повню, а такі – воротніки, навіть такіго
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стоячі були, отако шо стояли, шоб сюди ни віяло, це
таке, такі були. Полька. [Була] «полька» називалася,
як типер кажут «куртка». Ходе, такі були построчені,
такіго, як є, типер носят, «полька» це була. Пальто.
Пальта пізно були, плащів тожи ни було тоді.
ВЗУТТЯ Постоли. Люди ходили і в постоликах,
посто́лики із свинячої шкіри. Це хто мав такі! Мій
тато з війни привіз резину, десь це в сорок п’ятому
[1945 році] він приїхав та привіз, червона резина, десь
по дорозі [надбав]. Пам’ятаю, шо він з своїм солдатом
приїхав сюди, я йшла з школи. Та мама нам пошила ці
постолики, знаїте? Тако зшивалося, тако-о і туда, і тут
такі були. То я прийшла в школу, то вони всі тако до
мене казали: «Рох-рох-рох-рох-рох», бо я ни в таких
узута, як вони. Всі [постоли у дітей] були з щетини,
такі, з свинячої шкіри, а в мене були червоні. То вони,
як до свині, казали: «Рох-рох-рох». Отаке, шоб ни
вбирала таке. То я пришла додому та плакала, шо я ни
буду узувати їх, бо на мене так казали.

Записав О. Головко 8 липня 2014 р.
у с. Грабарівка Піщанського р-ну Вінницької обл.
від Богацької Ганни Тимофіївни, 1929 р. н.,
та Чабан Світлани Василівни, 1958 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ Виготовлення тканини. [40–60-і роки ХХ ст.] Це вже після войни чи в
войну було, ну, я не була ше самостоятєльна – прадіво
те сіяли, мочили його. [...] Це зараз це вже наркотіки.
А перше – сіяли, били його, в кажнім городі було прадіво, бо з нього робили полотно це гребінне. [...] Це
смисл життя це був, тіки ним і тіло прикривали, бо
шо іначе було?! В нас ше є полотно таке, воно славне,
тоненьке, вибіляне. Білили тоже на сонці всьо время,
це в воду мочили, білили, і воно біле робилося.
СОРОЧКА  [40–60-ті роки ХХ ст.] Сорочка під низ
обов’язково, це гребінна була ця. [...] Сорочка така широка, як на бабу шиють. [Довга?] Довга, сюди підтичка,
́
сюди станок,
́ «станок» називався, туто квіточка вишита, маніжка. Хто там вшивав ті полики, туто вишивали [у верхній частині рукава] – це то, шо святошна
[сорочка]. [Чи вишивали на манжетах?] На манжетах
тоже вишивали, це рідко було. [Чи підтичку теж вишивали?] Сподом трошки. [Щоб трохи виглядала?] А це
так, як святошна, де в кого це було, но большинство
не було цего, али є обичай такий. [...] В бібліотеці в нас
музей, там є ше ці сорочки, ше там вона [бібліотекарка] поклала. [Чоловічу сорочку теж вишивали?] Ніхто
їх ни [вишивав], комнірі́ вишивали тако, комнірі.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ [40–60-і роки ХХ ст.] Спідниця.
[Пам’ятаєте одяг з домотканого полотна?] Чо не
пам’ятаю, я в ньому ше ходила, спідницю шила з нього! А то ше є, літники
називали. Штани. А штани
́
гребінні – це в кажного [чоловіка]. А то, як тако до
ходу не було чорного, то в якусь краску красили штани, шоб були чорні, бо білі спідні – то це так. А більшинство у білих [штанах] ходили, на полях косили
косами. [...] Верхні [штани] красили там, які були
бур’яни, в горіху, будзині.

Ф
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ГОЛОВНІ УБОРИ  [40–60-і роки ХХ ст.] Хустка. [Жінки всі у хустках обов’язково мали ходити?] В хустках,
обов’язково в хустках повинні бути. Мила ни було,
тако, наприклад, мила не було, не повню після війни,
то коло шипотів [джерел] цих прали хустки. Брали
глини жовтої, і в тій жовтій глині місили ті хустки, замастювали в ту глину, а тоді під тою проточною водою
змивали. І вони [хустки] були такі славні, жовті, жовтоваті – так випирали.

с. Грабарівка

ІМ

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [40–60і роки ХХ ст.] [У неділю зранку наряджали молоду у
плаття і фату?] Да-да, там «велін» у нас називався. [Це
як фата?] Да, типу фата. Ну, це така була, таке було, не
було де достати цего [веляна]. Та тут була одна в нас
жінка, Голодудко її прізвище, Марія. Та лиш в неї був
цей велін, та треба було заплатити за нього, це ж принести. [Це позичали?] Позичали, це позичали. І цим
[веляном] прибирали молоду. [Вінок робили з воску?]
З воску вінок, тожи, в силі робили. [Жінка якась була,
що робила?] Жінка була, Ганна Побуральна, да, Ганя
Побуральна, яка робила його [вінок]. В мене навіть є
фотографії, бо є такий вінок, був зробляний. [З різними шишечками робили?] Да, спеціальними, з білого
парафіну, з білого парафіну такими квіточками зроблено. Бувало так, шо якшо спека, то навіть на тій молоді
можна було лиш фляки найти, бо топилося, розтоплювалося, таке тоже було. Зараз цього нема. [Який одяг
був у молодої?] Одяг був різний, як хто міг, но більше,
шоб він був світлий: або білий, або жовтий, такий, або
блідорозовий, отаке. Ну, а якшо осінь – то біла кофточка, десь в’язана, хто як міг, а то й було просто полотняне
ше. [Чи одягав молодий костюм на весілля?] Такий костюмчик, хто як міг, простий. Більши прості костюмчики, і то було тяжко достати його. Треба було в магазіні,
шоб купити метр або два [матерії], треба було з ночі
сидіти і чекати черги, якшо тобі попаде. [Чи виготовляли молодому квітку теж із воску?] Тоже, букет, в нас
називалися «букети», букети молодому і молодій, були
більші букети такі, а дружкам і ворникам були менші.
Це було з такою довгою лєнтою у молодого і в молодої. [Всі вони були з парафіну?] Да, тоже з парафіну, все
було з парафіну, не було ніякої хімії, там своє було всьо,
натуральне. [Молоду покривали хусткою?] Хусткою,
да, да, хусткою, якою там – шерстяною, з квіточками.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [40–60-і роки ХХ ст.] [Який верхній
одяг був?] Чугаїна і куфайка. Це куфайка – це святошна, вже пізніще потом були, як зараз називають їх це
«шурки», це вже за совєцької [влади]. Це чугаїна, кужух в кого був – це ше дуже богач був, бо мав кужух
з чугаїнкою.
ВЗУТТЯ [40–60-і роки ХХ ст.] Босі по стерні, такі босі,
шо в мене (шо, лиш в мене) дюри такі в п’ятах були.
Всі баби босі ходили. Це ж стерня колюча, сюдиго подряпає ноги страшно, і так ми ходили, в’язали. [Виготовлялии, може, постоли, дерев’яшки якісь?] Хто
дерев’яшки мав, а хто постоли. Правда, я в дерев’яшках
ходила тоже, а в постолах – нє. Це дерев’яшки, це було,
в мене брат був в цему, в Днєпропетровскому городі, та й він нам вислав (нам було легше за дрантя це),
вислав нам куфайки, по дві куфайки і черевики це,
не дерев’яшки, а черевики. І походила-походила в черевиках, порвалися підошви. Шо робити, де ж взяти
других підошвів? [То дерев’яні зробили?] Да, дерев’яні
зробили, та й так.
ГОЛОВНІ УБОРИ  [40–60-і роки ХХ ст.] Хустка. [Жінки
усі ходили в хустках?] Обов’язково всі у хустках. [...]
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Ну, дехто мав стецові
́ такі [хустки], про свято вийти,
а так – гребінні пошили.

вишиті, чохли вишиті. Так колись було. Ни було ж ні
краму, нічо. [Що називаєте чохлами?] А чохли – це
туто тако ось збори, а туто такі широкі. [На рукаві?]
Да, рукава, і туто дуже мережки такі, дуже гарне вишиті. А в жінків полики – туто такі букетики і тут,
і тут такі розочки, і на грудях такі розочки. Дуже гарно було вишито, дуже гарно ходили, куди тепер тому
крамові. А хто ни хтів ходити в білому, то красив в
бузину (оцю чорну брали), мочили цю бузину і в бузині виварували – і воно було чорне, синє. [Сорочку
чорнили?] Сорочку чорнили ото в цибулі. Да-да, чорнили, а хто хтів, то цибулинням, ось з цибулі. [Як вона
називалася?] А як вони називались? По-моєму, ни рубашка, нє, а сорочка. Ни рубашка, рубашки ни було,
шоб це тоді казати рубашки. [Казали просто сорочка?] Сорочка, да сорочка. [Яке завширшки полотно
брали на сорочку?] Була двацятка полотно, но от дванацятка полотно, от двадцять четверта, таке полотно.
То це вже два дісятка – це на сорочку, груба йде на жилєтку. А вже двацятка і вже двацятп’ятка – вже тонше,
багато вже воно вичесалося, і вибили його, і мочили
його, то вже тонше. Те тепер рубашку купила, те купила, комізона купила, а тоді нє – тоді сорочки були.
[Зі скількох пілок складалася жіноча сорочка?] Жіноча сорочка складалася з двох – перед і зад тіки. По
боках вшивалась, а туто вирізалося, туто біше тако,
наперед вирізалось, і вишите, шоб знати, а тут тако
попід шию воно. І це з двох кусків зшита, і всьо. [Чи
робили вставки збоку збоку?] Нє-нє-нє-нє, поясом,
я тобі ка[ж]у, це були пояси ці пояси. [Полотно отут
було зшите, десь посередині, чи воно було суцільне?]
Нє, воно було ціле тут і ціле ззаду, по боках зшито.
Тільки спереду туто в бабів на грудях були вєточки.
[Вєточки?] Ну, такі складочки – одна складочка і друга, і тут одна і шоб одлічалося. Озьдо диви, тако озьдо,
диви! Зшито! Раз і два зшито, потом знов зібрали два
так, два на грудях! А в чоловіків, то отак якось попід
пахви отако сюдаго прошивалось, в чоловіків так от
пахви, тако трошки сюди, і так, і тако сюди, так. А в
жінок на грудях, то це по дві вєточки зшивалось отак.
[Це просто так тканину закладали і пришивали?] Дада. [Як називали сорочку, зшиту із цілих кусків?] Як
казали, шо ни казали рубашки, а сорочки. [Чи казали «додільна сорочка»?] Додільна? Може, хто й казав,
я так ни чула. Як у нас там вбирались. Те пошиє довгу
такуго, а те коротшечку шиє, хто яке ходив. А, як ни
хватає вже цього полотна, то тут поперек зшиваїця,
ше даєця. [Як називали таку сорочку?] Ти думаєш я
знаю? Забула як вона, но вона дуже збираїця тутого,
ти шоб знала! Як щас помню, такого сильно збираїця,
дуже збираїця, такими кубиками, і на рукавах туто
дуже збираїця. Ану-но я подивлюся, десь у мене, десь
колись була така, збиралась. Як же ж вона звалася?
[Чи були в жіночих сорочках вставки на плечах?] Нє,
вставок ни було. Підкладки оце тако, шоб стояло, як
типер підкладают, да. А тут вирізали! І тут дуже збирали! Я ж тобі ка [ж]у, вирізано і тут сильно отако, раз
коло разу, раз коло разу, так воно якось тако кубиками получалося. Сильно дуже туто вони збира, тако.
[Чи були сорочки на кокетці?] Отут зібрано, да-да-да!
На самих грудях дуже збираїця, і туто тако по дві вєточки, шоб це на грудях. Я ше помню, як ми колись з
мамою, як шили ці вєточки це ж вручну, всьо ж вручну. Я голку сидю засиляю, в мене мама шила. [Де в
жіночій сорочці розрізали пазушку – спереду, збоку,
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [40–
60-і роки ХХ ст.] [Який одяг був колись в молодої і
молодого?] Молода так – шось ситцове, знаїш, шо таке
ситець? Такого плаття не було, як зараз, дорогого. Голубенькі спідничка і кофточка, і цей віночок. Хто в
розовім, хто в голубому, хто яке мав. Шось в білім не
робили. [...] Ну, тоді практично робили, шоб можна
було в ньому і ходити, бо в білому [щодня не ходитимеш]. [То були кольорові плаття?] Да. [...] Світлі,
бажано, шоб світлі були. [...] Рукави тако, манжетики
попришивали. [Яке взуття було в молодої?] Взуття –
хто яке мав. [То вже щось купували?] Ну да. [...] Балєтики, чи які тоді були. [...] По погоді як було, я знаю, як
там. Літом – то канєшно туфлі, а зимою – сапожки чи
чобати, бо тоді чобати були, ни сапожки. [Як одягався
молодий?] Кустюмчик, було, навіть триковий. Знаїш,
шо таке триковий? Простий кустюмчик. [Якого кольору костюм одягали?] Хто який мав. В нас тоді не
було таких, як зараз роблят. Обично, як тимненьке такего, простенькі, дешевенькі – такі кустюми були. [Чи
покривали молоду?] А як вже приїжають до молодого,
то вже вінок снімают, а нанашули є – накривають молоду хусткою, а в тім віночкові гуляют дружки.
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Погребищенський район
с. Плисків

Записала М. Куряча у 2016 р.
у с. Плисків Погребищенського р-ну Вінницької обл.
від Бойко Надії Василівни,1938 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Середина ХХ ст.] На, ну, прали, чесали це полотно, сіяли коноплі, потом в ставку мочили, потом молотили,
прали, чесали, потом на веретено. Десь у мене озьдо в
стільці, диви, не скажеш, шо брешу, озьдо дирка. Бач
як? Оце сюди веретено встромлялось, і кожуль такий,
і це прались нитки, а потом білили його, і це шили
сорочки, да. Це дирка там, і це там кужіль стояв, і це
тако цим сучали його, і воно пралося і моталося, да.
[Чи пам’ятаєте, як ткали полотно?] Я тіки пам’ятаю,
як ми замочували в річці і сиділи, шоб ні, бо крали
ше, в кого ни було, та й крали. У річці замочили та й це
каміння приклали зверха, шоб як бура чи шо, шоб ни
понесло його. Чи дощ, чи заливи, тоді дуже такі дощі,
як загримить та й такі зливи були, та й ці коноплі тащат, а ми так по річці, а ми догоним, ловим, плачемо,
шоб воно [не]втікло, а це ж наше, це ж наше. А потом
такі були верстати дирив’яні роблені, і на вирстатах
його качали. Сукали, веретено, а потом ми його на
веретено, дядина, ше ж ни ми, дядина ше прала його!
А потом в’язали його..., дванадцятка були полотно,
на двацятка полотно, двацить п’ятка. Це на двінацятка – це жінкам сорочки, а вже двацитьп’ятка – чоловічі такі сорочки довгі такіго, штани ці тоже білі, но
красили. В бузину красили чоловіки, а баби красили
у цибулинні, і цей пояси були такі широкі тутого, такі
хрензлі виторочані були, в’язані – таке було.
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зшила, зарубила, і це такі спідниці були колись. Колись ни було швачок, ни, шили самі тако. Коли появилися уже магазини, і в магазинах уже трошки було
таке, крам, як колись брали на шпалери, таке поле
синє, а зелене листя і червоні квітки (по шіїсят п’ять
копійок метр воно було). То це мині мама набрала
була на спідницю, то пошили мині в складочки. Боже!
То я так тіки її про сьвато мала. От баби були – це
спідниця вишита. А потом вони таке полотно брали,
красили, і так саме вставляли сюди чирвоним таким,
дуже-дуже воно одліталось, гарно було. [То це Ви кажете вибійка була, так?] Да-да-да. [Брали, вирізали з
дерева якусь фігурку, прикладали до спідниці і вибивали її, так?] Да-да-да. Хто яке хтів, знаїш, хто яке, хто
які хтів – хто квіточки, хто дзвоники, хто тюльпанчики, хто такі якісь заляпані, такего було шось. А хто ни
вмів – то тако хрестиком, хрестиком, та й всьо. Як хто
вмів. Ни всі вміли вишивати. [Чи прикрашали спідницю різними стрічками?] Була. А от зшита оця спідниця ціла, а потом от в гарбузинні, цибулинні покрасили. От сюди вже вставили тако [Стрічку?] Да, отакі
вставляли, сюди нашивали, наверх так нашивали. [З
чого були стрічки?] Такі самі, всьо полотняне, всьо
полотно, тіки красяне, вирізане, покрасяне, обкидяне
тако кругом, шоб ни торочилось. Це було, а потом в
бузині покрасяне тоже вставляне, а потом ше. В чому
це ше красили? Но три сорти було – ше зелене було,
но в чому зелене красили, от я ни знаю, в чому це зелене красили. В цибулинні я хустки красила. В бузині
я тоже красила. [Чи пришивали шовкові стрічки?] Як
багаті мали, то пришивали. А як бідні ни мали, та й
шо пришити? Багаті як мали лєнти – всякі пришивали, і всякі, воно гарно вишито, всяка лєнта, та й йде.
Хто хтів, шив собі, а хто ни мав за шо, [...] то й ни
мав. [Жінки носили спідниці зі стрічками?] Носили.
Носили тіки молоді, дуже такі молоді. А вже як такі
пожилі, то нє. Полотно, і це тут обшита [спідниця] коричневим, а тут зеленим, і всьо, і всьо. А молоді такі
жінки – то ходили гарно, обшивали. [Чи обшивали
оксамитом?] Хто мав, то обшивав. Ни всі мали, ни всі
могли за шо купити... [Вибиті такі орнаменти були по
всій спідниці чи тільки низом?] Нє знизу, отакого йде,
отакого знизу йде. [Якої довжини були такі спідниці?] Довгі носили, довгі, десь отакого. [Скільки метрів
тканини брали на спідницю?] Шити – два метри, шоб
расна була, а то – в три пілки, а то два з половиною чи
три метри, як баба такаго обширна. Смотря яка баба.
Як обширна баба – то три пілки брали, а як така середня – дві, а як така, як озьдо я, то півтори брали. Фартух. [Чи носили фартухи?] Фартухи тіки баби, шо
куховарили, ходили. А в дівчат фартухи, якшо так –
на весілля, то вже вони тоді такі фартушки, отуто
дуже зібрані гарно низом, і такі невеличкі. Жилєтки
покрасяні в цибулинні, і фартухи покрасяні в цибулинні. [Якого кольору були фартухи і з якої тканини?]
З полотна, воно красне всьо, з полотна. Ни було тоді,
як вже потом стало жити добре, то вже всякі, то вже
були кольора. Ни було з чого, одно полотно. [Чи вишивали фартуха?] Вишивали, вишивали квіточками, такими розочками. Листя, корінчик коричневий,
а сюди роза така вишнева, а сюди – сюди листочок і
сюди листочок, і вгорі листочок, а тут вже тіки розо
ва роза йде. А тут голуба роза йде, та й тако, низом
йдем, а ззаду нє, а тіки тако перед такий шар. Вишивали. [Дівчата носили фартух зі спідницею?] Да. [Жінки
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ззаду?] Була про сьвато, то в них була розрізана так,
а туто такі балабушки зшиті. На грудях балабушки.
А в дівчат, то вобше дуже всякої бавенни, були такі.
Отакіго ціго, на кажні такі здорові такіго намотані,
то вони їх бритвочкою порізали, та й такі гарні, шо
куди! [Це такий намотаний кружечок, так? Нитками?]
Да-да-да, потом розрізаїця бритвочкою, це дуже гарно було. [Чи були в жіночих сорочках стоячі комірці?]
І в жінок були тоже, от як же сорочка? От воно збираїця, а тут кругом даєця комірчик остакийго. [Високий чи ні?] Да, і так, а туто в жінок, і в’яжеця воно
тут. [Чи були виложисті комірці?] Нє, ни було, прості
такі. Це як вже як хтять, як потом як такі вже робили
про сьвато жінки собі десь вийти тканини, вже прали
тоншечкі, то тоді вже вони робили так. А так, то буди
стоячі такі. [Як називали комір?] «Комір». [Чи вирізували в сорочці викот для шиї?] Нє, оце я тибі ни скау,
я ни знаю. Я знаю, шо мама шила, шоб вирізати на шиї
соро, як ти виріжиш? Сьоровно воно буде тако, хіба
це шию, то я ни, от цього я ни бачила в мами, ни скажу. В мами я знаю, шо мама різала з двох кусків! Туто
гобрізала, це туто пошивали боки тоді, туто перед обрізаїця такого, тако обрізаю ця, вставляюця такаго,
і тоді сюди тут всьо під зборки йде! [Чи врізали кінці
рукава?] Рукава врізали? Ну, як же ж, сюди вставляїця
рукав отдєльно! Чохли? Чохел? Чохел – от йде рукав,
озьдо пришили, а тут даєця отакіго чохол, і сильно
збираїця, дуже в два ради нитками, сильно вони ж
широкі, збираїця по руці, і під цей чохел озьдо тако
підшиваїця. Це я й бачила, як мама шила. [Як закінчувався рукав – вільно, манжетою, чохлом?] Манжет,
нє, чохол, чохол, по-моєму, звався «чохол». А манжета – це от тоже шось звалося, шо це воно звалося, я ни
помню, но чохлом називалось воно. [Як оздоблювали
сорочку?] Оздоблювали. [Вишивали як?] А, вишивали. Ну як? Хто хтів хрестиками, а хто хтів гладкою. То
от шиют на тканині щас, а тоді нє – тоді по цьому полотні, воно ж грубе, і це крейдою провела, ше в сажу
взяла чи в бузину. Бузини надушили – це таке чорнило було, бліят з курки, з гуски де тако було, де тако
пір’ячко зачесали – це така ручка була. Це було, це так
писали. [Якими техніками вишивали?] Зелені, чорні,
в чоловіків були манішки чорні, а в жінків як ідут тако
ціго квіточки, то коричньові йшли. Вишиті коричневі,
а квіточки зелені, вишневі, голубенькі такі всякі. А в
чоловіків такі тільки чорні вишиті вишневі квіточки й
зелене листя – всьо. В чоловіків всьо було хрестиком
шито, всьо хрестиком. А жінки хто хрестиком, а хто
гладдю, ни всі були же ж хрестиком. Я гладьою вишивала, хрестиком вишивала, то я це знаю. А в чоловіків
ці такі, коміри такі стоячі, і манішка тако сюдиго застібаїця. В чоловіків гинача вишивка була – хрестиком вишивали чоловікам: комір і цяго манішка туто.
Манішка туто вишита, на гудзічках манішка вишита,
туто сорочка i пояс. [Чи був в сорочці комір і який?]
В чоловіків, в чоловіків були комира, ни так розложані, а такі стоячі. Вже от порвалася там сорочка чи шо,
вже баба тут одрізала сюди, сіла, вже пошила хлопчикові штани чи сорочечку вже. Пиришивали дуже, і то
руками, руками так, і були наперстники на пальцях,
шоб ни кололи, руками всьо шили, руками.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС  [50–60-ті роки ХХ ст.] Спідниця. Спідниці такі расні в бабів були. Расне таке дуже.
Отаке взяла, туто в складочки, зборочки зібрала туто,
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ки були, шили піжаки отакі. На ваті піжачок, такий
довгий, пальтів ни було, «сачки» називалися. В мене
на горі десь ше є один. В нас був один сачок, мама, сестра, на нас трох, то одна хустка і одні чобати. [Що
таке сачок?] Ну, такий сачок – такі піжаки шили, такі
піжаки. Мама прийшли, скинули, то я взула, вдягнула,
пішла в школу, а сестра вже ни йде. На другий день
вже сестра вдягне, один піжак був на нас трох, і одні
якісь шкурбунці – оце так ходили. Отаке було життя.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Перша половина ХХ ст.] Кожух. [Чи
ходили в кожухах?] А хто були багаті, то ходили в
кожухах. Багачі мали кожухи, ходили в кожухах.
Шили, вівці тримали, лупили, кожухи шили, жилетки [на зиму] шили. А ми шо? Ми ни мали нічо.
Свита. [Чи носили свити?] Чоловіки носили свити.
[Який вигляд вони мали?] Ну, от як воно називаїця? Двадцитьп’ятка – таке грубе полотно дуже і таке
широке. Такі широкі, як халати – то такі свити були.
Обмотався тимо, підв’язався і всьо. Рукави, з рукавами. Свити були в чоловіків це такі. А потом вже стало жити, то вже королі тримали, то з королів шкури,
шили жилєтки, то тоді видумували такего, а тоді ни
було з чого.
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носили такого фартуха?] Нє, молоді ни носи[ли], це
тільки жінки носили цього фартуха. Штани. Були,
були такі, от як знаїш, як шиют такого, та й тако як
то клинчики вставляли. Такого, такого звіци вставлялось аж сюдаго тако. Тут вузенько, а сюди ширше,
ширше і ше ширше, ширше-ширше! Туто, де коліна,
вставляли, да. Як чоловіки шили штани ці полотняні,
то вони вставляли. Той чирвоне, той гарбузове, а от
це з бузини отакі, як-то лампаси. Називали чоловіки
це «штани з лампасами», були це вставляні вони, лампаси. Пояс. Полотном обгортуїся – і пояси такі. Було і
пояси такі широкі, вив’язували туто на кінцях хрензлі
такі, торочили їх довгі. І красили – хто хтів синє, хто
в цибулиння, хто ше в чомусь, ну хто придумає, хто
в зеленці. Ці в кажного чоловіка були зелені пояса, ці
пояси підв’язані, а в жінків були в цибулинні – жовтогарачі. [Якої ширини були пояси?] Такоїго ширини
пояси і такі довгі. З хрензлями! Такіго хрензлі! І такіго виторочані звідти, і це туто зав’язані збоку, і це ці
хрензлі десь отако. [Чи залежить від того на який бік
вони висять, жінка одружена чи ні?] Як одружена – то
на праву сторону, а не одружена – то на лєву .. [Як пояс
Ви робили?] Так саме, так саме це полотно, ткали його,
мочили його, ткали, а потом в’язали. А я пояса помню,
як робила мама. Коноплі, дратва (така щітка залізна),
і це чешеш і чешеш, а воно таке тонке, тонке робиця.
Тоді на веретено, і в стілець, і це тако тфу, і потрошки,
і воно в’яжеця. Типер продаюця нитки, а тоді нитки
[саморобні], і тоді цими нитками в’язали, накручували, пояси в’язали. [Крючком в’язали пояси?] Кручком,
кручком-кручком в’язали.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [50–60-ті роки ХХ ст.] Вінок. [Чим прикрашали голову?] Вінок [з] барвінку.
Віночки робили дівчата тако. Сьвато якесь – віночки
плели, кульбаби, дуже віночки плели на голову такаго. Та й танцювали, збиралися. Я помню, як ми цего
кульбаби наплели, з барвінку листя це зелене, і такі в
віночках всі танцюїм, за руки всі. Стрічки. Дівчата –
то це лєнти в’язані, бо це як ни дівка іде, як у неї в
голові лєнта ни зав’язана, да. Кабзур. Для голови жінки шили кабзурі. «Кабзур» називався він. Отако шила
кабзур оце стара така баба, як це я, і туто шилось такого, і туто зарубл[ено], і туто на мотузочок зшивали
всенькі коси, і туто зв’язувала, косей ни видно було!
Намітка. [Чи носили намітку?] Носили, носили.
Я ше так чуть помню, як носили. Її, по-моєму, ось так
зав’язували, ось так, кажиця, її зав’язували, да. Жінки молоді носили. [З якого полотна намітки були?]
А вже тоді вже десь їздили, то вже набирали і перкаль,
чи якесь голубеньке, таке простеньке, знаїш? [Розкажіть, яка намітка.] Яка вона була? Ну як тобі сказати?
Вона була хустиною, і ни хустиною, но вона така була
ця намітка, шо отако, як то шарф, по-мойому. Як це
шарф, ось тако брали його вдвоє дівчата, [...] і це туто
тако зав’язували спереду всьо. Хустка. [Чи носили
жінки хустки? З якого матеріалу? Якого кольору?] Шо
хто мав, хто полотно покрасив в бузину, хто полотно
покрасив в таку, а потом як вже повиходили хустки.
Такі були хустки потом, як вже стало добре. Така велика хустка: оце один цвєт, як сонце, вишневе таке,
чорне з хрензлями. Друг[і] – так штири, такого штири
кінці тут, тут, тут штири кінці, то це можеш в’язати
штири ради, на однакові хусці, на однакові ни однаковий цвєт. Тут зелене, дуже колір гарний зав’язуют,
тут голубий колір дуже гарний, тут вишневий дуже
колір гарний, а тут жовтогарачий колір – дуже гарно,
в хустці. В одні хустці це було штири хустки, но така
здорова. От сьодні зав’язала вишневий колір, завтра
йде – зав’язала зелений чи голубий колір. [Це такі
продавались?] Да, продавались такі. [Жінки самі вишивали хустки?] Нє-нє-нє, хустку ни вишивали. Хустки вже потом були в магазинах, дуже гарні всякі. Це в

Ф

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [50–60-ті роки ХХ ст.]. Жилетка.
В чоловіків і в жінків жилєтки [були] полотняні, покрасяні, сині. І це покрасяна: та в цибулинні покрасе, а та в бузині покрасе, шоб ни біла, бо білі – маркі
жилєтки. Жилєтки носили дівчата всі. Та й туто були
як жилетки, та й коло кішінів туто та й всяка вишита,
то лєнта така, так лєнта, так лєнта... А лєнточки – то
вузесинькі всякі були: і зилені, й розові, вишневі, сині,
всякі. Це ці лєнточки нашивали, хто мав за шо брати,
а ми ни мали. [Що означала кількість стрічок і їхній
колір?] Ось так двух я знаю, шо туто тако це йшло, як
це вони називались? [З самого низу, так?] Низом озьдо от тут іде голубим або коричньовим обшито дуже,
тут іде зелена лєнточка цяго обшита багато, тут іде
вишнева лєнточка така гобшита, тут іде синя, голуба
лєнточка. Синя гобшита, а тут іде розова гобшита,
а тут іде сіреньова – та й так гарно було! [Вертикально так розміщені?] Да-да. Поздовж на жилєтках ідут,
так поздовж лєнточки шиті були. От як озьдо жилетка, щас розка[ж]у, зразу туто йде коричньове, потом
іде зелена, потом іде вишнева – та й так гарно, шо
куди! [Безрукавки оздоблювались тільки поздовжніми смужками чи були там ще й квіточки?] Жилєтки?
Були, хто як хтів. Хто вмів – обшивали лєнточками,
хтіли вишивали. То жилєтки, то гарні були, бо всякі
такі мережки коло кішинів, дуже гарні були ці лєнточки. [Тільки спереду була вишита?] Тільки озьдо перед
і кишені, і так, а там всьо чисте було. [Спинка була суцільна?] Як така середня жінка, а як огромна жінка, то
була і з двох, зшивали. Кофта. [Жінки носили кофту
чи сарафан?] Зразу ни носили, а потом як вже стало
жити, то вже купляли. А тоді з чого – були ті, ну с полотна, а тоді кофтів ни було вобше. Сачок. Тоді швач-
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ідут голубі, потом ідут вишневі, потом ідут розові,
і це туто тако вперед. [Розкажіть, яку зачіску молодій
на весілля робили?] Чесали коси, розчисували коси,
лєнти заплели і в’язали, веліна збирали. Ну, це субота, це приходив до коси він, брат – продає її [сестру]
і розплітає. І співают: «Ни стій зятю за плечима, / Не
кліпай гочима. / Встроми руку в кішеню, / Вийми грошей цілу жменю, / Поклади на тарілку / За нашу дівку». [На весілля кухарка одягалась у] фартух, і ложка
дирив’яна такаго, шо здорова. І це вона горілки наллє
в ту ложку щас повну – і це всіх припросює, і сама з
ложки п’є. Одяг у календарних обрядах. Сорочка біла,
а ця покрасяна бузиною жилєтка з кішенями, і як це
сьватки чи якесь сьвато, співают! Як станут калядувати, попід хати ходити, то зглядаїця село!

Теплицький район
с. Орлівка
Записав С. Довгань 16 липня 2004 р.
у с. Орлівка Теплицького р-ну Вінницької обл.
від Поліщенко Ганни Федорівни, 1909 р. н.
(передано мовою записувача)
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мами була ше така хустка, то ми з Галькою порізали. Її
дві вийшло з їдної, і мині дві. Вона взяла зелений цвєт
і голубий, а мині вишневий попав і жовтогарачий, помоєму, мині попав цвєт. [Які способи пов’язування
хустки Ви знаєте?] Закутувались так, як типер закутуюця. Накидки ше були. Я знаю, шо великі хустки,
то казали «накидки». Оце куди йдут чи їдут, накидку
накинула і всьо. Накидки були. Хустку носили, хустку.
Високо, всігда ходили закутані високо. Я ше помню,
мама покійна набрала перкалю, ни набрала, а витрусила цього, і воно біле – марке, то ми в цибулинні
[фарбували]. Цибулиння зібрали в баняк, заварили
його і туди кинули, і вона така получилася гарна хустка, шо куди! Колись же ж все, всьо, шо придумали, те
робили. [Чи видно було по тому, як зав’язана хустка, замужем дівчина чи ні?] Ну, дівчата всьо носили
хустинки назад тако, то це дівчина! А жінки вже носили по-бабському – наперед закутувались. Да, побабському, а дівчата – так назад зав’язували. Так ото
вже вийшли якісь косинки зелені такі, вже в магазин
пустили, жовтогарачі, гарбузові, ну всякі такі косинки. Дівчата сильно в косинках ходили, в косинках, назад зав’язували тако коси, курдуля така, коса заплетяна, закладяна, і цею косинкою перев’язувані ходили.
А жінка вже ходила – наперед кінчики; як зимою, то
назад закутана. Зачіски. [Які зачіски були в жінок?]
А яка – була зачесана. Жінки, дівчата – то всігда за
курду зачесана, і коса, і бант. А жінки – курдулю вже
закрутила, всьо. Хто як хтів: хто коси розпускав, но
біше було заплетені, закрутили. Типер ходят розпустяні, а тоді – нє. [Під хусткою волосся ховали?] А під
хусткою курдуля, коса закрутина, і хустка йде. Як молодиця чи дівка – та й така туто коса. Коси дуже гарні
були, густі. Типер нима в дівчат таких косів, як тоді
були. [Дівчата як заплітали коси?] Коси заплітались
тако звіци, звіци бралось, аж туди, звіци так саме і
такіго коси довгі. Я як такі довгі, шо закладали, то в
три ради. Кругом голови в три ради гобмоту[вали],
такі дуже здорові, гарні коси були в дівчат. [З якою
зачіскою ходили одружені жінки?] Косу ни заплітали, а курдуля була. [Як «куркулю» робили?] То от так:
зачесала, змотала, і отако на голову обмотала. Типер
приколки, а тоді шо – замотала мотузочком, зв’язала,
всьо. І грибінцем пришпилила, всьо, курдулі були.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Перша половина ХХ ст.] У випадку згоди дівчина повинна
була перев’язати сватів рушниками, що сама вишила.
А молодому на пояс прив’язувала хустку. У церкві молоді ставали на вишитий рушник, ліву руку молодого
прив’язували до правої руки молодої рушником або
хусткою. Молоді сідали за спеціально приготовленим
для них місцем на кожусі. Під час розплетин молоду
садили на діжу, яка була застелена кожухом. Після
розплетин свашки покривали молодих хусткою. Потім молодий дарував тещі чоботи. Мив їй ноги горілкою, насипав у чоботи зерна. Одівши їх тещі, молодий
із нею танцював. Старе тещине взуття він перекидав
через хату або закидав у кущі. У понеділок проводили «обжинки» та весілля для батьків, за умови, якщо
в них не було більше неодружених дітей. Батькам робили вінок із колосків, польових трав, квіток – «обжинковий вінок». Цей день ще називають «вінком»
або «циганщиною». Батьки перев’язували молодих та
сватів і свашок рушниками або хустками.

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [50–60-ті роки ХХ ст.] Намисто. [Чи носили жінки намисто, персні?] Ну, хто
як, хто шо мав. От намисто носили, дуже колись було
гарне, дуже гарне. Намисто носили, туто такі низки.
Чудно, як ідут баби ці, молодиці такі, та й туто тако
це намисто висе вздовж. І так саме дівчата. Дуже намисто було жолудневе, дуже в мене гарне – таке жолудя вишневе, а по краях воно тако сюди, наче бльозком, і сюди бльозком, здорове таке намисто. Сережки.
А потом уже, як уже почало лучче, вуха кололи, в мене
тоже проколяні вуха. Колола вуха жінка. Ходили до
жінки, вона нам наминала милом, тоді проколола голкою. Вони гниют дві ниділі, ці вуха гниют... Тоді вже
кульчики були, всякі такі жолудя. І кульчики такі вишневі [у комплект до намиста] були дуже в мене гарні.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [50–
60-ті роки ХХ ст.] Оце як іде молодуха на весілля
просити, то це тіки ці полотняні сорочки, от як в цих
лєнточках, так вдягне, і жилєтки тако в цихо лєнтах.
Лєнта така: туто коричньові, потом ідут зилені, потом

Томашпільський район
с. Стіна
Записала Л. Пономар 26 липня 2000 р.
у с. Стіна Томашпільського р-ну Вінницької обл.
від Сідак Клавдії Гнатівни, 1905 р. н.,
Прокопової (Павлюк) Клавдії Микитівни, 1908 р. н.,
Пелех Ганни Іванівни, 1926 р. н.,
та Олійник Ніни Маврикіївни, 1935 р. н.
СОРОЧКА  [Перша половина ХХ ст.] Дівчата в сорочках
були. Так бігали, і так бігали, і довго так пошитими.
Як дитина, як воно ще мале, бігає. [Чи примовляли
щось, коли перший раз одягали дитині сорочку?]
Кожна людина своїй дитині, шоб добре було, так
щиро і казала. Шось шепче. Так, як Богу молилися,
шоб здорове було та шоб так... [...] Я знаю, шо я до
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воно шите. Катушкові нитки красили. Був купервас
колись, тепер його нима. У копервасі розітреця, теплинькою водою намочиця, ті нитки з катушки намотаєця й намочиця в той купервас, та й тоді в попелі. Та й в тім попелі перемнеться, в гарачу піч покладитця і так, вони... Потом випереця, вони жовті.
[...] А потом вже не було банбаків цих, те й вже ті
носили. Мама [Олійник Лариса Василівна, 1909 р. н.]
і бабуся ще робили банбак. Колись банбак не такий
був, як тепер, – гарний, крута нитка була. [Продавали нитки бомбакові?] Бомбак – нитки, паками тако.
[І з них ткали сорочки?] Да. І снували, і робили, і сорочки шили. Продавався бомбак. Катушки були, і катушки робили. [Чи використовували для ткання полотна дві нитки для ткання – бомбакові і домоткані?
Як називали сорочки?] «Суршкові» називали. Ну, це
бомбак снуєця, а із прядива, поверх прядива, і воно
получаєця суржиком. А потім уже ни стало тих банбаків. Іначі були сорочки якісь, вишивали. Таких, [як
у нас], не було. Мої мамка, то чисті білі [сорочки] собі
тримали на смерть. Із парасолькою токо. [...] [Чорні
були низзю вишиті?] Оце низкою шиті. [Вовняна нитка?] Нє... Купували той... Тепер їх нема. Це ше тоді. Це
вишивали полики низкою. А порукавля виноградом,
чорними. [Ви чоловіку теж пошили минькети?] Фалдочки. Це гладьою. З катушкових ниток. Зубчики. Це
парубоцька, він оженився в ній. А тоді вони, комніри
були, і туто затягалося застіжкою. Такі з маніжками
старі ни ходили. [Вишивали їх?] Старим не вишивали. Просто сорочка, відложний комір, тут пазуха
і застіжка тут, биндочка. Біла чиста сорочка. Рукав
зарубний отако. Без менькетів. Сорочки молоді були
вишиті, і маніжки були, ото квіточка тако, молодий,
у старих ни було. Така маніжка пришита, квіточка
туто вишита. Під коміром. Після 1920 року в артілі
шили чумачки – були такі сорочки. Кругом низкою
шили, і маніжки сюда, і з минькетами так шиті рукави. І сподом низя, і комір низьою, маніжки низьою –
це були чумачки. Чумачки, блюзки вишивали жіночі,
і моє шитя всьо в експорт йшло.
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школи ходила, то не було чим тоді ходити. Ой, дуже
були недостатки. Шо зробим на верстаті, тим і вбирались. Cамі перші сорочки шили з гребінного полотна. Зараз того гребінного нема. Коміри були і лежачі, і стоячі, але більше було лежачіх колись. [Як на
лежачий комір казали?] Отложний. [Ці сорочки були
до підтички чи цілі?] Як кому: як жінці, то цілі, а як
чоловікові, то чьо вони будуть аж сюди. То станок,
а то підточка. [Було так, щоб тільки станок, без підтички?] То до хазяйства, то вже лиш до роботи. То без
труда, пошила та і всьо. Отут вишивати, отут гєстку
класти. [Вона з двох пілок?] Буває з двох пілок, а є так,
шо ше й третю вкладати. Клинці вкладати усередину.
Тут є сорочка, шо ще я була у ній убрана, укладена
підточка. [У станку?] Є шо тут добавляють, якшо
вузьке полотно, то отут. Ластки вставляли. Є сорочка
з лесткою, а є сорочка так, прамим, до воротніка. Це
основа, а це наткання. [Рукави пришивали до наткання чи до основи?] Обично до полотна, більш за всьо.
Ну, на основу, це ж ви на верстат розкидаєте, навиваєте основу. Як уріжеця коли, як яке полотно підходить. [Казали «чохли»?] Манькети. Були ціленькі, і з
брижами. Є брижі, є пшеничка, тако якось, квіткою є
збирають. Я не збирала. Я лиш ті, такі фалдочки клала, тако фалдочки клала до рукава, а того я не збирала. [Я бачила, що ці манькети можуть бути призібрані, а можуть бути просто прямі.] Просто пряменькі.
[Ви вишиваєте сорочки?] То порукав’я, а це полики.
А то «лестка» у нас називаєця, а то «станок». Ґестка
пришивається до станка. [Коли внизу вишивали сорочку, то казали «подолок»?] Ни подолок, а підтичка.
Є пошиті, клинці були і всьо, підтички. Вишивали
[підтичку]. І лєнтою вишивали, і якимось таким-о
вишивали. Линта, я сама вишивала линтою. Тако вишивали, чорною ниткою. І низью, і линтою. [Вишивку було видно з-під запаски?] Виглядала. [Посередині
пазуха була?] Пазуха, да. Погрудки осьдо вишивали,
гарно було в погрудках. [Ззаду погрудки не робили?]
Ні. [Казали, що це святкова сорочка?] На свято, да.
То святошна, а то буденна. [Чим вони відрізнялися?]
Святошна – то та краща. Святошна повишивана,
всьо, а то буденна – вишивка була, але меньши. До
буднього дня, на кожен день таку маніжечку пошиє,
аж осюди тако полички пошиє. То до свята, до свята, лиш погрудки, маніжки не було. А якшо буденна,
то маніжечка лиш. [Чи вишивали чоловічу сорочку?]
Вишивали маніжки і комнір. [Манькети не вишивали?] Манькети, були з манькетами у чоловіка. То
святошні. [Вишивали манькети?] Вишивали. [Більше
чоловіку вишивали чорні, червоні, білянки?] Білянка – така сама маніжка, ну комнір і маніжка. Зара вже
нема, зара шо пошили на машинці, в тім і ходє. [Чоловік таку сорочку випускав на штани?] Випускав, як
хто. Ще й кутаси΄ були. [...] Мама пошили на весілля
чорну сорочку, і я в ній походила, потім дівкам дала
своїм. І в чорних ходили, і в білянках. [Старші жінки?]
Да. [Оздоблення сорочки.] Рукави довгі були. Шили
миром, і жовті такі були, чирвоні, чорні порукавля
шили такі всякими нитками. Дірочки, то то воно так
в дві ниточки, здаєця, так на дві чисниці воно, шість
ниток і це через дві ниточки, а тут видно дюрочку.
Туда дві чисниці, в цей бік дві чисниці, і в цей бік дві
чисниці, чириз дві ниточки биреця тако, чириз верх
токо шиїця, а тут видно дюрочку, а тут чириз дві нитки, і так воно стає квадратиком, і дірочка. То гладьою
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС  [Перша половина ХХ ст.] Запаска. Запаски були. Чорні. На верстатах робили, вовняні. І основа вовняна була. Доки обгортатися, отако,
тут якось тако затулькували перед, забулькали усе
і всьо, і так ходили. [Запаску підгортали?] А не підгортали, волочили б все. Отако оперезиця, та і хусткою тако сюди затуйкалася. Пояс зверху зав’язували,
і запихали, і зав’язували, як хустку. Тут же опоясиця, і хустку якось запхала. Усі почті в запасках ходили. Тоді колись, я знаю, шо крамного не було нічого,
зробить ту запаску та й зачіпала, та й пішла. [Були
тільки чорні запаски?] Да. Запаска тако обкидалася
всередину, закрутювалося за пояс. Запаски ни засновували. Запаски чисті були. Фартух. Поверх запаски
хвартуха одягали. Так о, тут зав’яже і всьо. Хвартух
з полотна, з краму, з усього був. Поверх запаски. [...]
Колись вовняних фартухів ни шили. Такий з полотна
шили, і так до будного дня тако збирали. [Фартух «на
груди» мама Ваша носила?] І вони носили, і я носила.
Робили всьо на вирстаті. [...] Спідниця. Мама ходили
й в запасці, й в спідниці. Білі не були, красили, бо ни
було в чом ходити. Вовнені робили спідниці. [Купували?] Ні, свої вівці були та й прали вовну. Те й робили
з чорної вовни. [Важкі були?] Ни, вони ни були, бо це
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були хустки. Всіх нема вже тепер показати. Воловині,
на верстаті робили. Вовняні, воловляні. Спідниці й
хустки, і так і ходили – перебивалися. Голодовка, недостатки, купити нігде не було за шо, їсти не було, то й
так. [...] Барашкові були такі, великі ті хустки. Моя ще
є хустка. Тернові були такі хустки великі. То на голову тако закручювались зимою. «Маланкові» називали
хустки такі чорні шерстяні. [...] Хустки були маланкові, ни вишиті, чисті чорні з тороками. Чіпець. «Каптур» називався. Із краму шили. Вже віддана котра,
та й вже коси закруте, та й той каптур уже вдіне. Колись розкручені не ходили. [Одягали хустку поверх?]
Да. Платок. Закручували хустини. Заклали всередину
того коси та й тако скручуєш, та й кругом голови. Закручували, та й каптуром тим обв’яже. Такий шнурок,
тей каптур тако пристане. Жінки зав’язувалися, ті, шо
вже віддані. Зав’язувалися тако під хустини. [Кінчики заправляли?] Ні. Ззаду зав’яже. Закручували, і на
споді, зав’язувались. Чи під шию чи на шию, так от.
Шапка. Шапки [чоловічі] були чорні, смушові з таких
ягнят. І сиві були. Колись такі шапки ті гарні були. [Це
здавна носили у вас такі сиві шапки?] Здавна. Шили з
ягнят, з смушків. [Усередині підшивали чимось?] Підшивали. Зачіски. Дівки носили заплетяні коси. Всі
заплетяні ходили. Щосуботи милися, запліталися. Колись ни було коли їх зачісувати. Все в роботі. На тиждень раз і ізлилась, те й всьо. До кіс на лєнточці бинди
прив’язували ззаді. Голова чиста. В дві коси заплітали і так закладали. Лєнти чіпляла до кіс. Там наперехрест заплітали тако. Те й чіпляла. На биндочці вони
та й там коси заплечені. [Бинду куди вона дівала?] Під
кісьми. Ше й тако попід спід, те й під сподом зав’яже
під кісьми. Та й бинди. Мама ніколи не носили ті лєнточки, вони так бідно жили, шо їм не до тої коси було.
Дві коси треба гарно заплітати, лєнти такі розові і
червоні сюди попускати. [Пустити по плечах?] Да. Попустити тако, шоб видко їх було. [Дитину можна було
стригти до року?] Стригли. Як хто. Є так, шо не можна
стригти, кажуть, до року, але як не можна, як воно вже
не бачить, як воно вже скрізь заросте. [...] У дві тако
заплітали каси, потом закладали. До кісників лєнточкі
ще добавляли. Потом тут так закладали ті коси, так,
як вила, по-моєму, мені кошиком закладали, ті коси
кошичком закладуть. [Це й малим робили, і старшим
дівчатам?] І тим, і тим було.
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ж шерсть. Спідницю з полотна робили. З полотна робили на вирстаті. Не вишивали, засновували биндочками. [...]. В запасці я ни ходила. В спідниці. Були й з
краму шили. З оксаминтом були спідниці. Це як я вже
віддавалася в [19]двадцятім році, то ни було нігде ниточки з катушки. [...] Ще спідниці у кого були, хто мав,
а то не було – то й в запасках ходили. Сукнові, гарні
були спідниці. [Були прямі?] Всякі. Кілько там пілок,
чи в три, чи в штири. Оксамитову вкладали кругом,
два рази оксамиту клали. Спідниці були. Вони як розкуркулювали – забрали мою спідницю. Приходе одна
жінка та й каже: «Може є що – поховайте, бо заберуть,
по куркулях усе». Була в мене спідниця така шита.
Гарна спідниця, темна така. Я за спідницю – у дитини під головами в колисці... Та й моєї старшої дочки...
Вона каже: «То давайте я заберу додому». Забрала та й
мої, собирали там у неї куркульське, наносили – та й
забрали і в неї. Так я й не бачила, де вона. [Який був
крам?] Шерстані були, то шерсть така – тепер немає
такої шерсті. Шили й фартухи і білі, шили й вишивали. [...] [Спідниця Вашої мами на фалдах. Чи були на
брижах?]. Фалди – це складки, а брижі – це коли так
от, по пояс. Штани. Штани [чоловічі] широкі, в три
пілки, були такі на очкурові. Отой очкур вшивали у
штани і мотузок зав’язували. Защіплювали чимось
там. Широкі були. Сюди догори тако. На очкурові.
Це ше дідусь ходили в таких штанах. А сюди в долину
вузькі, а тут вони у три пілки шили сюдиго якось. [...]
Штани і чорні, і коричневі були. Штани тоже суконні
шили. Колись і в три пілки шили, така матня широка.
В старих чоловіків були. Пояс. [Кутас – це звичайний
пояс?] Як канат. [Він збоку на сорочці зав’язувався?]
Тако збоку висів, як бантік. [Шкіряні пояси чоловік
мав? Ремінний, папругу?] Були. Пасок називаєця понашому. Як із шкур, із того хрому, то не було кутасів.
То ж пражка, куди воно, пражкою тута. І так він підперізувався, і так були. [Більше носили шкіряні паски
чи просто пояси?] Усілякі.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Перша половина ХХ ст.] З сукна шили
з овечого. Цих не було кухвайок, то й шили. Пальта
шили, а то кацавейки були шили. [Яка була кацавейка?] Довгі шили суконні. На ваті були, і кругом обкидали зубчиками. Прямі, суконні, рясні були. Кацавейка була, і бурка була. Всілякі були. Чугаїна була на
брижах. Комір був викладений. Обшиваний. Кожухи
були й довгі, й прямі, були і такі рясні, у поясі були зібрані. Коміри такі сторцеві були.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Перша половинаХХ ст.]
Хустка. Мама тако всігда, і літо і зимою, у чорній
[хустці] вона ходила. Вона молодшою од мене вмерла, я вже пережила мамині роки. Я на голові бачила.
Такого закручувалося. Це ше я знаю, як мама до церкви колись ходила. Такого крутили. Вузол не в’язали
на голові. Перекруте, а тут висіли кінці. Як на голову закручено, то вже баба. А ми тепер уже баби, але
на голову не закручеємо. [Були хустки тернові?] Ну,
тернові – це білі, чорні з квітками. Колись я бачила в
свої мами барашкові, якісь чорні. Чисто чорна хустка,
а по ній краї та як з барашка смушок. Таке вироблене. Зав’язувала. Замотала якось кінці. Як баба. [Ще які
хустки Ви бачили?] Такі, квітками, ці чорні. Ну таківо, як і зара є – тепленькі були такі хусточки. То руда,
то сива. [Називали святні?] То про свято з квітками.
В голодовку в 1947 році, в 1933-ім, бо я знаю, то такі

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Перша половина ХХ ст.]
Намисто. [Чи носили жінки намисто?] Пацьорки. Всього було, пацьорки, зґарди були виплетені ті,
з дрібненьких пацьорочок тих, гарно дуже. От раньше
багато було пацьорок. [Які раніше були пацьорки?]
Всілякі. Які вже хош, такі й були. Колись у нас були
скляні, де вони, такі гарні. [Колись були коралі?] І коралі були, і скляні були, і всілякі були, якісь ґранатки
були, якісь круглі, такі грубі, такі гранчасті, такі гарні.
[Червоні ґранатки були?] Червоні.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [2030-ті роки ХХ ст.] Сорочки-білянки вишивали самі
такими всілякими нитками. Ще до войни [дівчата]
вінчалися в таких. Білянки були, ше як я мала була.
А вже при мені, то вже не вінчалися в таких-о, давних
сорочках. Вишивали таківо всілякі. [Заміж ішли у сорочці з чорними рукавами?] З усілякими, і червоними. У нас дуже гарні були червоні. І білянки були.
Жовте порукав’я, жовтими нитками і білими, і дюрки
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ки беруть, палиці із червоними кутасами, і кладуть
туди хустину гарну чі шо, і музики грають і покривають, так накривають. Накрили і всьо, і вже тоді не мав
права ніхто, уже тоді накрили, зав’язали її, закурмедили, як бабу. [Якою хусткою покривали? Вона велика
була?] Хто яку мав. Тільки червоною. Біла і червона.
Давалися і дві: одну на дари, а другу покривали. У нас
називається «старший дружба» – старший дружба гуляє з тими палицями, з тою хустиною. [Вона
прив’язана на палицях?] Хустину да, зав’язують, а там
уже сестра моя чі хто там стоїть, і мені не дає, а він же
ж кидає гроші, гроші кидає. А молодий викупляє, гроші кидає, ну, і треба шоб старший дружба, якшо хитрий, то скоро покриє, якшо не дуже хитрий, то нагуляється добре з тою хустиною, доки покриє. Покрили
молоду – і в тім вінкові молодий забирає, і в тій хустині, до себе додому. [...] Поверх вінка ту хустину
зав’язують. Тоді привозе він дома, туди є вінчальна
нанашка, розбирає молоду нанашка, і вже закруте її в
ту хустину і вже всьо, вона вже [молодиця]. [Як розбирали, то коси закручували?] Ну, заплела там нанашка. [Весільне вбрання молодого.] Їдна сорочка на
спід, спідня була, то така: три маніжки, комір сторцовий і коло рукавів. А зверху уже верхню сорочку: вже
така як сподом, вже і манижки низкою. Було по дві
сорочки. [Ваш чоловік на весілля одягав дві сорочки?]
Ні, їдну. Це вже потом вже ці шили, низькою зверху
сорочка там вишита. Після 1920 року. [...] Одна сорочка була на споді, такій воротнічок, сторчовий, а друга
сорочка вже поверхи, вже тако два рядки вишивки,
воротнік обложний. І як він уже одівся, цю сорочку
верхну, то тут цю спідню видно, воротнік тей, що застьобнена спідна. А ще даже і при мені одягали на
свадьбу. Це так як починаєця в суботу свадьба, те й
збирається молодого рід у суботу ввечері, приходять
до молодої, приносять їй платок, це її заперізують тим
платком. Купує теща, а потом уже йде молодої рід до
молодого, несуть ці сорочки. І це вже вони в неділю
одівают, наряджають, одівают сорочки і йдуть до
шлюбу, до церкви. [Жениху квітку чіпляли?] До шапки. Шили такий віночок з барвінку, позолотять. Якась
пір’їнка була і всередині кутасик із лучки, з ниточок.
Шерстяна така була, така м’ягенька. Тако беруть листочок і до тої картонки барвінок кругом обшивають.
Це чоловікам так пришивали. А там, де середенка
тако пуста, туди вже клали таке як фольга, може, шо
друге. З правого боку. [Що чіпляли молодому до пояса?] Хустку. Таку гарну хустку, велику, до боку молодим, а зараз не чіпляють. [Молодому чи тільки молодій?] Молода заперезала само собою, а молодому чіпляли хустку. [Вона так, як і на рушниках, теж наткана на кутах?] Да. [Використання кожуха на весіллі.]
Це як прийде молодий за молодою увечері, вже має
забирати молоду, те й прийде молодий за молодою зі
своїм родом, родичами. А тоді виходить теща, виходить, бере кожух навиворіт, тако накидає на себе догори вовною і ходе. І бере за хустину рукою свою молодую за руку і веде до хати. Такій обичай, шоб не
були голі. Садили [на кожух] як розплітали. Благословили тоже, кожух кидали під ноги, під коліна. Одяг у
поховальному обряді. [На смерть вінчальний одяг
тримали у вашому селі?] Держали, і до цеї пори держали. [Ви вже не держали?] В мене є. [Теж вінчальний?] Нє, не вінчальний. Я сходила вінчальний, така
гарна була, з червоним, з мінькєтами, така гарнюча
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тако, і так вишивали. [На весілля яку здебільшого
одягали сорочку?] І з чорними [рукавами] на весілля
молода одягала. А білянка – це так, як стара уже, як
старі баби таківо [ходили]. [Які сорочки давніші?] Усі
однакові. Там є чорна і червона нитка, ну буває, що й
тільки чорна. [Вінок робили] з барвінку. У нас є барвінок, такий зелений барвінок. Якшо дівка – то на голову віночок плели молодій. Повністю обплітали вінок.
Лєнти всілякі, дуже гарно, аж сюди тако ґудзичками,
кутасиками. Як убере голову, та так гарно, прямо шо
не знаю. Нашивали на лєнтоцці, таку робили, ну, вату
красили, наверно, та робили такі ґудзички, пацьорочками обшивали. Та колись і були такі, шо і купували
таке, а зараз його нема нігде. Оці кутасики, оце всьо
таке купували, різнокольорові пацьорки такі. На голову накладали тако всьо, і так голову як убере, так же
гарно. [Вінок поверх барвінку клали?] То вінок, а це
кутасики само собою, а барвінок туди. На голові барвінок, отако кутасики на лєнту нашили, пов’язали під
косами. Кутасики – це як пуховичка така, кругленька,
красівенька. Нашивається на лєнточці. І зелений,
і жовтий, і чєрвоний, і всілякі кутасики – ну, красота
була. [З ниточок могли робити кутасики?] І з ниточок
можна шити. Биндів багато. Усілякі, большинство,
чєрвоні, розові, всілякі. [...] Кіску з конопель виплели,
на тій кісці плели вінок. Барвінок, потом калину, квітку, васильок. Тако три радочки васильку клали. Квіточки, васильок, були такі. Позолотят, позліткою вліплят. Барвінок, та й тако листочок восьмим, та й подуєш, він так і пристає. Така була позлітка. Різали чи
рвали ту позлітку. Борщ кислий був. Парили, завдавали та й варили борщ, він такий як липкий був трошки. Та й він так і пристане, та й вже не відриваєця. Під
вінок мушки зачісували. А там вже ці гудзички з пацьорками були, а там кутасики. Биндів по багато було.
Всілякі. [Як ішла заміж, дівчині розпускали волосся?]
Розплітали. По усіх плечах тако, і як у кого є коси, то є
гарно, а як у кого нема, ті так. [Головний убір дружки.
20-ті роки ХХ ст.] [Дружки були у вінках?] Шили із
бендів на голову. А тепер нема. [Воно як шапочка було
чи тільки ободочком?] Всілякі. Всьо з биндів шили. Та
й вбиралися. Голова вбрана. [Головний убір дружки.
50-ті роки ХХ ст.] І дружка вбирала всю голову кутасиками, квіткі в коси. Вони заплетені, коси, заплетені,
а там вже: три квітки: їдна насередині, а дві по боках,
поза вуха були квітки такі. Позавушник, бинда, і ці
квітки клали. Понад вушка бинда чорна. На ті бинді
мушки так прив’язували. Потом уже скидалися кутаси. [Покривання молодої серпанком. 20-ті роки
ХХ ст.] А таке, як марля. Довгий шматок полотна, не
квадратний. Я бачила у своєї мами. Навєрно, зо два
метри. Називали «серпанок». Кругом обкинене цвітними нитками на кінцях. А ми малі думали, шо то
веєр. [Покривали, як вінка знімали?] Поверх вінка,
і червоним зверхи поясом покривали. Так позав’язу
вали під вінок тако серпанок, а потом уже скидають
той вінок. Зав’язували [серпанок] кругом. На споді
каптур, поверх каптура серпанок. Обв’язували таково. А тоді вже серпанок на смерть тримали. Потом
уже хустини. Пояс поверх серпанка в’язали червоний.
А білий на споді. Білий серпанок. [Кінці] зав’язували
чи шпилькою зшпилювали. Ходила молода, пропій,
на гостину. Вона на пропій ставала, зав’язана у серпанку. Клали серпанок поверх чепця. [Покривання
молодої хусткою. 50-ті роки ХХ ст.] Тако кладуть, буч-
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люди робили запаски із полотна, тоже кольорового.
Спідниця. Дівчата шили спідниці. Старалися шити
їх широкі. Шили спідниці в три пілки. Довжина спідниці різна. Але спідниця повинна закривати коліна.
А трималася в стані паском. Робили дрібні складки в
спідниці. Були робили ше і вужчі спідниці, але таких
мало було. Старалися широкі робити. Спідниця мала
пришивний поясок. Шили без підшивки. Мала пілку з
одного полотна. Застібали ліворуч всі: і дівчата, і жінки. Спідниці були різного кольору, були і з вишитими
орнаментами. Оздоблювали простим орнаментом, кубики, або можуть низом волошки бути вишиті, польові квіти. Вишивали ріденько низ, спереді і ззаді. Фартух. Носили фартух жінки. Матеріал тоді різний був,
хто міг який купити. Фартухи вишивали. Старалися
гарно вишити. Зверху складочки робили. Фартух міг
шитися в півтори пілки. А як жіночка така огромніша,
то можна було і в дві шити. Фартух був як святковий,
так і буденний. Буденний фартух то шився широкий,
шоб більше обійняти спідницю. А святковий фартух
старалися вишити. Штани. Була десятка [полотно] –
то це з десятки шили чоловікам на будний день, до
роботи, штани. Пояс. Пояси робили шерстяні. Виготовляли із шерсті. Були червоні пояси і зелені. Робили
пояси з хрензлями на краю, шириною десь так, як долоня. На краях робили невеличкі вишивки. Пояс носили [жінки] поверх запаски і зав’язували збоку просто так – на гудзлі. Довгий пояс зав’язували бантом.
Могли просто обмотуватися.

Е

була. Я сходила. Білянка даже, буває, що старі люди
тримають на смерть, большинство. Большинство ховали старих людей у біляночці. Не в чорній, порукав’я,
бо вона ж ходила молодою у тім чорнім порукав’ї.
А як молода умре – то вже її і в червоне, і в чорне [наряджали], як молоде. А як старе – то йому вже біляночку. [Як одягали незаміжніх, коли хоронили?] Як на
весілля. Молоду одівали, як на весілля. Плели вінок на
голову, і плели вінок вздовж, від голови здовж такий
аж до ніг, до вкраю, на всю домовину, на увесь рост,
повністю вінок. Лежить у вінку, молода лежить у вінку і повністю, довгий вінок на всю домовину, на всю
людину. [З чого той вінок робили?] З барвінку. У нас є
барвінок, такий зелений барвінок. Якщо дівка чи парубок. [Чи одягали на голову віночок?] Якшо дівка, то
на голову віночок плели молодій. Одяг у календарних
обрядах. Ми одягаїмся на Маланку вечором, дівчата.
Хлопці збираюця, роблять Козу, перевертають догори
вовною, і ріжки, а там дерево всередині підкладають,
а тут зверх накічена, на кожух вовна. А ті вбираються
зо двох за Цигани, там якійсь залізо мають в руках.
У Маланку наряжають чоловіка – у спідниці, навивають веретено, хустку, кожух.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [50–60-ті роки ХХ ст.] Блузка. Поверх сорочки на плечах жінки носили блузку. В сорочці ходили на роботу. На жнива скидали блузки, шоб
не гараче було. А так сорочка і блузка зверху. Камізелька. Сачок. Блузка, потім камізелька, жекет (тоді
називали «сачок»). Шили з чортової кожі (шкіра поганої якості), полотняні робили. Полотно грубе. Красили. Тоді майже всі були коричневі. Корсетка. Ше були
корсетки. Корсетки зверху дівчата носили поверх сорочки. Вишивали там різними квітами. Звужена до
стану була крійка (пошиття). Довжина плечового одягу до колін не доставала.

Ф

Записала О. Зарічнюк 28 січня 2010 р.
у с. Рибчинці Хмільницького р-ну Вінницької обл.
від Зарічнюк Ніни Тодосіївни, 1935 р. н.
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СОРОЧКА  [50–60-ті роки ХХ ст.] Сорочку в давнину
носили довгу. Так, щоб виглядала з-під верхнього одягу. Називали її «з підтичкою». В святкові дні, особливо
дівчата, старалися, щоб в них була внизу вишита ця
сорочка. Шили її з ллянного полотна – «тринадцятка»
називали. Гарне дуже було це полотно. Робили сорочки, вони були шиті чорними і білими нитками. Пошита, починаючи від коміра, складками, і складки йшли
аж до рукавів, а внизу збиралися теж складки так, ніби
кайомка була, ніби квітка поверсі виходила. А [сорочку] з поликами було шити трудніше. З поликами сорочки лляні були. Повністю лляна сорочка від верху
до низу. Тут тоже такі широкі рукави були вироблені.
І полики білі, дуже гарні. І від самої шиї тут були рукави і все, пазуха, тоді називали «пазуха», вироблена
цими білими поликами. Сорочку шили в дві пілки.
Так як в мене була свекруха [огрядною], то її дві пілки
не помагало – треба було шити ше півпілки. Сорочки
мали поперечний шов. Вишиті чорними і червоними
нитками. Якшо був поперечний шов, верхня частина
називалася «блузка», а нижня в нас звалася «підтичка». Вставки на плечах сорочки називалися «гесткою».
Пазуху в жіночій сорочці вирізали спереду. В жіночих
сорочках комира не робили, а в чоловічих був комір.
Комір був стоячий і ше робили таку маніжку. Обшивали її. Буденні сорочки без комира, а ці вишиті всі
були з виложистим коміром.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [Середина ХХ ст.] Запаска.
Поверх сорочки жінки носили запаски. Якшо більш
такі заможні люди, то колись тримали овець і вміли
гарно прасти вовну. І тоненько напрадена вовна покрашена, ткали на верстатах і шили запаски. А бідні

ВЗУТТЯ [50–60-ті роки ХХ ст.] Чоботи. Взимку носили
чоботи. Чоботи були робочі і святні. Святні чоботи
це з хрому шили. На низьких цих підборах. Називали джими – чоботи з хрому на низьких підборах. А ше
дівчата старалися купити гарні хромові чоботи, шоб
скрипіли. Чоботи прості шили. І черевики були. Навіть туфлі шили дівчатам. Взуття було чорного кольору. Інакшого не знаю. Жіночі чоботи мали простий,
звичайний крій. Холяви були з одним швом ззаді. Ше
навіть були такі чоботи, шо робили передки з хрому,
а холяви робили з простої ялової шкіри. Холяви у жіночих чоботах до колін. Не прикрашали ні закаблуки,
ні холяви. Черевики. Жіночі черевики зав’язувалися
спереду на шнурки. А потім вже пізніше стали шити
черевики з такими вже високими халявками – «сапожками» називалися. Каблучок вже навіть був. Личаки. Личаки плели з вовни. Вовну прали і з цих ниток вовняних шили личаки. Надівали в чоботи, зімою
шоб було тепліше. В чоботи встіляли густілку. В робочі прості чоботи завжди стелили – з соломи густілка. Онучі. Перше ніж взутися, замотували ноги гнучами. Гнучі робили із старих там сорочок полотняних.
Це таке було взуття.
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [50–60-ті роки ХХ ст.] Чипець. А жінки вже, як вийшли заміж, то вже тоді не
мали права розпустити коси чи заплітати косу. Закручували косу в дульку. І надівали чипець. Шита така
шапочка з перкалю – чипець. А поверх хустка. Хустка. На свято старалися вже більш-менш нове одягати.
Якась з квітами хустка, великі хустки з хрензлями тоді
були. А буденна – звичайна проста хустка. Різний колір був у хусток. Матеріал – і перкаль, і шерсть. Тернові хустки були. Зараз хустку носять переважно пожилі
жінки. Це вже молодь без хусток ходять. Намітку в нас
не носили. Зачіски. Дівчата носили зачіски. І косу робили, косу заплітали, і часом коси розпускали. Заквітчували їх. Тоді називали «бинда». Биндою пов’язували
на голові. У святкові дні квітку чіпляли. Робили і з польових квітів. Вінки плели.

с. Буша
Записав М. Пилипак 24 липня 2007 р.
у с. Буша Ямпільського р-ну Вінницької обл.
від Пташнік Ольги Терентіївни 1935 р. н.,
Барібан Надії Семенівни 1931 р. н.,
та Барібана Семена Леонтійовича 1922 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [40–
50-і роки ХХ ст.] Плаття молодої низом обшивається
барвінком. Також чіпляють квітки молодому, молодій,
дружбам. Зара чіпляють дівчатам лєнти, а тоді не було.
Старша дружка була з квіткою – щоб відлічалася, а ті
так були дружки. Молодому квітку чіпляли праворуч,
а дружбі – ліворуч, доки ше не жонаті. Молодий мав
бартоновий костюм, він вже собі заробив, чоботи хромові з зморщеними халявами, на голові – шапка. А в
мене: плаття голубе, жакет чорний, бо це була зима –
сніг. Як мають сідати за стіл – старший дружба перекидає через хату паличку, щоб трималася жінка в хаті.
Ця паличка була перемотана платком – ніби, символ
старшого дружби, ознака того, що він заводить всіх
за стіл. Дружба накриває молоду платком білим, який
тримає на патичках, а дружка не дає. Дружка знімає з
молодої віночок, який їй і накладають на голову найпершій, і вона вже з дружбом танцює. А тоді всі дівчата мають перетанцювати у вінку. Молода вже не
скидає хустку.

Ф

Чернівецький
район

Ямпільський район
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ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [50–60-ті роки ХХ ст.] Намисто. В минулому було дуже гарне, дороге намисто.
Червоного кольору і багато низок. Свекруха називала це намисто пацьорками. Вдягали його в свято. Сережки. Були тоже кульчики. А кульчики вже купляли
на базарі. Перстень. Ну, а на пальці [прикрас] тоді
не було. Пізніше – то прамо з монет, копійок робили
перстні.

с. Лозове

Записав Д. Ляхович 10 грудня 2011 р.
у с. Лозове Чернівецького р-ну Вінницької обл.
від Довговецької Ніни Тимофіївни, 1940 р. н.,
родом із смт Петропавлівка Дніпропетровської обл.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
Померлого взувають у хаті, а на цвинтарі його роззувають, щоб він ішов босий так, як Ісус Христос. Коли
з подвір’я виносять, то зав’язують ворота червоною
лєнтою. Через червону лєнту переносять, і ту лєнту
беруть і зав’язують ворота до сорок днів. Як хлопця
[хоронять] – з квіткою ховають, убирають як молодого. Дівчину в вінкові, в фаті, в білім платті. Ховають її
так, як молоду. Дружки, дружби там чисто всі. Якщо
дуже аж молодесеньке, то навіть перев’язують дружки
й дружків лєнтами.

Шаргородський район
с. Дерев’янки
Записано 27 серпня 2008 р.
у с. Дерев’янки Шаргородського р-ну Вінницької обл.
від Мартинюк Ганни Василівни, 1945 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Друга половина ХХ ст.] Батьки зв’язували руки молодим червоною хусткою і промовляли: «Щоб були до
пари не на рік, а на вік». Усе сватання вони сиділи зі
зв’язаними руками. [Перед початком покривання молодої] посередині хати ставили стільця із кожухом,
вивернутого вовною догори. Покривали молоду хусткою, під пісню «Горіла сосна, палала».

с. Довжок
Записав О. Головко 20 серпня 2013 р.
у с. Довжок Ямпільського р-ну Вінницької обл.
від Слуцької Ніни Василівни, 1929 р. н.

СОРОЧКА  [Середина ХХ ст.] [З чого шили колись сорочки?] Так і з цего [гребінного полотна], котре грубше. Бо ж прадіво ділиця – то кукли,́ а то патічки,́ а то
кло́чча. Котре гірше – на клочча, котре лучше – на
патічки, патічки грубше прадуця, а кукли тонесенько.
Та й то, шо кукольне, та й на кофточку, а котре грубше – та й на сорочку пускали. Ну, такіго, хто як міг, так
і бився. Без рукавів [сорочки] шили, бо з рукавами –
не було полотна, не хватало. Мали шось верхнє з рук
лиш, та й переходило. Та й дугою склали, обрізали, та
й сорочка виходила. [Чи вишивали сорочки?] А сорочку вишивали, хоть гребінна, хоть би шо, сорочку
вишивали. [Які елементи сорочки вишивали?] Котрі
жінки прожилі – то шили собі тако з рукавами трохи,
а котрі молоді ціго дівчата – то всі без рукавів носили,
бо ни хватало, ни хватало, де його було взяти. Комір –
коло сорочки чоловічої шиїця, а в жінок – називалася
ґе́стка. Тут квітку вишивали, а тут маніжку вишивали,
пооплітали (як вже стало де достати катушки, бо й катушки ни було де взяти). Ну, такего, люди тяжке время переживали. Хто мав, то в наслєдство лишилося.
Да, і чоловікам комірі вишивали, і сюди тако [маніжку
сорочки].
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Середина ХХ ст.] Спідниця. Ну, тоді
тако, нарвала тої бузини синьої, і тої бузини намняли та й зробили юшку чорну. Полотна того білого
врізали, і закипіла та юшка, кинули того полотна, та
й робили спідницю з него. Ну, так було. Літник. Ой,
я вовняний літник,
вже могрич виложив, я в сорок се́
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мім році віддавалася, в мене вовняний літник був. Ше
на роботу мала скіка там спідничок, мама своє притримала та й потом поперешивала на мене. Та й це я
така, я ше була богачка, бо я ше мала спідничину таку
путьову. А були такі, шо і свято, і не свято – гребінне
і валов’яне [вбрання] мали. Штани. [Штани чоловічі
які були?] Штани ‒ гребінні. Це літо, та як понавпріваюця, та й як понагризають собі тими штанами сюдиго,
попід коліна. Бо це ж штани які ж, грубе, це ни то, шо
воно якесь тоненьке. Али мучилися, ну шо ж зробиш.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Перша половина ХХ ст.] [Яким був
верхній одяг?] Ну, хто ше де міг, то притримав, то той
мав, а хто ни притримав – та й в чурах ходили, і обдерті, і ни обдерті, ни встидалися. Шо зробиш, таке время
було. Чугай. [Носили чугаї, кожухи?] Та це ж чугаї́ і
кожухи, чугаї і кожухи. То це був чугай – то шили і
коротший, і довший. Чугаїна. Дітям – та й це чугаї́нка.
Ідеш пасти корову, а мама кричит: «Возьми чугаїнку,
бо дощ буде, може, бо хмариця». Бурка. А тато вже
їхав кіньми, то то вже казали бурка
– здоровий такий
́
шльом [капюшон] сюдаго був причепляний, та й тато
надягав на голову, як завирюха.

с. Качківка
Записано 6 травня 2005 р.
у с. Качківка Ямпільського р-ну Вінницької обл.
від Сауляк Ніни Миколаївни, 1948 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [70-ті
роки ХХ ст.] Молоду садять на стілець і мати молодого дарує їй хустку. Це значило, що приймає її до своєї
родини. Під кінець весілля молоду покривають. Мати
молодого знімає вінок з молодої і пов’язує її хустиною. Свекруха дає молодій кінець хустки заводить на
подвір’я, переводить через поріг у хату, за руку молодої тримається молодий, а за ним всі гості.

ІМ
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ВЗУТТЯ [Перша половина ХХ ст.] Постоли. [Яке взуття
носили?] А постоли́. Шкура з теляти, та ше в кого були
виправлена шкура, бо вони були м’ягші та ни так на
сонці засихали. [Хто був багатший, то мав якісь чоботи чи черевики?] Ну, ці, шо богачі – то вони мали
ше то, шо до войни собі постарали, та й так їдні в
других доносювали, діти і всьо. А моя мама і тато –
вони ни були такими богачами, шоб вони мали таки
багато того взуття. Черевики. Були в мами черевички,
то мама лиш тако, на Великдень кудись йшла, взула.
А тако коло хати – то босі товклися всьо время. Галоші. А навесні, може в кого ше до войни лишилися які
галоші, то ше в галошах ходили, а то – босі. Зліз сніг,
і ото до самого снігу босі.

ку). В’яжуть (покривають), коли дають печеню. Ця
страва є сигналом до покривання молодої. Дружба
намагається зняти вінок, молодий не дає. Це ше ранче
так було, ше хоче, шоб вона була молода! Дружба знімає, танцює з паличками і накриває молоду хусткою.
[...] Нанашка знімає віночок, і дружба перетанцьовує
в самий перед з старшою дружкою, а тоді з дружками,
накладаючи їм на голову вінок – так і тоді було, так і
зара, дружба аж заморуїця. [...] Також [молода] накладає вінок молодому і закриває вельоном очі. [...] Дружок проводжають у домі молодого: знімають вінок з
молодої, садовлять дружок і дружбів за стіл, пригощають, а потім старшому дружбі і старшій дружці дають
по парі колачів і випроводжають.

c. Дорошівка

Записав М. Пилипак у 2007 р.
у с. Дорошівка Ямпільського р-ну Вінницької обл.
від Стерніцької Галини Антонівни,
Мельник Лідії Карпівни, 1935 р. н.,
Константинова Євгена Єфимовича, 1922 р. н.,
Микитюк Марії Іванівни, 1942 р. н.,
та Микитюк Вікторії Семенівни.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [40–
60-і роки ХХ ст.] Сватачів назначають рушниками,
а хлопця червоною хусткою дівчина перев’язує. Вінок [молодої] робили білий – з парафіну, гарний такий. Зара молода йде, і коси видко, а тоді не було коси
видко! Вінок, плаття. Вінок не можна нікому давати,
а фату можна позичати. [...] Молодій низом на плаття чіпляли барвінок – це чесна! А молодий в костюмі,
так, як і зара, і квітка на жакеті з правої сторони. Ці
квітки робили з воску. Який віночок, такі й квіточки!
Такі ж квітки робили всім дружбам, тільки менші. [...]
Весільні вінки і букетики робила Дегтярьова Любов.
Букетики чіпляли молодим на ліву сторону, а дружбам – на праву. [...] Молода стає на коліна, на вивернутий кожух, а зараз благословляють на подушці – немає кожухів. Вінок з молодої знімає нанашка – хресна
мама молодого. Покриває дружба – бере дві палички,
на них – носовий платочок, а потім бере платок (хуст-

с. Оксанівка

Записав О. Головко 9 серпня 2013 р.
у с. Оксанівка Ямпільського р-ну Вінницької обл.
від Дяк Анастасії Ємельянівни, 1928 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Перша половина ХХ ст.] [Пам’ятаєте, як вибирали коноплі?] Усьо, усьо робили, всьо. В общім, зразу пряла,
потому звивала, красила, потому робила, ше тамо
снувалка
така була, шо снувала вперед всьо, лиш сну́
валка згоріла. І потом вияшки́ такі були, то вже одна
вияшка лишилася, а варстат ше весь є.
СОРОЧКА  [Перша половина ХХ ст.] Таку сорочку мала,
шо як почухаїся, та й шкура облазе! Це ше я сама ткала його, я вже й виткати не годна, а то вміла. [Якою
була жіноча сорочка?] У жінок, ой, а в старих! [Довга
сорочка?] Довга, правда, в мене не була дуже довга.
А в мої мами треба, шоб прямо такаго довга сорочка,
і сюди [біля коміра] збирочки, а тут якось так шилося, в общім, тут треба, шоб було вишите, і тут треба,
шоб було вишите [на погрудках і поликах]. Так, то тут
не було вишиванок, а цяго сорочка – об’язатєльно в
старої жінки. [Знизу підтичка вишивалася?] Ну, це
пі́дтічка казали – як верх трошки з тоньшої або грубої,
а низ з ше грубшої. То казали, «підтічка» називаїця, да,
підтічка то то. Це було, це було. Це в мене, шоб я шо
хоч ни затикала тими сорочками маминими, шо дуже
багато сорочок полишалися. Я тамо, де горобці залітают попід стріхи на горіща, я вже в ту дюрку ту сорочку
[запхала]. Зразу я їх сохраняла, а потому – ну, нашо
це, шо тут є музей чи шо. [Чоловічі сорочки теж вишивали?] Ни було в нас так, аж, ни було. Тако, якшо,
то може трошки тако мані́жечка, чуть там у старого
котрого, і то це треба, шоб богатий був.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Перша половина ХХ ст.] Спідниця.
Спідниця як закон. А шо ш, шоб баба стара в плаття
вбралася, Боже спасі! Спідниця була. [Яких кольорів?]
А так, як було, такі і були. Така була спідниця, шо осьо,
казати, мої сестри з цего села хлопець. [З Молдавії?]
З Молдавії, да. То його тако, женився десь там проти
Кісниці, чи де там, я не знаю, якого села. То така та
баба славна! І він посватав її, а вона крива, в неї ножка
одна тако. Та спідниця волочиця до самих ніг. Це вже
мені сестра розказала, каже, шо довго дивилася, бо й
сідає вона – не видно, і стає вона – не видно. І баба
славна, але криву взяв, і не бачив, кого взяв. Фартух.
[Може, фартушок якийсь носили?] Фартушок не носили, нє-е, не було фартухів. Це зараз більше вже з
фартухами ходят, а колись... Штани. [Штани чоловічі
були гребінні?] А, були гребінні під сподом і гребінні зверхи [штани], ше за мої пам’яти були, гребінні
ті [спідні] і гребінні ті [верхні штани], вкрасили. Та й
гребінні, ой, ни хочу говорити...

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [40–
50-і роки ХХ ст.] [Яким був раніше одяг нареченої?]
Ну, я вже ж кажу, який. Мала білий [одяг] – білий,
мала чорний – чорний, мала зелений – зелений, шо
мала, то вдягала. [Чи було заведено, щоб тільки білий
колір одягу був?] Такого, шоб білий, це дуже, дуже
рідко. Хто розовий – ну, такіго світлі всілякі. [На весілля вінок виплітали чи купували?] Купляли. [Восковий?] В нас виробляли тут. Як я була нанашкою, то
я заказувала вінок для нівєсти у Петрушівці, третім
селі від нас, то я вже заказувала і вінок там, і свічки,
баба то та уміла це виробити. А як мої вже [діти весілля грали] то, напрімєр, моїй дочці повинен зять
принести фату, вінок – всьо це він повинен їй подарувати, і плаття. [Це зараз так, а колись?] А колись хто
це знав. Яке то мав плаття – в таке вбрав, який вінок
мамин чи в баби якої найшов в о́бразі (бо колись в
образ клали) – вбралася в той вінок. [Вінок був з воску?] З воску, такий самий, який він був, який зо дваціть років лежав, колись клали і в ікону, зачіплювали,
і там він сохранявся. А тепер вона б убралася в той
вінок чи вбралася в то плаття, шо вона ни хоче, тепер
ой, видумуют такі платті, шо куди там, те гарне, а те
ше краще. [У що одягався молодий?] А молодий, як
закон, треба, шоб мав чорний гарний костюм. Али,
напрімєр, я хочу сказати, в нас колись казали, шо він
у білий костюм убрався. [Сорочка була просто біла
чи вишита?] Просто біла, біла-біла, вишитої в нас ни
було. В нас вообше цих вишиванок ни було, це туди,
на Западну вони. В нас чоловік один женився, привів, шо даже нівєста в фартушку біленькім, вишитім.
Була, шо це казали «гуцулка», звідти вона. [Молодому
та дружбам теж чіпляли воскові квітки?] Як закон,
усім дружбам, усім дружбам. В самий перед старшому [дружбі] чіпляїця, а потом ше лєнта чіпляєця,
котре старший дружба – це лєнта. А цим, від такогого до такого [від найменшого до найстаршого], шо
було дваціть дружбів, всім треба квітку вчіпити, да.
[У молодого квітка більшою була?] Да, вона більша,
квітка, і на другій стороні, не на тій, шо в дружбів,
а з другої сторони, з другого боку. [Чим покривали
молоду?] А покривают, чим покривают? Це вже нанашка, шо купила, яку купила хустину – такою, в таку
завила. Ну, нанашка стараїця, шоб в гарне шось завити нівєсту, бо ж нівєста молода, зав’єш в якусь таку,
яку-небудь, та й вона не [личить молодиці]. Нанашка
старалася, шоб вона [гарно виглядала]. Нанашка знімає вінок, накидає хустинку, тоді вбире в той вінок
старшу дружку, першу, а потому – до такоїго [приміряють всі до найменшої дівчинки]. Усі, да, усі [з вінком] витанцьовуют.

Е

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Перша половина ХХ ст.] Піджак.
Цей, казати, мій дід прийшов в шинелі з армії та й
всьо, він не має в шо вдягнутися. Та й шо ж, ходе в
шинелі, він ни хоче ходити в шинелі, то взяв ту шинелю, попоров, перекрасив, пошив піджак з цеї шинелі.

Ф

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Перша половина ХХ ст.] Чугай. [Який
верхній одяг носили чоловіки?] Ой, Боже, який одяг
був. Тримали вівці, робили таке сукно, давали вибивати, десь там вибивали і шили такі, «чугаї» називалися. Чув про цей чугай? [Так-так.] Бо я його повню ше
й добре. О, ці чугаї були. [У чугаях і чоловіки, і жінки
ходили?] То ше й добре вдягнений, як мав, а то такіго
обдерті були, шо най Господь боронить. Кожух. [Кожухи хтось мав?] Мали, мали й кожушки, да. [З вовни?] Це дуже богатий, як він має кожушок ше й свій,
це дуже богатий. А такий бідний – він шо знав, він навіть не знав, шо таке кожух. Пальто. А такі, як, шо напрімєр, я, шо моя мама – вона була богацька дочка, то
вона мала зо три пальті. А нас було три, то по пальтові
ми вже мали, то ми мали мамині. Коли я мала вже своє
пальто – це зара.

ІМ
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ВЗУТТЯ [Перша половина ХХ ст.] Тапочки. А на ноги
було, шоб я розказала, це вже я дівкою – тоненькі
та́піки, тоненькі тапіки, як спортивні. Ото це тоді такі
були взуті за мої пам’яти. А то – ой, я не хочу говорити... Дерев’яшки. Дерев’яшки
– такіго я тоже бачила,
́
шо один наш [нанашко], мого тата, сказати, вінчав
мого тата, то як поїхав в Ямпіль у тих дерев’яшках,
та й як пройшовся, та й гупав, та й жидинята біжать
за ним і кричат: «Геп-геп-геп». А він каже: «Діти, я ни
Геп, я Тодьо». А вони: «Тодьо-Геп» ‒ і він і вмер «ТодьоГеп», шо гупає він, значіт, ними [тими дерев’яшками].
Ті дерев’яшки я повню – такіго надбиті підошви і
капці.
ГОЛОВНІ УБОРИ  [Перша половина ХХ ст.] Шапка. [Які
шапки носили чоловіки?] А шапки всі овечі були. [Каракульові?] Да, каракульові. Як той бідніший – зробив
собі куба́ночку маленьку, шоб дишевша, а той – таку,
а той – таку, а той – таку, чубату зверхи. В общім,
в усіх, усіх були ці, овечі. Хустка. [Жінки ходили в
хустинах?] Хустина, платочки шерстяні, такіго. Платочки такі були. Як маїш один дорогий, шо він тамо
шерстяний, то два чи три, ни так, як зараз, – повний
гардіроб.

с. Пороги
Записав О. Головко 14 серпня 2013 р.
у с. Пороги Ямпільського р-ну Вінницької обл.
від Сандульської Валентини Миколаївни, 1947 р. н.,
родом із с. Добрянка Ямпільського р-ну Вінницької обл.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИ
ГОТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини.
[50–60-ті роки ХХ ст.] [Чи пам’ятаєте ще той одяг,
гребінний?] А шо ж, пам’ятаю. Даже родились в нас
ці, меньші, старших нас восьмеро, та й старших троє
було, а тоді я, а четверо ше менших. І мама цим домотканним полотном як заповиє дитину, колись за-
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повивали так тісно, а потом купати – як розвиє цю
дитину, а воно тако, шкура морщиця, бо воно ж грубе
таке, узорчиками такими. О, це ткали, вибілювали, сіяли коноплі. Зараз кажут, не можна коноплі, а тоді – є
дома коноплів кусок, то ж ни буде ні чим вкритися, ні
простелити, нічого. То ми брали, микали ці коноплі,
несли їх до річки, у річці забивали коли такі і складали
ції [коноплі]. І так, може бути десіть-дваціть підряд,
но всі знали, кожного кіл іначий був, знаїте, забитий.
А бувало, приходила вода велика і забирала то всьо.
І зверхи камінням прикладали, накидали багато каміння на то. Воно мокло там, не повню вже, скіки днів,
а потім ми його мили, і так долина в нас там була, і ми
так складали його, воно просихало. Привозили додому його, і така батлиця
була, отако шо били по ньому,
́
а потому вичісували, і шо, в мене і зараз є ондо, котре
довге – робили кукли́, я всьо його потрошку зберігаю.
Я давала, тут ж був музей, як я робила в сільській раді,
там його десь всьо порозкидали. Старі люди на виставки давали всьо – де воно ділося, нема нічого. Али
дома я собі всьо віддала, а потрошки собі всього лишила. Ну, не можу я, воно дороге мені, шо воно було
колись, і так воно і зберігаїця.

ГОЛОВНІ УБОРИ  [50–60-ті роки ХХ ст.] Хустка. Ну,
хустини – обов’язково. Перша моя вишивка таки була,
мама мені вишила, десь вона купила, бо тоді десь продавали маленькі кусочки тканини, то вона купила сорочку, і я перше вишила їй цю хустинку. І так вона в
неї довго була, али вже як ми хату продавали, шось не
найшли її, не знаю, де вона ділася.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [50–60-ті роки ХХ ст.] [Які
прикраси носили жінки?] А прикраси, от це як є храм,
свято у селах, де ше лишились церкви, там на цей храм
всьо врем’я, коли одні до других ходили, коли йшли
коло церкви, там всьо время були продавці, шо там
та біжутерія – в них там кульчики, брошки були, ну,
гребінці. Оце всьо вони коло церкви на цей храм продавали. Самодєльне воно, вироблене. Но в кожного,
у дівки обізатєльно брошка була і коралі, в нас казали.
Да, коралі і кульчики – це всьо воно було, там куплялося, коло церкви.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [50–
60-ті роки ХХ ст.] [Яка була фата в молодої?] Нє, фата
така була, як плаття, рівна з платтям. У нас в селі не
робили такі довгі, шо болото оцего, ну, село є село. Це
зараз коротеньке, а колись таке, як плаття, і на плаття обов’язково нашивали барвінок, на платті це всьо
время барвінок був. [Плаття було біле?] Ну, біленькі
були, да, штапель
брали, бо ж тоді іначого не було.
́
Може, десь і було, но в нас тут в районі не можна було
таке шось достати. І шили, шили самі, бо не було нігде нічого. [Молодому квітку з воску робили?] Е, там,
де вінок брали цей з воску, то там молодому і квітку.
Там виливали ці жіночки. [Молодий у костюмі був?]
У костюмі був, обов’язково у костюмі. [Чи була така
мода, що в молодого вишита сорочка була?] Нє, коли
я була, то вже не було, да, вже сорочка була така [фаб
рична]. А раньше, може, і було.

ІМ
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СОРОЧКА  [50–60-ті роки ХХ ст.] [Сорочки гребінні
довгі були?] Довгі, довгі. Такі, шо в чоловіка аж по самі
коліна були, такі сорочки. А в чоловіків в нас, ми вишивали собі з короткими, а чоловіки – там з довгими,
тако [рукавами]. В жінок була довга, така довга, но то
таки «сорочка» називалася, довга-довга сорочка, по
п’яти аж. В основному ми тоді вже, як я дівочила, то
були гуцулки такі, отуто вишиті [на грудях] і з коротким рукавом, бо літом ходили, і з менжетиком туто
вишитим. [На грудях і на манжеті вишивали?] Да-да,
і сюди стойочка така. [Знизу підтичку вишивали?]
Обізатєльно підтичку. [Це така була мода?] Така була
мода, да. [Вона має виглядати і вишита бути?] Да-да,
трошки тамо, на два пільці, вузесенький узорчик – такий робили ми.

шо качани кукурузяні, і люди збирали, її трошки парили, і з кори шо хочте було. Старі ше мали, а дітям
старалися купити хоть такі, ті балєти.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ [50–60-ті роки ХХ ст.] [Спідниці
були, фартухи?] І спідниці, і фартухи – усьо було вишите, всьо було вишите. Ну, тоді не було аж такого,
а штапик,
люди хотіли чимсь вкрити, прикрасити
́
його, то вишивали. Всьо було вишите, да, і плаття.
ВЗУТТЯ [50–60-ті роки ХХ ст.]. Балєти. [Яке носили взуття?] А взутя було, цей, як я дівочила, це були
балє́ти такі. [Тапики, казали?] Тапочки, да, но в нас
казали балєти. Оце ми в тих балєтах, іначого не було
взуття. А потом уже вийшли тряпочні босоножки,
прямо тряпчані. І ми це вже ходимо в клубі, а вони
шо – пройдешся раз, вони у порох, пройдеш, це ж
село, вони чорні стають, то ми крейду берем, крейду
натерли, натерли і цим всім потерли, і воно вже біліще в клуб. Доки в клуб пройшли, доки з клубу – знов
чорні. Це кожин раз мусіли крейду терти і білити їх.
Чогось вони були білі, не знаю, не бачила іначих, тіки
білі були. І це ше балєти були, і кірзові чоботи, і боти –
оце всьо наше взуття було таке, в кого яке. Личаки.
[У старших людей ще чоботи були?] Личаки були в
старих, старі личаки робили, з соломинки даж цегої,

с. Слобода-Бушанська
Записав М. Пилипак у с. Слобода-Бушанська
Ямпільського р-ну Вінницької обл.
від Придиус Анастасії Яківни, 1940 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [60-ті
роки ХХ ст.] Молодому [дівчина на сватанні] давала хустку білу – перев’язала через плече. Червону не
можна, бо казали, шоб діти не мали пожару, шоб не
пеклися! Рук молодим не в’язали на заручинах, а зара
вже в’яжуть білими платками обох докупи, на плечі.
Просили в п’ятницю чи суботу. Молода була одягнена
у звичайне вбрання, а дружки у віночках з лєнтами.
Молодій плели віночок з барвінку. Плаття було біле –
самі шили. Плаття по низу обшивали барвінком, по
три листочки і на грудях – навскоси. Молодій косу
розплітають дружки і вдягають у вінок з барвінку.
Одяг у поховальному обряді. Як покійника винесли
з подвір’я, то в’яжуть лєнту червону коло хвіртки.
Хлопцеві чіпляли квітку, а дівчині одягали вінок.
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Камінь-Каширський район
с. Великий Обзир

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС  [Жіночий]. А спідниці. Будьяку брали тканину: червону, зелену, чорну... Вовняні
були. Були картаті, то їх ткали на кроснах. Фартухи
ткали, спудниці.. Це тоді якщо вівці були. Якщо овець
не було, то так. В мене десь радно таке є. Були ше не
тільки такі спідниці, були ше й такі спідниці ходили.
Їх тепер мало, обов’язково були такі складки. [Називали «літник»?] Ні, не літник, це зовсім інше, це
просто звичайні спідниці ось, їх в складки такі шили.
Обов’язково був перед. Такі складки кругом. А спереді тут просто складки зроблені. А взагалі тут спереді
таких складок не було. Їх не гладили, їх просто збирали, зв’язували, і вони отак зберігались. Вони ніколи
не м’ялись і тоже різні, кольорові там, однотонні – немає значення. Були разноцвєтні, то лєнти нашивали.
Якшо однотонна була, то лєнти нашивали. Оце тоже
такі спідниці, вони зараз так не шиють, але там само
те, шо вони так, вони не гладяця навіть, не треба було
гладити, позложують, згорнуть, і вони так і є. [Як називали спідницю?] «Спудниця» та й все. [Із чого шили
спідниці?] Робили так, шо було ткали, нитки прили,
тоді красили. [Які кольори були найпоширеніші?] Які
хоч: там сині, там червони то, зелени то і які хоч там,
тоді ткали. Ткали так, як полотно, і шили спудниці. І з
полотна шили біле. [Чи нашивали щось?] Нє, ничо’
не нашивали. Проста. Спідниці то з полотна більше
ткали, якісь такі синьохи вже краси́ли. Літники були,
то літники, шо їх з вовни робили більше, то з вовни
тиї літники там красиви такі були. Синьохи такі були,
шо з льону, лляного полотна. [Чим вона відрізнялася?] Відрізнялась, бо вона клітками такіми червоними. Вона ряба. Це біле, це чорне, це червоне й так.
[Чи носили пояси?] А то крайка була така, ткали такє.
З узорами така. Вона просто ткалася така: червоний,
зелений, така, довгенька
така, во як то шнурок. [Ши́
рока була?] Нє. От як... На два пальця. [Чоловічий]. [Із
чого шили чоловічий одяг?] І сорочки, штани тоже
так само шили, з полотна шили і в полотняних ходили, і не було там купованих, тілько на виходний день,
а то с полотна сорочка така лляная, довгая і білая,
і спудниці тії, штани такії. Тако коміри пришивали.
Коміри з полотна. [Як застібалися?] А тако наперед
ґудзика пришивали і так застібали. Літні штани були
з полотна, а зимові були з сукна. Зробляний пояс. Як
тепер пошито, отак і тоді.

Е

Записала Н. Патійчук 6 липня 2010 р. у с. Великий Обзир
Камінь-Каширського р‑ну Волинської обл.
від Бігун Федори Карпівни, 1928 р. н.,
Коваль Валентини Федосіївни, 1952 р. н.,
Смаль Марії Кіндратівни, 1925 р. н.,
Здрок Марії Андріївни, 1923 р. н.,
Климчук Катерини Федорівни, 1930 р. н.,
та Климчука Дмитра Мойсейовича, 1927 р. н.

її?] Нє, ни вишивали. Проста. [Зав’язувалась зверху?]
Нє, ґудзичком. [Зверху тільки один ґудзик був?] Один.
І дальше тут.

Ф

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [Із чого робили сорочки?] З льону, льон сіяли, тоді рвали його, тоді терли, тоді прєли,
знов ткали. Вона забрала і все. Якщо говорити про
старий одяг [який раніше був], років двацять навіть
ше тому, ше дальше, пряли. Тут же ж раніше льон сіяли. Льон вибирали, спочатку його там розстеляли,
пряли, потом кросна навівали і ткали полотно. З полотна шили сорочки чоловічі, сорочки жіночі.

ІМ

СОРОЧКА  [З яких частин шили сорочки?] Сорочки?
Значить, так: рукава, спина і передня частина от на
гудзічках. А якщо святкова сорочка, полотняна, то
вона була вишита. Був комірець вишитий... І мереживо, стойка, в чоловічих – стойка, а в жіночих – отакий
виклад був, а тут уже комірець був вишитий і рукава
були вишиті. В основному такі кольори: чорний, червоний. Звалася колись «линдиця», а то – «чіхли», а то
«комір» звався. [І в жіночих, і в чоловічих сорочках
однаково?] Так. Така мода. [Якої довжини були жіночі
сорочки?] Сорочка, сорочкі прамо з рукавами, з усім
такі до колін були. [Довгі?] Нє, так, шоб не видно
було пуд спудницюю. [Чи була вишивка на сорочках?]
Була, як біла, то вишита, на рукавах. Гудзики пришивалися. [З яких частин колись складався жіночий
костюм?] Шо прали, то ми з того шили все. [Який був
матеріал?] Лляне та-во тико... То з полотна, полотно
і ше сукно, шо то товсте, радно там ткали товстіше.
З тоншого – полотно, а з того – радно чи оцю дорожку, чи оце-во таке ткали. З волокнистих ниток [шили
сорочки]. [Чи оздоблювали узорами рукави?] А там є,
шо натикали такіми, така бовфа була, шо такі натикали, зелени, красне, то такє-во натикали на рушникі
там, на тиї, «вузол»
кажуть. Тако маніжка тут-во була
́
і там комір. [Як застібали зверху?] А воно якось тако
на шиї, і чо́хли тут-во такі були, тут-во теж вишивали.
[Із чого шили чоловічий одяг?] І чоловічий так само.
З вовни ткали, ткали такє сукно і шили. [Яка була чоловіча сорочка?] Сорочка біла з полотна. [Вишивали

ОДЯГ НАГРУДНИЙ [Жіночий]. [Розкажіть про желетки.] Ліхвики. Таки-во форми, як у мене тут, ота-
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киї, тики утутечка були чи чорни, чи сини, чи зелені, і тако все лєнтами обшивали. [Чи нашивали щось
збоку?] Були такі, шо й нашивали. Були й з язичками,
такиї. Кругом тако. А тутичка були фалди кошички,
були лєнтами такі, ліхфички були. Прама спинка.
Тико було тако кругом лєнточка. Дівчата в неділю
одягали ці спідниці з гальонами, ліхвики оці. Вишиті
сорочки, обов’язково хустка була така барвистая. Звалася «сальцовая». А з фартухами то були жінки і дівчата ходили. А дівчата – нє... Ой, в пєрєдніку ходили.
Ну, все одно жінки в основному, і в неділю серед дня
обов’язково всі збиралися якраз в центрі села. Але на
весіллі, на другий день весілля, на перезов, коли дід
бере дітей і ішов, то абсолютно всі вдягалися в українську форму, то їсть в українські костюми. Всі в спідницях були: і дівчата, і жінки. Немає значення. Дівчата
ше могли лєнточку таку взяти, віночки рідко були...
[Що вдягали поверх сорочки?] Так само кофту, спідницю вдівали. [Із чого була пошита кофта?] Тоді як
мона було з матерії, купляли матерію. Ситець, «сатін»
ми кажемо, кремплін. Всякіє, такі-во грубши. Тепер
вже воно таке, хтозна-яке. І бововнині й те...
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Що носили поверх сорочки в холодну
пору року?] Кожухи були. З овечок. Овечки держєли і
тиї овечки різали, і з шкури вироблєли. І з тих шкурів
шили кожу́хи. [Чи робили підкладку?] Нє, вони ж кожухи, вовна. Такі ж, шо їх не треба не подкладка, вони
такі теплиї, харошії. То такі кожухи були, як зимою,
такі шили, а так, ну піджаки тоже шили, але тоже з
сукна, з сукна ткали, тоже ткали і снували, коло хати
беруть снують, а тоді навивають, такі кросна були –
станкі такії. І витикали, потом їх мнєли, шили, так і
ходили в такому. Таке було колись, не так, як теперичка ви ходите, а ми так в молодиї літа свої... [Що
жінки носили взимку?] Кожухи. [Із чого їх робили?]
Купляли. То ше як Польща в нас була, то ми за Польщи купляли. [А самі не робили?] Робили, сукно ткали, то сами шили піджаки. Були файні такі кожухи.
Вже хто багатший, шо таки були пофарбовані, вишиті такі трохі, наші батьки були багатші. Майстри такі
були, то якось пофарбують. Скрізь і на рукавах тутво тако нашивали, стьожка робили. [Як застібали?]
Так-во так, якісь такі бубликі, були там шнуркі та й
там. Шнурочкі такі, на шнурочок сюди, і такі вузлики,
шо так накідали. [Який був чоловічий верхній одяг?]
Так само й чоловічий. Там тож якась сернєга така була.
Таке, як то шинель була, вже такі шили, то ше з такіми
пупчиками червоними, начипляють такі. [То де вони
його чіпляли?] А тако по боках, десь там. По рукавах.
Скрізь. [Що чоловіки одягали наверх?] Отуй-во шмат
тканини, сорочку одягали і там серняга зверху. Колись так казали. З сукна тико вона з такими чубами –
то прикраси такі були.

[Чим вони відрізнялися?] Бо ти та як мнєкшиє, такє,
а тиї шорсткі. Постоли плели. А лоза дереться, лика
дерли і плели. [Чим прив’язували їх до ніг?] А шнурки
з коноплі, сіяли і плели. Тільки з коноплі, бо ж коноплі
сіяли. Онучу ми брали. Велика внуча, геть до самого
коліна замотується, тоді тими шнурками зав’язують
і так і ходили. І чоловіки в постолях ходили. Посля
стали вже черевики, а колись, при Польщі, тико в постолях ходили всі, на виходний день тіко можеш взяти
черевики чі там чьоботи, а так то все в постолях, всі
гет ходили в постолях, такії з лик. А постоли, то там
та лоза в очеретах росла. [Чим прив’язували їх до ніг?]
З того прадива робили такі шнурки. «Воло́ки» називались. [Чим ногу обмотували перед тим, як взутися?]
А цею самою онучою, як сорочка вже порветься, вони
там рвуть тую сорочку, чи там суклє́нка, то казали, то
як такий час порветься, то вже і так замотували. То ж
усе постоли, то, може, хто багатший, то поїдуть. [Що
ще взували, крім постолів?] Ше якісь такі були... Гумовци – із камери якеїсь, трактора якогось, із камери
шили тоді такі. З шкури овечиї, всякі були в войну, бо
ж то всяко було, а посля войни то можна було всякі
купити. Постолі з соломи, з чого ото так онучі дальше.
[Спереду замотували?] Ага, потім солома і ше онучою.
І могли три дні ходити по снігові. [І не промокали?]
Так-во. Промокали, тіко шо тепло було. Промокає
воно. [Що взували чоловіки?] Постоли. З лози плели
постоли. Онучі зав’язували і оцьой.
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Жіночі]. Зачіски як у кого.
Хто набік, а хто тако, як я топірочко. От я, напримір,
була дівчиною, я набік зачісувала. Я була кучерава.
Коси, в мене й зара’ коси. А зачіски, то як розчешеш,
так і буде. [Як заколювали?] Гребінець був, то як так
десь, то стане виробляє шось і якось тиї ложки лили,
то чигуни лили, то тиї гребінці і якось їх. [Вони були
з металу?] Ага, були... Я вже й забула, які там зачіски
були. Ой тим, коли там було. Просту косу заплетем
таку-во, там чесали. [Які були головні убори?] Раніше
геть ше геть, як я молода ше, за Польщі були головні
убори, гарниї. Хустки. [З якої тканини вони були?]
Шерстяни. Там узори були. Там всяке було. Цвітниї,
такі хустки хороши були. Шапкі. Так само, так, як і тепер. Носили і раніше. Мусили шапкі бути. Шапкі то
купляли. Купляли в жидів чи там десь на базарі, чи
в магазини. Шапки то такії з зубра, чорниї. В котрих
батьки багатші були, то купляли якісь там на празник
хустки, а то якісь там, перкаль, шось таке. Вже посля
войни, а в войну, то й не було де її купити. Грошей не
було ше й во.

ВЗУТТЯ [Яке взуття носили жінки?] Постоли. [Із чого
їх робили?] А з лик. А-во липа, рвали дубці, тикали
їх у піч, розпарували і дерли лика, і такі постоли. І як
була дівкою, піду танцювати в клуб – за вечір і нема
постолів, і стоптала. Онучами [обмотували]. Лляними онучами і такі волоки вили, шнурки. З льону вили,
прєли, їх робили і тими шнурками замотували, і так
тупали, танцювали, в тих постолах ходили. А колись
тих черевик, як дівкою була, як господарство ручне,
то коноплі сіяли тоже так само. Із коноплів тоже [робили]. Зветься «плосконько», матирки, отаке-во і так.

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  Іззаді лєнточки були і пацьори. Обов’язково були пацьори. Багато було і різні.
Прикрасою була ше барвиста хустка: їх були різні там,
зелені, білі, червоні. Щоб були таки квітасті і яркі,
з кутасами, різні. Ну, тоді час не те, шо зараз, можна
було купити, на той час це було дуже, мало хто мав
такі красиві. І тоді при Польщі мона було і так вийти,
хусток купити і всякіх мона було купити. Не так, як
теперичка, вже в розкоші жили. Все з своїх рук робили: і прєли, і ткали, і вишивали, і хустки даже навіть
вишивали. [Ви носили намисто?] Пацьори. Ми кажем
«пацьори». Носили, були. Хороши. [Які у Вас були?]
Зелени були й біли, й були сині. [Як вони защіпалися?]
На ниточці. Зав’язували. [Чи носили сережки?] Нє. То
як дехто, носив. Були вони. Купляли. [На одному вусі
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чи на двох?] На двох. А були пацьори тиї. Купляли.
Такі кругленькі, низали на шнурочок. На нитку і на
шию. В сороковому році [1940 р.], тоді вже, як совєти
прийшли сюди, то вже заколкі такі були, сірожки були.
Тако засовувалися. А тиї сірожки, то вже з шурпом носять, а раньше, то їх ніхто там, ми ше малі були, то я
мала ше була. [Чи носили раніше сережки? Чи пробивали вуха чоловіки?] Носили, ми самі робили. Чоловіки – нє. З копійок робили. Я в [19]40‑м році вуха пробили. Вже як совєти прийшли, то привезли тиї голубиї
круглі такі, то пробивали.

с. Стобихва

ли ми їх, чесали такою щіткою, шоб воно було м’ягке,
хароше прясти, а потом на кужіль і пряли вінки. Колись було так: збиралися на вечорниці, брали кужіль
свою і пряли. Хлопці даже і музику встроювали, гармошка була, дівчата, хлопці збиралися. Пряли, але
більшість того, шо гуляли. [Хто «запрядав» першу нитку?] Були такі, шо краще знали, як робити те все, старіші дівчата чи жінки. Вони насамперід начинали прясти, виводити першу нитку, а потом по звичаю. Ну, та як
по возрасті, начинали прясти вобще-во всі. Починає
одна, старіша, яка краще зна’ якісь, а потом за нею всі
пряли. [У які дні церковного календаря заборонялося
прясти?] От Варвара, така єсть великомучениця, надто
не можна було прясти. Ото коли свічки, на Різдвяні
свята дві неділі свічок, тоді не пряли, тіки ледь пряли,
знаєте, що, першого тижня – нє, а другого то вовняне,
́
овець колись пряли шерсть, то тоє можна було прясти,
а це, що вирощували на полі, от коноплі, льон, не можна було прясти у Різдвяний. [Якщо жінка порушувала і
пряла у свята, то що її чекало?] Та хтозна. То казали, шо
чі хто заболіє, чі шо, то кажуть, то через те, в той день,
то в той день робить те, шо не треба було робити. [Чи
можна було прясти вночі?] Колись пряли знаєте як, ше
я в школу ходила, то мене мама будила удосвіта, поки
до школи йти, шоб помогла їй прясти. Вони сиділи,
жінки, пряли до часу, до двох, потом лягали на часов
три-чєтирє спати, вдосвіта вставали, даже ходили сусіди на досвітки, дівчата, ці молодиці, одна до другої,
шоб не так спати хотілося, вони ходили одна до другої,
шоб більше напрясти і не заснути. Ще мене мама вдосвіта будила, поки до школи йти, каже: «Поможи, Галочко, трохи напрясти». Ткали да пряли потом, снують
основу потом, витикали на сорочки, на штани, все. [Чи
існував звичай спеціально залишати на гребені трохи
волокна?] Да. Не допрядали. [Чим це пояснювали?] Чі
шоб воно росло луччє, не виводилося волокно, оставляли. Колись як жито жєли, то оставляли отаки, та як,
отак-о ставлять, в’єжуть ще вузлика, щоб воно росло,
на полі, де уже, там вижав, а там оставляють, шоб на
полі було жито, не виводилося жито, шоб не голо було.
[Чи пряли дівчата на вечорницях, чи до них приходили хлопці?] То стіко того було. Тепер нема так. [Якось
жартували на вечорницях?] Забирали веретено і не давали прясти, от шо вони робили, тиї хлопці, музику
устроювали, дівчата прали і танцювали з хлопцями,
з гармошкою. [Як змотували нитки?] На клубочок і
гортали прямо, мотали, а потом снували. [Які Ви знаєте способи снування основи?] Колись було по хатах
прибивали в однім боці і в другім кілочки, отак-о, один
і другий, тут такії палики в боки, за тії палики зачіпляли основу. Снували, то називали колись «десіть губ»,
«одинадцять губ», «п’ять губ», «губи» називалися. А в
тій «губі» треба, шоб було по десять пасом, таке нащитували, нащитали, шоб було скіко, шоб було однаково.
І щитали кожне пасмочко, по скіки ниток там треба
було. Знали, скіко там «губ», скіко пасом, як його у верстат робити. Та я малою снувати снувала, а нитки шоб
в верстат накидати, то мати, то баба помагали. [Чи існувала заборона виносити начиння для снування з
хати?] Канєшно. А куда виносить? В комору виносили
колись або в сіни, колись були сіни, комора, то виносили з хати. [У які дні заборонялося снувати?] В суботу
забороняли, не мона, кажуть, в суботу снувати, бо світ
снувався в суботу. В суботу не снували. А тиї воше
снували кожен день. Якшо не хватає пряжі, от ниток,
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ Жито, конопля, шо тепер її не дозволяють сіяти, льон. Шоб льон був чистим і білим, то
треба, шоб була отака хороша погода. Льон брали, молотили його, простилали. Якщо дощі не йдуть, а погода, він вилежить на росі, він стає білий, на колір білий,
а якшо така-во негода, він полежить тиждень чі дві неділі, вже він становиться сивий, сірий і не буде білий.
Конопля так само. Коноплю сіяли, конопля росте високая, а там по коноплі все називалося «плоскінь»,
зверху, друга рослина, її вибирали. Зразу рвали тую
плоскінь, її не треба було вже там молотити, насіння
немає, та як цвіт на житові. Прядиво було, робили прядиво і терли, і робили пряжу, й ткали. Потом коноплю
вибирали, коли насіння дозріє, сімя, туди коноплю
брали. Коноплю сіяли в чоловічий день: вівторок, четвер, так. [Чи були дні, коли заборонялося сіяти прядильні рослини?] Тоді не було такого. Тоді воше всі сіяли, коли хто мав час, коли хто хтів. Я знаю, тоді все
посипали, як зара’ звуть, золою, попелом, тепер то купують на базарах лікарство, а тоді ж не було цього.
Якщо на капусті заведеться якась тля чі що, то посипали попелом. [Коли зазвичай вибирали плоскінь та матірку?] Коли вона дозрівала, коли бачите, посієте раніше, вона дозрівала раніше. Так і тепер сіють моркву чі
буряк, той сіє раніш, той пізніш, так само і коноплю,
хто посіє раніше, вона вибирається раніше, хоть не дозріває, а якшо пізніше, то потом. [Де вимочували коноплі?] В озері. Якшо колись хтось сами, самостійно сіяли, сами собі, тут в нас було болото, тут рів викопаний,
там і мочили. З тиждень, може, більше, воно кисло,
мочілося. [Як перевіряли готовність?] Так якшо протреш його, а там волокно єсть, то вже воно готове, треба віймати, висушувати. Отак-о, сильно як візьмеш,
протреш, а воно волокно получається, а як нє, то воно
не протирається, тверде, як сіно, простилали, витягали
з води, розстилали і сушили. Вже коли воно було готовеє, потом терли. Це були терниці. Висушили, треба
потерти, шоб було волокно, ну волокно настояне становиться, хороше. Були такі сітки, обдирачки, обдира-

ІМ

40

www.etnolog.org.ua
Камінь-Каширський район

починок напряла. [Чи відомий Вам звичай ткання полотна гуртом?] То тико бувало гуртом, шо хтось прийде, які гості, свої дівчата, двоюрідна сестра чі сестра,
пробували ткати, як хто тче, то ж буває одна багато,
а друга не може ткати, випробовували, хто скіки може
виткати. Обично полотно ткали лляне, з льону, і рушники даже ткали, тиї, шо витиратися, тиї, шо на хату
вішати. Натикали різнобарвне кольорами. Одяг тоже,
матеріал був хороший – привозили в магазин. Рушники ткали і редна, і все на світі ткали сами, сорочки,
я сама ходила і теперика ходжу, тіко вже порваний і
нічо’, бо вже вмирати треба. Я вже мушу умирати, бо
вже порі прийшла, то ж то всі умірають, і я мушу
умірати.
СОРОЧКА  [З яких частин складався жіночий народний
костюм?] Сорочка, тепер сорочка, нарядні були такі
сорочки, були прості. То ше їх отут з хорошого полотна шили, а це називалось «підточка». Я сюди вже пришивала, де не видно було, грубше полотно. [З яких
частин шили сорочку?] Передок, вуставки. Це вставки
отут на плечах, а тоді вже рукав до вуставки і комір,
і маніжка. [А під рукавами ніяких вставок не було?]
Давали маленькі такі латочки, шоб піднімати, шоб не
порвалося, боронь Боже, бідолахи. Були такі ці «ліхвіки» називалися. [Із чого їх робили?] Ай всякії були:
і полотняниї... Колись складався жіночий, чоловічий,
ткали більшество костюми. От колись не було одежи,
тилько шо потчуть і пошиють. На чоловіки, на жинки.
Полотняни. Теж з полотна. Льон сіяв колгосп. То вже
як колгосп став, то сіяли льон. То льон крадемо і тчемо. То в мене тих кибалов море, і рушникі, все ткали із
цього, а от убратися, то вже як багатший, то там купить просвєта, там кофту, спідницю, так-о, і то за
Польщі було, знаєте, люди ми бідне були. Гроши то
тико з хазяйства, як продасиш корову чи біка, чи порося, а так грошей в нас не було... [Як шили cорочки?]
І рукаві довгі, і чохі, і все нашите, комір нашитий
трошкі і чохли нашиті, і тут рукави нашиті в сорочках. [Як Ви вишивали сорочку?] Сорочки були, а я
потдавала. Там така вишивка була, полотняна сорочка, «вишиванка» казали, а то в нас казали «малороска». Отут таке, вишита тако, тут така прошва, а тут
такі уставки вишити і тут чохли вишити, і така довгая.
[Які сорочки раніше носили жінки?] Виши́ти пазухи́,
вишити чіхли, отут рукави понашитиї, наткане, в общім, натикали колись, витикали, тіко пазухи вишивали так, називали колись «протягом». Коли жнива чи
сіно, жінки вдягалися дуже гарно. Якшо була хороша
погода, то сіна йдуть складати, колись звали тиї барабани чі рукави, спудниці, обшиті лєнтами, біла сорочка вишитая, хустка білая. Так само, як і жнива, до
жнив ше хоріш. Співали дуже гарні пісні завжди, коли
жели жито. [З якого матеріалу шили сорочки?] З лляного і свої роботи, домотканого, відбілювали дуже
гарно, біле-біле, як простінь були. Лляне полотно,
з льону. Дві пілки, а якшо таке десь, жінка така гарнішая, то ше й третю вточували збоку, шоб вона була
ширшая, розшивали її. [Який крій мали сорочки?]
Простий, прамо, а тут, біля комира, збирали на дрібненькі фалдочки, стягали ниткою, потом пришивали
чіхли. Так само і комір. А потом вшивалася оддєльно
пазуха і пазуха поверха причіплялася ізшитая. [Верхню й нижню частину сорочки зшивали чи їх вдягали
окремо?] Вони вшивалися всередині, одна самостійна
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то було ще так, шо і допрядали, на другий день досновували. Якшо не хватить, скіко там треба, шоб було,
значить треба допрясти і доснувати ввечері або на другий день. Переложиш не на той кілочок і називається
«коня положив», вже «кінь перейшов дорогу», топіро
треба ту основу звертати назад, збірати і доводити до
того, покі воно найде на лад. [Які дії виконували з
основою після закінчення роботи?] Збирали її, так як
плетінку плетуть колись, з ситнику плетінку, отак-о
збирали, так-о зобрали, зобрали і повісили на килочок, потом ту основу треба ще золити, як колись хустя
золили, класти, шоб вона біла була. Колись було таке,
зараз машинка стіральна, а то було жлукто таке, клали
туда одяг чи основу так само і засипали попелом та і
золою, і наливали воду туда, і називався «луг». Воно
там лежало, потом її помокали добре, тоді вже розвіювали, шоб вона висихала, і на верстат ткати треба вже
полотно з неї. [Чи шліхтували основу?] Цього не робили. Тоді вже як виткуть полотно, вони визолювали, вибілювали її, вимивали, поки ще на той ткати. [Хто ткав
полотно?] Хто вмів, всі жінки витикали. Самі, хто луччє, хто не вмів, хто хутко ткав. Були колись верстати і
«кросна» називалися, дерев’яні були верстати, тепер
так-о зберігаються, бо ще люди тчуть. [Коли зазвичай
починалися ткацькі роботи?] Піст. Після М’ясниць,
найбільше ткали в піст, ото перед Паскою, але вже перед Паскою тиждень чі две неділі, треба, шоб уже не
було тих верстатов у хаті, уже була робота закінчена,
а якшо не закінчена, то звертають на тоє воротило, на
ту основу в одне місце і виносять з хати. [У які дні заборонялося ткати?] Ткати ніде не заборонялося, то
прясти заборонялося деякі дні, а ткати можна було.
[Чи існувало правило не ткати протягом року, якщо
помер хтось із близьких?] Я такого не знаю, такого не
говорили міні. [Чи можна передавати ткацьке начиння
в чужий дім, переносити через дорогу?] А чьо’ ж не
мона? Мона. Це ж колись ткали не тіки собі, а й дочкам
ткали чи невістці. [У які дні не годилося золити?]
В свято не можна було золити, яке присвята єсть такії,
п’ятий, сєдьмий, то щє які свята і в великі свята не золили. В общем у суботу не можна було. [Яке покарання
могло бути за таке?] Шо-небудь заболить, захворіє, то
якшо там, то через те, шо ти робила в той день. А чи то
так, чи не так, хто його знає. [Де вибілювали готове полотно?] А в нас було болото, цілина, зара’ поле, а тоді
було болота, і зверху травичка така росла, «синька» називалася, і там розстилали те полотно, воно лежало,
мабуть, із тиждень, вибілювалося, а потім прали прачем, колись прачі були такії, шо прали полотно. Розстилали в саду, на росу розстилали. Але якшо Русалний тиждень, то Русалні тижні бувають. [Хто починав
цю роботу?] В мене свекруха носила розстилала. Білий
тиждень, то то перед Великоднем називається Білий,
отоді найбільше полотно вибілювали, на Білим тижні,
перед Паскою. [Що робили з полотном, яке покрутив
вихор?] Полоскали, вихрещували, відпарували. [Якими кольорами фарбували тканину?] Тоді хто в яке хотів. Колись були краски, купляли краски, красили, мотали в мітки і красили тії мітки, оту пряжу, а потом
розтикали, хто кому куда треба, ткали. [З якого віку
починали залучати дівчат до прядіння?] В одинадцять,
десять [років] починали дівчата прясти. [Що робили з
ниткою, яку вперше випряла дівчина?] Мама з татом
обрадувалися, цілували дочку свою, шо вона вміє
прясти, довольни були, гостинці давали, коли перший
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никами?] Колись казали «вуставки», отут-во. [На плечах?] Ну, були. [Якої вони були форми?] Отако воно
займалося. Отакє-во, воно нешироке. А тут називалися «дєстки», отуто-во і туто нашивали, вже ми того не
робили. [Сорочку шили з довгими рукавами?] З довгими рукавами, не було коротших. От довгії сорочки,
ніколи сорочки не було, шоб отаку-во було – ні. [Завжди була тільки довга?] От, тіко така. [Чи рукав сорочки викроювали з кількох пілок?] А, з пілок, я знаю,
ще з пілки, то, мабуть, і скалюють того рукава, ну,
скілько, полотно, скілько тут-во буде... В сорочці жіночій комір не стоячий був. Він всяко було: і так попростому, і було вікладано отако, і вишита. [Якої форми був виріз горловини?] В опшем нема тепер такіх, як
колись, треба, шоб під шию був. Як коміра нема, то
тако-во кругло і всьо. [Вишивали?] Не, вже не вишивалось. Як викладався комір, то вишивалось. А як так,
то тіко тот-во дєстку вишивали. [Чи вставляли якісь
клинці?] А клинця встановляли. А отут-во, отакій-во.
[Трикутничком?] Да. [Як вони називалися?] Так і називались «клинки». [Як оздоблювали сорочку?] Як
хто, може й нашити квіточки якії, це ж як хто, отут на
рукаві. А дальше воно не потрібне. Жилєтки носили.
Шилися такє. І шнурками отак-о запутувалося. [Вишивали тільки спереду?] Вишивали тут і отут, на спині – нє, тілько тут і отут-во кругом. [Які сорочки колись носили чоловіки?] Білі сорочки носили, запазочка була якая і підперезаний пояс, ще й білі штани були
з свого домотканого полотна. Колись не було так,
спідні штани і верхні даже красили, накладають, так,
як тепер, накуплєють. [Як оздоблювали чоловічу сорочку?] Вишивкою. [Сорочку в штани заправляли чи
так?] Більш наверх. Якшо у буденний день на якусь
роботу, то заправлєли. В нас колись як начинаюця
жнива, жито чі покіс, то сіно, то тоді вже чьоловіки,
жінки убиралися красивіше. Чьоловік підперізував
поясом домотканим, біла сорочка, штани, сорочка наверх. [...] Ото як дівчина росла, підросток, тре’ замуж
виходити. Вже вона зарані гонить корови чі шо там і
вишиває чоловікам чохли, маніжку вишиває, куміри
нашиває. Отак ходили, як ужениця, то уже ходе в тому
нашитому...
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сорочка. [Як називалася сорочка із суцільними рукавами?] «Барабани» називали колись, рукави у барабани, рукави отут-о були натканиї, нашиті осюда, а вже
як барабани звали, то геть сюда, до чохлів, різними
кольорами повитикані. [Сорочка була з коміром?] Канєшно, а як же без коміра. [Чи відрізнялася святкова
сорочка від буденної?] Канєшно, відрізнялася. На свято більш святковіше була. Тепер же тоже одяг єсть на
будень, коли на свято, так і тоді. [Скільки сорочок
мала жінка?] Скіко в кого получалося. Може, багаті
багато мали, а які бідніші, то дві, три сорочки, чотири.
[Це сорочка з «гєсткою»?] З гєсткою. А то у́ставка
тако-во тут додається. Але це гєста з двох боків. [Чи
вишивали узори на сорочках?] Так то не вишивали,
тико рукави вишивали, такі нагрудники чорні шили і
так ходили на вулиці, і так танцювали, у нашому селі
то нє, у нас культурніше село. А ми були в Кропивицях, то вивозили людей, то там вони в тих сорочках
своїх, дуже красівиє такі вибіляниє білиє сорочки,
і вони там ходили, і наші вже ходять, і роботи все
було. В сорочках русалки ходять. І жинці літом у сорочках жали. [Чим підперізувалися?] Краєчкою. [Якого року мамина дівоча сорочка «малороска»?]
[19]12 року. Чорно-червона сорочка чоловіча, то це
батькова кавалерська сорочка – Ілля Гордійович,
1907 року народження. [...] Дівчині не канфєти несли,
а пару постолів. Або як жене корови, мати каже, нароблять хлопци, і вже жене, і через забор, шоб не бачили, і кине. [Дівчині?] Да. То ж то вже подарок. [Який
був традиційний одяг у Вашому селі?] Традиційний?
Було вже, тепер, як я стала, то то вже не так, а ше як я
помню, то була традиційна вишита сорочка, в лєнтах
спідниця і тут жилєтка така вишита, були й лєнти
так-о, а були й вишиті. [Із якого матеріалу шили цей
одяг?] Із сатіну... Спідниці з лєнтами і такі, і жилєтка с
сатіну. [Де цю тканину купували?] Скрізь в магазини.
Брали, купляли у жидив. [Чи відрізнявся одяг дівчини
й заміжньої жінки?] А, ну канєчно. Трохі-трохі. Воно
тоже широке було, колись спідниці широкі, а тепер
хіба шо зовсім начиї, і дівчата, трохі вони якось як
жінка старша, то вона вже така опускана, а таке воно
як молодої, то таке потягнуте. Хай воно широкоє, то
воно цього. То ж так, але в широкому ходили. [Коли
почав зникати традиційний костюм?] Десь, може,
в [19]50-х роках, може, й дальше. В мене у старшиї сестри була та сорочка й лєнта, й лєнти тиї, чорна спідниця із лєнтами отут-во посередини мокрик такий,
а тудики по п’єть, по шисть лєнток вузкіх. А тут в баби
було цеї, шо то дев’яносто літ, то була вишита сорочка,
але забрали. Я отдала. Я кажу, нашо вона мені. От я
вам показала би, і вишита сорочка, і полотняна сорочка, така, і забрали. [Як називалося вбрання, яке людина на себе одягала?] Називалося спідниця, сорочка і
блюзка, і всьо, хустка. [Як старий одяг називали?] Старий одяг. [Яку сорочку носили жінки?] Довгу, і вишити були, вишівали. Колись, як іде замуж, значить, щоб
були сорочки вишиті і чохли, і отут-во, і такії-во. А в
чоловіків колись такі маніжки, вишити і отут – комір
і чохли. [Який був комір?] Стійкий! [З якої тканини?]
Перкаль. Отакий перкаль, як полотно, бо його
вишивали,бо його такій, шоб можна було хрестика
зробити. Хрестиками вишивали. [Яке завширшки
було полотно?] А ширина! Разна була, може бути і
сємдєсят сантімєтрув, і восємісят, уся разни тканини є. Широка [сорочка]. [Чи шили сорочки з напліч-
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Жіночий]. Спудниці з лєнтами. Літники я бачила колись, але вже в нас того не було. Бо
літники в Піщаному були, може, кулись і тут були. Тиї
сирнєги. Білий, отут з чубами. [Із ниток робили?] Да.
[«Сирнєга» була] з чубами. [Брали кольорові шерстяні
нитки?] Да. По боках були. А як мати була, то треба,
шоб по сорок-пітдисят сорочок. Не такі, а такі, як-во,
білі. [Кожна дівчина] має мати тилько. Постірай одну,
а другу на субі візьми. А от шо, всліпали. А скіко то
ткати треба було. І вишивали. І рушники. В мине десь
рушники є. На полотні. [Коли Ви вишивали?] Ше дівчиною. [Скільки Вам було років?] Мабуть, двадцить
п’ять чи [двадцять] шість було. [Чи були вовняні спідниці?] А, оце літник. В полоску. Обов’язково. Червоні.
Чорна. Мені дівчата казали, шо ше є. Бо я тако цікавлюся, люблю прикупити десь. То шо ше є літники. [Чи
були спідниці однотонні вовняні?] Шоб низом вишита. Буле. Ходели. То піщани. [А знизу кайма?] Кайма?
Я десь бачила. Яйнці ходили. Яйнці в таких спудницях. Босими. Ше сніг лежав по землі, а воне вже босими ходели. Кайма пришета, а ше чуть више ше така
шось зубчиками, отака. В нас ото бурки, літник у по-
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його коровай брала, в фартух, і виносила запоріжцям
коровай. [Називали] «пєрєдник», «пєрєднік». [З якої
тканини він був?] З перкалю. [Як оздоблювали фартух?] Нашивалося нитками разними. [Узором, квітами?] Зором. Як хто може, хто може лучші вишити,
а хто може поганіш, але всякіми нитками. [Чи одягали
пояс поверх спідниці?] Ніхто не вдягав ніякого пояса,
тільки плаття, то шили колись плаття і пояс був по
плаття, отут-во. [Із чого шили спідниці?] Був матеріал,
який хоч матеріал був. Лєнти нашивали. В складочку
складали. Є спідниця з гальонами, ото нашивають
лєнт багато і складають їх. Так кажуть «спідниця з гальонами», то то вже з лєнтами, то з гальонами з тими.
[Як спідниця трималася на талії?] На поясі був ґудзик.
Ґудзик то на боку був завжди. Фартухі були. То українська форма, то хорошая. Крайкі колись були, то вже
при нас з тими крайками ходили, то колись ходили,
в нас тоже була та крайка. [Чи були плетені пояси?]
Плетених поясів – нє, то так якесь плаття з поясом, то
то вже є, а так то нє. І спідниці всяко були, і фартухи,
перидник оце зараз, в нас «перидник» звався, а фартух,
то полотняна спідниця, то фартухи. Тепер були святешниї літники. Літники – шерстяна спідниця, з вовни, пряжана вовна, виткана в полосочку, снувалася
тоже вовною і вона така в полосочку. Спідниця, літник, а тоді ше й дівчата у нас тут в селі, то є тут гальони
ці з лєнтами. Нашивали склади, складалася вона
отак-о і зав’язувалася шнурком. Вона ніколи не висіла,
тилько зложена була. Ото вже святкова. Як красівий
літник був, то на свято був кольоровий, дуже вже такій
і такій но. І спідниці, вже як моя мама була сто літ назад дівкою, то вже вони вдівали шолковиї, були в їх, от
в матері, я знаю, дві спідниці було, то шлярами такі,
була одна голубая...[Що таке «шляри»?] Ну, от спідниця вузенька, а тут пришиті такі оборкі, шо пєлєна така,
двома оці шляри, оці спідниці шлярами, і вже блузки
були, такі, «під напуск» називалися, зав’язувалися
даже бантами на поясу, і хусткі вже селєсовиї вже
зав’язувались отак. Це вже у двадцятому столітті. В нас
спідниця гендичі, тут називалася «ґальони», ото лєнти,
то вже так. А друга, то ріхвіровка, тиї складочки. Такі
складочки, в склади спідниця, кажуть то «склади», бо
то складається. А то ріхвіровка, бо є і лижача спідниця.
Отик складкі. [Ніби лежать?] Ага, а то є і стояча. [Стояча – це «ріхвіровкі», а лежача – «в склади»?] Ага,
в склади. [Як спідниця трималася на талії?] Як то колись були пояси всякії такії. Крайка була, то ткана
крайка, а то пояси, то купляли такі, блискучі пояси. На
спідницю, отако. А крайка то колишні, то ше діди
наши, прадіди, то вони ткали і були в них спудниці,
вони ткали, «літники» називали. А «бурки» ми називаємо біля Каменя, Нюйно, там село таке, чи там от Яйно
оце Піщане, то ми їх називали «бурками», бо вони ходили в спідницях полотняних у клітинку, тканиї, у клітинку, як я зара’ подивилася, оце ми останній раз, звітувався район на виступі, і вони поприїжжали ж у
своїх бурках із Гути Боровенські. Я дивилась зачаровано. Вони такі красивії, а тоді наші міщани, як називали
нас, стобихівців, ми їх обзивали «бурками», бо в їх нічого не було, тілько тиї бурки, полотняни, спідниця,
у клітинку тканая. А в нас був фартух однотонний. Ой,
дівчата старалися. Ми ж з міста, то наші стобихівкі не
ходили у широких спідницях ніколи, вже сто літ назад.
Тіки старалися в узьких спідницях ходити. А є фартухи. Колись баби фартухи, то тоже з полотна. Буркі, зва-
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лоску. А то плато. А чого воно мині запам’яталося, бо
завжди мати, в її була любима пісня [співає]:
Під білою березою (2)
Сидів братик із сестрою.
Сестра сидить нижче брата, (2)
Вишиває шовком плата.
Ото оце плата. І я питаю: «Мамо? Шо ж то за плат?» –
«А то, – каже, – дитино, зав’язувалися». Бо хустки, то
були чуби пришитиї – то то попадьою вже. [Чуби] по
краях, то попадя. [І на задньому кінці чуб?] Да.
Обов’язково. [Чи була спідниця-фартух?] Полотняна
спідниця – це фартух. Фартушок і всьо. Міг бути і широкий, міг бути і вузенько пошитий. А в нас тут була
така Фьокла, то в неї ше й оборка, тут пришита шлярка
така, пелена, то вже сміялися, шо Феклин фартух із
шлярою. [Чи вона була перетикана червоним по низу?]
Як хто хотів, так і робив. Як кому хотілося. На свойо
усмотрєніє. Може, хтось хотів шось таке зробити, хотів відрізнитися. Наприклад, після війни, от моя тьотка сирота була, мати моя вміла шити, то вона своїй тій
сестрі вишила костюмчик полотняний, спідничечка
така і всьо. То ці, з Бесарабії, як приїхали, а там, за Румунії, дуже шовку було багато, бо там шовкопряд даже,
румини спеціалізувалися. І шовк там натуральний. То
в їх був ріпс – шовкове, кріпдишин матер’ял і тяжолий,
і атлас. І вони понавозили сюди сундучки із того атласу, а ми тут у полотняним. То на ту мою тьотю Любу –
ой! Полотнянка! Шо вона там? Але в її полотнянка,
вона його як вистірає, визолить. На криницю піде, бо
стірались тико на криниці, прачем, знаєте. І вона її качалкою викачає, покачає. [Який ще був поясний одяг?]
То каптани у Піщаному, може в Боровне бути, а в нас
тєї не було. То є во як то літникі. В нас тут містечко
було колись. В нас тут базар крепкій був, пам’ятаю,
жидів в нас тут багато було. [Як шили спідниці?] Всяко
шили: широкії шили, оборочкі були низом отако-во,
і обшивали отут-во спудницю другою матерією. [Яким
кольором?] Як зеленоє, то чорним обшивають. [Як використовували полотна, у яких були вибілені й невибілені нитки, що створювали на полотні поєднання сірих і білих смуг, тобто як поєднували кольори?] Як
поєднували кольори, вибіляне, невибіляне, то в мене
десь така скатерка є. Треба снувати і тоді ткати, то воно
получається, як у клєткі. А основа, то в кілька пар сивого і скілько пар білого, і так і тє, і тє, і виникне смуга,
а тамикє знов ткати, ото воно получається клєтки. [За
допомогою чого спідниця трималася на поясі?] Колись
то тримали, як казали, торочки пришивали, но такі
лєнткі чи шось такоє пришивали. А ми тепер на шпільках, шпільки в нас, а колись то вузлик збоку. [Як робили складки на спідниці?] Як в будній день, то як-небудь
збори, а там були складки зложували, тут зав’язували і
тут, воно зложиться, і вони стоять. Як в неділю вдітися, то всяко було. Ми того не робили вже. [У неділю
вбиралися по-святковому?] Аякже. [Які пояси одягали
жінки?] Вони носили пояси, але то було з вовни витканий, кольорами, ще й даже кінчики такії, кутасики
були по краєх, і я зав’язувалась, там чі спідницю
підв’язувала. Вовняні спідниці були, «літники» називались. Фартух, то це так, як звуть тепер «затулка»,
«передник». Фартух «літник» колись називали, якшо
вовняний, геть із вовни витиканий. [Чи носили фартух поверх спідниці?] Нє. [...] То ж носили фартухі вишити. В мене весіллє було, фартух вишитий, то я в
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жух?] Купили, то тут люде робили. Вже топіру, то вже
нема... Мині колесь батько хтів купети отакєй, державний. А цьой у селі шили. [Як називається ця вишивка?] А, то так, «мержовка». [Комірець] такєй малейкий.
Така обшивка. А в йому муль напала да й з’їла. Да й шоб
буле рукі, ту обшивку одорви, то мона суконноє обложити, чорним тако пришити, і був би кожушок. А хто
в йому ходитиме? Вишивка по швах, обшитий спереду
на одній полі двома рядками вовни, смужка. То були
нависні петлі такі. По швах внизу теж два таких пучки
обшитих. Вишивка по краю рукава, на кишені і зверху на спині. У верхній частині спини. Шов наверху, на
плечах теж обшитий мержкуванням. [Це називається
«серняга»?] Серняга. Ше моєї баби. Вона родилася в
той рік, як Сталін. [Він] умер в [19]53‑му, йому було
сімдесят три роки. Пощитайте. [Поверх одягали якісь
накидки?] Було всяко. Геть колись, коли були бідніші
ті і колись тримали вівці, і тіє їх стригли, і ту вовну
прєдєли, і ткали. Було так, шо і своє, було, шо і більш
купляли, були і всякі такі шубки, і всяко, та й купляли.
Ото як хто міг, хто старіший – хуже ходив, а молодший, то якось лутше. Тепер серняга, обизатєльно свитка і платок. Оздоблювали були полотно натикали і наткані. Натканиї були. Отут тільки наткала. На плечах
ше дєстка. Дєстка отак-во рівненько, як одрізано, а там
уже пришивалось, як ото дитячі платтячка є. На спині
вже можна, складочка отут складалась. Шоб ширша.
То дєстка тоже, і вона вишивалася, і тут вона спереду,
дєсткі були і вишивалися. [Що одягали поверх сорочки?] Ліхфік, ліфік, обично блуза. Серняга була робочая
темная, сивая або чорная, но чорні тоже були хорошії,
то була так-сяк, а вже на свято дуже гарно розшитиї,
вишитиї. [Спереду, так?] Спереді, тут [збоку]. Біля
карманів чуби. Обов’язково і ззаду отут складка така
і отут чуб. По поясниці чуби. [Під рукавами робили
вставки?] Вставляли. В мене є серняга старенька. Все є.
Колись одягали, колись із свеї роботи серняги такиї.
Шиють серняги довги, із його такі украшують, чубчики роблять по боках. Такі робили чи з вовни, з ниток.
А з нитки зав’язували чубчики. Підперезувалися то
шитиками, то вірьовками, шнурка якого. [А так не застібався?] Так – нє. На ґудзики – нє. То така одєжда, шо
нє. [...] У мене дід часто їздив до Ковеля, в нього коні й
жиди наймали, то от мати часто розказує, як плащ він
шив. Значить, от дощу треба ж було чимось накритися, а не було ні зонтика, ні рєзіни, ні пластіка, ничього,
ні клейонки. Як хочеш. То шо дід робив? Брав галошу
резінувую в жидів і розплавляв її, в воду кидав, вони
настіки варилась, що вона розплавлювалась. Розплавлювалась та різіна, а може, то й не галоша, я там знаю,
шо то таке. І той плащ пошили, уже баба йому так шиє
сюди. І каже: «Він його бере таку щітку і тою резіною
змазує, змаже, просохне, і туди ше, і тоді другий раз,
і він отак промаже його, – ніякий дощ не проходив».
То не кожний це, але були й такі. [Плащі з капюшонами були?] Ну аякже. Отако накинутий сюди, як бурка.
Я маю на увазі козацькії бурки чи черкеські, шо накидають. Були плащі. Готове купляли плащі. То були ції
дощовики. [Як називалася безрукавка, яку одягали поверх сорочки?] Жилєткі були. Були чисти, а вже потом,
то нашивали лєнти, то вже потом, як ми були. А ше
ранше, то ми не знаємо. То колись були такі тьомни
люди. То вже тупіро одежа, такої колись не було одежи.
Колись все свої роботи, колись купити трудно. Дорого.
А тепер гумотарки море. Є така.
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ли «буркі». Ткали. Бурки такії з вовни шили. Є, тчуть,
як же, всякі сорти. Попросту.
Уздовж. І вже то на бу́
день тиї спудниці. А вже на свєто, то вони вже зложують, шоб так-о стояло, вже на свєто спудниці. [Чоловічий]. [З якого матеріалу шили літні й зимові штани для
чоловіків?] Ткали для зими і ткали для літа, теплі і холодні. Колись ткали вовняни штани для чоловіків на
зиму, а літні штани то ткали із льону, із плоскуні, коноплі. [За допомогою чого вони трималися?] То були колись такі пояси в чоловіків, своєї роботи. [Які були
штани?] Всяко були, як хто ходить, но більше кльошом, як і тепер ходять, отакі собі простиє штани. Пояса не було, то тіко як десь якась постанова, то тоді пояси брали, а так то поясів не було. Крайкі, то їх не беруть. Но, то колись стариє баби ідуть зимою до церкви,
подперезуюца нею, оце крайка, а їх тримали, тиє крайки, шо як постанова, то то вже беруть показують. [Як
штани трималися на талії?] Шитикі були. У кого й так
було, не треба було шитика, як на кого прийдеця, а то
шитики
були. І стали плаття і дівчата шити, тоже і ку́
пляли, і блискучі такі шитички, і всяко було. І даже
була, запустять того всякого, і матер’ял був, і хароший
матер’ял, бачіте. Це ж ґума, вона блискуча була, і вона
вліяє людині на тіло, а колись же ж такого не було. Ґума
у піджака, то полушовкове, то сатін добрий був ото в
мене, але як мона, так є, шо зробиш. [Штани були зимові й літні?] Да, були зимови. Зимови були як. Колись
люди сами хазяї були, ше як за Польщи, то вічки тримали, сукна ткали. В нас верстати були, ткали, прали.
І того сукно генде ті мнуть у коритах, і ото шиють. Постоли, а посля такі із ґуми шили ґумовци. [Як їх шили?]
Так, як ото такий кусок і так дзьобок,
́ так і сшивали.
Штани більш старалися купити чоловікові на свято
такі, а на будень усі у полотняних штанях були. Красили. [Як вони трималися на стані?] Очкур
́ – шнурок такий або ґузик. Ґузиків мало було. Загострювався
отакій-о патиќ і тут, і всьо.
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ОДЯГ НАГРУДНИЙ І жилєточка така вишита всяка.
[Як називається безрукавка?] «Нагрудник». То нагрудник. Ліфік. То ше сорочку нашету. Ми виступали.
В нас є, якби побачили тиї всі. Вишивали тоже. Давали ту сухозлотицю, казали, вишивали. Сухозлотниця. Нитка парчова. [Така золотиста?] Ага. Буле таки
язичкє. То я думала так робети. Але думаю, не буду
я морочити голову. Є, в Обзири. В Обзири дівчата і у
Піщаному дуже тиї язикє в усіх. Ето вже нагрудники
з язичками. А в нас сучасний цей більш. Ми, як буле,
то як співали, то нам ого-го! Бо перше місце зайняли.
На тєю сорочку зверху беруть такий нагрудничок без
рукавів, бо тут сорочка нашита, то були так, шо і нашивали, а були, шо лєнточки пришивали.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Ходили в сернягах. Но я не ходела. Вже
ми не ходели в сернягах. На верхній одяг прали сукно,
мняли в коритах і такиї шили чоловікам тепли штани, піньжаки шили, кожушки робели. Замуж я йшла з
кожушком. Кожух. Довгий викрашений. [Як на нього
казали?] «Полошубок». Ото так ми ходили, дивчата...
Стобихівці – ми «міщани» звалися. В нас не було таких
уже, шо все полотняне, а крамне, така одежа. А ті, воне
ходели в витканій спідниці у клітинку, як шотландки.
Біле-сіре, а були і зелени, бордове, чорне. Там яке хочеш. Ну, як шотландка. [«Бурка» обов’язково була в
клітинку?] Спідничка в клітинку. [Де Ви купували ко-
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[Які були дівочі зачіски?] Гет всякі були. Крутили, коси
заплітали. Дві [коси заплітали], там закладали-во і
шпильки там, і геть таку-во, і як пострижуть, то колись з чубчиком молиї діти-во. [Чубчика підстригали?]
Отут-во чубчика, а як тої то, ну біш коси і ніяких, шоб
зрізували – нє. Заплітине [волосся] і заложини коси. Не
розпущене. Не розпускали, такий звичай був. Тут-во
приколкі таки були, приколки отакі засажувалися тут.
Так, щоб вже якісь були, бантів понасаджує туди всякого цвєту. [Які головні убори носили жінки?] Хусткі.
[Де їх брали?] Купляли. Такі купляли, красіви були колись хусткі. Ну от зо Польщі примєр, о красіви. Такі
по п’єть злотих, і така красіва, шерстяна, разноцвєтна:
і голубенькі, і які хоч, то тілько різними цвєтами. [Як
називалися ці хустки?] «Салясихи». В самої були коси,
а топір ото не можу прив’язати нічого, бо десь поділися, у мене отакі-во були коси, довгії. Як молодії – то
канєшно в молодої заплітали і так ходили. Я любила
так, шоб заплетені були. Велими хороше дивитися на
коси. А хто закручував гулю сюди-во так-о й кругом,
во якісь пелюшкі були. [Чи відрізнялися головні убори молодих дівчат і старших жінок?] Да, відрізнялись.
В магазинах були продавались. Один такий був, шо він
збирав тиї кратки, онучі всякії, навіть і називали його
«онучником», або тиї гребінчики всякі загньонеї, такії
в голову, кругом голови, і купляють, і так жили. Тепер,
бачте, дороге вельми усе, тепер і хліб дорогий, а колись
двадцять копійок хлібина така велика, а тепер три рублі... Брали там приколочкі,́ гребінчики такі малесенькі, такі є, які тримають чуприну, як краса якась, то то
молодому. Як коси заплітають, то лєнточки і банти
такі великіє були, а якась постанова у школі чи шо, то
понароблять вінців та тіх лєнт начіплєють. Шо хоч тоді
було. Колись було непогано жити. У мене батька питалася, колись монашка тут була, каже: «Як за Польщі то
ми жили, при Польщі тут, границя там десь була». А я
кажу: «Я не знаю, як хто скаже, но я скажу, як я знаю,
шо поляки були добрі хазії, у них ціле і все в порадкє,
а в нас, в нашім селі то була сім’я зогорожена хатками,
так як ті хати загорожені, так у нас всі хатками, де садок, то вищечькі хатки, а то нищі, в цвітах то воно росло, і за кілька років там уже дерево таке велике є, ото
у нас така красото, ото їде польський, поліцман, то він
заходить на ганочок, бо він клечаний хмельом, йому
посидіти треба на воздухі, то і похвальні грамоти були
завжди, там порядок вели, то в нас то такого нічого поганого не було». Я якось тій монашкі казала: «Не бійся тих поляків, вони в нас були добрі, чого їх боятися,
і голоду не було, нічьо». Он там у Росії і голод був, шо
сікі народу вимерло, у нас, слава Богу, ще не було голода. От один приїхав з Бесарабії, то вони ходили побратися, але було де попросити, ходили побратися, там
просили, там один рік пока розжилися, а так то ше тут
нічого, ше слава Господеві, шо було. [Які Ви робили зачіски?] Геть всякі були. Ми крутили коси, заплитали.
[Скільки зазвичай?] Дві коси, закладали отак-о і так-о
тудики. Тепер так-о є пострижуються, колись то токо
малиє діти – чубчика підстригали. А як то, то більш
коси і всьо, нияких, ну, шоб подрізувати – нє... То волосся отак і отут, ше й виробе отак-о. [Як воно трималося?] Мазали маззю якеїсь. Колись то, колись не
все, то стародивно, то такою, то маслом. Шоб блистіло,
шоб тримало. Ззаді то заколювали... Я то і зараз коси
плету, бо коси, то гендить не годиться, але й молоди,
молодиця, були коси тримали. Як в кого ростуть, то
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ВЗУТТЯ І колись постоли робили, з лози надеруть лик
і зроблять собі такиє лапті, і взувалися хто як міг,
хто бідній, то так жив, а хто, то купляє як коли. На
ногі тоже і чоботи були, і тухлі були, геть все було,
і бабам було, і мужикам було. Колись моя мати ішла,
ми жили добре. Батько був плотник, він столярку ту
робив, завше жили добре. Взяла так, шо батьки були,
взяла з такими жовтими пуговками, там забулася,
йшла, баба друга взяла, в їх ходила, шо ти зробиш.
А на ноги взували постоли. Постоли тоже були і робочії, і святковиї. [Із чого їх робили?] З лози як-небуль
сплете, і святкові бажано було з липи. Вони біленькії
були, рипіли, вже волоки хорошиї. А волоки вили із
матірок, коноплі. Онучі вже білі на свято. З сорочки
полотняниї, особливо підточка, ото вже грубші такі,
ото красіво уже, як на отако вдівали дівчата, вже як
на свято, а як на будень, то до коліна. [А як на свято, то короткі?] Коротші, но. Танцювали в постолях,
а так було в нас місто Стовбихви, то були черевикі.
Черевикі, халява. Десь там в мене ше була пара Миколаївських, але вже, мабуть, викинули діти. Такі довгі
халявки, і вони заборсувались тут, зараз такі є, от як
десантники ходять в черевиках ото, такі вони на каблучку були, красівиє, ото черевичкі. Постоли – лик,
таке, лоза, дерли лозу і робили. Я от не вмію [робити]
постолів. Моя сестра, то вона вміє постоли робити.
Волоки робили і зав’язували. А онучі то полотняни.
[Із сорочки їх брали?] Так, з сорочки і штани порвани.
На Паску то вже роблять постоли новиї, онучі біли.
І те гендить вже обувають, і нас, малиї як ми були, вже
ми на Паску до церкви йдемо, вбуваємось. [На Великдень нові вдягали?] Нові. То не так, як тупіро. За Польщі, як хто і тиї, до церкви йде боса, ну в церкві вона
взута в черевиках. А тиї були бідолахи, ті села, а тепер
то ми стали вже бідолахи, вони пішли вперед. Але ми
й зара’ кажем на їх «коптюхи» і «бурки». Бо вони забитиї були, в їх і хати курні були. Вони даже печі не вміли робити в Сошичному. Як їдеш з Сошичного, то в їх
у хаті – вогнище. То їх ше хату взяли перевезли туди
в Пирогово в Київську область, де музей отой під небом. То там хатина стоїть з Сошична. Курна хата, то й
вони – коптюхи. [...] Ше були башмаки. І в жінок були.
Із валу робили, в нас вони не пользувалися, от я бачу,
з Личин приїхали мужики, у їх там не було лози. То
вони башмаки робили з коноплі, грубі такі башмакі,
і смолили їх, і вони такі. А в нас, от уже післявоєнний
час вже мій, сімдесят років назад в моє дитинство і мої
ровесники, то ми ходили в гумовцях.
Уже війна про́
йшла, були скати повставалися, машини. І люди із тих
скатув, так і квадрат нинька ця, і так загинали, і сюди
закладали, тут-о і зшивався, отако-во. Один [шов позаду]. А тут закладалася тако, і дротом мідним зшивався, і пришивали вушка, і вже як постола взували,
і ото ми в такіх гумовцях ходили всі. А ковзали, слизькі були. Сніг розтає – вже босий пішов.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Яка була дівоча зачіска?]
Отак, отак-о, на проділь. Ще й подгулували волоссячко отак-о і за вуха закладали. [Скільки кіс заплітала дівчина?] Одну або дві, більш не було, тепер заплітають
і сімнадцять. [Чим раніше мили волосся?] Мили кропивкою, мили лататою, шо росла колись, називали «латать», білим, жовтим цвіте, де болото, цим мили. І кропивою, гарячою водою. [Які вінки носили дівчата?] Із
волошок. Голубенькі, росли колись по житові багато.
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великі, коси тримають. А стара, то вже як вийде замуж,
то вже її обрізують, просто, то як чоловіка, кладуть
миску і ото обрізують. Отак подстригають її. Уже у весіллі. Уже вона погубила коси. Вже як виходить замуж,
вже всьо, вже їй нема коси. Платок такий повсякденний будь-який, а на свято, то вже баби – наші предки
попадьою зав’язувалися. А попадя – це отут такий чуб.
Така гарна. Очіпок був у жінок на голову. Вже заміжня жінка коси брала під очіпок. Не можна було з непокритою головою ходити. [Якого кольору був очіпок?]
Одна, один цвіт, а в тої рябеї такі разни цвєти. [Чи вдягали щось під нього?] Просто так надягали. [Які зачіски були в чоловіків?] Зачіски: той подрізувалися, є такі
чоловіки, шо не подрізувалися. Тупіро такі чоловіки,
шо можуть. Колись як подстригли, таку миску положить на голову і вже под ту макітру, так. А більше ніякі
не були. [Які головні убори носили чоловіки?] Шапкі
були, так. [Із чого їх робили?] Купляли чи шили самі.
З матір’ялу шили шапки.

[Що ще раніше носили?] Обов’язково ці – буси. Буси
були. Як казав тут дід один, жинив він внука, підійшла
до нього баба, його ровесниця, і каже: «Як, Архипе, ше
ту чвертку пацір пам’ятаєш?». То його перша любов
дівчина була. А він: «Федосько, отут у грудях та чвертка пацір». То пацьори та він, а мені так смішно, я ше
молода дівчу
була. Думаю, яка чвертка пацір? Я потім
́
в матері розпитала. То була дівчина, мого діда сестра
даже. У неї були черевики, бо вона одна була сестра,
а то брати були. То вони їй купили і вже пацьори ці.
Вуха не кололи, тут і дукат міг бути, і шо хочеш, як багатша – кращі корали і шо. А такі дівчата, я бачила, і в
нас були стікляниї, просто стікляниї, от як ми зараз на
йолку вишаємо гірлянди, а то красівиї буси, такії червониї, зелені, сині, був і бісір дрібненькій. Вішали на
шию. Дрібненькі пацірки. Пацьорами і ці нагрудникі
були, жилетки тиї обшитиї де в кого, но.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Чи чули Ви, що таке «плат»?]
Плат – це просто... [Головний убір?] Святковий. А ше
у нас, як оце звітувався наш район, і ми виступали, то
ще жінки із цих сіл Камінь-Каширського району привозили тиї плати і закручували, показували. Я ж кажу,
я ще бачила літники, я ше бачила бурки. Такі ізящні.
[Чи відрізнявся святковий одяг від повсякденного?]
Вирізнявся. Той красівіє, а в будній день – шо-нибуть.
То ж ідеш робіш і замажесся. А там колись не було
так, як тепер. Святкове тіко. Отут-во чоловік жив, то
вінчався, чоботи такії хромовиї були, і його й закопали в їх. І прожив життя, ще й яке життя. Старий був.
І його поховали в їх, в тих чоботях. Одяг у весільному обряді. [Чи молода дарувала молодому сорочку?]
Обізатєльно. Колись як віходиш замуж, дівка, то треба хлопцюві вишити сорочку полотняну. Та як тепер
по-українські отут вішивають. А гет спереді чохли,
а тупіро, то колись такій обіч був: іде дівка замуж, то
треба тиї всякії тиї радюги, то все з полотна, бо ми сіяли коноплі. Молода волосся заплітала, поки не було
молодого, а коли приходив молодий, молоду садовили і розплітали косу, розплітав брат косу. [Молодій
пов’язували хустку?] Ну аякже! Вишиту. Скідають вінка і зав’язують хустку. Тако зав’язують і всьо, і цього,
а кажуть, шо так треба по Божому, то як росплетять
косу, її не мона ні одрізувати, її не мона ні крутити,
щоб вона розпускана була, бо її тоді розпускають
косу. Брат приходить і розпускає. [...] Колись отакійво вінок був. Сходились падружки і робили вінка, то
такий-во, як корона, а тепер з простим віночком. З бумаги. І на вінки збірає, і роблять тиї букети хлопцям.
Є дві чи три дружки і чіпляють, а вони платять. Як
який добрий, то біжить до його, бо заплатить добре,
но, причіпити того букета. [...] Хустину, то вже свекруха їй [молодій] дарує хустину, вона – свекруси, плаття
купляє на весілля, аякже, то і зараз так. Зараз такій
обичай. Зараз покупляють хтозна-які дорогиї плаття.
Зараз молодий дає руку і кольцо їй золотоє, а колись
не було, колись тиї, то батюшка дав нам, от сюди приїжжав, колись із грошув, отиї капєйкі, то вибивали тиї
перстні. Уміли тиї хлопці так робити. З копійок [робили], а посля, а чо’ ми не робили. Чи то по магазинах
їх не було, отих кольцов, чи то так вони. Одяг у поховальному обряді. Ше но я бабу сховала, сто років, ото
мого батька тітка, а то мою матиру сховала, була біля
міне, а то чоловіка схавала, то були сорочки і я, людьом треба, і я поотдавала. В труну положили старим.
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ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  Дівчата прикрас не носили
колись, тіко на руці перстень був і всьо. А намисто
було, такий сачок, плаття, на цілі груди були тиї намиста. Різні кольори були. [Де брали намисто?] Десь
купляли, євреї тут жили, то казали, в їх покупали багато, наче тим займались. [Чи клали намисто в ночви
при ворожінні?] Колись в ночви висіювали, казали.
Трясли і вгадували, де кому жених попаде. На тогово намисто колись «пацьори» казали. Пацьори отакі,
такі стікляниї разного цвєту великії, отут-во аж шия
гнеться, так навішає. То теперки тоже нашивають.
Я бачу, українські. То колись такі і голубиї були, і зелени були, і такі великі такі були, такі стікляниї. Ай
красіви. [Які ще прикраси носили?] Носили сережки.
[Які саме були сережки?] Сережкі всякі, тож не було
золота такого, не чіпляли, як тепер. А в мене не було,
я прийшла до баби, шоб міні проколола вуха, а є так,
шо впухають такі, і я зобралася пішла, в мене не проколяни. А кажуть, шо вужі будуть лізти на тім світі,
в кого проколяни... Брошки носили, намисто було яке
хочеш. Я сама пороздавала, криштальові в мене були
тиє, всякі були: і красні, і біле. Я пооддавала і я не питала навіть, кому вони вже оддали. І сережки були. Купляли у тіх. А так то самі [робили], мій брат шо очима
зобачить, то зробить. З десять польських копійок він
робив мені сірьожкі. В мене були тоже поколені вуха,
але я вже стара, щас уже в ухах у мене, я вже їх поскідала. І він зробив. Поробив, значить, дротики і зробив настоящі сірожкі – красіві, бо там поміржоване,
десять копійок. То то він мені зробив, а він так чужим,
чьо’ він буде робити. Він зробив, бо то сестра, а тиє
то купляли в тих купців, шо то возять, вони все геть
возили, вони всякі нитки возили, шо нашивати і все,
вони геть все возили, то в їх купляли. Понімаєте, трапок найде, шо вони вже валєюця, і він забіра. Колись
таке було життє, непогано було, шоб таке погане було.
А гроші нехто не давав. Як треба гроші, то треба десь
заробити їх, а так то худобину годували, продали худобину, бо ж худоби тримали багато. Пацьорив було
море. [Які вони були?] А були такі, і такі крупни пацьори, а посля, за Польщі, то такі тоненькі пацьори і
дрібненькі, і каля́ри такі великії. [Що таке «каляри»?]
То-то. Ти вже купила собі каляри, а то так називали
пацьори. [Пробивали вуха?] Пробивати вуха, аякже,
а зараз то-во малиї рік, і вже пробивають, ще до року.
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Плат, то таке довге, як шарф. І то вже люде платом,
умирала жинка – платом покривали. Зав’язували. Чи
покривали. Плат обизатєльно на смерть був. Бабі поклали дві сорочки: одну в труну поклали просто так,
а одну одягнули. То її вінчана була. Зібрана манжета.
[Називають] «чохли». Вкручена в маралозці. В нас тут
ще дід при моїй пам’яті один вмер, то сказав, шоб в
сернягу його вбрали. [Із «чубами» по боках?] З чубами. [І ззаду теж?] Да. Чоловікам тілько було мережано.
Могло бути чуть тако помережано. Це «мережка» називається – декоративний шов пройдено.

Любомльський район
с. Забужжя
Записав О. Васянович 2007 р.
у с. Забужжя Любомльського р‑ну Волинської обл.
від Піщанюк Пелагеї Миколаївни, 1925 р. н.,
та Піщанюка Олексія Даниловича, 1923 р. н.

Е

ВЗУТТЯ Колись за Польщі в постолях ходили. Я ще в
школу в такому ходила. Були у нас тут голєндри, то
вони ходили у трепах – підошва дерев’яная, а зверха
отак. Мій батько таке робив. З них ніхто у постолах
не ходив. Поляки ходили у чоботях, а діти – у туфлях,
ботінках. І взимі так.

кулкі повбивать, позакладаємо, топіру плитьо рижемо
і тим плитьом прикладаємо, і там уже більш-меньш,
і того-во, вже там глядимо, ці вже вимокли, і сушимо.
[Надовго замочували?] А то вже на по скіко воно вимокне, то смотра як. То щє до нас з других сіл привозили коноплі мочити. [Що далі з ними робили?] Вимокли, давай бити, сушили вже, витягли, вже тії горстки,
вони пов’єзані, розставлєєм, вони посохли, добре,
давай бити, побили прачом первий то, ну вже просохло, давай терти, терниця спеціально така була, витерли. Треба ше ж спускати. Вже такії, спеціально звали
«дрєвка», так-о вкруговую-во, а гозь де таке, то то вже
на ту дрєвку спускаємо, то вже воно саме тіко полотно,
а там уже клочє, то вже робимо куделі, то вже куделі
так, де грубша нитка, де тоньша, де на мішки, де на радюжку, де на що. А ткати, то тоже кросна спеціяльно,
треба ж і накидати в нит і в бердо. А ще посля, як став
колхоз, то ще колхоз носив по хатах, шоб терли. Куделі, оборотки чінили. То вже боротки, то вже ноччю
тчуть, з цього, скорішого, то нитка тоньшая, а вже там
при кунці, при тому гребеньови, гребінь такий був, шо
встановлєлося, того, і так і. Ткати то, все пізнаєця, і тепер би ткала б, і основала б ще. Снуєш же ж на стену,
а так кулки, а тут усе посередину кулочок і вже там перекладаєш, бо шоб уже накидати у бердо, бо попадає.
Ткали, і радіжки ткала, і полотно ткала. Щє в мене топір є портєне полотно. Тіко те, шо так на ручник, то
вже грубе, то вже мішок, радюжка, шоб не рвалося.
А ще ж бало, сновали так-во, крамними нитками сновали, а вже, ще в мене навіть і прєдво є. [Із чого шили
сорочки?] Сушили коноплю, льон, і мочити треба було
в воді чи так-о в воду і намачувати, а потім витягати
за три неділі і розтавлєлі ті та шо перегнила, і сушили прачом тим, шо прати шмаття, билі і терли, і прилі,
і снували, і ткалі, і робили спіднє й верхнє. З конопель,
з льону [робили сорочки]. Так само жінкам, так само і
мужикам, так само і дітям, і всім, бо не було таких, як
теперика так-о є, і не було такого товару, і не було такого одягу, тіко оно, полотнєне все, самі сіяли коноплю,
самі сіяли льон. Тепер то вже коноплі запрещають сіяти, а льону, то, може б, і не запрещали сіять, а коноплю
запрещають, бо ж то тиї недобрі, тиї всякі хімікати. [Як
прали?] А вот намочиться, витчеться те полотно, воно
ж чорне, і бере жінка намачує в воду, воно помокне,
витягає, воно трошка стече, і приносить чи до хати, чи
де, ну большинство не в хаті, бо ж не було такеї чистоти колись, як теперика. Колись була тіки одна хата,
і бере з грубки попіл, сипе тим попілом з двох сторон
і складає його так-о вдвоє попірек, подовж тако-во,
воно подовж, і так-о складає-во. Ото ж то ото довжина
буде-во, а то ширина, і от посипить попілом з тої, з тої
сторони, і так-о зложить-во єго, і кладе такий жлуд,
такий трихуси були в нас, на трох лапках, і пуд сподом
було дно, і в тому дні була дирка. Ту дирку закривали
корком таким. І от кладуть у той жлуд, і тоді кип’ятять
воду, і ліють отой жлуд на те і на те, накладуть, насиплють того попілу на те, шоб не горіло. І от ліють воду,
кипить вода, і ліють туда, кипить вода, і ліють туда, і ліють, наліють повну, а воно постоїть, сціжують ту воду,
той корок откручують, сціжують і вбратно ще налівають. І тоді кладуть, ще такі були букші, з кулі, з воза,
кладуть у вогонь, в грубку, вони роспаруються на чєрвоно, і тоді вже досипають попіл, і кладуть тую букшу,
і знов ліють воду на той попіл, на те полотно. І отак,
а послє вже, як підуть, сцідять ту воду, воно постоїть,

Ф

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Після
ділення короваю мати і батько збирають дочку до свекрухи. Мати зав’язує на шиї дочці хустку, яку та має
подарувати свекрусі.

с. Столинські Смоляри

ІМ

Записали С. Бубен, О. Матейчук, О. Голдованська,
Н. Ковальова та Г. Малеончук 2008 р.
у с. Столинські Смоляри Любомльського р‑ну
Волинської обл.
від Єви Матвіївни,
Остапчук Христини Костянтинівни, 1933 р. н.,
Німця Івана Микитовича, 1929 р. н.,
Курен Надії Андріївни, 1937 р. н.,
та Кот Зиновії Георгіївни, 1932 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Тіжке життє було. Бувало: «Дітки, вставайте, бо треба йти плоскунь вибирати». Ну,
вибрали ту плоскунь. Уже ж матірку мочили, потом
терли і спускали, і прєли, всеко було. [...] «А як ти умієш прєсти?» – «Та, – кажу, – мені куделю дайте велику, на печі, то ще ж, ну, вже спріли». То ткати я ткала, а от моя мати покійна, ціновать я не вміла і мати
моя ціновать того не вміла, ткати. Ткала тоже всяко.
[Із чого нитки робили?] З прєдва. А то-то прєдво, тото вже шерстяне. Так то сукно, то вже овечки стригли
і вже ту вовну прали, сушили та розбирали в куделі і
ото вже, то-то вже то суконне, щитай. То так і сукно,
як основа суконна і вток, то вже звуть «посуконне»,
а якщо основа портєна, то каже «потертинне». [Як замочували коноплі?] А в озеро, в нас же є возеро, і ото
там кілки повбивають, і вже тапір, і ото перше ше ж
помолотимо сім’є, бо плоскунь то само собою, а матірка, то вже плоскунь, то то вже буде на основу, бо то
як матірка їдне, то плоскунь буде, на вток, а матірка на
основу, то так, то основа шоб крепшая була. А в озері
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вибілене було?] Хто в білому, бо краски не було, хто
травою якею красив. Сорочка – ще при Польщі так-о
ходили, а те-во, бо ж мало пряли тої, а вже тоді, як
в трицять дев’ятому [1939 р.] радянська влада прийшла, то осталось. То і за Польши було тоді ето, таке
вже, фабришне, але ж по селах жили, в саморобному
ходили ще... У нас сорочка була отак-о, до колін, во
де такі, розшитії, комір, така була, розрізане, коміри
не пошитії, а-во де бантом так тут зв’єзане, такий був
шнуречок затєгняний. [Який був комір?] Генсіх стоячі, а генсіх так, як у кого. [Рукави були] довгі. А тут
гінший раз, уже посля пушли мода, шо сорочки вишивали, а то ткани були сорочки, а то вишівали, і кохти
вишівали, самиї тиї, спідниці робили червоні, бордові, з застіжками, з лєнтами. І на рукавах, і на грудях –
скрізь вишивали. [Чи вишивали чоловічі сорочки?]
Чоловічі, канєшно, наші тиї женскії, вони то квітками
вишивали, а вже чьоловіцькі, то таке, якимсь хрестиком, з отаким з усим. Манжети були тоже вишитиї.
[Як застібали?] На ґудзик. [Якими кольорами вишивали?] Чорний, большинство чорний, червоний вишівали тоді, а вже так, як вишивали собі кохти разниє у
дівчат, тоже разниє кольори були. [Якого крою були
сорочки?] Були такі-о, тут-о з бухтами, довгі, то повишите, чорне, біле, хороші були. Ще де в кого є ті сорочки, ще дехто тримає. [Чи були вставки на рукавах?]
Були. Було таке, вишивали, отиї спідниці всякії то
лєнтами, то були кратівки, ткали такії. То свеї роботи,
ткали так вони, красили нитки і ткали. То такії, і ткали
кубіками. То в нас там дома лєнтами всякими обшивали. І то так само. Кохти, то так ходили, в мене були
ті. За коліна [були сорочки]. [Коротші були?] Ой, нє,
за коліна ходили. Двоє полотна зложиш, на шиї виріжиш. І комирі були на шиї. [Рукави чимось закінчувалися?] А рукави – нє, так. Як то полотно, то вирізується оте троха під рукою, сюда, до половини, отут воно
широке. Отаке-во було полотно, шили і так ходили.
Ну, й вишивали їх [сорочки], ой, у мене було їх вишитих. Червоними і чорними [кольорами]... Коли замуж
виходиш, то треба, шоб чоловікові була сорочка вишитая. [Скільки сорочок мала вишити дівчина?] Аби
вміла вишивати, та й виш’єш. Хто як коли жениться.
Пазуха, тут комір вишитий, бухти навіть... Клинців
не було. Було полотно так-о, бо то не полотнєне вже,
таке-во, крамне купували вже полотно, вішивали. Так
шо як замуж йдеш, шоб чоловікові була сорочка вишита. [...] Прили і ткали сорочки, і шили самиї, і ше
комирі як-то чьоловікам перетикали – та як-то вишивали. [Якими нитками?] Всьо червоне, чорне. [Які
були коміри?] Були й такі, шо стоячі, були й такі, шо
розложувалися, як хто хотів. А чоловіки, то бухти
такії були, вишити, перетканиї, а в жінок зборочки
були, так-о зборочки збирали. [Рукави були довгі в
сорочках?] Довгі. [Рукави теж вишивали?] Вишівали.
І в жіночіх, і чьоловічих. Розріз була. [Як застібали комірець?] Були такі ґудзичкі, шо дві петельочки, і кнопочкі такії були. [Які завдовжки були сорочки?] Довгі,
за коліна. І в чоловіків так само.
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попариться, сцідять ту воду, і вже на другий день ідуть
до води, до ями чи до ровів, колись ями були, типер
нема тих ямів, ідуть до теї ями і спірають той попіл,
перуть начисто і приносять додому. І от стелять так-о
по траві, по садку, колись по вігонах, тих садків ще й
не було, по вігонах стелять і білять її. От вибілять, вибілють її, тоді шиють і ходять, такє. [Із чого шили одяг
дітям?] Так само одягалися діти. Шили з полотна, ткали те полотно, виробляли, білили і от шили з того всім:
і дітям, і собі, і старшим, і меньшим, і всім. [Ви ткали
колись самі?] Ткали, прилі, снувалі. З льону. Були коноплі такі, тепер то, кажуть, судять за коноплі. З конопель як наварять тако звару, то наїстися було добре,
а тепер не можна. [«Коврикі» теж ткали?] Ну аякже,
ткалі, шматкі взєлі стрепи, бо таке-во, і ткали, а снувати тоже, прилі, послє вже стали шполькові ниткє,
і вже пряли ниткі і ткали. А ото льон, тріпала-во я ним,
сюда-во намотаю собі клоччя, шоб рука не з’їжжєла,
те-во повишу отак-о, ото жменя буде льон, повишу, за
руку замотаю сюда-во, шо довга жменя, і во б’ю отак-о
по йому. Короста вилізе, поб’ю ту коросту, та короста
вже поб’ється, пєрєбєру єго і знов дальше б’ю по тій
корості. Кожная з якога бока вибіла, знов закурнула за
руку, сюда, б’ю того бока, теї голубки там, чі коріннє, чі
шо. І от виб’єтьса та короста начисто, і всьо. І отакі-во
ті тріпачкі були у нас, і такі-во прачі були. Є верстат
і кросна. [Чим вони відрізнялися?] Той, шо верстат,
в мене чьоловік робив, на верстатах хтів робити, Миколай. Нема коли. Покі ти мині зробіш того верстата,
треба вже на верстат друге воротило, шо навівати. Набілки, то вони одниї йдуть, набілки, шо на верстата,
шо на те, на става, а вже на теє, вже воротило друге
треба. Маленьке воротило – це теж треба друге.́ [Кросна були менші від верстата?] Менші трошки. Тепіро те
сукно мнемо, витчємо, де вумнемо в ногах, мучили
́ потрошку, сшивали її, нугами мніли, вдвох мніли, третє
ходить, таке каблук, во-таке, і шили, в нас ото шив пінжаки, в Глобах чі де. А вже в Вєрхах то шив серняги,́ дід
такий старий шив серняги. [Чи вибілювали сорочку?]
Вибілювали. В нас, як я була дома, річка була, то як то
потчуть, ідуть на річку, його мочат і так-о розстелюють
коло річки по мирогові, і білиться, тіко воно висохне,
і знов мочать, і знов біле. І воно так білилося. [Як раніше прали одяг?] Прачами били, на озеро, на річку, то ж
то було свеї роботи. Машинок стіральних ніхто не бачив. Мила не було, то глиною стірали те полотно. А як
оти тиї-во, як вони, то «жлукто» казали, то кип’ятком
заливали, попелу, повкладаєш і штани, і сорочки, все,
попелу туда і кип’яток, і все, ото так стірали. Замажуть
попелом і йдуть на озеро прачом вибивати, бити. І взимо сидемо, прядемо. Вже спати хочеться, ну треба попристи, шоб попристи, та «шкура» називається, і прєлі, снувалі, ткалі, і так само вийшло полотно тверде,
воно таке, посипали попелом, мочилі, посипали попелом, і бочка такає, і складалі там, і кип’ячону воду лилі,
так її парили, і воно пом’єкшає, і вже вистелюють на
мерожек навесні. І воно вже на їден бік більше дивиться, а на другій – нє, то вже на той, шо більше дивиться,
то шиється наверх, а те – под спід.
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СОРОЧКА  [Якими кольорами вишивали сорочки?]
Ай, ше то як то я була, ше нічим не вишивали! Потім вже вишивали, як уже трошка розжилися, то там
вишивалі чорними і червоними. [Які були сорочки?]
З полотна, з льону, конопель пряли жінки. [Полотно

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС  Пояси як хто тіко хтів, той вишивав сибі руками, а як большинство, то тіко так-во,
вибілють те полотно, зроблять і вибілють, і пошиють,
хто с коротким рукавом, а хто з довгим рукавом сибі
шив. [...] Як хто хоче, шоб вже на свято був [фартух],
то тчуть полотна деякиї, там перепишуть якими нит-
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шила чьоловіцьки штани так, як колись. Були портєни.
Носили полотняні штани чоловіки. Жакети нать шили
полотняні, бо так прєли і ткали, ткали такі білі нитки і сині. Ткали такими – «гребєшки» називали. Таки,
рябиї, жекети шили й штани шили, то в войну так робили, бо не було де купити, як война була. А зверху
крайкою заперезувалися, а послє хто кузика пришила,
а то вже крайкою заперізувався. Крайки зав’язували,
як волоку зав’єзуєш, як шнурка якого, пірід собою
зав’єзували і всьо. Я ткала крайки, ткала сама тоже.
Так-о крайку так уже, скільки так-о візьмеш вснуєш
так-о – чі одную стінку, чі дві стінки, і вже ні треба, ні
набілки ні треба, ні треба той, на крайку, ні треба, того
ні треба вже, на воротило мотаєш, а вже воно ні треба так. Менш вже, тіко намотаєш на таку яку-небудь
патику і закідаєш, іде туди, і робили такі трійки. [Чи
відрізнялися чоловічі й жіночі крайки?] Крайки одинаково, тілько пинжаки вже не водинакові, серняги не
водинакові, бо в жінок були з чубами.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Що вдягали поверх сорочки?] Були
такії, шили безрукавки і такії кохти були, як то светри
в’язані, то отакії, зелени вони, довші. [Чи прикрашали безрукавки?] Вишівали, тоже безрукавка була вишита спереді. [Як її застібали?] Як хто: хто шнурував,
а хто – на гудзички. Гудзички були в кофтах. Хороше.
Кофти, то довго ходили в вишитих кофтах. Ще воно де
в кого і є, ще як хто остався, в кого були батьки, воно
є по людях ще такоє, а може, попалили, я не знаю.
В мене сорочка була материна, як мати моя вмерла, то
я її в труну ложила. [Чи були нагрудники?] Ліхвікі, називали «ліхвікі» їх. [Їх вишивали?] Хто вишивав, а хто
пришивав, ґальони пришивали, то підтяжки.
Склада́
ли. А хто так тіко візьме пришиє. Мені казала єдна:
«Принеси мені, в тебе вишиті сорочки є, то й хоч,
я тобі на смерть пошию ліхвіка». «А, – кажу, – вже й
він мені треба, так на плаття насадиш, плаття, да яку
блюзку чі шведру, да положиш. Та, – кажу, – не хочу
те заморота мати». [...] Светрички такі, і в жінок такії
були, і в чьоловіків. [Жіночі] прикрашалися. Просто
так були в’язаниї. На ґудзички застібалися. Бо як ми
були дівчатами, в мене сестра була і я, то нам мати покупляла, і мені светра, і їй, тіко різного кольору, шоб
ми разлічалися. Я невістці свої сорочки пооддавала
такиї, вишити, ґорсака і спідниці, все пооддавала. Ґорсак був купчій в мене, ходили так-о, горсак, сорочка,
в неділю вбіралися, ходили так. В мене був червоний і
бордовий такий, в місті купували.

ІМ

Ф

Е

ками сибі, шоб там була де яка замєтка, шо то вже не
таке саме полотно таке, а тиков оно вже і тіко всьо. [Які
були спідниці?] Прості були. У клєни поріжуть, в штири клєни обріжуть, так-о зложать, пілочку так-о, пілку
зложать так-о, осюда так-о і сюда так-о. І єго переріжуть, і шиють, хто в штири клини, хто в шість клинів,
як хто хтів. А хто, то й так, просто. [Клини були одного
кольору?] Єдного. Ото-во, ото знаночний бік, от переріжуть і ще так одріжуть, і тоді беруть те-во просте,
оте-во в коси, до простого сшивають такого, а тоді ше
до простого оце сшивають і так і шиють. Фартушки
якого хош, та й пошиє: хто хочє – круглого шив фартушка, хто хотів такого – так зрізав, так трошки на заборі зібрав скраєчку. І нагрудники були. То партєни,
а щє ткали, то я навіть снувала, снували єдне, а вже є,
то вже ткали єдним ци як, тіко так, то ту ж шатланку.
А то так, то колись казали «бурка», то я тих бурок шерстяних, пошила спудницю, красила на чьорну, ще пошла до клуба. [Яких кольорів були спідниці?] Яку охота є, ци на чорну, ци на синю, ци на білу, то большинству на синю, на чорну. А в спудницях ходили таких
широких, складками. [Вони були ткані?] Ткани. А я так
хтіла на память тримати одну спудницю, мамину, бо в
мене було дві. Одна, то сама мама ткала, одна по порту, казали, шо самі прєли з льону, то красили, і основа була полотняна, а в том купчі нитки. А друга була
спудниця і основа купча, і то купче. То тую, шо по порту я роспустила і так-о до мичка причєпила, колись не
було тих кавйоров, шоб стєнка. А ту хтіла тримати на
пам’ять, купчу, а мої дівчата, я пішла десь на роботу,
вони роспустили й тую. [...] Ходили в фартухах. І старші, і менші ходили в таких спудницях. [Фартухи] були
пасочками, ткани, ще лєнти пришивали кругом. В меї
матері була і зелена лєнта, і розова лєнта, і біла лєнта,
і чєрвона лєнта, і жовта лєнта до спідниці була пришита... Літники були, то казали «фартухи», а то літники
були такі... Купували матерію і шили [спідниці]. То вже
ткали в войну. Вже прєли і красили, всякі кольори і такими крапками вже ткали, в войну, і ходили до церкви
в такій спідници полотнєній. Стрічки були і такі крапки, хороші були. [Де застібалася спідниця?] На бокови.
[Чи носили фартух поверх спідниці?] Носили. То носили купчії, купували матерії і шили, і напереди ходили, так-о. В спідницях карманів не було, нічьо’. Літник,
спідниці такі. То то стародавні були такії літники, спідниці. Внизові будуть такі, як нитками переткани, а тий
білий буде, спідни, така. То я те знаю, ходили. [Як називалися ті спідниці?] Раньше то називали «фартухи»,
«бурки», бо то ткане було, а то вже таке, то спідниця,
то уже шили самиї. [Що таке «бурка»?] Це така спудниця, подовжна, вдовж були такі опаски і пошли, а скраю
облямівка ше була пришита. Та шо зробимо, єсть-во
полотно і шилі чоловіку штани, а бабє шилі такі-во
спідниці з полотна. І сорочки так само. Фартухи носили, то ше раньше фартухи, старші. [Чоловіки ходили
в полотняних штанях?] В полотняних. І одяг верхній
і спідній полотняний був. Ляне все. І в тих штанах,
скрізь [були кишені]. Тоді все лляноє було, сами прєли,
ткали і шили самі. [Полотно було різної якості?] Різне.
Було гинше, шо красили і ткали вже на верхній одяг, на
штани, жикєти такії шили, то все було. Полотно таке,
біле білили, на сорочкі вже женскі і чьоловіцкі. [Як називалися чоловічі штани?] «Штани», «нагавици» називалися. То так, то вже штани, а колись нагавици були...
То ж був брат, був батько, свекор був. Я б ше тепер по-

ОДЯГ ВЕРХНІЙ Кожушкі булі, бо тре’ було тримати
овечкі, як овечкі тримаєш, як уже старіший, то ріжуть
на м’ясо, а шкуру здирають і відправлілі, а як відправлілі: мочили муку, і та мука там кваситься, і квас такій
зроблять, і туда кидають, вони там засмердаються, то
витягають, виполокують, і вже такії спеціалісти, шо
випрамлєлі і роблять тую шкуру, тиї-во кожушкі. Таке
було вдягання... Сукмани були в людей ото, шерстяни,
бо з вівців. [Що вдягали взимку поверх сорочки?] Шо
в кого було. Куртка ота, «сукмани» називалися, то ходили ше то. Та теє ше були, кожухи, бо шерсть. Мужики то пінжаки шили з сукна. А пінжакі отакі, з сукна
прєли, тримали овечки і прєли. Така була, у меня то
не було, а в Боровнє то була машина така, розскубем,
попірем оту вовну, стрижем овечку, попіремо, висушимо, тапірочко зновичка проскубем, пєрєскубем і
в ту машину кидаємо, і на бочку. І в Камєнє була та
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бєрюха, звали «бєрюха», «біруха», бо вона розбирає
вовну. І на таку бочку, підтопчимо трохи, а вона сама
потім чіплєється, кидаємо потрошку, і вона чіплєється. Покрутимо, покрутимо і тапірочко вже дома прядемо, хто веретеном, хто короткою, пряхами якими.
І ткали. Я сама ткала. З вовняних [ниток] не ткали,
тіко човником закидали. Ще я як стала, постановила
в гаруснікє, а мої вже внукі як побачіли: «Бабо, а це як
зветься?» – «То, – кажу, – воротило, а то воротил це,
а то, а то знов такеє, збійниця на кросна́х». [Який хутряний одяг носили взимку?] Тоді було таке-о звичайне, як то пальто, одне, тут карман, тут карман. Я сама
тіко одне мала, одне коротке, а друге довше на зиму...
Сернєга – та як бабська щитаєця, а пінджак – мужицький. А мужики як ходили в сернягах і ходили без чубу,
а жінки ше чуби собі пришивали взад, штири чуби:
в днім боці – два і в другім боці – два чуби, то й штири чуби пришивали. Не було у чому до школи ходити.
Була одна кухвайка на трох. От сьодні я йду до школи,
ту кухвайку вдягла чі якого там піджака, на другий
день іде брат – вдягне її.

тиї-во деревляни, під сподом, а то ременьом тут-о
обшивали. А декотрі ходять, то кругом обшивали, то
вже вода туда не найде. Отак колись ходили. [...] Я й
постоли плела, я й волоки вила. А волоки, то постоли,
позаборсуєш оті вуха і анучі вбуєсся, а вперезували
ноги, і дівчата по музиках ходили. І танцювали в постолах дівчєта. [Чи купували дівчині чоботи, якщо
вона йшла на весілля?] Ой, які там чоботи тоді були.
Купили капчики які-нібудь. Шо тоді було? Шо колись
було? Сьодні як подивишся, все кажу: «Не гнівіте Господа Бога». Щас просити Бога, і напитані, і наїджені,
ілі товчємо в ступі, ілі мелемо. Пушли в магазин, купили і круп якіх хочеш наєлісь. Тримаю у хоромах,
і жорна є, на прошлой зімє цілу бочку змололи.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Які зачіски робили дів
чата й жінки старшого віку?] Як хто, хто накручував
де-во так-во, сюда накручували, я не накручувала.
В мене була коса. [Одну чи дві заплітали?] В одну. [Які
стрічки вплітали?] Голубиї, голуба лєнта. Прості були
[зачіски]. Хто набік, хто догори зачісувався. Жінка закрутить так-о косу, як у мене-во, шпільок насадить,
а дівчіна заплітала коси, колись, теперика, то тиї-во,
я не знаю, як їх звати, ти польськії закрутки, а колись дівчина вплете лєнту в косу, повисить чі в дві,
чі в єдну, і красіво було, а тепер то некрасіво ходять.
[Яких кольорів були стрічки?] А всякі були, ризні: зелений, чєрвоний, жовтий, голубий. [Дівчата заплітали
дві коси чи одну?] Як хто. По дві обично. [Які головні
убори носили жінки?] Хусткі тіко. [А чоловіки?] Шапкє, виправлєлі, я ж кажу, такі з кажушків. Шапкі такії,
то зайчика зловлять зимою. Ага, заєц, такі шапкі були,
трудне житє було. То ж були вже шапкі. То ж кєпкі,
шапкі. [Чи обов’язково заміжні жінки мали носити
хустки?] Обов’язково, то тепер, напримєр, я як живу,
я в хустці хожу, а інша не може, без хустки, і старіша,
і без хустки, хто як любит. А я хустки – тіки встала,
хай мини жара, хай мини шо, я без хустки не буду, як
хто. Хустки носили, звичайно, під бороду завівали.
Ну, тоди які хустки були? Не було де купити... Чепці на
голову накладали такії старії люди. Косу якось збере,
положить на голову тиї чепці, а так хто то, вже при нашій памяти, то вже того не було. А на голову – хустину. [Чи вишивали хустки?] Є й вишивали, але є й таке,
шо тоді як война була, шо вона мала хустку, яка була
хустка, то партизани заберуть ту хустку. То шили, то
ткали з полотна. В нас єдна жінка ткала з полотна і
витягала нитки, посля виткала і поміряла, яка хустка,
вздовж треба, нитки повитягала і кутаси поробила,
і ходили щє й в свєта дівчата, танцювали.

Ф

Е

ВЗУТТЯ В постолях ходили, постоли, як має бути.
І вже в нас зі школи, там церква, там гірка, так люди
і спускалися. То ж було так, як іде, бачіть, шо стукне, тико курить і тим метром іскинув, пока кураби не
виб’є. [Самі робили постоли?] Нє, я постоли не вміла.
У мене он де сусідка, то вміла, а я не вміла постоли
плести. Так уплету, а подплести не поплету. От як,
постоли, це ж вже на свята, то вже батько покійний
липові вуха, то ж липові, вони білі, хороші, а кореньом пудплете, то вже свята Риздвяниї. [Чи робили
взуття з дерева й гуми?] А, то «трепи» називалися. Це
те-во, на підошву з дерева, і робили такі. Потом були
лапті, потом стали, шо війна ото, то уже дерли з покришок ото, як лапті уже робили, шо уже ходить із
рєзіни, бо дерли. Покришкі з машини, бо поляки ше
тікали, поставляли, а колись і не бачіли. Хто в чому
ходили. В постолях і хто шо мав. Як багатші, то де шо
мав, якії там сандали чі шо там, а то в постолях. Всяке було. Прийдеш всенький, обмерзниш тим льодом.
[Постоли] з липи робилі і пряли, то шо то походить
тиждень, замотують, нога мокра, бідував народ... Тапочки в’язали, в’язали самиї. Паска, то вже ми в’єжем
на Паску. І чулки, і тапочкі в’єжем к Паскі, покрасим
краскою чорною і ото ходили. В постолах ходили. [Що
взували взимку?] Тріпи такії, в нас був такий мущина, шо робив, казали «трипи». Підошва деревляна,
а тут реміньом оббивав. А вже я подросла, то були,
як то кажуть, постоли резінови, я на роботу їздила
в рєзінових постолях. Та й хазяйці оставила. Трипи
такії робили. То ходаки в’язали з ниток на ноги, лапці. А старі люди, то тоді чулок не було, полотном обмотували ноги отак-о, до колін і сюда. І так і в церкву ходили, отак замотаниї завої, чорними лєнтами
прив’єжуть і так ходили тоді старії люди... Купували
туфлі, а в войну то не було де навіть в шо обутися,
так якимись такими нитками тиї-во в’язали на ноги,
я забула, як вони називаються. За Польщі в постолах
ходили, а вже як сєльсовєт став, то вже ходили купували обув, а то в постолах ходили, я сама в постолах,
мене обували, як я корови пасла, обують в постоли.
Женеш корови ці, вода, так і ходиш по воді... В туфлях
ходили. Робили з таких дерев’яних колодки, а тут обшивали ти-во і ходили так, як тиї-во ходять, а то були
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ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [Чи жінки носили прикраси?] Носили, як хто. І буси, тоді казали «пацюрки».
Тоді купляли, тиї були, всякії разниї. Геншиї вуха попроколюють, то ше бусу деяку вчепить, бо в кого є сережки... Буси носили. Пацірки. Дехто і в будень носив,
носили, тіко в будень не по багату, а як вже празник
який, то ой, в меї тітки, то було п’єть радків тих бусов,
і були і розови, і зелени, і червони, і сині, і отак вцепить. Вона умерла, то все їй вчіпили. Буси були, хорошії такії. То були хорошії, ті такі скляниї, всякії. То
пацьорки тії носили, а в кого нема, то зробить якогось,
і так і висять. Пацьори носилі, чіпляли таке червоне,
так-о, кругом, хороші, я сама ходила. [Коли вже перестали їх носити?] То вже перестали геть, вже калхоз
був, то й перестали. Я сама носила їх.
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вишли, то вбірались в сорочки... Мама як одружувалася в сорочці, то її тримала до смерті. [...] [Коли хтось
помре,] те саме одягали. Шо ж на неї вдягнуть, як не
було нічого ніде. Може, колись живі ще були, були тиї
склепи, то, може, дехто багатший був, то де купив яку
спідницю на смерть або блюзку, або штани, або шо.
А як хто бідніший, то так, шо хто мав, те й вдягав.

Ратнівський район
хутір Денисі
Записали Н. Бабій та А. Дмитренко 2 липня 2011 р.
на хуторі Денисі Ратнівського р‑ну Волинської обл.
від Денисюк Марти Іванівни, 1924 р. н.,
Божчука Віталія Терентійовича, 1956 р. н.,
Гурич Ганни Іванівни, 1940 р. н.,
Бужчук Оксани Василівни, 1981 р. н.,
Трохимук Єви Василівни, 1949 р. н.,
та Бужчук (Денисюк) Павліни Василівни,
1954 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Які волокнисті рослини переважно сіяли у Вашій місцевості?]
Коноплі і льон. [З яких ниток Ви ткали?] З лляних,
з конопель. [Як обробляли коноплі?] Плоскунь і матірка, льон. [Чим вибивали насіння?] Прачем таким. Був
зробляний з ручкою, то оббівали. Такий-во великий
довгий [прач]. [Як ламали кострицю?] Терниця, бітка.
[Чим вибивали кострицю?] Така дошка була, тріпачка.
Квасили ж їх [коноплі й льон], бо вже потім, я помню,
той білий не получався льон, що стелили, і та як-то
росою він проходив, то той був такий сірий, такий сивинький, а то квасили в воді, возили вже десь до озера
чи до річки і ото квасили там, закладали там, ну, дві
неділі, коли попадає тепло, то й менше, і пробували,
вже так, як зайдеш отако і тернеш його, і він уже отскакує, тростинка од волокна, отоді виймали, бо вже і тернеш, і рветься то то вже він переквасився. [У які дні не
можна було сіяти льон і коноплі?] Ото в свято і в неділю не сіяли, а так і... Сіяти колись у середу і п’ятницю
от. А тиє дні, вже якось в понеділок чи там у читвер, то
казали, то тяжкі дні. Але ж більшість ото, там не
з’явилося, попаде яка погода, то вже: «Ой, дощик пошов, то треба сіяти, бо ж не зійшло». [Як у Вашій місцевості називають чоловічі й жіночі стебла прядильних рослин?] То це коноплі от, взяти плоскунь, от така
вона пород, зацвітає, вони її сімени, нема сім’я та як то,
там сім’є ото, то звалося «жіночі», а вже конопля, то то
вже чоловіча, то вже плосконь, вона така світлішенька,
таким жовтеньким цвіла, а тепер вже ніхто не сіє.
[Коли зазвичай вибирали плоскінь та матірку?] Буває,
шо пізніше посієш – пізніше вибираєш. [Як складали
стебла для просушування?] Це брали в снопочки такі і
зв’язували, і їх, як от коноплів, так само і льон, то брали, отак розводиш, і вони стоять так, вони сохнуть,
а потім ото брали їх молотили, то це коноплі, то молотили ше та як і ціпами... А то вже потім вимочували,
а льон то били прячами, а тоді як вже насіння отділили
і тоді везли їх мочити. [Де вимочували коноплі?] А вимочували, їх возили до річки, вже такії рови були глубокі, і вода була отакії, шо отак... Влазиш, ото там вимочували, ну їх багато отако наложиш того, а тоді кла-
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Які сорочки Ви ткали: лляні чи
конопляні?] Конопляни. Льону ми не знали, бо то вже
льон стали сіяти, як стали ото рускі, то вже льон, а то
конопляниї. Сюди буде тонша сорочка, а вже тут, то
єдна нитка, то через пару нитку і вже тут грубші ткали,
і вже з підточкою шили довшую. Вже так, то стали молоко збирати, пушла по хуторі, а тих не було, не панчіх, нічо’, тіко тиї завої, а сюди тих штанів хтось мав,
пока прийшла із хутора, а полотнєна сорочка, мороз,
зимно, осюди поризи, кров тече. [...] Безрукавки хтось
там мав, то казали тим, як прийдуть уже з армії, то
вже шинеля, то вже старі шинелі, сам чоловік пошиє,
а до школи підеш – штанів нема, а в постолях ходили...
Сорочкі то ж довгі були, як у кого, у кого довга була
сорочка, по коліна, а тут папружкою собі зав’єжиться,
вже такий-о, старий чьоловік, а молодьож то була в
такому, звичайному. А тиї єднаков був, і спідня сорочка була полотнєна, і верхняя була сорочка полотнєна. [Які були штани?] Полотняні, більш не було, ще
малий як був, то потом тиї, то ходив в основном уже,
в лаптях. [Діти ходили] в сорочках... [У якому віці дівчинка починала носити спідничку?] Якшо була так,
як три роки, то вже і сподничку... Носили фартухи. Та
за нашої пам’яти вже цього не було, то раньше било.
Носили старіші, ще до церкви підеш, отиї старії були в
тих фартухах. Тоже ткали. [Чим відрізнявся одяг вдови?] Тільки одрізнялося, хто багатше жив, то в того
було хоріше, а хто бідніше, то в того було хуже. В кого
бідніше, і зара’ видно, і до хати, то видно, у кого в хати
як, то багатший, а зайди до біднішого, то вже бідний.
І колись так. [Чи відрізнялася сорочка дівчини й заміжньої жінки?] Конєшно одрізнялась. Так не робили,
як теперика роблять такії платя до вінчання, просто
шили платя, обично, як платя. От я вінчалася, пошила
я платя таке серветкове, метелики були по йому розпущені, а я його по тому окрасила і ходила кожен день.
[Коли перестали носити ткані сорочки, спідниці?]
Десь перестали в [19]50-му. [Як прали одяг?] Сорочки
золили, такі були, казали «трихуз», деревляний, з диркою, і золили, і на озеро ходили, прачами били, прачі
такі були, шо били прачами. А гладили, ще в мене є
чим гладити, рублики такі були, рублик, качалка, і ото
качаєм, отак гладили. Утюги були тіко на жар, жар насипали. [...] Я вже в штанах, я вже штани на собі так то
мала, вже в піісєт п’ятим [1955] році купила, от єк. А в
піісєт третім [1953] дочку вродила.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Якшо дівчина вродиться, одягали в чоловіче, шоби замуж вийшла. Зара’ вродиться, вже вона має і костюмчика, і повзунки, все. А тоді
було? Пельонки були, «пельонки» називали, тряпочки
і замотували в тиї тряпочки, і перев’єзували таким
паском ту дитину, зв’язували ножки, ручки, шоби
рівні ножки були. А тепер – нє. [У чому раніше несли
дитину хрестити?] Старалися, тут на споди сорочка,
чи подере таку лляную біленькую, то старалися вже
як зверху, то чимсь хоріш, закутають, старалися таке
хоріше зверху. Я не жоната була, а дочку мала, то вже
ми ту сорочку роздерли. Кума прийшла принесла пелюшки й тасьонку і всьо. А не памятаю, чи на Галядин
носила, ше той кум є та хрешьонна дочка є, ци ми коньом, то вже в калхозі як робила. Прийшлось чьоботи
кирзовиє, куфайка є, а спудниці, хустки нема. Пушла, кажу: «Дєдино, дайте мені спудницю». Дала мені
спудницю, дала хустку, й охрестила. [...] Вже як замуж
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мотати. Ящичок перекладиночки, і там шнурочок учепляний з цього боку. Вона, бачте, йде отак, повернути
осталося і на ніжку... Кросна. Але є дві різниці. До верстата легше ткати, а до кросна через нити. Ага, нити
переставляти. Тоді змотувале. Мотовело! Тоді мотовело вже зв’язують нитками. І я помню, мати укропу заварить, попелу насепеть наверх і тоді витягує, і викидає, щоб вимерзало, і щоб біле було. На мороз. А тоді в
клубкє знов заставляють нас і знов, щоб лежала основа, а потім ткали так. [Чи фарбували нитки?] Нє, тут не
краселе. Ну, то не теї ткали, сінникє напіхале. Ну, і сінникє ткале, і дорожче ткали. В клітенкє вони буле. Клітенка була бурячкова, чорна. [А жлукто є у Вас?] Є!
Зубки на шпулі на нитку. А на цій частині шпулі вже
намотана, переставляють на другий, і пушло воно. [Як
ставили нитку?] Котушка виймається, вона отака. [На
шпулі зубці металеві переставляли нитку, щоб повністю заповнити шпулю?] Да! Осюде-во теч, тут десь дирочкє. Там тіко основе лежить ткати! [Чи нині хтось
пряде?] Ах, хто там пряде. Нічого ми не прядемо! [Хто
запрядав першу нитку?] Кажна хазяйка по-своєму,
коли єсть, коли тоді начинають. Ото начинають осинню, як уже все зберуть із поля, ото тоді труть, а тоді
начинають прясти, тоді вибілюють, а тоді вже тчуть.
[Яке начиння використовували для прядіння?] Веретино, такий звали «лопатинь». До його причіпляли ту
вже куділку, а тоді пряли веретином. А потім – самопрядом. [Де його брали?] Купували. [У які дні церковного календаря заборонялося прясти?] На Варвари –
нє, бо кажуть, колись одна все казала, на ето все приказка така була, баби тії старіші, каже, пряла, та й заболів палець, то цілий рік не могла прясти. На Міколу,
на Савви то пряли, бо то ше так бре, бре тоді Савви
зразу добрий день, і Мікола, ото на Ганну тоже ни пряли, но там же тиє роковиє свята, то вже чи ниділя, то ж
тоді... Зимою встають удосвіта і вечір тоже сидять до
дванадцяти, і вночі прядуть, хто як. [Чи існувала заборона залишати недоткану мичку на гребені, на прядці?] Нє, такого не було. Тож як ткали, то там так і так
зовсім не дотчеш, а такі нитки оставалися. Бо ж там
вже ни мона і прибити було. [Яке начиння використовували для змотування ниток?] То-то були колись
такі – звалися «коворот», то до його ото мотаєш, і такий получається та як-то вдвоє зложаний, али ж воно
цілеє десь отаке, али зв’язуєш і там у двох чи трьох місцях ту вже воно ни сплутається, і так вибілювали,
а вже потім то брали такі мотовила, робили дирив’яниї,
і вже скручували, то вже те ни знімалося, ну як снувати, то треба було снувати, то не будиш із мітка
того,
́
а тіко вже така бочечка була, намотуєш і вже знаєш,
скіко пряжи. [Чи на свята виносили прядильне начиння з хати?] Ну, на свята на тиї то нє, на їх то ж то зимою
все ткалося. Як Різдво, то начинається сьомого січня і
вже по двадцять перше, бо Притеча двадцять першого,
ото тоді должно не бути цього в хаті там, бо ж верстат
чи шо, на чому ткали, чи кросна, звали такії, то-то...
[Чи дівчата пряли на вечорницях?] Пряли. [Чи до них
приходили парубки?] Аякже. [Які там були жарти?]
Шо хоч було, ше такі жарти були, шо може ше й кудійку спалити хлопці. Ше дурості було. [У які дні заборонялося мотати нитки?] В свята тілько. Не те шо тіки
шо Різдво, от так яке вже більше свято, шо то є до
церкви батюшка, то вже тоді ни должні ото тим займатися. У неділю не ткали, перед Різдвом ніхто не ткав у
нас, тіко так, святкували, свята проводили. [...] Готові
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ли доски, а на доски вирізували деревняки ото із травою, такого деревняка, і накладали, щоб вони ни спливали, щоб вони були повностю в воді. [Як довго це
тривало?] Десь попадало, що і днів десіть. [Від чого це
залежало?] Залежало, як типлій, то воно скоріше цього
відходило, вже та плоскінь, в тих коноплях за таки от,
ни якщо холодно, то вона довго лежить. А потім то вже
брали, то вже не коноплі, конопель вже тоді не сіяли,
от колхози тож багато ню сіяли, то стилили і ото так
ото по таких два мішка по траві. Воно ж не досушувалось, воно свої отходи. Той льон то вже такий ни був
білий, бо білий-білий буде вже той, що в воді квасився,
а цьой вже – нє. А тоді висушували, ставляли, висихало, тоді в’язали такі великі пучки і вже возили в пуднавєси, як у колхози, ну як був Семен, а нє, то навіть привозили хазяєм, кажному привезуть такий колисник. Та
як то сіно визуть, бачили? Там як зара’ по Межиситі
возять сіно. То привизуть, і це вже на піч ставляєш, постоїть, доки просхне добре, тоді такі були битки, що
збівали, щоби мнєгший був, а тоді терниця була, знов
терли, а тоді ще була така тріпачка, звали, що тріпали,
і воно й було чисте, вже потім то ж машинами обробляли. [Як називали тверду «кору» стебел конопель,
льону?] «Короста» звали, у нас по-сільському. Така,
каже, короста велика, вже одлуплюється, о, каже, добре. [Яким способом остаточно вичищали волокно від
кістриці?] Ото брали, такий був сікач, ото як висохне,
ото в сікачі тими, вже воно мняке, вже воно побитоє,
а тоді терниця, ото в ті терниці витирали вже, щоб там,
але все одно ше було, а тоді була така тріпачка, брали
такі доски, забівали, як в колхозі вже ми робили, хто ж
там удома, по чиї де брали, там не такі, і тею тріпачкою
обчищаєш, а тоді була, вже як удома, то ше така, такий
круг і жилізні гвозді набити, і ти почистиш, і то вже
встається, та як звали, пачоси, а то вже знов таке чисте,
і ше така була знов, ну як вам то, вже повикідали, ту в
нас тут вже все було, щітка із волокна он, із свиней та
як то виривали і робили щітку, і оте вже воно чистечисте волокно. І вже прили, ше було, шо вручну, веретьона. А вже посля, «самопрєди» їх звали, ногами
прясти, то вже легше як було. [Що робили з кістрицею?] Викидали, а як нє, то в хлів тиє на гній. [З яких
ниток Ви ткали?] З лляних. І з конопель ткали. Плосконь й матірка, льон... [Чим вибивали насіння?] А прачем, такий був, зробленим з ручкою, то оббівали. [Це
той прач, що прати?] Нє, отдєльно. Той великий був,
довгий. [Чим ламали костри?] Бітка. І підсували, і ламали. [Чим тоді вибивали кострицю?] Така дошка зробляна, трепачка. Трепачкою пряли. Кудельку
прив’єзувати з льону. То ж наверх. Кудельку прив’язати,
льон. [Як називали ту планочку?] «Лопаточка» та й
всьо. Як верстат, до верстата, заки ткати, кладуть через
оте очко. Тоді на мотовило, а вже з мотовила, я помню,
мати окропу заварить, у жлукто, попелу насипить наверха і бере витягає вже тоді, шоб воно вимерзало і
біле було, на мороз. А тоді клубки мотали, а з клубків
то мати основу, як вони кажуть, то на кійки вже, на
точ, як вони скажуть, крутили на тому прутикові і ткали. Ниток не красили. Колись сінники напихали. Сінники ткали тоже ж на тому і шили, такі широкі ткали,
дорожкі ткали, шили, на середині дирку робили, туда
сіна запіхалі. В клітинкі вони були. Клітинка була кольорова, чорна. З жлукта дістали. [На чому пряли?]
Вони пряли на самопрєдове. З колесом. [Що це за дошка?] А кудельну прив’єзувати, льону. Колесо. Цівки
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другі хутора забирали. [Яке начиння використовували
для зоління полотна?] Для зоління, я ж кажу, шо полотно вже як витчуть, то брали слали ото на кросу,
і воно, а нє то мочили, так як то вода і вже таке, як то
навесні, і така ти-во травичка вже на воді по канавах,
і тоді слали, і вже воно так полижить, буває так, шо
тиждень, і вже виносять, ставлять на горбку, і вже
воно білішає, а тоді вже начинають, каже, треба ше позолити, а нє, то було так, шо просто попрали і висушили, а тоді вже шили там сорочку чи штани, то ж тоді
шили свої роботи. [У які дні не годилося золити?] Того
не було, ото тіко в свята не золили, а так... [Де вибілювали готове полотно?] Вибілювали готове полотно або
в канавах, або на росу слали, і так вибілювалося. [...]
Тоді ше крали, настеле, каже, ой, постелила сім губ полотна, а то «губа» звалося, отак як узяти ото полотна,
отак то шість локоть того – ото одна губа, каже, сім губ
полотна постелила, і хтось украв половину. [Що робили з полотном, яке покрутив вихор?] Розтилали назад,
а нє, то мочили і постірані, там попируть прачем і вже
висушать, і всьо, і вже хавають. [Якими кольорами
фарбували тканину?] Хто в які. Тут, ну то є шось, ото
ткали оції, шо та як-то типер спідниці, а тоді «бурками» звали, то там всякого сорту: і сині, червоні і жовті,
і то вже такими ткали, і чорниї. Більшості – чорні й
червоні і ти-во... [З якого віку починали залучати дівчат до прядіння й ткання?] Діти малими починали,
вже років десять, вже крутили. [Чи відомий звичай
ткання полотна гуртом?] Ай, ну то тоже, якщо сім’я велика, то там буде гуртом, а як тоже і сусідові не будеш.
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мітки вибілювали. Брали, таке було жлукто, і ото у те
жлукто закладали тиї мітки, ото є мітки, вже ото шо я
казала, шо мітки, а тоді зверху застелали полотно і засипали попел, а тоді варили воду і так заллєш, і другого чувуна ставляєш, а те воно там вже той закипає, той
луг, і спускали, і знов от доки вже стане, бо він такий
рудий буде і сікати, доки стане вже світлий луг, отоді
вже світлий луг, то вже тиї мітки будуть багато біліші,
а таки ото то таке було отбілювання, то ж тоді ни порошкові, тоді порошка ніхто й не знав. [Коли зазвичай
починали снувати основу?] Осеню вже. Хто і коли.
Хто, яка хазяйка ранче опорається ти-во, а яка вже позній. [Які способи снування основ Ви знаєте?] Ну, які
то вже, то ж один способ снувати. Такії були доски, а в
досках такі палі, побиті тіко... Такі, як палець і ше товщі, а в другій стороні то таке зробляне знов, шо ше, де
шоб вже знав, як наложити, бо вже тоже то ни те, шо от
наснував ниток, їх же треба до толку, шоб на воротило
наложити, то тре’ було такі, в одні стороні таке робилося і от цього, і вже ж їх снувати то поснуєш, а тоді
мона ту основу було ше навіть і білити, її зав’язуєш і
збираєш та як то в плитінку. А тоді вже яке цього, ото
як вже на кросна на тиї, то вже якось станеш і вже, то
треба вдвох, там одна ни може, вдвох, а ні, то втрьох,
бо там ше ж і намотувати, а тому тримати шоб було
міцно ж, бо як погано нав’єш і ти-во, то всьо ткати ни
будеш, а треба, шоб вона рівнинька була, шоб вже і
щіткою ше прочісували, така щітка була грибінка... От
та як то, ото взяти грібушок, а то така зробляна із такими зубчиками, і ото прочешиш, прочешиш... То ж виносили [начиння для снування з хати], як тіко дотчуть,
а як нє, на свята старалися так, щоб виткати, щоб на
роковиє, ото я кажу, на Різдво, плетіння не було в хаті,
потім знов і шо ше друге знов, то ж не одне ткали, то
тре’ було виткати лляне шось, а то треба було ше яку і
бурку виткати. [У які дні заборонялося снувати?] Дні,
коли попадає, там у суботу то вже ни старалися, бо попаде, а ше ни хватити пряжі і треба допрядати, то ж ни
буде в ниділю там з столом надворі. Чи там в одних і в
хаті снували. [Чи існувала заборона залишати незакінчену основу на снувалці на ніч?] Ни забороняли, бо то
ж так і старалися, шоб хватило, а якщо ни хватило, то
вже, то як то ж не здойме, а потім ни буде допрядати.
[Як називали помилку при снуванні?] Ой, каже, положила конє, то ж скіко треба буде клопоту. Ото звали
таке. [...] Були такії, шо, ой треба сідати на основи, то
будуть добре нитки одна до однеї сідати, я сміюся,
кажу, вже якщо погано буде основа товща, а вже втовщ
звали ото, шо ткали, тонча, то вже точно не буде толку,
а як буде основа тонка, а те хай товще, то теж буде сідати. [Чи шліхтували основу?] Тею гребінкою ото. А так
якшо цього, то вже як попарать її, ше парили вовнові,
шоб вона ни зліпалася, ото посля того то її тіко розпускали і дьоргали, і знов і те...Ото одна – в одній стороні, друга – в другій і пашлі того, шо та основа аж скаче. [Коли зазвичай починалися ткацькі роботи?] Ото
вже в грудні місяці начинали. [А коли закінчували?]
Пущі були такії, що багато всяки натикали, начиняли
лика, то і пущі до Паски. [Як ставилися до приходу
сторонньої людини під час навивання, затикання?] Так
буває, шо хтось каже: «Ой, вже йде... От сьогодні точно
буде погано, будуть то нитки рватися, тошо». То ж
були такі, шо шиптали. [Чи можна було передавати
ткацьке начиння в чужий дім, переносити через дорогу?] Аякже. Давали і брали, ни те шо через дорогу, а в

СОРОЧКА  [Яку сорочку носили жінки в давнину?]
Шили отут ше цього із комериком, а ні, а тут наткана, ше такії були, червоними нитками, червоний й
чорний нитки, то такі були. [З якого матеріалу шили
сорочки?] З льону, вони тиї біліші. Полотно тіко єсть,
каже, ой, то лляне полотно, а то з плосконі, а то з матір, з конопель, «матірками» звали, а то те було ширстке, те як наложити, чуствуєш вже ти-во, а лляне, то
вже якщо напряди хороше, то воно ж м’якеньке. [Яка
була ширина полотна для пошиття сорочки?] То то
якщо на кроснах ткали, то воно вузьке, то тре’ було з
трьох пілок шити. А якщо на верстати, то мона було
із двох пілок, бо там вже широке получалося. [Якого
крою були сорочки?] Ну, який крій, сорочки довгі,
отут із бірди, це як вам сказати, та як то ниткою ізбереш, а тоді вже комерика пришивали, а тут рукав і
всьо, простий. Ізшивалися [верхня й нижня частини
сорочки]. [Як називалися сорочки із суцільними рукавами?] Сорочка з довгим рукавом. [Який був комір
сорочки?] Його ше як для жінки, то вишивали так як
то, не та як тепер, а так такий ни рватий, ни хрестиком,
забула, як там називають, а нє, то витикали, ото на полотні тчуть, а посля от нитками червоними із чорними якогось узорчика зроблять. [Чим ще оздоблювали
сорочки?] Вишивкою, то то яку – вишивкою, а яку – то
й так шили, як для мужиків, так і для жінок. А ше були
такі маніжки, як вже десь на свято і тут якщо наткана, то така маніжка, і тут вона вишита всейка, ото як
наложиш тут, вона ти-во наткана, то і тут, а вже тут
накладуєш таку жилєтку, і жилєтка вишита
́ лєнтами,
ну і так вже й красіво. [Скільки сорочок мала жінка?]
То ж як хто багачий, то мав багато, тоді кухоль був ше,
скриня, то цілу скриню молода несла, а як яка бідніша,
ни було з чого, то може бути дві-три, то хватить. [Які
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сорочки носили чоловіки?] Чоловіки вже при мині,
то там молодиї то вже куплєли, тиї купляни, а впирод
вже ткани. Єсть комер. І вишита, шо то комирі вишивали для мужика вже.

ли, колись кожухи в моди були. Батько, небожчик, їхав
по сіно. Колись коровами їздили. Їхав по сіно, мороз
великий зимою, то накладував того кожуха. То в таку
даль тако їхали в теплому кожусі, щоб не промерзли.
Батько був майстром, він все робив: і вокна, й двере,
а-во хату ми ставляли, ото там, де буле. То він геть
усе-все поробив: і двере, і вокна, і того кухра, колись
«кухром» казали. Тепер то скриня, то вже тепер він не
в моде. [Називали «кухор»?] Колесь казале. [А звали
Вашого батька?] Денисюк Василь Архіпович. [Якого
року народження?] З двацять восьмого [1928 р. н.].
Вже немає. Немає вже шість років, як дождемось того.
На Спаса то буде, як помер. [...] Шинель. Сернєга. У нас
шинель була. Я пам’ятаю, ходив дід наш, батько материн. [У якій «сернєзі» ходив дід?] Біла з червоними
такими цятками.
ВЗУТТЯ [Яке взуття носили в давнину?] Жінки носили чоботи, то такії «кірзо-хромові» звали, а мужики
носили ялові. І плели постоли, і в постолах ходили.
Я сама в школу ходила в постолах. То обривалися,
обрізувалися вуха, то шо мала підв’язати, то взяла в
зуби, ше й по снігу босяком з кілометр бігла. [...] Якщо
там йдеш до сусідов, то ніхто ніколи не розувався, взавши взутиє ходили. [...] Панчохи були довгі, тут ризінки такії купляли, а шкарпетки то були такі, типер
таких хоть би схотіла б купити, то... Білинькі з такими
пасочками, ну вже красіво так. І черевики дають жінки або чоботи, а ні, то в черевиках ходили. [Якого кольору було взуття?] Чорне, більше ніякого нима. [Чи
були в селі шевці, які шили взуття?] Нє. Його не шили,
його вже купляли. [Із чого робили постоли?] З лики.
Лозова. Лозові лика. [Коли заготовляли?] Коли вони
лупляться.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС  [Чи носили полотняні спідниці?] Носили. [Як вони називалися?] «Бурки». [Що ще
носили?] Фартух. [Чи вдягали літник?] В мене був,
а нима, подерли. Бульбу копала. Вовнєний. [«Бурка»
була] полотнєна, с полосками. [Якого кольору була
«бурка»?] Красного. [Вона була смугаста чи в клітинку?] Токо в полоску. [Із скількох пілок шили поясний
одяг?] Із трьох пілок. [Із чого шили спідниці?] З льону. [Яких кольорів були спідниці?] Всяких були, і такі
були, шо так одна полоса – синя, друга буде біла, а третя мона було та як і квадратиками вже витикали, то так
снували, вже основу таку робили, шо не тілько білоє,
а таке й таке, а тоді натикали, і таке та як то лєнтами
получалося. [Чи носили спідниці з домотканого сукна?] Лляниї більшість, тиї конопляних, тиї ширсткії.
Фартухи шили, із овечок, прєли вовну, а тоді красили, вже само главне, шо треба біле, щоб овечки були,
а тоді красили, в мене був такий, звали «ліквіть» його,
то такий красівий, вишньовий такий, і ше отут лєнточка із білиї, але тоже комусь оддала. [Які пояси одягали жінки?] Були крайки такі, ткали. То-то з вовни.
Таких ше не було плетених. [Вони були одноколірні?]
Ото чорний, червоний, якось отаке, двох сортів більшість. [З якого матеріалу шили літні й зимові чоловічі
штани?] Зимові шили із вовни, ото вовну чорну прали, із їх вони шили штани, а вже ж як я йшла замуж,
то вже штани куплєли, то ж там ни куплєли так, як
типер джинси, ой купила джинси, тут купила такії...
Тоді прости штани, за тринадцить рублів був костюм
і штани. [Який пояс носили чоловіки?] Шкіряний.
[Плетених не було?] Нє. [Чим оздоблювали?] Нічим.
Просто звичайні. [Поверх якого вбрання одягали пояси?] На штани. [Сорочки не підперізували?] Нє.
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ОДЯГ НАГРУДНИЙ  Я помню, пошила мені мати блузку
таку зваляну, ткана така... То я в школу йшла навиворот, щоб вже в свєто була, а того шо зверху пройшов,
щоб вже в неділю чи коли вивернути на ту сторону, бо
ж вона от сонця ше ж злазить, бо то ж красили те все,
от щоб було шо. Тоді не ходили та, як зараз, ой, тут
такії штани наложила, тут таке наложила, тут юбку,
тут платя, то тоді такого не було... На весілля йшли,
ці-во рубашки і ці з лєнтами чєрвоними. З лєнтами:
чєрвона, зелена. Бантіки були. «Барабани» називалися. І жилєтку таку саму, і спудницю. [Яке вбрання носили чоловіки поверх сорочки?] Костюми, тепер вже
костюми, бач, молодьож ни носить. А тоді [на] костюми була мода.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Кожух шили чи купували?] Шили.
Овечки були, ми шили. Тримали овечки. Ну, скіки?
Десятеро, двадцятеро, кілько хоч, кілько хазяї хочуть.
[Хто шив кожухи?] Самі шили. Машина, шили сами.
Не тут, а то хата осьо, ну уже нашиї свахи, свєкрухи.
З роду мололи і товкли. [Ви самі шили полотняні сорочки?] Сама. [У якому віці?] Дівкою. Ми й мололи
тут ходили, з другого хутора. [Скільки років тому кожуху?] Ой, в йому ходили. [То йому років сорок?] Більше. [Тато Вам його зшив?] Та вобще, батько ходив. По
сіно колись коровами їздили. Поїхав по сіно зимою,
мороз великий, то накладував. Ну до козацтва поїха-

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Яка була дівоча зачіска?]
Ото «на проріз» звали, отут стежка на про, ше отут
попідгубують і коси позаплітують... [Скільки кіс переважно заплітали?] В дві. А як вже замуж виходять, то
ше тоді підрізували отак, отуди заложиш, за ухо, а ззаду то таке коротке і отут запускали, «кутики» звали.
[Як у давнину мили волосся?] Водою й мило, і всьо.
А вінки носили, такі робили з квіток чи з бумаги квіточки, і ото як замуж ішли, то тоді ж веліну не було,
а були квітки, ото такий вінок робили із квіток, і лєнток багато начиплєють іззаду, і то такий був звичай.
[Які хустки носили жінки?] Ой, які тоді хустки були,
дві хустки які брали ше великі. А так великі такі були
знов, звали, як то одіяло і покривало звелич, то обкидухи... [Як підстригали волосся?] По першому стригли коротко, а потім вже ото, років десь сорок п’ять чи
скільки, то знов отаке-во годували хлопці. Довге такеє
ходили. А штани вже як купляли, то як шили отаке-во
вширше. [Чи носили бороду, вуси?] Нє. [Які головні
убори носили хлопці й чоловіки?] Літом козерика носили, а зимою – шапку.

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Які прикраси носили жінки?] А які тоді прекраси, намисто та як у кого було, тото добре, і то таке у клєточку, таке зробляне. [Скільки
намист могли носити одночасно?] Я одне, тільки воно
отак, як ото і от сюди, так зв’язане, шо та як то клєточками, ото таке воно зробляне і вже... [Воно саморобне
було?] Ни саморобне, тоді тоже можна було купити.
А такого, то таке це довге таке і всяке, то ж такого ни
було. [Чи носили сережки?] Хто там їх носив, хто їх
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там бачив. [А персні?] То тоді заміж ішли, то шо там
ше ни те, а робили з копійок, вирізували, а тоді скльопували. Ото такий перстень був.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Молоду покривали, брали ото полотно лляне вже от, тіко
таке довге, метров п’ять або й більше, ото як вже її
мали забрати з дому до молодого, ото те полотно завівали, отак завівали і попід руками зав’язували, а тоді
вінка накладали, а то, а вже як до молодого їдеш, то
вже там ззаду розв’яжеш те полотно так, шоб мона
було зняти, отоді вже сват те полотно ізнімає, то не
зразу давалися, шоб зняв він є, то ж тепер того нима,
а разів два опілюєшся, а вже третій він коцюбою, то
нічим, а коцюбою. Зараз хустку молодій дарують. Тепер хіба то тільки хустки, тепер все. На голову вязали
хустки разні. Я пам’ятаю, була така хустка білая великая, а тут-о в конці нашита і там в конці чєрвоний
такий той був. Одяг у поховальному обряді. То в мене
і тепер є все таке хороше, на смерть поскладала. В нас
[одяг колишній на смерть] не вдягають, кажуть баби,
шо в труну стелять.

збираємо його, і вже такі були битки й тирниці́, в бити
били, терниця – терли, а посля вже ти-во трипали,
такі були тиї, «лопатинь» звались, і трепиш, ой туди
ми вже здавали, туди на замот. [Що робили з кістрицею?] Нічо’ не робили, де баюри такі – вивозили. І палили її. [Яке начиння застосовували для вичісування
мички?] То купляли якесь лікарство і кропили. [...]
Часом такі прядки купували з одним колисом, і прядки пріли ми тоди, снували і ткали кросна. І рубашки́
шили з того полотна, відбілювали, ото літом тако-во
на гродку, мочили, розсовували, і одбілювалось от
сонця. [Хто брав участь у запрядинах, хто запрядав
першу нитку?] А хто, всі геть. Хто вмів. [Яке начиння
використовували для прядіння?] Веретено. Хто шо
мав, на більшість веретином, бо не було за шо купити
прядки. Була в мене прядка. [Хто пряв на прядці,
а хто – на веретені?] Всі геть баби, мужики ж не пряли,
мужики... Такі крутельки на постіль, на рєдна... То
крутили на крутилках́ і вже пряжу снували, і тим ткали. [У які дні церковного календаря заборонялося
прясти?] В ниділю, свято якоє, більшість в воскресєння то ніхто нічо’ не робив, ми якесь свято, бо то ж свят
скіко буває. На різні свята. [Яке покарання чекало на
жінку, яка пряла у свято?] Я тих всіх скотини шось чи,
може, з дитини чогось було, якусь присічку робили,
що каже: «Ага, робила – то заробила». [Які дні вважалися легкими для прядіння?] Любиї дні. Ми ни прєли
вдень, а ввечері, вдосвіта. Раненько вставали в штири
часа, то опять ми робили, а вдень йдеш на поле робиш.
[Можна було прясти вночі?] Да, можна. Колись прєли
до лучини, така лучина смугна, і були такії ковинки́
вроблені в грубу, і ни було ни свєту, керасіни ни було,
то до теї лучини прєли, розпалим вогонь і так і прєли.
[Чи відомі перекази про Святу П’ятницю?] Да, тоже
п’ятниця то постній день, ото завжди постили,
п’ятниця і середа, два дні на неділю. [Не можна було
прясти в ці дні?] Нє. [Чи існувала заборона залишати
недопрядену мичку на гребені чи прядці?] Нє. Ни
було заборони. Ото знаєте, шо не допрядеш, то даєш
на кудійку, то на видно валять. А отходи не кидав. [Чи
був звичай спеціально залишати на гребені чи прядці
трохи волокна?] Нєа. Ни було. [Чи дівчина пряла на
вечорницях?] Пряла, то в нас ізбиреться штук
п’ятнадцить-двадцить. [Чи приходили до дівчат на вечорниці парубки?] Аякжи ш, то-то закон, де дівчата,
там і хлопци. [Які вони жарти робили?] Прийдуть –
ни дають, висмикнуть із кудійки ото пасмо, а то веретено заберуть, а то те, то знаєте, як молодьож... Бувало, ой то тоже, і хавик ото вже, та коляда була водяная,
то-то щедрували ходили, то знаєте, хто дасть, то нічо’
ни бируть, а хто ни дасть, то й вози одвозили, й сани
одвозили, завизуть десь, шо шукають по тижневі,
доки найдуть. Вреднічали так... [У чому змочували
нитки?] В нас коріта були, і туда клали основу, і попелом засипали, і воду лили, і так золили. [За допомогою
якого приладу мотали мітки в клубки?] Такий ковороток робився, отак отакий на перекісь сюда, і тут дирка
билася, тако закладувалося, а тут були такії тиї дирки
покручани. І туди веретьона втикали, розтирали, мітки мотали на ковороток, або на столі такому, кладеш
якесь тута бривно і так-о мотаєш мітка, і вже тамо як
вийдиш, його легко й совати, і ото він так і наскладувався на того коворота. І так і мотали. [У які свята заборонялося мотати нитки?] В любе свєто. [...] Десь
така у то-то угло, то угло і таке усновниці були, та як
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Льон і коноплі́ [сіяли]. [Що робили, щоб коноплі й льон були довгими, білими, чистими?] А квасили в воді, мочили, oто туда в озеро возили і їх так-о кучами скла́дали, і возили такі балки,
і дерев’я́чем придушували, шоб воно зернуло, і воно
там дві неділі квасилося, тоди виймали звідци. І стелили вже на гродку,́ і воно вже сохло, поки волокно
одділиться од стебла. [У які дні тижня краще було сіяти коноплі й льон?] В любе время. [А коли заборонялося їх сіяти?] Яке, знаєте, по Божому якесь свято,
у газети вичитували, який день щасливий, який нещасливий, то то хто як хотів. [Коли зазвичай вибирали плоскінь і матірку?] То бачать вже, як виростуть
коноплі, то вже плоскінь одділяється от конопель.
Плоскінь вже росте така високая, та як трава, насіння
її. А у коноплях́ , то вже ше шикунда гуде, як коноплі,
гуга росте вже там, насіння заводиться, і вже ми обизілювали тим, от вже плосконь вибираємо і вже тую
вириваємо, вже бєлим стайом її дерли, одєльно терли
й мочили все одєльно. [У який день вибирати?] Коли
хтіли, вже як бачимо, шо вже спілиї, то вириваємо,
вже ви те знаєте, бо плоскінь ранче доспіває, чим коноплі. Вже вона робиться жовтая, вже плоскінь вибираємо і то де ми її в’яжимо, тоже мочимо, потом стелимо. [Як складали стебла для просушування?] У нас
стелили. По землі радком стелили. [Чи вимочували в
калюжі?] Да, в калюжі вимочували, так само-во. [Як
довго вимочували?] Тиждень, повтури ниділі, смотра
яка роща, які вони, вищі то довше квасяться, а які такі
низинькії, то ж ни то шо врожай свій мали, в інчий
місяць то здорове таке виросте, в інший – во таке малесеньке. [Як перевіряли, чи вони вже готові?] Отак
візьмите, яко викоситься, тако візьми путри... І вже
короста облітає, а те волокно остається, вже туди на-
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стелиш. З попелу – ліщина, березина. Топиш у печі і
жар вигортуєш, і в кучу загортуєш, і воно пригарює,
і так як мука. Ну, али ти-во, де я стелю ти-во, шо вугля
повимітало, і засипаємо, і туди воду варимо, і ллємо,
і воно попариться, і такий той заткич є десь, то опустиш, виліш і опять його приварюєш, і таке хороше
біле, шо так як золото... Навила, витчу й всьо, позолила й накачила, бо колись були качелка, а типер –
отюги, а колись такі качелка робили із зубами, і накрутиш на палку, і качеїш. [Де вибілювали готове полотно?] А отут, тако на грудку. [Хто цим займався?]
Діти. Намочить і протягне, і всьо, і висохне, і оп’ять
мочить, разів десіть за день намочить і витягує, а сонце то вибирає ж тую чорноту, ви те подумайте, повісьте шось таке чорне на сонце, як воно вибире. [Що
робили з полотном, яке покрутив вихор?] То його палять. Бо то діявол. [У які кольори фарбували тканину?] То-то, бачте, тканину фарбували тею шинуно,
ткали колись юбки разноцвєтниї. Ілі мотали на мітки́
й красили,
краску купляли... Разни [кольори]: черво́
ний, жовтий і бежевий, і зелений, який хоч. Ну, більшість, знаєте, біле, чорне і червоне. То купляли фарби.
[Тоді вже були?] А в пачичках. [З якого віку дівчат починали залучати до прядіння?] Хто ухоту має, от мої
дівчата то вже в сім літ училися прясти, веретено крутити. Каже: «Мамо, дай попробувати». То я смичу,
а вони крутять і йдуть. [Що робили з ниткою, уперше
випряденою дівчиною?] То-то кажуть, вже ту нитку
треба змотати, в кармані носити. [Навіщо?] Шоб
хлопці чіплялися. [Чи відомий Вам звичай ткання полотна гуртом?] То-то бачите, в нас гуртом робили, єслі
натикаєш, то складувалися по губі, по дві, тому тіко
треба, тому тіко треба, і ми на купу поснували, і тчемо. Ото ткали так собі, то-то гуртом зветься. От у мене
падружка була, то ми всьо: і скатерки ткали, і рушники ткали, і тиї рукави, і барабани, шо хоч. [...] Конопля
і льон. [Що робили, аби коноплі й льон були довгими,
білими, чистими?] Сіяли, удобрювали навозом. Тоді
порозкидали на во́схопи, а тоді вже носила наробила
грядки. І росло. Конопля росла, то конопля там називалася, там дві культури, одна з насінням була конопля, а друга звали «плоскінь». Така була, вона ледь
цвіла, а насіння там не було, а друга була з насінням,
й тоді виривали її, везли у те, де вона висихала, омолочували те насіннє і везли у озеро мочили її, тоді розстилали, тоді терли, тоді тріпали отаке. [Коли сіяли
льон і коноплі?] Весною. [Коли зазвичай вибирали
плоскінь і матірку?] Плоскінь вибирали вперод. А в
яке врем’я, я не можу сказати, вона вже більш цвіла, то
знаєте, як ми тоді ше були, ни інтірісувалися тим, ни
записували, й зара’ я не пом’ятаю, то плоскінь брали
вперод виривали, а те, шо з насінням, то вже посля.
[Як сушили стебла?] Сушили на сонці. Просто не на
траві так, десь під будинком стелили, отак у кучки ставили, воно висихало, і тоді вже обробляли на те, вже
шоб його прєсти, на прядиво. [Як довго вимочували?]
Може, днів до десятки. [Як перевіряли готовність?]
Уже знали, скіко там треба, вже там на воді не перевіряли, отако потреш, вже воно й розпливалися по траві, потом як витягнуть, воно висохне й полежить,
і вже робиться на прядиво, вже тако рукою візьмеш
потреш, як вже воно одділяється, це прядиво, від теї,
тоді звали «коростою», від теї корости, і вже воно тоді
готове. З корости нічо’ не робили. Викідали коросту.
[Чим вичісували мички?] Була така доска, і сюда були
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ото доска і побиті палі, отако-во. І вже снуєш, вже знаєш, з скількох губ, одна то-то «губа» звалася, на цілу
хату, отак-о як тчеш вже шість локот, то-то «губа»
зветься. [Які ще способи снування основи Ви знаєте?]
Ми більш ніяких, ми тіко так снували. [Які дні вважалися легкими для снування?] У любе время, коли схоч,
тіко аби ни свєто. В свєто все заборонялося робити.
[Як називали помилку при снуванні?] Помилку, як
ото вже ти снуєш, ото буде паль, і снуєш, і ни заложиш
под адна на другий, то-то називається «кінь», і вже
вона тобі буде портити всейку основу, мусиш її знімати до тих пір, доти доберешся, шоб його прийняти.
Вже воно ни надається до форми, як будиш навивати
вже на воротило, то шо там все буде у кроснах, вже
воно буде пороти і всьо ни доходити. То-то назвали
«коня положив». Ни дійшов. [Які дії виконували з
основою після закінчення роботи?] Зобрали так-о в
комут і десить дверей на руки наклали, і та як то-о
цепка, ото та як то цепка, отак-о збирали основу. [Чи
можна було залишати на літо сплетену або навиту на
верстат основу?] Ни мона. Кажуть, гріх, шо воно, треба раз ти намотала, то тре’ її іспользувати. [Що робили
в тому випадку, якщо не встигали?] То вже ни починай, знаєш, шо ти ни встигниш, то ни починай. [Чи
шліхтували основу?] Шліхтували – нє. Ми нічо’. Ми
тіко ото золили і всьо, ото золимо і промиваємо, і роздручуємо, і всьо. [Хто ткав полотно?] Жінки. [Ви самі
ткали полотно чи віддавали нитки ткачам?] Ни, сама я
все. І напряду сама, і витчу все, бувало таке, шо із
плосконі полотно ткали, із лину́, із кло́ча з того, шо
вже, бо ж то така сєтка була, як брати, треба шоб воно
чисте було таке, як цьоє, та як тепер коси ото миють,
талапає, крутить. [Коли зазвичай починалися ткацькі
роботи?] Осінню, Пилиповка, М’ясниця. О то-то вже
була зимова робота, прєли, ткали. [Який день вважався легким, щоб починати ткати?] То-то вже кажуть,
треба рано. Хто рано встає, тому пан Біг дає. [Які дії
треба було виконати, щоб забезпечити легке ткання?]
Ой, то-то йде до охоти хазяйки, єслі хазяйка охоча, то
вона спішить, шоб ранче за ту зробити, перемога такая була. [Що робили, якщо робота не вдавалася?]
Пробували інчий раз, ото нав’єш на воротило ту суму
і стань затикати, в бік впав і всьо, і мусиш вирізувати,
скручувати, опять накручувати. Бували всі випадки.
[Як ставилися до приходу сторонньої людини під час
навивання?] От прийшов свіжий врік, поврочив, зглазив в роботі, вже тоді Богу моляться, вже згаварюють,
щоб воно направилося. [Які техніки виготовлення
тканин відомі у Вашій місцевості?] Які тут техніки,
я ж тобі кажу, шо прядка і веретино, і коворот, шо мотати, і шо змотувати коворот, отого матеріалу мнімо
було його. [У які дні заборонялося ткати?] В свято.
[Чи можна було ткати, якщо хтось із близьких помер?]
Не можна, то ж покойник був. [Чи можна передавати
ткацьке начиння в чужий дім, переносити через дорогу?] Ни мона, вже як ти йдеш і хтось йде, то ни переходь, луче пудожди, хай він проходить. Треба повному проходити, а той, що з нічим в руками стоїть, тре’
шоб стояв, шоб з порожніми не переходив. То, каже,
вже знахур. Він спір всейкий забирає. [Чи виконувала
ткаля якісь спеціальні дії при «дотиканні» до тканини?] Ну аякжи ш, Господи, ми як ткали льон, то і рукави натикали, і маніжки́ натикали, й коміри́, шо хоч.
Шо придумаєш. [Що використовували для зоління
полотна?] Жлукто було. І попелом засипали, так-о за-
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отвєрствія таке, шо затикалося. І на лапках воно стояло, і накладали туда, і зверху застилали, і сипали попіл, шо з дров нагорить... І заворювали чигуни
кип’ятка, і туда заливали, і воно там кипіло, ше й камінчика кинуть, шоб кипіло добре, розпеченого, розпечуть у печі, шо він аж червоний. От і воно так обзолювалося, робилося біле. [Який попіл вважали найкращим для зоління?] Любий, який нагорить, такий
беруть. [У які дні не годилося золити?] В свята, більшинство так-о золили, шоб було п’ятниця, в суботу.
[Що робили з полотном, яке покрутив вихор?] Згортали його. Вирівнювали. [З якого віку починали залучати дівчат до прядіння?] Десіть років, з двінадцить уже
треба, шоб вміла. [Чи відомий звичай ткання полотна
гуртом?] Нє, ни було такого. Сіяли льон, коноплі.
Льон, то ляного було, тонче, хоріше, а плоскунь, там
«матірки» звали, то були знов... З ягечої, ткали там, то
штани ткали, а то шили всьо, а тий-во, шо лляноє,
з льону то сорочки шили, а типіро сорочка шили,
лєтнік,
зацепляна, так і лижить... [Що робили, аби ко́
ноплі й льон були білими, довгими, чистими?] Мочили в воду, вони откисали, посля стелили, посля вже
терли, оббівали, плоскунь і матірки оббівали, такий
сікач був, шо оббівали те, а вже терниця знов, льон
терла, то вже знов терли льон, так раз-раз, така була
терниця. [Коли сіяли коноплі й льон?] Начинається
сіва,́ і тоді сіють коноплі і льон. [Чи були дні, коли заборонялося сіяти?] А чого, коли тре’, тоді покинеш і не
треба вже, насієш-насієш собі кіко тобі треба. В ниділю ни сіяли. Тоді ниділя була ниділя, а типер то я бачу,
багато роблять в ниділю, а тоді такі сіва, то деколи
сіно ще гребсти, то тако дехто піде... А-во йдемо,
скільки ми терли, у савхози робили. То ми скажем всі,
підемо зберемо, з нас багато вже туда, навстановлєєм
тих конопель, вже оббівати, то льон там знов сушимо,
терли, як сушили, сушілка була. На сушілку, сушили і
терли вже сухий, бо сирого ж ни потреш. Посля вже
прядемо, як уже зробимо теє прєдиво, така та лопаточка і веретино в руці, раз-раз, прядеш, прядеш, напрядеш на самопрєдові, в мене самопрєд був, я самопрєдом прєла, мені купили, у нас сімнє була велика, то
я самопрєдом, то мені вже хутче, я напряду дві котушки за день, чуть ни ціла губа. [Де вимочували коноплі
й льон?] У озері. [Як довго це тривало?] Тако диржили, дивимось, яке те, коноплі то довші, а льон як, так
менш мочили. [Як перевіряли готовність?] Висоваємо, вже бо там в пучках було. В пучках, висоваємо і
стелимо, сушимо і вже дивимося: готове до тертя –
трем тоді. [Що робили з «коростою»?] Як а-во вдома,
в хати то пали... не палили, тіко стелили в хліві. А там,
то там палили, канєшно, на савхозі, на савхозі робили.
[Що використовували для вичісування мички?] Ше
потреш, то ше посля тріпачка такая в руках, ше потрепиш, шоб було біле й хороше, а потім ше на обдірачку,
обдіраєш, довго було тоє, доки сорочку ту робити.
Вже до прядіння, зима начинається – тоді прядемо.
[Чи відбувалися запрядини?] Шо прєсти? Ну аякже,
як зима, то вже ті сиділи, ті прєли, ткали. Кросна такі
були. Колись моя мати ткала і була товста, і залізла за
кросна, і дитину скинула, така велика дитинка була.
[Чи можна було прясти вночі?] Аби хотів. Як кому
треба, то мусять і вночі прясти. І тоже стали вночі
прєли, тако довго ввечір вже, на вечорниці ходили.
[Що використовували для змотування ниток?] Змотування ниток. Мит мотаєш у клубок, такі в клубка на-
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повбиті такі гвозді, і тако-во вже вичісували. [Як ця
дошка називалася?] «Чесалка». [Чи існувала традиція
приступати до прядіння в певний день?] Нє, такого в
нас не було. Якось, шо вже як убирали з поля все, копали картошку, моркву, вже на полі не було нічо’, тоді
бралися вже за тую роботу. [Що використовували для
прядіння?] Для прядіння були такі – звалися «самопряд». І просто вручную пряли, така була одна доска –
звали «ло́патинь», одна доска була, друга так,
і прив’язували туда вже обробляне прядиво, і тоді вже
пряли вручную, таке веретено було, і вручную пряли.
[У які дні церковного календаря заборонялося прясти?] Тоді вірували. У церкву, то но, а так все равно ж
ниділька і свята роковиє такі, то не робили, нічо’ не
пряли і так нічо’ не робили. [Чи можна було прясти
вночі?] Пряли, світили вночі, ше й ставали рано, називали «вдосвіта». Пряли вночі, ше й довго, вже й спати хочеться, і ше прядеш, бо треба... [Чи пряли дівчата
на вечорницях?] Пряли. Приходили хлопці... [Які
жарти були на вечорницях?] То ж хлопці не давали
прясти дівчатам і говорили шось. [Що використовували для змотування ниток?] «Ко́воротом» звали. На
клубки змотували, а коворот то мотали таке-во, та як
то мітки, такі з ниток, і ше їх же золили, вибілювали
біле, зразу то воно руде таке. Рахували мітки, як рахували, то вже як снували, зробили основу, то тоді рахували, скіко вже у те, у бердо скіко, на скіко була, звали
«дев’ятка», «десятка» – скіко там пасмов. Те бердо, вже
треба, так і снували поспі́лко. Вибілювали, фарбували
[нитки], то вже таке, вже з тих отходов як чесали, то
робили отакі-во, напримєр, тільки воно товще, тако
красили і звали «дивани»,
́ вже такі застилали на лижко. [У які кольори фарбували?] Червони, чорни, синє,
жовте – різні. [Коли зазвичай починали снувати основу?] Тоді вже, як все збирали з поля, і тоді вже як напрядуть, і тоді вже снують. [Які Ви знаєте способи
снування основи?] Просто були таких в хаті, було забиті така доска, і там такі клубочки, і беруть ції, клубки намотані були, і так і ходиш туда й туда, і снуєш.
[Як називали помилку при снуванні?] При снуванні
помилки не було, була помилка тоді вже, як ткали, то
звали «близна́», вже воно було скрізь хороше полотно,
а там та як пространство. Ни дирочка просто, али
просто та як те, ни дирочка, а при снуванні там пощитає тиї пасма, скіко треба і там, там ни вельми зробиш
того, помилку, вже як тиї ткати, то вже тоді можна
було, десь порветься, не додивишся, нитка чи шо, то
тоді вже була помилка. [Хто ткав полотно?] Жінки й
дівчата. Вже такі, як підростуть. Тоді у нас були такі
простенькі верстати. [Як вони називалися?] «Встав»
називалися. [Коли зазвичай починалися ткацькі роботи?] Вже як напрядуть, наснують, і тоді вже, тако в
піст перед Паскою вже, тоді вже ткали. [Чи існував
термін, до якого треба було закінчити ткацькі роботи?] Нє, коли вспієш, аби тіко вспіти, вже як іти на
поле. Вже як тепло на вулиці, і ше ткали, вже от треба
йти сіяти, тоді вже старалися, шоб до того часу закінчити. [Як ставилися до приходу сторонньої людини?]
Ну от таке шось говорили, шо як смотря яка ше людина. Як які очі, казали тоді, каже: «То вже прийшла – очі
нехороші». [Чи можна було передавати ткацьке начиння в чужий дім, переносити через дорогу?] Я ни
знаю, такого в нас не було, і ни переносили, вже де поставиш у своїй хаті, там вже й те. [Як золили полотно?] Була така, як бочечка, і на дні було дно, і там було
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Воно якесь таке сиве, воно не біле із матірок отих з
коноплі. Сорочку шили з трьох [пілок]. [Якого крою
були сорочки?] Крій мали, знаєте, шиїш і отут-во забори збираєш ззаду, і тут тоже спереду, і попришивається такий воротнік, шо виложується, і тако роспурку тут проріжиться, обрубиш, рукави вшиваєш, чіхли
тут пришиваєш, все вручну шили, та як машиною.
[Чи були сорочки без комірів?] Нє, всі з комірами, ни
було без комірів. [Як називалася сорочка із суцільними рукавами?] З суцільними – сорочка. [Так просто і називалася?] Так, сорочка з рукавом, сорочка з
коротким рукавом. [Де в жіночій сорочці розрізали
пазуху?] А-во. Жіноча сорочка, дитині груди дає сати.
Спереду. [Який був комір сорочки?] Колись тако заложувався. Ни стоячий, такий. Отако-во, заложений.
Чоловічий то стоячий був, ото комір, то маніжка пришивалася, а тут ше квітка ззаду пришивалася до чоловічої рубашки. [Чи були сорочки на кокетці?] Да,
були... Отут під руками клинці вставляли обізатільно. І вшивається в рукав ото ружок, то рукав вшивається, а то в станок вшивається. [...] Во яка то ж сорочка була. [З якого матеріалу її шили?] Із тоненького
шоб сорочка була. З лляного ліпше, то лляне. Старалися більшинство з вибіленого [полотна] робити, али
ж як в кого було багато дітей. То як то казали, каже,
от ни вспіла чи ни хватає, то просто із воротила, бо
та основа було наворотилена на мотовилах, так і говорили, каже, просто з воротила нашила своїм дітям.
[Із скількох пілок шили сорочку?] Із двох пілок, як дітям, то з двох шили, а вже взрослим, то ше вставляли
такі вже, надрізували, тако надвоє, такі вже кли́нці
вставляли. [Який крій мали сорочки?] Просто тут
вирізували і тут пришивали, називали «чи́хли». Або
з коротким рукавом, то знов тут пришивали чіхлики. [Як називалася сорочка із суцільними рукавами?]
Сорочка з довгими рукавами, то з коротким рукавом
сорочка. [Де в жіночій сорочці розрізали пазуху?] Тутика. Спереду. Бо мущинам розрізали збоку, і пазуха
така була вишита чи яка вже, ну, як на свято, а як так
на кожний день, то... [Казали] «пазуха». [Чи був комір у сорочці?] Був. А-во ця рубашка була без коміра.
[Який комір?] Стоячий... Отут на рукавах було, вже
ткали, то такі сорочки й ткали, шо тутика були узори.
Вже на свято було таке, шо без узору, то вже на свято
було. [Чи вставляли клинці під рукавами?] Якшо тото, якшо вузькі, то вставляли. [Як оздоблювали сорочку?] Ткали такії, посля й вишивали вже рукави,
рукави й комірець був вишитий, і отут чіхли можна
було, були вишитії. [Якими кольорами?] Більш-менш
тако чорний, червоний. [Чим святкова сорочка відрізнялася від буденної?] Буденная була просто тіко
біла, а святкова вже була або натка́на з узором, або
вишита узором... То-то святкова сорочка була біла,
хороша, чиста, і нашитий воротнік, і маніжка нашита,
то-то святкові рубашки були, а вже проста рубашка
прошита, як не може бути, і всьо. [Скільки приблизно
сорочок мала одна жінка?] То-то смотра як яка, хто
має охоту, той мніго мав, а хто ни має, то тіко шо на
собі, то те мав, то йде до знадобіння людини. Нитками простими [оздоблювали], тими прєдяними, тіко
тоненько прєли й сукали, й шили. [Якого кольору
були нитки?] Такий самий, біле. [Які сорочки колись
носили чоловіки?] Сорочки довгі носили і наверха
пояси прив’язували. [З якого матеріалу їх шили?] Із
разного – із льону, із конопель, то ж крамного не ку-
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мотаєш і вже посля того клубка, а потім снівниці такі
були, то на снівниці посля мотали, плітом клубки тоє,
а посля понаробляли тих вже снівниць, то вже на
ковороти́ мотали, а вже з коворотів снували, а-во навіть типіро ше один в углу там на вівальниці був. То
там є ше те, кульки вбиті, і снували сюда-туда. Вже
шоб ткати мона було. [Чи вибілювали, фарбували готові мітки?] Аякжи ж. Вже посля білили. Так, шоб білі
були, було те... Колосся, шоб все-таки сорочку ту наложити. [Коли зазвичай починали снувати основу?]
Як напрядеш, і снуємо вже, перед зимою... Поснуємо,
вже тоді беремо на воротило, таке воротило, кросна
такі були, шо вже змотували на воротило і з воротила
вже ткали. Такий нит був те вже хороший, шо вже як
баче новатне тчеш, то треба штири тих, а як льон тіко
тчеш, то тіко дві тих стигні треба, сюда-туда. Сюдатуда, прикинешся волочком,
́ сюда-туда. [Чи можна
було виносити начиння для снування з хати?] Мона
було, ніхто ни крав, ніхто ни брав, і ноччу лижєли полотно, візьмеш намочиш і стелиш, намочиш і в воду,
чуть шо і знов стелиш, воно так біліло. [У які дні заборонялося снувати?] То ж коли схотів, тоді снував,
коли схотів, тоді нє, тоді зима і день, тоді начинаєш
вже снувати і ткати, і прєсти впирід, а посля ткати. Як
хто виготовляє, виготовить ранче, виготовить, то ранче тче, а як ни виготовляєш, то типіро в піст, постом
вже перед Великоднем тчеш і тчеш до Великодня. [Як
називали помилку при снуванні?] «Осні́вниця». [Чи
можна було залишати на літо сплетену або навиту на
верстат основу?] Мона, а чом же не мона, ми сиділи
зроду, воно вже поховаємо тоє, шо вже зробимо, і ни
те робити, поховаємо на другий рік. [Хто у Вашій родині ткав полотно?] Я сама ткала. А хто ж ткав, в мене,
я найстарша була в матера, то мене мати й до школи не
пустила, тіко, а вже менша сестра моя була, то вже
вона відміницею була, в школу ходила, а мене тіко в
Польщу впустили, походила трохи, я посля й не ходила в ту школу, а тільки ледь у те, совети стали, то вже
тіко ни знаю, скіко я її проходила трохи, там букви
тільки навчилася і всьо, і работала, ото ткала, прєла.
То ж як пряли, то було веретено таке. Прєли веретином, а хто самопрєдом. [Чи можна передавати ткацьке
начиння в чужий дім, переносити через дорогу?]
Мона, чом же ни мона. Гінший прийде учитися і... [Як
золили полотно?] Просто зоління полотна, полотно і
всьо, золиш полотно і всьо. І протягають теє полотно,
шоб воно біліло, і всьо. А посля вже, кажуть, береш
спіргаєш є, качєєш на качалку, покачєєш, вже посля
собі візьмеш і шиїш. [Хто вибілював полотно?] Самі,
хто вибілював? [Що робили з полотном, яке покрутив
вихор?] Раз-два розправиш, як покрутить вітєр. Розправиться. А здирали, то тако здирали здиралкою. Заносиш, десь на ніч ховаєш, а рано знов виносиш.
[З якого віку починали залучати дівчат до прядіння?]
Хто як береться, хто хоче, тії зарання начне, а хто ни
хоче, то і дівкою не заставиш. Навіть діяти не хоче.
Али ж таки тоді прєли.
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СОРОЧКА  [Яку сорочку колись носили жінки?] Із заборами така пашита й комір нашитий. [Із чого її
шили?] Із свеї роботи. З того полотна, шо прєли і золили, і шили рубашки. З лляного, да. А вже старим
мужикам, то із «рівни» зветься, плосконь, маті́рки.
То-то цього коноплі звали «матіркою». [Те полотно
було вибілене?] Нє, воно так не вибілиця, як льон.
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пляли, бо не було за шо купити, не було грошей. [Із
скількох пілок шили такі сорочки?] Із трьох. [Де розрізали пазуху в чоловічій сорочці?] Тако збоку. Отако закладувалося. [Чи був комір у сорочці?] Да, єслі
має охоту та жінка чи дєвка, то нашивала. Таким разноцветним на шиї пришиє і всьо. [Чоловіки носили
сорочки навипуск чи заправляли в штани?] Спідню.
[Заправляли?] Да.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Що жінки носили поверх сорочки?] Жілєтку носили. Вона була без рукавів. Вже жільотки то були ше із давніх-давен, то були з купленого
матеріалу. [Яке вбрання чоловіки носили поверх сорочки?] Рубашки шили такі з довгим рукавом теплиї.
[А безрукавок не було?] Не було. Даже смислу того
не було.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС  [Як називався давній поясний
одяг, що його носили жінки поверх сорочки?] То-то
пояс, пояса в’язали і крайки́, то жіноча «крайка» звалася. Ткали, тоже така, як палиць навширшки, али
такі глитки були, і всовували, і так-о набиваєш, і на
сітки переступаєш, то крайку так і пояса.
Фартухи
́
тоже ткані були отак-о поперетикувані і затулки́ тоже
поперетикані. [Вони були вовняні?] Нє, такі ку́пляні,
нитки отакі-во, як ото коври вишиті, як тепер вишивають поручники.́ То ми вовняні були сведри в’язали,
зілятки в’язали, боти спортивні в’язали. [Які пояси
одягали жінки?] Які хоч. Ткані. А чоловікам крючком
в’язали пояса. [Якого розміру були пояси?] То точно
та, як по возможності чоловіка й жінки. [А яких кольорів?] Колір – хто який хоче, кому який понадобиться. [Поверх якого одягу жінки пов’язували пояс?]
Жінки пов’язували, ото вже рубашку наложиш з комерем, і візьмуть поверха спідниці. Ну як, поверх сорочки, шо поверх сорочки, «жілєтка» звали, поясом
підперезувався таким, звали «крайки»,
́ тоже ткали,
али то вже були тиї крайки, то вже ткали з шерсті.
[Були раніше спідниці?] Були. Тіко шо на свято були,
а так були більшинство, ну вже при моїй пам’яті, то
вже тіко, шо то вже після війни, бачте, то воно вельми сутужно було, знаєте, як тоді бідненько були, простенькі були спіднички такі із ситцю. І кофточки, ну
вже потом дальше-дальше і вже як я замуж ішла, то
вже крибдишин був, штапельні плаття вже були в дівчат. [Чи були домоткані вовняні спідниці?] Да, були,
тіко я в таких, то ше моя мама, я в таких уже не ходила,
то звали «літники». [Якого кольору вони були?] Вони
були із шерсті,́ і вони були тоже покрашені, кольорові були. [Чи вшивали спереду пілку з іншої тканини?]
В ті літники? Я ни знаю, тіко були такі – «передники»
звали, тоже виткані і натка́ни, тоже з узором. Передники – тутика було біленьке, а там були наткані такими полосками. [Чи носили домоткані лляні й конопляні спідниці?] Носили колись... Я то вже не носила,
а моя мама то ше носила. [Як їх призбирували на поясі?] Тако-во, у зборочьки. Тут була такая, та як мені
ше трохи злука, бо тут на проділь
́ і тут зав’язувались
[спідниці]. [Коли почали носити спідниці з фабричної тканини?] Ну то вже після війни. В якому році,
скіко вже років, як війна була? Вже сімдесят, ну, ото
вже після війни, як кончилася война в сорок пятум
[1945 р.], то ше рік-два, то ше, може, ни було, а потом
вже почали купляти. Ше й помню, як було інтірєсно,
як красіво колись на Паску, як купила, мати поїхала у
Брест, на Білорусію, і привезла мені на спідничку і на
кофту, вже купила. Яка я рада була, но я знаю, скіко
мені тоді років було, во время войни мені було дев’ять
чи десіть вже й кончилося, а то вже через років два,
ну, років дванацять, може, було мені тоді, то вже така
була рада, така була довольна, так кружилася, оглядувалася. [...] Фартухи були. Так і називали «фартух».
Пояси були – звали в нас «крайки». Їх ткали, в опшо-

му, із шерсті. Вони такі були цупкії і вони ни м’ялися,
ничо, вже зав’яжиться тиї крайкою, так красіво було.
[З якого матеріалу шили літні й зимові штани?] З вовни, ткали в коси, снували більш нитка чорна і нитка
біла, снували і накидали в коси такії, знаєте, і от шили
теплиї піджаки, і «обрані» звали. То ни штани, а обрані теплі, ото такі піджаки шили і тії штани на зиму.
[Який був крій полотняних штанів?] Крій, то то ж так
колись шили галіфе таке. Коли шили галіфе, то треба широке полотно, а єслі пряме, то вуше. Довжина
десь, то-то рост чоловіка. Єслі більший, то тре’ більше, єслі менший, то менше. [Який пояс носили чоловіки?] В’язаний крючком. [Чи оздоблювали пояси?] Да.
[Поверх якого вбрання чоловіки одягали пояс?] Пояс,
який на спідню, то ущий. В’яжиться. А єслі наверха
кожухом пов’язати, то ширший. [Чим відрізнявся
одяг парубка й одруженого чоловіка?] То-то парубок
то ж зовсім друге, парубок придівається, знаєте, поки
кавалєром, вже як ожинився, то йому чорно, то чорно,
вже його єсть, вже другої не треба.
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Чи носили овчинний одяг?] Носили.
Кожух був такий довгий, комір такий цьой великий.
[Кожухи носили і чоловіки, і жінки?] Да, кожухи носили дівчата, такі вшиті – «подшубочки» звали їх. Кольоровими нитками такі обшиті геть кругом, такі красіві,
шоб хто бачив. [Чи були кишені в кожухах?] Були, да,
і кішені, кишеня і та була розшита даже. [Вони були
вшиті всередину?] Та ні, зверху. Отакі-во, як то в сведра. [Як називалися кишені?] «Карман». Крючичками
повишититі ті кармани кругом, так красіво... Комір
тоже, тіко стоячий був, тоже обшитий. Рукав кінчився
тоже, рукав зарублюється, як кидається одна та монжета, тіко шоб ни викіплювався, тоже вишитим обкидається. [Як раніше застібали кожух?] Як щас, всуниш
і всьо. А тутика, то пуговіци шиті кожаниї. Застібався,
і типлиця тоже. А-во то типлиці такі були кожані, за
пуговіцу зачипляли. [Чи покривали сукном кожухи?]
Нє, вони дубили. Хто на чорне хоче, хто – на червоне,
хто – на жовте, хто яке, дубльонка така була, хто який
цвіт хоче, такий він... [Чим відрізнявся чоловічий кожух від жіночого?] Ой, то велика проблема, аякжи ж.
Шо більш вишитий. Візерунку більше на жіночому.
[Яких кольорів вони були?] Колір так само – хто який
хоче. Кожухи були. [Із чого їх робили?] З овечої шкури. Кішені були, ше й обшивали як красіво тиї кожухи, мережами вишивали жінкам, а чоловікам ничо’ не
вишивали, просто так. Якісь стоячі були комірці такі.
[Як називався короткий кожух?] «Полушубок». Кожухи шили із овечок,
́ виробляли дубльонки такі вишиті
красівії на зиму вже кавалєри, ше й вишиті такими
крючками. [Чи довгі були кожухи?] Нє, короткі, то
такі вже на виход, то довгі геть були. Кудась на роботу
їдиш. [Як називався одяг з домашнього сукна?] «Піншак», «пінжак». Нагавици. Али то домашнє були і холодне, і теплиї. [Верхній одяг був] однобортний. Колір
був і чорний, був і сірий, був і темно-синій, хто як тиє,
кому який понадобиться.
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Носили картузи, і шапки шили такі, знаєте, циї бобік.
[Коли почали їх носити?] Перед совєтской властю. То
так Польща цього козирки, козирки – з дзьобами такії, «козе́рок» звався... В нас капелюхів солом’яних не
було. [Як раніше підстригалися чоловіки?] Под мальчика. Отаке-во коротке було [волосся]. Ше при моїй
пам’яті було коротке. [Чи носили бороду, вуси?] Як
хто, а типер як молодиї вуса носять і бороду носить.
Хто як.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  Намисто було разноцвітне, і дрібниї були, такі дрібні, а тут великі, тако менче, більше, більше, чуть велике таке один радок, такі
красіві були, разноцвітні. [Намисто самі робили чи
купували?] Купляли, хто їх шоби робив. [Чи носили
раніше сережки?] А то-то, ой, хто їх бачив. Ніхто вух
тоді не пробивали, ни носив... Були перстні, аякжи ж.
Колись і ни купляли перстинів, а бо ж за Польщі були
злоті і біле такі хороші злоти, капєйки... Самі робили,
ото візьмуть долото і обоб’ють, і останеться, то клепають, то такі кольца хороші робили, шо прамо аж
мило дивитись. Перстні – да, як замуж ішли, то перстні були... Були такії, «буси» тоді звалися, ше їх звали
«пацьори». Али купляли, хто міг, то носили, купляли.
А чи бісер там, чи шо там, то я ни знаю.
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ВЗУТТЯ [Жіноче / чоловіче]. [Яке взуття раніше носили
жінки?] Носили, знаєте, такі були циї ботінки, отакі
завдовжки, і вони затягалися шнурки. Хто на нитки в
ходу, хто на чоє хороші тиї. «Сапожки» звалися. Чорни, тіко чорни. А постоли – в будні ходили. Плели.
Такі постоли з дзюрками, тут п’ять ух і тут п’ять ух,
і засовується віровка, і вже туди замочувати, таку роблять, як хомути, і білі онучі замотують, і затирають,
то хто одним, а хто – по парі. В нас в Германії їх брали. У тих постольов, то все взяли в музей нашу одежу:
і піджаки, і літники, і бурки – все геть. То в музей забрали німци... Постола шили знов із кожи, такі з кожи
шили сами, шоб ни так мокла, то ж то боїшся, ти вийдиш – вже ноги мокрі, а була ми, оті ми дівчата, поки
зайдем на музику, то є дві пари за вечір витанцюєм
тих постолів, а шо ж танцюєм, ті, шо мають... [У жінок і чоловіків було однакове взуття?] Да. [Чи були
шкарпетки, панчохи?] Нічо’ не було, онучи... Чоботи
шили дівчата, ну, й купляли, ше зразу після війни, то
було ше ходити. Постоли, я вже в постолах не ходила,
після війни вже почали купляти галоші, а мама моя то
ходила в постолах. Сама плила, вона сама вміла плести, то дерли з дерева, дерево таке з лози дерлося. Були
такі лика, і плели постоли, я їх ше бачила. [Чим обмотували ногу, перш ніж узутися?] З такого полотна вже
обмотували. «Завуйки» казали.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Яке
було весільне вбрання молодої?] Барабани, спідниця,
обшита лєнтами. По три паски були, тут дрібненькі,
а тут широкі, то-то така спідниця. І жилетка отак без
рукавів, обшита тоже... Як приїжджеє молодий, то вже
співають, шоб мати поставила діжку на стулець і положила подушку
на діжку, то вже садовить молодую,
́
і самий менчий брат розплітає косу. Розплітає косу,
вже співає до теї.
Розкидай, Боже, братувую хату по одній
деревинці,
Як він розкидав мою косоньку по одній
волосинці.
Ото така пісня. І знов співали:
Перед порогом широкая долина,
По тій долині матінка ходила, (2)
Вона своїй дочці доленьки просила.
А дочка вже її просилася:
Ой мати-мати, не дай мене в цьой рочок,
В цей рік нихай я сходю з дрібнеї роти віночок.
О, то-то вже то де яке молоді вінка накладають, і тоді
молоду вже садовить за стіл, і вже молодий встає, бо
кладуть чотири полінки в порогах так-о на столі і обводять, і цілують. І вже обвидуть три рази, і тоді садовить, і їдуть до церкви – до вінчання. [Чи покривали молоду?] Білим об’єзували і вже завидуть, вже
єк вивозили, садовить за стіл, і вже тая свекруха бире
ко́цюбу, тую, шо жер згрібують з печі, і вже молодий
розвєзує те покрив, вона встає, вона намилюється,
вже шо на коцюбу взєти те покривайло от першого
разу, вона старається, шоб більш не брати, бо каже разів два-три, то не будеш з старею хороше жити, і вже
вона дойме, і кине, і туди танцюють, ой Боже, із старим, із свікром. [...] Покривали молоду, ото з такого-во
полотна, звали «покривайло». І таке завивали вже на
голову те полотно, і воно аж до землі, шо аж сунулося
по землі, отакі були покривала. [Чи дарували хустки
на весіллі?] Колись, тоді як я йшла замуж, то ни дарували. Зараз дарують. [...] В нас сватів об’єзували
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Чи дівчата заплітали косички?] Да. [Чи робили кучері?] Робили. Знаєте, ни
квітки робили, а та як чуби, а та як ото у мене пов’язана
хустка, і таке кругле різали, разноцвєтну бумагу пришивали кругом. [То так модно було?] Да. [Чим раніше
мили волосся?] Водою, милом. Звичайним милом. [Чи
носили вінки?] Носили. [З яких квітів?] З разноцвітних, ото вже і сваха йде молодого, бере тоже з чубом
із такими вінками, а ззаду лєнти пришити, лєнти з
десіть разноцвєтно вже до тих чуб. [Які зачіски робили дівчата?] Такі, як в мене зараз. Просто «зачесаний» казали та і все, тіко коси були, дівчата носили
такі коси, в мене самеї були, тіки шо я як розплету,
то насідала... А в тії дві коси заплітали лєнти: голубі,
червоні. А вже як замуж ішли, то вже косу відрізували. То вже було закономєрно, шоб одрізати. [У скільки
кіс дівчата заплітали волосся?] В нас тіко заплітали в
одну, дві... Вінки в нас не носили, вінки тіко тоді вже,
як замуж ішли, тоді вінки. [Із чого робили весільний
вінок?] З квітків. Ни з живих – із штучних. Мені даже
із Річиці привозили. Річиця скіко от нас кілометрів?
П’ятнадцить. То із нашого села був паштальйон, і як
я йшла заміж, він казав, там такі красіві вінки, то він
мені звідти привозив, я дала п’ять гривнів за те, шо
вони мені дали, ше тоді рублі були. [Які головні убори носили заміжні жінки?] Хустки носили. «Хустка»
називали в нас. [Як називали велику хустку, яку накидали на плечі?] «Обкідна хустка». [Яких кольорів
були хустки?] Ай, разного-разного цвету, хто які понаволоче, такі й носили... То дівчата більше без хусток ходили, вже тоди носять хустку, як замуж піде, то
вони без хусток більший час ходили. [Чим відрізнялися святкові головні убори жінок від буденних?] Ай ну
то, і тепер так буденне є буденне, чорне є чорне, то ж
ви те знаєте добре... [Чи зараз пов’язують у селі хустки по-колишньому?] Ай, зараз зовсім ни те, шо колись
було. [Чи дарували хустки на весілля?] Дарували. І зараз дарують. [Які головні убори носили чоловіки?]
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в маї.́ [У які дні не можна було сіяти?] Коли неділя і
свята, то не можна сіяти було. [Що робили, щоб захистити посіви від шкідників?] Просто пололи. Коноплі то виростуть, не треба полоть, а льон пололи, льон
били, висхне і, повисихали, ті пучечки́ зв’язали і тапіро поб’ємо, притчемо, виб’ємо те насіннє, тапіречко
мочимо. Мочимо і тогди стелемо, і він довго лежить,
місяць. [Де висушували?] Надворі, отак стелили, дрібненько. [Що робили з кістрицею?] З корости? Викидали, вона ж не годиться. [Куди викидали?] Десь в отакево пусте місце. [Яке начиння використовували для
висічування мички?] Стелили, як і коноплі́. Так само.
Льон довго лежив. Вже сорочка лучча була з льону.
Вона така тоненька, біла, мочили його. [Чи існувала
традиція починати прясти в певний день?] Починали
ми прясти вже ото, у Пилиповку прєли, а вже в свєта
дві неділі не прєли. Тапіра, каже, притік, шоб починка
привлік, уже на притік починали прєсти, а в свєта ж
не прєли, дві неділі ж не прєли. Тілько на притік. Уже
стали М’єсниці. [У які дні заборонялося прясти?]
Тілько в свята і в неділю. [Чи можна було прясти вночі?] То ж прєли і до часу, і вдосвіта вставали, чіса в
штирє-п’єть, воно було коли. Шо ж на ту сорочку сорок робіт було. На ту сорочку щитаєця сорок робіт.
[Чи існувала заборона залишати недопрядену мичку
на гребені?] Чьо-то було так, гребень такий був, дівки
такій вітили, той обдирали, хуже, і на той гребінь того,
чесали і скручували такі пузирьки. А тот уже як попрєли, тоди вже снували, там накидали. [Чи дівчата
пряли на вечорницях?] На вечорницях і прали, і співали. [До них приходили парубки?] Да. Було хлопці
підпалять пузирки, та й пузирки горуть, всяко буває.
І раз і хати погоріли, на печі сушили та й... [Коли зазвичай починали снувати основу?] Вже перед, у піст,
вже коли там, числа, в мартє почали сновати. [Чи існувала заборона виносити начиння для снування з
хати?] Воно чомусь виносили. [Чи шліхтували основу?] Парили. Таки льон варили, бульбу, шоб вона була
накидати, чесати, шоб було і того, шоб вона тверда
́
була. Як уже накидали тиї кросна, навивали, накидали, ті на́бив, ті, ну і все. [...] Одна там сидить, став такий, а друга тут же, на ногу береш накладаєш ту основу, а друга там чеше і розбирає той, на воротило, крутиш, сильно крутиш і тапіро туда опускаєш, нижки́
такі, і низ, берду,
надруки
і дошки,́ і чешеш, на тий,
́
́
ногами перебираєш. [Чи можна було передавати
ткацьке начиння в чужий дім?] А чьо’ ж не мона?
[З якого віку починали залучати дівчат до прядіння?]
Із семи, із восьми [років]. [Що робили з ниткою, яку
вперше випряла дівчина?] Нічо’ не робили. Показали,
та й праде. [...] Вибілювали на полотно. Якшо льон, то
жовтий шоб був, ріс, він же пока поспіє, він жовтенький, тоді його брали виривали і молотили, змолотили,
тоді несемо в воду, виземо, і мочили його у воді, виквашували сім днів чи там дванадцять, чи вже так
розчитували. Тоді вже стелимо по траві. І тоді вже він
лежить, скіко там лежить, і тоді вже його пуднімаємо,
і тоді беремо його просушуємо, і тремо у терниці,
а тоді тріпаємо його тріпачкою. А тоді прадемо, обдираємо ше на такії того, така була тая, обдираємо. [У які
дні тижня годилося сіяти коноплі й льон?] В середу, то
п’ятницю сіяли. [А в які дні заборонялося сіяти?] Тож
були свята, як свята, то забороняли. На свята ни сіяли.
[Чи вбиралися в чистий одяг, коли йшли сіяти?]
У чистий одяг зроду, то ж вже того, як ідуть шось ро-
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ручниками. Сватів, старший сват – два дається ручники, а третій дається водити молодих, а вже як три
свати, то тим двом по одному і стелиться пуд ноги два
ручники, от вишитих, верхній забирає молода, бо там
пишиться, яку долю мати ділила, то бере вже нівєста,
а спіднього на церкву дають. [...] Тоді вдягалися, шо
хто міг, як позволяла возможность, просто простенькі плаття були, ковта з спідницею. [Заміжня жінка]
кибалку носила, такого гугеля накрутить. [...] Намисто клали, то як молоду возять спати, привезуть уже
до молодого, то тоди в коморі постіль стелять. І качають кота, потім постелять, шоб не боліли молодиї, і те
намисто, і вже як молодий найде ранче те намисто, то
вже він буде старший за жінку, а вже як молода сама
найде, то буде старша за чоловіка. [...] Прикрашали
шапку нареченого білим цвіточком. Молоді кожуха
ни накладували туди, шо, може, як вивозили, визуть,
то наложать кожуха, як от прийдуть і скинуть. Садовлять молодих і спомагають, на даровизни. [Чи молода
дарувала сорочку молодому?] Вже як я замуж ішла,
то дарували. [Вишивали сорочку] Да, вишивала, ше й
вишиває. Пазуха такая широка і воротнік вишитий,
і монжети виши́ти. [Чи тримали на смерть весільну
сорочку?] Да, то ж тіко такий тримали. Смертельна
рубашка. От в мене рубашка та, шо я ше вінчилася,
то лежить, я ж її ни накладатиму. Нашо, я купила собі
комбінашку і всьо. Але хай стелять у труну.

Записала Н. Бабій 4 липня 2011 р.
у с. Самари Ратнівського р‑ну Волинської обл.
від Шинкарук Оксани Федорівни, 1931 р. н.,
та Биризюк Марії Іванівни, 1930 р. н.

ІМ

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [Сіяли] коноплі, льон. Я ни знаю,
звідки вони повелися. Я знаю, шо ми їх сіяли, пололи,
рвали. [Що робили, щоб коноплі й льон були довгими,
білими й чистими?] Поле шоб хароше було, чисте. На
конопель
́ не пололи, а льон пололи. І другий род: вони
виросли, змолотили тиї коноплі.́ І там у коноплєх́ росте плоскінь такає, шо вона без насіннє, а коноплі́ з насіннєм, і тою плоскінь уперод вибирали. Плоскінь
уперод вибирали, а коноплі́ дальше росли. Коноплі́
дальше росли, типирачко
тиї коноплі вже виросли,
́
поспіли, змолотили. Поспіли вони і в озеро мочіти,
такі снопи пов’язали і мочили. Мочили там, дві неділі
вони кисли, тепіро витягаємо, сушимо коноплі, вони
вже витягнуті, сушимо. Тепіро тремо, вже відвиснуть,
тогди беремо
́ їх сушимо, звиснуть, тоді беремо, ставляєм на піч, як терти, висхнуть, і тепір отака терниця,
тремо. Тремо, зотремо їх, такі уже ручки́, повісимо,
таке і робимо, папірусна такая ступа стоїть і трепачки
так, і треплемо їх, виб’ємо ту коросту. Тапіро знов такі
щітки́ є, тапіро ми їх треплем, тапіро ми їх обдираєм,
тапіро, як уже обдеремо, тогди така щітка, чешемо.
Чешемо, тагди вже прадемо, там у нитки мотаємо, білімо їх, виваруємо, тогди прадемо, тогди вже як напрадемо, топіро снуєм, поснуємо, тапіречко такі кросна накидаємо. Снуємо, на воротило там крутимо.
І нитки, берба, і того, і накидаємо. І тоді у такий став,
і тчем, а тапіра полотно відбілюємо. Тогди вже шиєм
сорочки і ходим. [Коли сіяли коноплі й льон?] Весною
сіяли коноплі. Як бульбу посадимо, тогди, десь отак
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цеє, шо купляне, і воно тобі ни пристає ни до тіла, і ни
душно, і ни гараче,́ і ни холодно.́ [У які кольори фарбували тканину?] У разни кольори. І ткали. Якась була
фарба така. Купляли і сами виробляли, з каштана
можна було і ше із шишо́к варили, красили. [З якого
віку починали залучати дівчат до прядіння, ткання?]
Із сіми років. З дев’яти, з десяти років вже прили.
У школу ж не ходили, ходили вже в школу тоді, як я
була, в [19]39-му році, то вже я в школу ходила. [Чи
відомий звичай ткання полотна гуртом?] То-то називалася, як же ж то гуртом, полотно прєли гуртом, тото називалася «толока». Гуртом. «Толокою» називали,
ото пряли, а ткати то оден ткав, там гурта ни можна,
ни причепиш ни до кого.
СОРОЧКА  [Жіноча]. [Яку сорочку раніше носили жінки?] А яку сорочку витче, побілить на росі те полотно,
а воно біле стане, і все, і сорочки, і ходять, жінкам всім.
[З якого полотна шили сорочки?] Одна – плоскінь,
́
а друге – лляноє, третє – тачисний,
а вже ридна ткали,
́
то називалися «ридна», накривалися. Сінники тоже
вже тончі. [Зі скількох пілок шили сорочку?] І дві,
і такі, і клинци сюди вставлєли, шоб трошки була
ширша. [Який крій мали сорочки?] А який же крій?
От просто пошиєш. Зразу тут була пазуха [спереду].
А потім вже назад стали. Ка́нта так-о була і маніжка,
сшивали такою бланочкою, а не, так-о, стоячий комірик. А жінкам натикали рукави і вон де. [Сорочки
були з коміром?] Були вже всі, мої були, то вже без комирив, а перед, то були з комирем. [Яку форму мав
комір?] І з заборами, і от, то виріжиш тут, такий, густо
ті сшивали сюда і на забори збірали, і до комирів пришивали. Не стоячі [коміри], просто, і он де з чіхлами,
́
а вже сих комирів років із сємісят, із восімісят, уже так
його просто шили. [Чи вставляли клинці під рукавами?] Вставляли, у мене вже, а он де з забором, а он де
пазуха. То колись так було, років шиісят, може, назад. Вже таких, кажуть, не шиють. [Чим відрізнялася
святкова сорочка від буденної?] Ну єк? Те, шо в будень
ходиш, то вона того, і замазана, і ходиш, а святкова,
це ж щитай шили її. Наложить у неділю, а там скине,
знов, і так у неділю накладає. Зборками, така нашиті
або наткані, рукави були наткані і нашитий комірець
у жінок, і вона тут шита, такії оборочки ти, збори, як
комірець нашитий, а мужики тоже... [Із чого шили сорочки?] З полотна отакого ж домотканого. Вибілене
обов’язково було. [Як те полотно називалося?] Полотно прамо. [Не казали «десятки», «тринадцятки»?]
А то-то пасма, як тчуть, то «пасма» називали, в десять
пасом. Якшо в десять, то тоненьке, а якшо того в сім
пасом, то товсте, а якшо в п’ять пасом, то вже міцно
товсте, а в п’ятнадцить пасом були, то вже тоненьке,
і п’ятнадцить пасом, то ми хустки ткали, посля фронту не було хустки, того закрутити, то ми ткали хустки, воно таке тоненьке. Ото було п’ятнадцить. Ото
п’ятнадцить пасом. Ото вже, то я нит робила, шоб
ткати. То в дванадцить, то в десіть. [Із скількох пілок
шили сорочку?] Дві, з трьох пілок. [Яке завширшки
було полотно?] Ширина, ну то ж всяка, сантиметров
сем, піїсят, більше як піїсят... Крій сорочки мали, ми
шили, то так ми шили, як уже я стала, то ми шили такі
голошиї просто, та як то майка. Без коміра. Вирізана,
так-о можна вирізати, а ні, кругом вирізати. Такі нитки шили, даже до машини шили, шити бо не було, бо
швейні машини прили нитки. [Як називалася сороч-
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бити, то вбирали чисту сорочку... Так заведено було.
[Що робили, щоб захистити посіви від шкідників?]
Нічо’ не робили, тоді шкідників не було, скіко як тепер. [Коли зазвичай вибирали плоскінь і матірку?] Як
уже того, як она плоскунь, то вона як пилить, тоді вибирали плоскунь. А матірку, вже як доспіє, вже зерно
у йому, тому, тоді вибираєм. Для просушування, як
вже вибиримо, ту плоскунь, то ми брали тоже, в’язали
в такі пучечки і мочили її. А тоді сушили і тоді оббивали, терли і тріпали, і обдирали, і вже прили. [Як перевіряли готовність?] Так просто биреш, бачиш, як
воно вже готове, і тоді... [Висушували] на сонці. [Що
робили з кістрицею?] З кострицею – нічого, викідали.
З коноплів одежу робили, терли, і віровки, і шо хоч
було, і радна ткали ото такі. А теє висипали. У гній висипали. [Яке начиння використовували для висічування мички?] Були такі тирниці. Терниця, сама тре,
куди дівчина сама йде, пісня така. [Хто «запрядав»
першу нитку?] Хто вмів. [Яке начиння було для прядіння?] Верете́но і цього, «стовпе́ць» звався, кужілка
такая була товчана, кужілка і стовпець, і верете́на.
І пряхи були посля. [Хто пряв на прядці, хто – на веретені?] Старіші пряли на прядці, а молодчі пряли на веретену. [Які дні вважалися легкими для прядіння?]
Любий день, в любий день був, ото прали, встаєш,
прядеш до двох часов, а там ліг поспав до часов шости
чи до штирьох, та й знов вставай, та й пряди. [Чи можна було вночі прясти?] Можна, пряли, мусили прясти... [Чи дівчата пряли на вечорницях?] Пряли. [Які
Ви знаєте способи снування основи?] Отакі були того,
такі дві тих палки і в тиї палки забиті такі гвозді
дирив’яні, і тоді снуєш ходиш, ото скіко-то снуєш і
вже оснуєш, і вже тоді... Ткати вже. [Чи можна було
виносити з хати начиння для снування?] А чого,
а якжи ж, то ж виносили, а нашо ж його тримали в
хати, його не тримали в хати, отих дров, як те все, як
тоді то. [Чи існувала заборона залишати незакінчену
основу на снувальниці на ніч?] Заборона була, треба
було того ніколи... [На ніч не можна було залишати?]
Нє. [Як називали помилку при снуванні?] «Коня положив». «Коня наснувала» каже. [Хто ткав полотно?]
Хто міг, напримєр, я восімдесят тих губів виткала, помнож на п’ять, восімдесят губів по п’ять метров... Губа
тая, помнож, скіко я могла виткати полотна. Штириста, навєрно, метрув. Ото за п’ять ниділь чи за скіко, за
п’ять ниділь виткала скіко – штириста метрув полотна. [Коли зазвичай починалися ткацькі роботи?] Зазвичай, якщо напрядеш, маєш з того вже все, тоді начинай ткати, як наготуєш все. [Чи можна передавати
ткацьке начиння в чужий дім, переносити через дорогу?] Можна, носили, як нема в кого, та й береш. Позичали. [У які дні не годилося золити?] То ж у свята не
золили, отак, в такі дні, то всякий день був коли. [Де
вибілювали готове полотно?] На болоті. [Хто це робив?] Із сім’ї всі виконували. Я можу винисти, ото розтелила його на воду, ото вдень полижило на сонці на
воді, вечором збираю її і прачем
́ таким поб’єш, попереш його, згорнеш, шоб воно стикло за ніч, а на другий день знов його несеш, того в воду. А нє, то висушиш, ото намочив і взєв розтелив на такому розку,
і воно вибілюється, от сонця білиться, вже вибіляне,
а-во таке-во, як то показувала тиї матеріал, шо то з
узоренями, ото ж вибіляне воно вже ж те було, а ше
його то ж, як вже скіко його, сорочку чи шо пошиєш і
його переш, його обробляєш, то воно таке буде, шо як
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[Де застібали чи зав’язували спідницю?] Збоку. [Як
призбирували на поясі?] Як хто хотів. Зборочки тії,
та як то того на нитку збирається. І в складки просто,
мати моя шила, то в складки шила. [Коли домоткані
спідниці вийшли з ужитку?] Коли вийшли? Ну вже як
стали, то ж посля войни домоткані вийшли з ужитку.
[Коли почали носити спідниці з фабричної тканини?]
Посля фронту. [З якої тканини шили?] То ж і штапель
був, і ше якісь там, ни знаю, «штапель» звали. В матера в меї були спудниці шерстяні, ше з Росії привезла,
була розова така красіва спудниця і була коричнєва,
і зелена така в полосочку, такі полосочки були блискучі, а ця рижа була, то із лєнтами тут-во, три лєнти
і три складочки, дві складочки поміж лєнтами. Така
красіва, то моя тьотка сфотографірувана, давна фотографія, бо такі спудниці красіві і черевики геть сюда
до колін пущі́, і того і ковточка так пошита, тут-во
бант такий і двох на тому, на пеньку сидять, колись
так красіво, типер так не сфотографіруєш. [...] Фартух,
а більш нічо’ не було, фартушки були. [Яку назву мав
вовняний домотканий фартух?] «Запаска». [Які нитки
використовували для основи?] То ж як тчуть, могли і
тії із льону йти, а могли із шерсті, шерстяні домоткані. [Якого кольору були запаски?] Які пошиють. Різні.
[Як оздоблювали фартухи?] Оздоблювали і тим вишивали. Нашивками, оплікації робили тиї разни такі.
[Коли почали носити запаски?] Вже при мені то там
носили та просто такі-во, вишивали ото. Запаску, ото
такі нашивали, то тут візьмемо нитки повисуваємо і
ше повироблюємо всякі ції, тут ції виробляємо, оплікації такі робимо. [Чи носили дві запаски поверх сорочки?] А де їх зав’язували – іззаді і спереді, мабуть.
Дві запаски. [Чи були полотняні фартухи?] Були. [На
скільки підніжок ткали?] Якшо тчеш полотно таке,
[то] на дві, а якшо тчеш отаке, як ото дорожка оцяво, то на чотири. [Чи призбирували фартухи на поясі
в дрібні складки?] Призбирували. [Чи були фартухи
святкові й буденні?] Були. То, шо на свято, [з] хорішого зроблять, на будень – з гіршого. [Чи були фартухи
з фабричної тканини?] Були. [Чи молоді дівчата носили фартухи?] Я шось не помню, шоб дівчата носили.
[Які пояси одягали жінки?] Крайка. Та не було вже в
нас, як я стала, то вже не було. Шештіль виробляли.
[Чи виготовляли плетені пояси?] Виготовляли. [Якого
розміру вони були?] Який хоче, сантиметрув штири,
п’ять, десіть, такі були. [Пояси були одноколірні?] Нє,
разни кольор. [Чи прикрашали пояси?] Ніяк не прикрашали, там банти тиї позав’язує, того пояса. [Чи викінчувалися пояси тороками, кутасами?] То ж кутасами. [Поверх якого одягу жінки пов’язували пояс?] По
якому? Якшо воно широке шось, то пов’язувала так...
[З якого матеріалу шили літні й зимові штани?] Із сукна шили, якшо того із свого, свого виробу. То сукна і
шили із полотна такого. Штани. [Який був крій штанів?] Такий, як завжди, крій. [Широкі чи вузькі холоші
були?] Всякі були. [Чи була вставка між холошами?]
Була вставка. Клиночок такий. [Які пояси носили чоловіки?] І шкіряниї – штани пудтягував, і такії.
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ка із суцільними рукавами?] «Сорочка». [Де в жіночій сорочці розрізали пазуху?] Отут. [По центру?] Ну.
[Комір] може бути, може не бути. [Чи були сорочки
на кокетці?] Були, були такі какеточки, ото нашивали... [Як називали?] «Сорочка з какеткою». Вставляли
клинці [під рукавами]. Невеличкий клинчик такий,
напримєр, таки-во клинчик. Десіть на п’ятнадцить,
десь такі. [Називали] «клинчик». [Як оздоблювали
сорочку?] Цвітками. Вже тоді, як я була, – вишивкою,
а просто тим тканням. [Які техніки вишивки використовували?] Хрестиком. Біла сорочка. [Якими кольорами вишивали?] Красна і чорна, а нє, то й були і зелені,
й голубе там, хто яке хтів. Більше чорне з червоним,
більш того нашивали тоді. [Чи відрізнялася святкова
сорочка від буденної?] Усі однакові були. [Чоловіча].
[Чим відрізнялася сорочка парубка й одруженого чоловіка?] Сорочка вишита в парубка. Якшо жениться,
тоді дівка йому сорочку, на другий день вона його одіває. На перший день він в свеї сорочці приходить, а на
другий день – вже в її сорочці, то вона вишиває йому
сорочку. А парубки, то ж як мати нашиє, то ходив в
сорочці нашиті, а якшо нє, то ходив так, не носив. [Які
сорочки носили чоловіки?] Полотняні, які ж були сорочки тоді. [Із скількох пілок їх шили?] [Із] трьох пілок. Ото дві пілки посередині і по спині, а одну пілку,
цюю, шо того, то розрізували надвоє. [Які завдовжки
були сорочки?] Сантиметрів, мабуть, восімдесят чи
скіко, чи сємдисят сорочка. [Де прорізували пазуху в
чоловічій сорочці?] Тута. Спереду. [Чоловічі сорочки
шили з комірами?] Були, були стоячі й були лежачі.
[Чи були чоловічі сорочки без комірів?] Нє, з комірами. [Чим оздоблювали чоловічі сорочки?] Вишивкою.
[Чоловіки заправляли сорочку] в штани. І так носили,
хто як, ше й по разах.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [Яку назву мав вовняний
домотканий фартух?] Фартух. Я кажу, отакий, як
фартух́ пошитий ото. Вони такі еті, як сшите було, чи
натикали, ткали, в йому дома бички зарізували. [Як
він називався?] «Передник». [Якого кольору він був?]
Які хочеш, і білий, і якого пошиєш. Плаття були, якії
хоч були, плаття з цвітами, і ткали. Спідниці тоже такиї були нашиті китайка́ми, і джи́нса пришита, і он
де були такі завурчи́ни посередини і у скраєх, і гон
де, і комі́рок сшитий, і тут такий. [З якого матеріалу
шили?] З якого хочуть: чорного, з червоного, прєли,
магазіни. [Який поясний одяг жінки носили поверх сорочки?] Пояс, крайка. Спідниця, бурка були. [Із скількох пілок шили спідницю?] Із трьох. [Чи були домоткані вовняні спідниці?] Були, «літники» називались.
Сукон, тиї шерстяні, ну тиї літники – шерстяні нитки
і шерстяними ткали, вовняними.
[Якого кольору були
́
спідниці?] Були разного, і зелений, і красний, даже в
полосочки були, ото поснують, і си́ненькі, і зелененькі тиї. [Чи вшивали спереду пілку з іншої тканини?]
В нас не шили. Смугасті тоже, одноколірні були спідниці. Знаю, шо в моєї матері були, ше з Росії приїхала
привизла, була з убіранцем там. То привизла спудниці, то такі хороші, китайські, шерсть, шерстяні, типер
такії шерстяні нігде, нігде ніхто не достане, як вона.
Носили і домоткані [спідниці]. Різні були. [При тканні полотна використовували вибілені чи невибілені
нитки?] Використовували вибіляні та невибіляні. [Чи
складали в складки?] Складали, зроду в складки, вже
до церкви йдеш, повинна спідниця бути в складочках.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Чи жінки носили поверх сорочки
безрукавки?] Носили, такії нашивали і той камір обшивали, і отут. І сорочки́ натка́ни такії були з рукавами, вся такая нижнє, он де защіпана. Були жилетки.
Були ковти такі, поясочок такий того і тут так обурочка кругом, комірчик, ото такі ковти носили, шо
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того то да. Носили жілєточки. Ше лєнтами того вишивали, отут лєнти пришиває, то так одного коліру
чи двох коліру лєнти пришиває. [Яке вбрання носили чоловіки поверх сорочки?] Жилєтку якую носили,
костюми були.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Чи носили одяг з овчини?] Носили,
носили кожухи. Кожухи були. [Чим відрізнялися чоловічі й жіночі кожухи?] В жінки кожух був виштопований, а в чоловіка – нє. Вишитий, разними тими нитками, а тут чим-небудь кожух, ше там висить на горі.
[Чим оздоблювали кожухи?] Нитками. Були кишени,
кишени оздоблювали разним кольором. [Кишені були
вшиті всередину чи поверх?] Поверха. [Чи був комір
у кожухах?] Був. [Який був комір?] У кого – стоячий,
у кого – лежачий. [Які були рукави в кожухах?] Просто простиї. [Чи покривали кожухи сукном?] Нє, ни
покривали. [Як застібався кожух?] Робили пуговички
такі і засцібали. Отут робить такую цього, закрутить
пительочки такі. І засцібали. [Як називався короткий
кожух?] Короткий просто кожух. Довгі чоловічі були,
а жіночі – короткі.

З сцікла. Тоді не було ніякого такого. Намисто таке
тоже дрібненьке було. [Яких кольорів?] Були й зелені,
і з цвіточками, такі, як то роблять тиї на йолку, такі
були, тіко вони ж товщі, то вони ни душилися, то були
разного кольору, були й зеленого, й синього, й разни,
і були даже цвіточками. [Скільки намист могли носити одночасно?] Хто як схоче. Можна було й багато, от
на такії довші, а там коротші, були такії ото. [Чи носили сережки?] Сережок не було тоді ні в кого. Перстні
то носили такі, як купить чи зробить.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Чи
молода дарувала молодому сорочку?] Дарувала сорочку і подарки... Тільки як женилися, вінки. Так не носили дівчата вінок. [Заміжня жінка] плата носила. Плата – така кібалка. Плата завівали, которая вже жінка
замужня. А дівчата – хустку, складки́ і вінки. [Який
був весільний головний убір молодої?] Вінок був. Вінок і лєнти. [Волосся було заплетене?] У нас – нє. Розплітали. Розплетене і лєнти отут взаді, на вінкові лєнти, пов’язана тут вінок із разних цвітів... «Розплітай,
мати, косу», – ото ж казали. Чи «брате косу». У дів
чини – коса, а у теї жінки вже пудрізували волосся.
Воно всьо время ото її платок на голові. Моя мати то
всьо время з косою була. Покривали молоду таким полотном, як уже забирається до шлюбу. [Чи дарували
хустки на весіллі?] Нє, не дарували, але тепер дарують.
Яко замуж іде, то фартуха вчепить. [Чи вішали фартухи на хрести, що стояли на перехресті?] Вішали. Не
знаю чому, так було треба. [Чи раніше були обручки?]
Перстинь.
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ВЗУТТЯ [Яке взуття колись носили жінки?] Яке куплять, таке носили. Постоли колись були. [Їх плели
чи купляли?] Плили. З лозини плили. [Які були постоли?] Гостроносі. [Чим обмотували ноги, коли взували
постоли?] Онучами, шматками. Отож з такого полотна, ото сорочку порве, яка вже того порвалася, то де
яка ціла. Трохи та й навертить на ноги, та й... Панчохи
були, в’язали з вовни, шерстяні. [Панчохи були довжиною до колін чи вище?] Які схочеш такі... [Чи було
кольорове взуття?] Нє, ни було. [Якого кольору зазвичай було взуття?] Взуття – чорний колір був, взуття
таке кожане.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Які колись були дівочі зачіски?] Так воно, прамо. Заплітали [коси]. [Скільки
переважно заплітали кіс?] Одна і дві, де й одна. [Чим
мили волосся?] А чим же мили колись волоссє? Шо,
були тії шампуні так, як тепер? Водою мили, милом і
того, сметани влиє тоже, шоб вона рідша була, і мили
так. Квасом. Хлібний, самий луччий квас хлібний і капустній росіл. Ото самий лучий. [Ромашку не заварювали?] Нє, ни варили ни ромашки, ни нічо’, а шо квас,
хлібний квас робили, то ним голову мили, тим квасом
і цим тико... [Чи робили кучері?] Та я там знаю, понавивали. Вже як того, вже при моїй пам’яті, то дівчата
то робили, ше й я робила тим сусідським дівчатам, ото
приходили до мене, візьму накручу, то вже йдуть десь
на яку... [Чи дівчата плели вінки?] Та як схочуть, то
посплітають там. [Які головні убори носили жінки?]
Хустку, хустки. [Які саме?] Та любиї хустки носили,
любиї: білинькі і синенькі. [Як називалася велика
хустка, якою запиналися, накидали на плечі?] Велика
хустка. [Чи пов’язують у селі хустки по-колишньому?]
А чо’ ж ні. [Як чоловіки підстригали волосся?] Коротко пудстригали. [Чи носили бороду, вуси?] Нє, шось я
не бачила, шоб з вусами були чи з бородою, то типерка
з вусами. [Які літні головні убори носили чоловіки?]
Кашкети. То ж носили, носили картузи. Вже посля
фронту вони стали.
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ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Жіночі]. [Які шийні прикраси носили дівчата й жінки?] Буси носили. Такі-во,
я знаю, сцікляні були якісь такі, душилися тоді. В мене
то були такі, як малинові, сцікляні тоже. [Зі скла?]

с. Щедрогір
Записано в с. Щедрогір Ратнівського р‑ну
Волинської обл.
від Галінук Варвари Степанівни,
Галінук Катерини Євгенівни,
Ковч Євдокії Якимівни, 1940 р. н.,
та Приймачук Оксани Дмитрівни, 1940 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Сіяли льон і коноплі. [Що робили, щоб льон і коноплі були довгими, білими, чистими?] На хорошім полі шоб сіяти, щоб виробити, виполити, льон виполити. [У які дні годилося сіяти?] То
ще весна була. Найбільш таки засівали у середу, у четвер, у п’ятницю. Кажуть, у четвер льон белий родився, як сніг. [Які дії виконували, коли сіяли?] То було
так, шо ходили до причастя, причащалися в церкві.
Шоб якісь родствєннікі, кажуть, треба, большинством мужчини засівали. [Що брали із собою, коли
йшли сіяти?] Брали хліб, сіль. Молилися перед іконами. [Що робили, щоб захистити посіви від шкідників?] Чучело таке наставляли. Та від шкідників, колись же не було таких шкідників, як тепер. Коноплі
зроду цілі. Пташки такії були. То наставляли пугала.
[Як у Вашій місцевості називають чоловічі й жіночі
стебла?] Коноплі як були, то плоскінь, у нас не називали «чоловічі». То у коноплі була плоскінь і коноплі.
[Коли зазвичай вибирали плоскінь і матірку?] Уже вібірали давно, плоскінь вібірали, а коноплі оставалися. [Чи був якийсь спеціальний день для вибирання?]
Того нє, коли кому попаде. [Як складали стебла для
просушування?] Брали його, мочили у рі[ч]ці, а потім
совали і розстілали, шоб с[о]хло. Ото десь воно бе-
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Одна йде посередині чуть. [Чи боялися, що хтось
може наврочити, якщо прийде?] Того боялися. [Як
оберігалися від уроків?] Є така, шо уміє ж говорити.
[У які дні заборонялося ткати?] В неділю, у такі-во
свята. [Чи існувало правило не ткати протягом року,
якщо помер хтось із близьких?] Ні, того не забороняли. [...] Тоді ткала, шоб всі знали, скіки я попідткала
тих простець. [Як золили полотно?] Таке жлукто було,
і кидали у тоє жлукто, засипали попелом і варили
окріп, і так підзолювали. [Який попіл використовували?] Із печі. [У які дні не годилося золити?] Тільки
[в] неділю не золили, а в тії дні давали. [Де відбілювали готове полотно?] На болоти. [Хто вибілював?]
Баби. [Якими кольорами фарбували тканину?] Якую
виробляли, красили і такі рабиє ткали із різного того,
із різнії фарби, а так найбільше біле робили. [Де брали фарбу?] Купляли. [З якого віку дівчат починали залучати до прядіння?] Маленькими такими. Я ще така
маленька була, не вміла веретена, шо прядуть, ще защипнути, то брат коло мене сидів, шо все міні показував, бо я осталася в рік од матері, мене мати не вчіла.
Тоді плакала, а мене пригинають прясти, а я ще не
вмію, маленька, то він мені те веретено подасть і защепе та все мене уговарував: «Сядь, Варочко, не плач,
сядь». Буду завжди вспомінати. [Чи відомий звичай
ткати полотно гуртом?] Ой, ткали так. [...] [Що робили, щоб льон і коноплі були довгими, білими, чистими?] Колись шо робили, навоз отой клали, гній, приорювали і тоді погрибали чисто отак-о, і засівали руками. [У які дні заборонялося сіяти?] Неділя тіко в
нас не годиця, ну й яке празники такі-во – не сіяли. Як
на Явдоху попадає, то вже на Явдоху не засівали. І засівали тоді, сіяли тоді, як таке-во, мжичка така, як
дощ, воно не дощ, як мжить так-о, тоді засівали, бо,
каже, зарос так-о. [Хто переважно засівав: чоловік чи
жінка?] Чоловік. [Що робили, щоб захистити посіви
від шкідників?] Допіро отправлять, а так більш нічого
не робили. Понавішують де яке пугайло. То то, ну як
уже сівба добігає. А шоб не греблися та лякало. Та
тоже, шоб не збирали ворони зерна того, такі пу́жала
ставили, робили. [Коли зазвичай вибирали плоскінь і
матірку?] Плоскінь рано вибірали, вона раньше доспівала, а вже маті́рки, то посля́, бо там із тих насіння
знімали. Таких, шо може буть на півмісяця, може бути
на місяць. [Як складали стебла для просушування?]
Розстилали на траві. [Де вимочували коноплі й льон?]
В річці, в воді. Отака річка була. Там тоже десь по хуторах, замочували. Надовго замочували. [Як перевіряли готовність?] Та ходили, дістане трохі, іщє дерняками прикладали отак-о, шоб не спливало у воді. [Де
висушували стебла конопель?] Привозили, під штахетом виложували. [Які інструменти використовували
на першому етапі обробки стебел?] Такий зробляний
[а]парат був із двох деревин, і посередині був такий,
трохи так, як дирка була. Терниця була із дирками,
а сікач був, високо-високо переламувалися ті великі.
А то все рівно ж на тому, як він без того, так. Так єк на
трьох лапах стоєв, так, як стілець. Була ручка така,
такій-во придушувати, шоб ламати ті-во вже стебла.
А посередині була виємка. Другі таке, другі менше
вже було, це подушиця, більше. Тоді на терницю, тоді
звалася «терниця». [Як називали тверду кору стебла?]
«Короста». [Яким способом остаточно вичищали волокно від «корости»?] Били, тоді знов терниця, а дальше була тріпачка. [Що робили з «коростою»?] Колись,
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руть є труть і теплють, ото десь беруть до праці. [Як
перевіряли, чи вже готово?] Знали баби, вже тоє все
знали. Підуть уже, побачать: якшо м’яка, коноплі
м’які, то вже беруть, а як ще тверди, то вони ще хай
покиснуть. [Де висушували стебла конопель і льону?]
На дворі, на траві тій. [Що робили з кістрицею?] Із
коростою? Нічього. Викидали. [Яке начиння використовували для вичісування мички?] Такі були щітки, такі робили щітки хороші. «Щітка» казали. [Чи
існувала традиція починати прясти в певний день?]
Кожен день бери та прєди, аби здужав. [Чи відбувалися запрядини?] Нє. [Яке начиння використовували
для прядіння?] Було такий, «ло́патень» ще казали. Ще
було «самопрєд» називалось, на самопрєдах. Ну, самопрядка. Ото кужілка така була, намотували на ту
кужілку і пряли, і так прядуть. А лопатень, то то було
на прядку. [У які дні церковного календаря заборонялося прясти?] Заборонялося – Світки були, Ріжжіство, то у Світках не можна було прясти, Ріждвяниця,
так. У неділю ніколи ніхто не робили, а в такії дні робили завше. [Яке покарання чекало за це жінку-порушницю?] А міні тоже, нема нікого, пряди коли хочеш, у Світках отих, Риздвяних, то як нарвало у мене
пальці, шоби ти знала, то я цілий піст висиділа. От як
заборонило. То Бог покарав так. То казали, шо скотину там, однімають корову. А на мене каже, шо в тебе
нема нічього, ти пряди, ну в тиїх, то їх і покарало,
а мене... [Чи можна було прясти вночі?] Аби здужали,
можна. [Чи існувала заборона залишати недопрядену
мичку на гребені?] Нє. [Чи виносили з хати прядильне начиння?] То виносили прєдку тую, із хати виносили, в хати мести мали, виносили. [Чи дівчата пряли на
вечорницях?] Ой, прєли. Повна хата. [Яке начиння
використовували для змочування ниток?] Мочили
пряжу, був, звався «цебрик», і бульбу туди кидали,
і льон туди кидали, шоб мнєкше було. Більш совали з
того цебрика, такий цебрик великий був, і туда ту
основу кидали вже, і потім її совали, і торогали її, уже
висушували і туди на верстак, ткати треба було вже.
[Як рахували нитки?] О, по три нитки рахували на палець. [За допомогою якого приладу мотали нитки в
клубки?] Мотовило. [Готові нитки] золили, прали, білили. [Яке начиння для цього використовували?]
В золу кидали, «жлукто» називалося, то золили там і
білизну. [Коли зазвичай починали снувати основу?]
Тоди снували, як уже напрадеш, знаєш, уже хватить її,
тоди снували. [Чи існувала традиція закінчити цей
вид робіт до певного свята?] Старалися ж зробити, бо
треба ще в поле. [Чи дозволялося виносити з хати начиння для снування?] На свята, як уже так-о, Різдво –
приймають, чи Пасха, то виносили з хати геть. Старалися, шоб винести, бо ж займало місце в хаті, а хата
маленька, сімня ж, людей багато, усі дома були, то виносили, шоб винести на свята, так нема де повернутися. Старалися, шоб кончіти до того. Я так знаю. [Як
називали помилку при снуванні?] «Конік», «коніка
вкинула». І перерізували її голкою. [Чи можна було
залишати на літо сплетену або навиту на верстат
основу?] Старалися, шоб виткати. Ну, оставалися, боїця, шо миші поїдєть. [Хто ткав полотно?] Жінки.
І верстати були, і кросна були. І верстати такі були, на
верстатах луччє було ткати, як на кроснах. [Коли зазвичай починалися ткацькі роботи?] Коли вже вготовите всю, якшо мати є, то вона затче. Кажуть, не дай
мені, моя мати, де затикать іде, де зачінать, і кончєть.
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золили, вже просто рубашку сшили і золили в кадушці тій. [Де вибілювали готове полотно?] На лугу десь,
на лугу отак-о, де на лужку, на траві. Ото на траву все
постелять, вивішували, окреме місце було. [Хто вибілював?] Жінки. [Якими кольорами фарбували тканину?] То фарбують разниє. Не було так, як тепер, юбки,
отакі-во були, клітчасті, і разний цвіт уже. [Яку фарбу
використовували?] Чорний, червоний, жовті. [Купляли чи самі робили?] Носили, є такі, шо носили. [З якого віку починали залучати дівчат до прядіння?] То
пралка. Аби тіко вміла трохи, а вже підросла, може,
в третій клас ходила, може, в четвертий, – вже пряла.
Після десяти років та й пряди. [Чи відомий звичай
ткати полотно гуртом?] Та тіко так-о, може, де в кого,
де шо заслабіє, так ткали, а так усі своє ткали.
СОРОЧКА  [Яку сорочку носила жінка?] Яку попаде.
Звали лляная, із льону, і з плосконі звали, плоскіна
́
казали. [Як називали полотно, з якого шили сорочки?] Бердо
таке було, шо ткали. І десятка, і двана́
цятка було, було такеє, берда́ правильно. [Із скількох
пілок шили сорочку?] Із двох. [Яке завширшки було
полотно?] Десь така-во була ширина. [Якого крою
були сорочки?] Помірають тебе, яка ти, помірали і
різали. [Верхню й нижню частини сорочки зшивали
чи їх одягали окремо?] Окремо одівались. [Як називалася сорочка із суцільними рукавами?] «Сорочка».
[Де в жіночій сорочці розрізали пазуху?] Отут на середині. [Спереду?] Да. Так і казали «пазуха». Ми називали «манішка». Ну та то манішка, як уже вишиєш.
[Чи був комір у сорочці?] Був. [Сорочка могла бути
без коміра?] Був і без коміра. [Яку форму мав комір?]
Був і стоячий, і лежачий. [Якщо сорочка без коміра,
то якої форми був виріз?] Виріжуть і обрублять, і так.
[Чи були сорочки на кокетці?] Не було. [Чи вставляли
клинці під рукавами?] Були і такі, ще натикали, брали
ґорінь, куповали, нитки такії були, то натикали барабани такії. [Як оздоблювали сорочку?] Оздоблювали
верх її, по крайнєй мірі, манішку таку верхі виводе і
чохликові те, повишивають. [Якими кольорами оздоблювали?] Білий, а оздоблювали всякими ж. [Чим відрізнялася святкова сорочка від буденної?] То-то святкова, то вона хороша, вона вишита, а буденна не така,
не вишита, біла. [Яку сорочку колись носили жінки?]
Білу і ще вишивали. Лляну. З вибіленого [полотна].
[Як те полотно називалося?] Яке бердо,
десятками
́
більш було. Пілка на одному була, пілка – на другому, клинья ще вставляли, клинци по боках. [Який крій
мали сорочки?] Прамо. Розстелили, на горловину трохи там, іщє отак-во розрізали, шоб голову сюда. А на
рукави – як виходило. Рукава не краяли, то так. [Як
викінчували край рукава?] Кончілося, то розшито,
чі́хли вшивали, манжети тепер вони, а тоді були чіхлики. [Де в жіночій сорочці розрізали пазуху?] Отут
же. [Спереду?] Ну, і тут сшиють дві пілки. Мужикам –
збоку, а жінки – отак-о прямо. Отут-о трошки розріз
був, на шиї, і отут пазуху, а отут просто так зарублять.
[Сорочка була з коміром чи без нього?] Як які. Ще
жінки, та ще й вишитий комір. [Який був стоячий?]
Був стоячий, більше у чоловіків, у жінок, в де-кого,
то так-о викладався, але тоже малесенький такий.
А в чоловіків так такі, стоячі. То ж рукави були з вишивкою, чіхлики вишивкою, коміра вишивкою. [Чим
відрізнялася святкова сорочка від буденної?] Тонша,
з тоншого полотна, кращого, і вишитого, і така, пере-
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бач, хати такі-во були, колишні, то робили такі, замочували на зиму. Висипали або в калюжу, або десь там.
[Яке начиння використовували для висічування мички?] Ото тріпачкою поб’ють, потреплють. Я так-о
брала жменю, поб’ю в тому, тоді та сама жменька іде
через терницю, ше менша у тому, а там шо остаєця, то
була така плашка з ручкою, і її до того. Доска така
була, колись прєли, ще на тому, на обдирачку брали.
[Коли відбувалися запрядини?] Пока не уберуть із
поля, то не начинали, а то уже покопають. [Яке начиння використовували для прядіння?] Верете́ном і був
такий самопрє́д, отакий, із колесом, прядка, ногою
там. [У які дні церковного календаря заборонялося
прясти?] На Варвари, на Сави, на Міколи заборонялося і на Ганки. В п’ятницю прєли, якшо неяке ни свято.
Вже тепер стали в п’ятницю постити, та й колись постили п’ятницю й середу. [Чи можна було прясти вночі?] Та, аби твоя, аби здужав. Пряли то так: пряли ввечері довго і вдосвіта. Вставали у п’єть часов, у шість,
світили і пряли. [Чи існувала заборона залишати недопрядену мичку на гребені?] Не допряла сьогодні,
допрядеш завтра. [Чи пряли дівчата на вечорницях?]
Пряли. [До них приходили парубки?] Ходили. [Які
були жарти?] Підпалить куделю і водою обіллє. [Яке
начиння застосовували для змотування ниток?] Там
прилад був такий, мотовило. І в клубочки мотали.
Змотували на мотовило, тоді таке-во, то було таке, шо
крутиш, а то просто вона така-во. У мітки, золили
мітки, оте-во, шоб біла та, шоб білі нитки були. То
таке те, просто так-о мотали у те. То просто, того не
снуватимеш і не ткатимеш. То клубки мотали із тих
мотків. [Чи вибілювали готові мітки?] Вибілювали.
І мітки вибілювали, а не вибілювали, то знов полотно
розстилали на воді навесні, по болотце, таку. [Коли
зазвичай починали снувати основу?] Найбільш під
весну. Перед постом уже. Вже в піст клали. Вже в піст
не пряли, а ткали. [Який прилад використовували для
снування основи?] Отаке-во, такі доски, і туда були
вбиті кілочки, отак-о ширина килочок от килочка.
І просто нитками це вже зав’яже, і тоді пошла в другий угол, тоже там, там тоже така була, то ж такими
кілочками, і закладали так-о, так і перекладали. Ідеш
і так-о накладаєш, і пішла там закладаєш, ідеш пуд
низом знов і знов накладаєш по тому, шо ти шив, і так
і глядиш. Од угла до угла снували. [Як називали помилку при снуванні?] То у полотно, близна така була,
пропущене, випущене, то у полотно, один рядок. [Хто
ткав полотно?] Жінки, баби. Був верстат, два уже послє стали верстатом, а вперод були, називався «кросна». Просто були, так як зроблєни, із дерева такого,
намотували таким на теї, як вони звалися у кроснах,
воротило. Ото так крутили ти-во уже основу, шо снували, і так нитки тиї, такі були тиї, тоже, «нит» звався,
нитяне таке були, з ниток, туда просажували, а тоді
брали бе́рду, такий, з пластінками, за кожну пластінку
затикали. То-то інтєрєсно так. [Коли зазвичай починалися ткацькі роботи?] Оце ж отак-о, перед постом.
[Як ставилися до приходу сторонньої людини під час
«затикання»?] Колись наши як почали, то цілий день
шось вони, то казали, шо наврочили, бо буває помілку зробіш, як ото готуєшся до ткання. [Яке начиння
використовували для зоління полотна?] Складали в
кадушку таку, «жлукто» звалося, туда накладуть і ото
попелу ще з дров, зверху так-о, там застелять таке-во,
хужеє, латкою, оце вже полотно. Вже полотна мало
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ткана ще, перетикали, ще ткали, рукави перетикали,
«барабани» звали. [Чи відрізнялося вбрання парубка
й одруженого чоловіка?] Теє саме було. [Яку сорочку
носили чоловіки?] Таку білу. [З якого матеріалу шили
чоловікам сорочки?] З лляного найбільш. [Із скількох
пілок шили чоловічі сорочки?] У три, навєрно, пілки.
Розрізали [пазуху]. [Чи були коміри в чоловічих сорочках?] Були, і чі́хли були, от звали «чіхли». [Як чоловіки носили сорочки?] У штани заправляли. А старії
й так носили, старіші мужики. Тим поясом возьмуть,
так-о підв’єжиця і так носили.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Чи жінки носили поверх сорочки
безрукавку?] Носили. [Так і називали «безрукавка»?]
Так і називали. Щє називали «жилєтка» по-нашому.
[З якого матеріалу шили жилетку?] Вже з вовни шили.
То з такого матеріалу, я бачила, простого. Було разно.
Шили з вовни. Бувало, і з простого шили.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Кожу́хи були. [Чим відрізнявся чоловічий кожух від жіночого?] Жіночий кожух був білий,
а мужичьї були жовті. [Чи були кишені в кожухах?]
Були. Всередину шили, на верх то не шили кожуха.
[Як називалися кишені?] «Кішеня», «карман». Коміри були. Лежачі. [Чи були короткі кожухи?] Були.
[Як вони називалися?] «Повшубок». [Як називався
одяг з домашнього сукна?] Казали «латуха».
Із вов́
ни то всьо робили. То жінка, були такі серняги́ шили
із такими вусами ще, із тими, квітки тут причіплєли.
А в мущінов не було. Так прямо було... Пальта робили із вовни такії. Носили. Полушубки і довгі кожухи,
і шубки шили. [Кожухи] носили жінки і чоловіки. [Як
викінчували рукав кожухів?] Просто. Ну так-о, як і це.
Отак-о, вирізували отак. [Як застібався кожух?] Робили такі ґудзички, із шкури, робили такі петельки, закручували, із шкури робили. [Чи покривали кожухи
сукном?] Були, з сукном такі були, мало хто. Тільки
як красили,
із дуба корою, шоб жовті були. Біле ви́
білювалося, виробляли ж шкури. Білі кожушки були,
но мало, хіба, може, дехто. [Чи відрізнялися кроєм чоловічий та жіночий костюми?] Він відрізняється. Колір то був однаковий. У жінок, може, ше вишиті такі
придумають.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Із скількох пілок шили спідницю?]
В штири шили пілки. [Чи були домоткані вовняні
спідниці?] Були. [Які нитки використовували для
основи?] Краси́ли і ткали так, снували крашеними
уже, хорошими, і так і ткали. [Яких кольорів були
спідниці?] Були і один колір, були і червони, а послє
того – рабими, разними. [Чи вшивали спереду пілку з
іншої тканини?] Вшивали. [Як її називали?] «Затулка».
[Чи носили домоткані лляні або конопляні спідниці?]
Носили. [Використовували полотно вибілене чи невибілене?] Вибілене, аякже. [Де зав’язували спідницю?]
На боку. [Чи робили складки?] Складали. Призбирували [на поясі]. [Коли домоткані спідниці вийшли з
ужитку?] Вони десь вийшли у сорок сьомім [1947 р.]
році чи восьмім [1948 р.], вийшли вже геть, в домотканих не ходили. [Коли почали носити спідниці з фабричної тканини?] Вже як оце покасували, і зразу стали ходить. Вже в сорок восьмому році стали. [З якої
тканини шили спідниці?] З ситцю вже шили. «Ситець» називався. Такі тоненькі. То ше «штапель» називався. [Спідниці були з ґудзиками чи зав’язувались?]
У нас з ґудзиками, нагорі... Були зшиті – «за́пенки»
називалися. [Які раніше були фартухи?] Тілько були
із льону. [Які пояси одягали жінки?] «Крайка» звали.
[З якого матеріалу їх шили?] Із вовни. [Чи були плетені пояси?] Були, хто вмів плести, були такі. [Яких
розмірів вони були?] Все на сажні мірили, тоді ж не
було ні метрів, нічого [Яких кольорів?] Були разни.
Були рідко кольорів таких, шо, заднє полотно ткали
і верхнє. Чорні. [Як прикрашали?] Смужками такими ткали, так от, а на тих уже були таки тиї, прикрашали. [Поверх якого одягу жінки пов’язували пояс?]
На лату́ху, її бувало звали, то туди. [Чи були шкіряні
пояси?] Були. У мужиків. [Чим відрізнявся жіночий
пояс від чоловічого?] То він ширший набагацько і він
довший, а жіночій був узєнькій такий-о. [Як називався давній поясний одяг, що його жінки носили поверх
сорочки?] «Фартух». [Чи були спідниці?] Хто багатий,
то, може, в кого була. Звали «бурка». [Чи були домоткані вовняні спідниці?] Літник був. І фартухи були.
Фартух шили з білої тії, фартух білий. [З якого матеріалу їх шили?] З того, шо ткали. Колись раби були ше
фартухи. То тепер звуть «фартушок» а колись це пілка
була. [Фартухи були з фабричної тканини?] Ну оце, та
й ткані були. [Які пояси носили жінки?] Крайка. Ткани тоже були. Ткали, ну робота хороша. [Плетених не
було?] Нє, ткали. [Як прикрашали?] Смугами, була
червона з одного боку смужка і з другого боку смужка. Були три-штири смуги по краю. [Чим відрізнявся
жіночий пояс від чоловічого?] Та чоловіки в нас не носили тих поясів. Вони були широкі, в чоловіка ширші
набагато. [З якого матеріалу шили літні й зимові штани?] То вже звали, щє ткали те, окремо із вовни, і та-

кії шили, все казали «обрання». [За допомогою чого
штани трималися на стані?] А були бузяки і шитики.
Зимові, на зиму шили із сукна того, овечки тримали,
то із вовни, пряли тоже і ткали. Тоже так ткали, так
само, як і полотно. [Як їх називали?] «Ногавиці» казали. Є таке слово в українській мові, верхні штани.
[Які пояси носили чоловіки?] Спершу були з вовни,
таке робили, вібірали, а вже послє стали шкірянії оті,
купляли.

ВЗУТТЯ [Яке взуття колись носили жінки?] Постоли
були. [Із чого їх плели?] Дерли лико із лози і плели.
І я плела. [Які вони були?] Носи тупи, а п’ята́ була ті,
носи були гостріші, а п’ята була вже... [Чи відрізнялися святкові постоли від буденних?] Усі однакові були.
Чоловічі більші постоли, а жіночі ж менші. [Чим обмотували ноги, перш ніж узутися?] Онучьми. «Онучі»
звали. [Чи були панчохи?] Ще не було тоді, послє вже
стали панчохи. І сами брали, в’язали. [Чи були у Вашому селі шевці?] Були. У першу із наших мало було,
а потім вже й наші стали вчітися... Були валянки. То
бурки шили, «бурки» називалися. [У яких випадках
знімали взуття і йшли босими?] Єк мокро. Єк мокроти
не було, все сухе було. А колись як було взуття, я знаю,
шо робили дерев’янки із дерева. Дерев’янки даже були.
Постоли плели, із лози надеруть. Вони були отакі-о,
просто, ще отак трошки завернуті. Тільки отак-о
робили такі уха. Були із того, лик, отакі вуха, і сюда
шнурки запихали, і сюда так-о, і сюда замотували
ногу. [Чи було кольорове взуття?] Постоли, яке лико,
таке взуття... Онучкою [обмотували ноги]. Онучка до
коліна. А там спідниця накладаєця довше і всьо. Ми
жили на хуторі, в село приходили у школу. Отак-о, не
спідниця, ну була якась бурка, ткана, і недовга була,
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була отак-о по коліна, а там уже ж онучи, обутий. От
ішли ми зимою. Ну, з кілометр пройшла і вже далі не
могла йти, позамерзало все: і руки, й ноги.

Покривайлом, з полотна. Уже он покривають, то там,
от як Марія, [кажуть]: «Марія, не лякайся, накритися
не дайся». То це та ворочилася од того. [Чи дарували хустки на весіллі?] Нє. Зара’ дарують. «Покривало» звалося даже, полотно біле таке, метров чотири
було і шість даже було, покривало, шоб зсунулося аж,
обв’єжуть її аж под рукі. А косу то розплітав брат тут
у нас. Єк зветься молода, так кажуть: «Ганночко, догадайся, повитися не дайся. Сєм кібалков під лавку,
сам вискоч на лавку». А як брату: «Братику, косу русу
розплети». Оце таке співали... [На шапку нареченого]
вінка пришивали. Віночка прив’єзували ззаді його та
одну квіточку. Молода сорочку молодому дарувала. Та
зроду [у нас] дарували.

Шацький район
смт Шацьк
Записали Г. Малеончук та Н. Патійчук 10 липня 2009 р.
у смт Шацьк Волинської обл.
від Сиротюк Федори Паненівни, 1923 р. н.,
Флоріної Марії Павлівни, 1926 р. н.,
та Циган Анастасії Семенівни, 1929 р. н.
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Які були дівочі зачіски?]
Коси заплітували так-о, на крост ділили їх так. В одну
косу, в дві заплітали... Ось, бачте, колишня. І коса, і заплітка. [Як вона називалася?] На проділь чи то... [Коси]
заплітали. Хто – в дві, хто – в одну, найбільше – дві.
[Чи укладали волосся вінкоподібно?] Колись ми закладали тако-во. [Чи робили кучері?] Кучері ми, в кого
були, то були кучері природні. [Чи заплітали у волосся
квіти?] Віночками прикрашали з таких, натуральних
квітів. [З яких саме квітів робили вінки?] З кульбаби
робили і з іванцю,
«іванець» звався, ріс по полю по
́
житі, шо бувало, вже бігаємо, його нарвемо, поробимо
і вже з тими віночками йдем. [Чим мили голову?] Милом мили. Ще розсолом мили з капусти, шоб хороша
коса росла, довга. Розсіл брали, то лили, то бувало таке
м’якеньке волосся, і такі коси довгі росли. Можна було
розчесаться та й масла кинули в воду, шоб можна розчесатись. Був сік березовий, то мили. Капусний розсіл, з капусти, то легше було розчісуватися. [Чим відрізнялася зачіска дівчини й заміжньої жінки?] Жінка
заміжня коли прийшла, то вже так-о косу одрізували і
так-о називали «кутики», счісували, виглядало трошки так-о кутиків. Тут вже такий був в нас закон, шо вже
різати коси. А баби подстригалися отак-о. І ходить замуж, тільки ото весілля кончилося, вже як переходить,
колись робили так перше у дівки, ну, там, сутки, один
день, на другий день вивозилися, ішли так, до молоці́
вже, а на третій вже подстригалися. Три дні було весілля. На другий день подстригалися. Вже мене подстригли, вже мене не подстригали, вже мене отак-о, я уже
зав’єзувалася. [Які хустки носили жінки?] Які були.
Біленькі,
жовтеньки
носили. [Як називалася велика
́
́
хустка, якою запиналися, накидали на плечі?] «Покидуха». [Чим відрізнялися святкові головні убори жінки від буденних?] Вже ж вона прибереться, наложить
хустку, а в будень, то будень є будень... Були хустки,
коли ще звалися «бакати». Якісь такі вони, вони воше
такі м’якенькі були. То куповали. [Чи пов’язують зараз
у селі хустки по-колишньому?] Є пов’єзані. [Як підстригали волосся чоловіки?] Подстригалися отак-о.
Вже послє стало коротке, вже хорошо так повистригується. Вже стригли «під польку» так усе. [Чи носили
бороду, вуси?] Хто як хотів. Це старі, шо носили бороду
і вуса, а то був молодий... Як хто. Мало. Вуса носили,
а борід – ні. [Чи чоловіки носили картузи?] Носили.
В нас капелюхів́ тоді не було. Влітку надівали – «козирьки» звали, а зімою шапки́ були. Шапки були з вовни,
шили такі вже, а козирьки вже купляли. [Чи носили
солом’яні капелюхи?] Такого не було.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Беруть тую коноплю сіють, та
конопля вже доспіває, беруть виривають ту коноплю,
везуть у річку, мочать, вона там вимокає, та конопля,
тоді беруть витягують теє з води, стелять. Вже вона
висихає, тоді беруть єї, ту коноплю, сушать, шоб вона
суха була. Тоді беруть, ще були печкі такі, великії, сушать, і потом, називали по-украінскі «прач», і б’ють
отак, побили, поскладали, потом ше треба його сушити, посушили. Була, так називалася, терниця, отак
рукою, а другою рукою сюда і так, потом трете, трете,
отак витриться, уже всьо. Тоді складує єго. Сложили, вже кончілося. На прєдку, так це ж єго не можна,
треба щє єго ногами мучіти, м’яти. Беруть його і кладуть, змотують отак, кладуть його на пол і його отак,
ткали його, пішли надвір, на вулицю, витряхали, вже
воно готовоє. Беруть його, називаєця «гребінь», розчісують, беруть «гребінка» називалася, одна гребінка
такая, разниє, більша, меньша, чешуть так, гребуть,
гребуть, гребуть, ну, вже вигребли, уже так, як волокно, кладуть, там закручують отак-во, поклали, в рулончики, а потом беруть звертають, отак зверчуть і
ото коло хати, було таке, кладуть рядком, уже зробили повно. Шо ж робити, шоб ту сорочку зробити?
Беруть, розмотують на той гребінь, прядуть, пряде,
пряде, пряде. Щє в мене є веретьоно. Полотно раньше
вибілювали, витчуть полотно і стелять його на воду
весною, ранньої весни, на сонце, де сонце шоб було,
болото якесь найдуть, там і воно лежить, може, зо дві
неділі, воно от сонця біліє, а потім вже як те полотно до толку доведуть, то тоді сорочками одбілювали.
Тоді як одбілювали? Були спеціальні такі – називалися «жлукто», туди накладуть тих сорочок всяких і наверха зав’яжуть якимсь полотном, насиплють попел.
[Це була якась бочка?] Бочка. Тоді називалося «жлукто». [Знизу отвір був?] Да, була дирка, аякже. Насипле
зверха попил, а тоді ллють на той попел гарячу воду,
кип’яток, і знизу була та дірка, щоб разів декілька
спустити той самий, називався «луг» тоді, і щоб ще заливати тим самим. Так і вибілювались.

Ф
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ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Які прикраси носили дівчата й жінки?] Пацьори носили. І намисто. [Якого
кольору?] Та всякий, хто який. Були різне. [Чи носили
сережки?] Не було такого. Перстені
були. [Персні були
́
з камінцями?] Вони були просто так обручальні, без
нічого.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. На
весілля сорочку ж ту накладали і спідничку. А вінок
такий був, вінок такий робили із бумаги, і лєнти кругом. Розплітали її. Накладала молода сорочку вишиту і жилетку, вишита тоже. [Чим покривали молоду?]
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підточки?] Такого – нє, у нас не було, я не бачила. [З
домотканого полотна шили сорочки?] З домотканого,
самі ткали. [Чи робили вставки на сорочці, щоб вона
була ширшою?] Якщо вузьке полотно, шо не можна було, ткали разні, і такі, і такі. Отаке ткали і таке
ткали. [П’ятдесят-шістдесят сантиметрів?] Да, хто
яке кому там. [Яка завдовжки була сорочка заміжньої
жінки?] За коліна, тилько за коліна. [А дівчини?] Тоже
за коліна, тоже було всі длінни, не було такого. Ше в
мене було плаття вишите незабутками, я сама собі вишивала. [Воно теж було з полотна?] З самого полотна. Сама шила, сама вишивала. Тоже я носила даже
в [19]40 році, була на роботі тут в Шацьку, з хутора
ходила, то я в тому платті вишитому ходила на роботу
ше, біле плаття з льону і вишите, низом вишите, десь
тут повишите було, і рукав тоже, рукав короткий, помоєму, був вишитий, такі манжети і воротнічок вишитий... Чоловічі [сорочки] всі були з пазухами, а для
дівчат, шили ми такії сорочки, шо закрита грудь, але
як вже готовилася дівчина заміж, то вже шила собі сорочку з розпорихою, бо як вже дитина стане, то треба
кормити груддю, а як витягниш грудь з отого-во. [Що
вишивали на чоловічих і жіночих сорочках?] Манишкі, тоненькі манишки вишивали, а жінкам тоже цвіточка. Тут цвіточка, тако мона, хотів, то вишив, обізатільно вишивали, була така возможность, шо треба
було вишивати, і така мода була. [Чи вишивали рукави в чоловічих сорочках?] На рукавах не вишивали,
тіки манжети. На жіночих вишивали рукава. [Чому
так?] Бо то жінка, жінка повинна бути більш розукрашена, то вже вишиті... Комір був. Виложувався. [Чи
вишивали комір?] То-то тоді як моєї матера такі були,
а мені як мати шила, то вже такі без комерів, кругла
шийка і такі ше зубчіки тут повиробляні були. Рукави
то полностю вишиті геть. [Що саме вишивали?] Примєрно такі, як в мене була сорочка, на виноград. Такі
вєтками листя. Виноград. По всьому рукаві. [Чи були
манжети?] Нє, тоді вже так, як-то модніше було, різіночка була просто, вишито, а тута різіночка. [Чи робили вставки?] То-то в моєї матери були сорочки, ше,
може, десь вони і є. Клини вставляли. За моєї пам’яті
мені ніхто не то...
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СОРОЧКА  [Які були сорочки?] Широкі. Єслі богата,
в кого сім’я богата, той же багатий, в кого мало, то є
бідний. Сорочки були з льону і коноплі. [Як кроїли,
шили сорочку?] Шили, тут виріже його отак, «комірець» називали, комір, вишиває його. [Який був комір?] Для чоловіків стоячий, ше й вишитий разними
нитками. То у чоловіків стоячий, а у жінок більш такой. [Комір застібався чи зав’язувався?] Були й застібався, і зав’язується. Сорочки чоловічі то нічого, а в
жінок то були так. І ранше з такого хорошого полотна, тонкого, своєї роботи. А сюда, коли цей, вони то,
казали, пряде, а за тим гребенем, ну, хлопці, хай так
буде, то вже те попрєли, а ще хлопці, то вже те треба попрясти. Туди з хорошого полотна, а сюди жінки
пришивали вже грубшеє. Шо добавляли? Підточка.
[Які рукави робили?] По-разному робили, і суцільно
робили, і тут со вставкою робили. [І чоловічі, і жіночі сорочки були з манжетами?] Були. І манжети були,
і бєз манжетов були. В нас називалося ни «манжет»,
називалося «че́хла». Чехли чоловічі повишитиї, у чоловіков комір вишитий, отак вишите. [Як тут називалося?] «Пазуха». І тут було вишите в чоловіков. А в
жінок ше було тут вишите. То називалося «вуставки».
Вот тут на расстьошкє, отут вишито, називалось «косоворотка». Така широка пазуха була, накладка, комір
стоячий, стойка. То в кожнім селі було, по-інакшому
робили. От, допустім, у нашім селі так робили, в сусідньому селі вже по-другому робили. [Святкова сорочка
відрізнялася від буденної?] Одна била вишита красіво,
а вторая – так. Рушники вишивали, рушники дарили.
Навєрноє, в дєрєвнє єсть і сєйчас на іконах, на образах. Рушники і зара’ вишивають. [Чи ходили в сорочках із домотканого сукна?] Я сама ходила. Мені мати
одрізала тканоє, самотканоє полотно, то я вже собі з
рукавами не хотіла, я собі так як комбінації отако от
виміраю, тут на шлейки. Пришивали такі. [Як називалася та сорочка?] Просто «сорочка». [Чи Ви носили
сорочки з рукавами?] А то-то мені ше мати вишивала, носила, як була, ну, може, мені років десять було,
то носила. Вишивала мені мати, і носила і спудничку
таку з лєнтами. [Стрічки були горизонтально чи вертикально?] Отако вкругову. Було по п’ять стрічок...
Трошечку пам’ятаю, шо в жінок обізатільно шоб були
вишиті сорочки з рукавами такиї-во, але тоже тако
ходили так в сорочках, а ходили надівали ше шось.
[Чи був комірець?] Комірець обізатільно. Такий, шо
викладався, і такий, шо стояв. [Він застібався?] Аякже, обізатільно тут-во на пуговічку, а як нема пуговічки, то такії поробляниї спеціальні такі палички,
і отако перев’язано палкой, і та палочка пришита до
цього, і на ту паличку застібали. Так було тоже, бо ше
й пуговічок не мона було деколи купити, бо їх при
Польщі не так хватало, як тепер, розкідаються скрізь
по хаті, по пудлозі. [Як шили сорочку?] Наплічок такий вишитий, а тут-во от звідси рукав, вже вишитий
рукав і пришитий, і манжет. Вузенький манжет такий
і вишитий, і там і воротнічок должен вишитий, ну, все
вишите. [Що вишивали?] В основном квіти. [Яких кольорів?] Чорний і червоний більше всього було, бо тут
і не було, були ті і кольорові нитки, але більше всього було вишито чорне і червоне, ше я свому батькові
вишивала чорне і червоне. [Якими техніками вишивали?] Хрестиком, хто вмів – гладдю, я потом навчилася й гладдю вишивати, то вишивала і рушник гладдю, вишивала не тільки цого-во. [Чи були сорочки до

ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Жіночий]. [Чи одягали спідниці
до сорочок?] Одівали. Спідниця широкая, обшита.
[А фартух?] То рєдко фартух носили. А називали
щє, як зара’ «кофта» називається, називали «каптан».
Той каптан широкий, тоже такий обшитий, зобраний
отут, того каптана одіне, спідницю, з тіми застіжками. То вже тіки в багатих було таке, а в бідних не хватало грошей. [Із чого шили спідниці?] Тоже купляли
ткань такую: або чорну, або червону, бордову. [Яка
завдовжки була спідниця?] Така собі, закривала коліна. [Такі спідниці носили і дівчата, і заміжні жінки?]
Да, в основном дівчаткам готували вже в моє врем’я,
а раньше, то примєрно моєї матера ровесниця, моя
мати з п’ятого [1905] року, то були такі, шо носили і ті,
замужні... [Чи носили фартухи?] Я, примєрно, не носила фартухів. Нє, вже в то врєм’я не треба було фартухи. [А Ваша мама носила?] Носила моя. [Який був
фартух?] Тоже такий тканий, самотканий, сама ткала, і тут попереткане нитками всякими низом, а тут
такі... Завязувалося. [Яких кольорів були фартухи?]
Старались тоді нитки десь чи купляли, чи вибілювали, може, біли, а тиї взори красні були, такі бордові
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нитки... Спідниці широкі такі-во, як то зараз і я ношу.
Ткані я не пам’ятаю вже в нас. Раніше, во время войни,
то були ткани, бо не було де купити, то мама наткала,
одна нитка така лляная, а друга, не накрашена, а друга
нитка з вовни з чорної, то самі ткали, і я спідниці шила
мамі і собі, а раніше то все з купляного, купляне, достаточно було, можна було накупити... Носили [фартухи]. Ну так спеціально не носили, тілько як ото при
якісь гості, шо шось роблять, то обов’язково треба
бути в фартушкові і цього-во, а так не носили, шоб...
Жінки старенькі такі, бувало в церкву йде, собирається, то надіне юбку, ше й фартушка надіне. [Який був
фартух?] Біленький, більше всього біленький і там вишитий, або лєнти попришиті, отакі фартушочки, то
старі люди носили, а молодьож – нє.

липа, ото липка в мене росте, і там такі палузи
́ ростуть
великі хороші, і тиї палузи бувало зрізали, і облуплювали їх, і так палузи, і тую липу сушили, а потом коли
треба постоли сплести, мочили в воді і беруть плетуть
постола тако вірьовочки, але кожен, то тико як холодно, а як літо таке тепло, то босяком. Ніхто не ходив в
взутті неякому, тико або на болото пасли корови, то
треба обутися, або на болото косити, або сіно гребсти,
то-то треба було йти. [У чому ще ходили взимку?] Хто
як: хто в постолах ходив, а хто мав можливість сапоги купити, в сапогах, ботінки. [Чи взимку обмотували ноги тканиною?] Обізатільно. Я ше знаю, ходила в
школу з‑за озера того, мама тутика ноги замотає, завої
такиї, отут поприв’язує, потом обуває мене, там тоже
тряпку намотує на ноги і в постоли, в постолах ходила
в школу і через озеро, і пока прийду зо школи, тута
ноги печуть огньом, то ж холодіна такая була. Тепер
таких морозів нема, а то були такі морози, і через замерзле озеро йдеш до школи. В школі там перебудеш.
Завої. А ті, шо там замотані, вже просто онучка і всьо,
називали «онуча». І тиї постоли, бувало мене мама
обує, замотає дві ноги до самого коліна, а тут спідниця така довгая, але всьо равно холодно в ноги, сюда
холодно було.
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ОДЯГ НАГРУДНИЙ [Що одягали поверх сорочки?]
«Горсетки» називали чи «горсети», такі, тоже вишите
тут без рукавів. [Із чого він був?] Тоже з ткані, тоже
ткань або чорна, або бордова. В мене не було, ну були
такі вже, шо носили. Ну вже мало в моє врем’я. Тим
шнурком якось застібалося. Тико шнурок не який-небуть, там спеціальний вже. [...] Такі-во жилєткі носили. Надіваєш жилетку, шоб було видно рукава. Так і
називалися «жилєткі». [Вони застібалися чи зашнуровувалися?] Зашнуровувалися. [Їх чимось прикрашали?] Були корсети спеціальні, бісером повишитиї,
то для молодьожі. Такі з плюшевого полотна, блистящиї, бо «плюш» називався. Потом бісером квіти повишитиї, тіки то мало в нас було такого, то вишивати
ж ніхто його не вмів, а купляли готове, такі корсеткі і
носили. А такі-во і люди, хто любив, яка жінка любила, шоб було, то самі шили, тиї такі жилєтіки, пошиє
собі з якогось полотна, лєнточками пообшиває, то бо
як там чи шо.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Які зачіски робили дівчата?] В основном коси. [Чи вплітали стрічки?] Да. На
голові робили так: челка, така круглая, а дівчата носили, дівчата зав’язували хустку таку великую. Коси
заплітали, а вже як вийде замуж, вже вона жінка, вже
вона бере хустку, то закручує отут одную, а на тую щє
єдную натягає. Хто як. Хто в одну косу заплітав, примєрно, в мене були хороші косічкі, кучерявенькі, то я
в дві заплітала, а хто одрізав косу, так одрізали. Заміжні жінки одрізали коси. Як є коса, якшо вона згодна,
то шоб замітно було, шо вона, то косу одрізати, а яка
не соглашалася, то і не одрізували... Раніше ше десь,
може, надівали якісь чіпці. Я пам’ятаю їх, але вже при
нас не носили, як я вже стала, то вже, то тільки хустки. Волоси як хто хотів так. [Скільки кіс заплітали
дівчата?] Хто як хотів. Хто хотів одну, хто хотів дві.
Но розпущеного волоса не носили. Не годиться, шоб
волоси, як то тепер, розпатланиї тіліпаюця. Шоб був
волос, голова повинна бути в порядку. Косу заплити
чи так закрути красіво, там закрутить хороше, як коса
велика. Не розрішали, шоб був розпатланий волос.
[Чи обов’язково заміжня жінка мала носити хустку?]
Носила хустку, тоді без хусток не ходили, як тепер.
Були такі заколочки, отут заколювала, а в основном в
неї тоже хороша коса була, в моєї матера, то заплітала і ото закладала тиї коси... То-то моя мати розказує,
якісь ше чіпці були чи шо там, і тоді як моя мати замуж виходила, то не було тих фати. А як вони називалися? Чи кєча якась, кєча чи як там, не помню. [Чи
носили жінки шапки?] Жінки – нє. Не дівчата, не жінки, тико платки і всьо, і неякого. А чоловіки носили
фуражки літом, зимою – кучми такі вовняни, овчани і
тільки як холодно, бо ж тоді не було, шоб теплу шапку шив, а бувала така кучма шита, натягне на уха собі
дядько. [Які головні убори носили влітку?] Як хто, хто
не міг переносити теї жари, то в кашкетах, таке-во
лєтні, кашкет на голову, більш нічого не брали. Батько
то мій носив, його вєчно голова боліла, то він на сонці
і косити, і в жнива, як жали жита, в нас так було багато землі – три гектари, в жнива така жаріща кажен
день, і то тато ходив завше в кашкеті.

Ф

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Який був верхній зимовий одяг?] Надівали, були шерстяні такі, сами в’язали, світерки, светри тьоплиї, бо ж то я знаю, вівці тримали, я не знаю,
як хто, ну в нас то були нагрудники такі повив’єзані,
світера, світер тьоплий. Потом надіваєш пальто чи
піджачка якого, чи шо, чи свої робити були – сукмани
такиї шили, от чи куплений, і всьо, більш нічо’, більш
ніякого не надівали, шоб ше шось було.
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ВЗУТТЯ У постолах ходили, плели самії постоли і так
замотували, знаєте, онучами, так називали «онучі»,
замотували і тут закручували. Волоки, а ще як тиї
такі старії діди були, то ще брали тії волоки, коня гриву, ще туди вкручували, і отут як обмотає до сих пір
ноги, і в тих постолах так і ходили. То зимою. А літом
босиї. [...] Еті постоли билі, потом уже сталі дєлать,
я помню, я сама сєбє дєлала с тряпок, как сєйчас тапочкі, сєйчас тапочкі, а то дєлалі с такіх вот тряпок.
Во врємя войни. А в жінок не було носків і не було
чулок, брали тряпки з сорочок старих і обмотували,
тут зав’єзували і тут зав’єзували, обмотували. А вже
поверх чобіт, так називали лнуки, старі сорочки там,
оце староє, шо вже воно негодне, викидали, виривали,
а те брали і замотували ним. [...] Взуття, тоді як ше
в мому пошті дєтстві яке взуття було. Постоли даже
були в мому дєтстві, да, бо ж то ше було перед войною, а хто жив багатше, то міг де купити якісь там на
свято туфлі. Я то вже, канєшно, в постолах не ходила,
хоть і в дєтстві, але большинство постоли були. Каждий день ходили в постолах. [Із чого їх робили?] А-во
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ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Жіночі]. [Чи раніше були
прикраси?] Були. [Чи носили сережки?] Нє, як проколов вухо, то всі бігли дивитися, шо вона зробила –
вухо проколола. А буси красівиє билі. Даже с рябіни
дєлалі. Прикраси які? Називали ми «пацьорами»
тоді, пацьори, а тепер – намиста. Вони ж куплялися.
[З якого матеріалу вони були?] Таке примєрно, як тепер на йолку ставлять, то дехто такі дрібнесенькі. Буси
хто хотів – носив, бо буси були в людей, то обізатільно
були, і то багато бус, то кажен день, може, й не носили,
бо як на роботу десь ідеш, то де там з бусами будеш,
а празнік як вже, як в церкву собирається, йде обізатільно купляє буси, вишиту сорочку, корсетку надіває
і в церкву.

Е

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Як одягали дітей?] Дітей малих
обикновєнно – в платтячко, як хлопцю – штанці і рубашичку, а дєвочці, дівчаток – в платтячко, коси мама
заплітає, бувало мама заплітала коси і в коси лєнточки повплітає, і обикновєнне платтячко, ніякого ничого, ни вишивку, ничого, я не пам’ятаю, шоб вишивали,
бо, може, дехто й вишивав, хто мав время. В нас уже
того не було. [Коли перестали носити вишиті сорочки, ткані спідниці?] Коли вже після, як можна було
десь шось купити, то вже тоді і мама не носила таких
тканих, вже старалася шось купити, після войни. Все
оте ткане закінчилося, і перейшли вже на те.

то в’язали все. А вже з прєдива ткали полотно. І шили,
і спудниці шили, краскою красили. [Якою фарбою?]
Всякі, якею кому наравиться. В таких хомутиках була.
Переносили шпикулянти з‑за Буга, то купували тиї
лутики і ото в чигун води, і тую краску закип’ятєть,
і ту синьошку вкине, покрасить. І так ходили. А ми
вже, дівчєта, то вже були доросли, то ше пошили собі
такиї білиї спудници. Ну, повибілювали! Колись же
сорочки прали, то не так, як тепер. Мила ж то не було,
порошка не було, то робили з попелу такий луг, брали
на шматку, таке ж луг то було, і проливали в той попіл,
і замачували туда. Ше глиною потруть, як отжимають.
Може, де достануть мила, де чехли, бо ше сорочки
шили і комирі помилують. І вже на другий день складають в те жлукто, і присипають попелом, і в окропи
заварують у печах, і лиють туда. То лиють, таке буде
біле, тіко ж прачом перуть да до кобалі йдуть! Тре добре. І так і прали, не так, як тепер. Все не так. Сіяли
коноплі, сіяли льони і ото з їх вже, доспіють, рвали,
молотять і вже їх замочували, возили їх до озера, де
були рови які, то замачували. Викисне, і вже їх сушили. Терниця була, така терниця, терли прєдво, висохне. І чинили на гребені, чинили і прєли. Послє стали
коврі такі, а то веретьонами прєли. То ткали, все ткали, все вручну ж ото зробляне. З льону, з прєдва, з коноплю. Коноплю цю ж сіяли. Із коноплі, з льону. Отакий у нас одяг. І овечки тримали, прєли, ткали сукно
і мили те сукно, і шили пальта. Отакий в нас одяг був.
Свеї роботи. Полотняне та тада де ситцю якого куплять. На свєто, на празник де якого, штапелю, май у
нас був, тепер нема такої матерії. Штапель уже послє
став, а зразу так-о ситець був, уже послє став штапель.
То вже штапель і є штапельне плаття.
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Ф

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Весільну сукню купували чи шили самі?] Тоді не було
таких, як тепер, можна зайти десь купити готове, просто, в основном заказували плаття. Купляли такий
матєр’ял, хто – білий, хто – розовий, хто – голубий,
і шили вдома, тоже такі довгі плаття були. [Чи була
фата?] Да, фата. А на фаті, типер мірту не чіпляють,
а тоді обізатєльно було, шоб був зелений отой дрібнесенький мірт, квіти хатні. Просто на те клали гілочку
такого мірту, а тоді вже квіточки деякі, ше не тіко сам
мірт, лєнту, шоб ззаді була лєнта, чіпляли там ззаді під
фату. [Чи пов’язували наречену хусткою?] Послє того
як вже весіллє кінчається, то канєшно хусткою завязували і перевдягали, плаття те знімали, а спеціальний одяг тоже вже готувала молодуха, шо там їй вдіти. [Чи молода дарувала щось свекрусі, свекру?] Хто
шо дарував. Канєшно були подаркі свекрусі, свекрові.
[Чи молода спеціально готувалася, вишивала сорочки?] То то в моє врем’я такого не було, то у материне
врем’я, в моєї матера то таке було, шо то як виходила,
то треба було шось наготовити, шоб було, а то купляли вже тоді хто шо. Хто свекрусі там хустку, свекрови
сорочку якусь. [Чи молода зберігала свою весільну сорочку до смерті?] Да, берегла.

с. Голядин
Записали С. Бубен та О. Матейчук 2 липня 2008 р.
у с. Голядин Шацького р‑ну Волинської обл.
від Ключук Ганни Калинівни, 1929 р. н.,
Федонюк Ярини Ігнатівни,
Галеденс Марії Семенівни, 1925 р. н.,
та Сівак Варвари Назарівни, 1936 р. н.
(у с. Голядин проживає з 1960 р.)
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Поки калхозу не було в нас, льону не сіяли, тіко коноплі. З коноплі робили. Все ми
ткали і робили, і в’язали, то вовну. І говечки тримали,

СОРОЧКА  [Чоловіча]. Були сорочки чоловічи, отаки
пазухи повишити, комір такий стоячий, вишитий.
Як ше тії старики, знаю, як-от літом, такиї біли штани шили вот под спід, то так і ходили в тому білому!
Сорочку підпариже папрушкою і ходить! Повипускає,
довга така до колін! Так ходили! [Які були сорочки?]
Конопляни. [Які завдовжки були сорочки?] Хто його
зна, хіба його міряют, зложиш полотно з цеї й цеї та
й всьо. [Чи робили плечові вставки й довгі рукави?]
Пришивали якісь тут короткі. [Чим оздоблювали чоловічу сорочку?] Як чоловіки, то вишивали собі на
свято, і в нас був один такий хлопець, шо сам вчівся
вішивати і сам собі вишивав.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [Чи були у Вас спідниці?]
Спудниці? Хто мав де, ну таку, не свеї роботи, купляну, може, жінка має де їдну, дві, три, ото до церкви йде,
занесе туда, до Свитязя, там убере, постоїть, назад іде
знов. А, тако вдома... Шили такі синьошки. Були ше
раньше – «бульки» звали. То-то вовняниє. Так тонесенько пліли і якось є і красили були всяк, то‑то хороші були! Такими пасичками! То вже пошиє у хвалди.
І така довга, тут ше обшиє! І так ходили. Були кожухи,
такиє тоже сюда у хвалди! Шили сукнєнні, такиї «сердачки» звали. Тоже такиї жіночі були. І вінчєлися в
тих бурках! [Чи збереглася у Вас давня спідниця?] Ні,
нема! Була в мене їдна, обшита, чорненька, але я вже її
скасувала. Брала якось виступати... Сорочки то шили.
Ше ткали такиї гу́ставкі води́. Така була червоне, попереткане й тут з комирєм. Комері простягали чорними нитками, таким широким! То як жнуть, то тіка
в тих сорочках попедпирізуються, як гаряче! Бо ж то,

71

www.etnolog.org.ua
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

жінки пошиє, то ше «сачиками» звались. Так, як-от
така жикєточка. І були хустки таки велики. То накриється і пашла. Тею хусткою обмотається, то скрізь вже
зайдеш, зайдеш на музики, хустку положиш, а в тому
танцюєш сачикові.
ВЗУТТЯ [Яке взуття носили?] У будень то ходили, ше я
ходила, й у постольох. А на свєто – черевики, тухлів не
було. А вже от посля войни, то таки ризінові робили
постоли. Ото вже нам добре було, бо вже ж нікого не
тре’ просити, шоб поплів постоли! То в Свитязі тут такії робили та й я в неї ходила заказувала. І вив’яжиш
носки, сукнєни, і чулки сукнєни до колін – і ходиш.
[Яке взуття носили чоловіки?] То в чоботях, а ше я
знаю, то в постолах. З липи плили, з лози дерли лика,
то плили. А вже от посля того тії кірзаки вже були, то
умови вже. [Яке було святкове взуття у чоловіків?] Чоботи. І літом в чоботях. Тиї ґаліфе і чоботи, і всьо... Ми
в постолях в дєцтве, з лик, ходили в постолях. Постоли, біла онуча. Купляли на базарі чоботи, черевики.
[Яке взуття носили жінки?] Колись-колись, ще за моєї
пам’яті, то такий-во, ну вот тепер босоножки, а колись були рєзінові, спід рєзінов, звєрху рєзінові, шоб
не мочітися, як тепер туфєль, а тоді... взуття крючком
вивяжем, те і носили. От шо носили. Постоли. І тоді
здоровиї були, а тепер без постолів і босий не ходиш –
всьо равно слабії.
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те так-о ходили, в свої роботи ходили. [Як називали
фартухи?] В нас «фартушками» звали. [З якої тканини
їх шили?] Тоже з свеї роботи! Були такії попереткани. [Із скількох пілок шили спідниці?] І в дві пилки,
і три пилки, і широкі шили. То ж колись то вузького
не було мода, тіко то в складки, то отак і шили, хоч і
полотнєне, а шили... Колись було три. Тіки вже, значить, купували. Колись, як я була така мала, то їздили в Брест та й купляли тканину і шили. То вони, яка
була, жовта тканина, а тоді вже красили, яку кому хтілося. [Якою фарбою?] Примєром, бурячкова, зелена.
[Які назви фартухів побутували] «Запаска». [З якої
тканини шили фартух?] То вже як я пам’ятаю, то це
шили із крамної. [Чи відрізнялися святкові й буденні
фартухи?] Одрізнялися, на свято вишивали такею маленькою мережкою. [Як називалися штани?] Та «штани» так і називалися. Та хіба тоді в штанах ходили?
Чулки насунеш, то тепер так. А колись спудниці були,
як ше колись, то на торочках. Це тиї бурки. А вже як я
от була, то вже так-о, на ґудзик де защепиш. А колись
подпєрєзувалися, то такі ткали тасьонки. Таки хороши, ну то я вже не пом’ятаю як їх ткали. Тіко ше були,
ше я діти повивала, то ше були! І вже дитину повивали такими тасьонками, зв’єзували її. [З якої тканини
шили зимові й літні спідниці?] Все полотняне було,
і хустка, все. [Із чого виготовляли пояси?] З ниток.
[Чи був орнамент на поясах?] То всякі були, і нитками
перетикали тоже. [З якої тканини шили чоловічі штани?] А з полотна! Свеї роботи, тоже уже таке галіфе,
бо я їх навіть шила! Те-во, отут-во вщепне, до чобіт,
хороше було. Як охвіцери ходили! Так, а посля вже матерію купували, більше шили, готового не було, тре’
було шити. [Які пояси носили чоловіки?] А таки в їх
були папруги широки, то... А хто таю тасьомкою педперіжеця, ну так. [Із чого виготовляли пояси?] А то
вони були з вовни, з прєли і таке ткали, шерстяне.
Перетикали такими, сновали їх стижечками всякими. [Які існували способи зав’язування поясів?] Де
зав’єжите так... «Кокардою» називали! [Це як?] Ну,
бантом тепер! Та це чьоловік, і більйо з полотна, і штани окрасять полотняниї, так і ходили. Вже на свєто, то
вже куплють де, шоб мати де якого костюма. Штани
колись з конопель, з теї тканини [шили]. А вже послє,
як стало, шо мона купити, вже тоді не шили з таких
штани. [Яка була їх довжина?] Довга. [Який колір переважав?] Та який кому наравився.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [Які раніше робили зачіски?] В мене вельми коси були великі. То ни в кого
таких не було косів. То я запліталася в дві косі. Отак
зачухувалася на половину і заплиталася, і у косу вплитала лєнти. В мене були таки червони лєнти, і вже в ту
і в ту вплету. То бувало де піду, то за мною гоняться.
Ото-то коси такі були! А вже тепір вились, нема. [Які
зачіски робили заміжні жінки?] Закручували так, як і
зараз, гулю. [Які головні убори носили жінки?] Чепці
такії були. На весіллі якісь чіпчіки скидали, а хустки
накидали. Жінки, вийшла замуж, вже вона коси не заплітала. Так як тепер, шо то обстрижуця, а колись –
нє, як вийшла замуж, в неї коса закручєна, а дівчина
то коси заплитала. [Чи відрізнялися головні убори
жінок і дівчат?] Воно було єднаково. А колись-колись,
та щє за меї пам’яті дівчата клали косинки, а жінки – тоже косинку. Вже як шо єму довелося. То в полотняну хустку як зав’єжиш, то й всьо. [Як заплітали
волосся?] Закручували і гребінцьом притискали. [Які
ще були головні убори?] Хустки були. Були шальохи,
як-от називаться, то ти вже тіко тримаєш на свєто.
А так, у таки біленьки, то опуджувалися. Таки хустки
простеньки були, з цвіточками. Були самиї білі, «батістові» називалися, дуже хороши! [У Вас вони збереглися?] Хусток нема. Шальохи були таки з ковтьом,
а ше стародавні були, то ше такі великі були. А в мене
вже нема нічо’. [Чи відрізнялися зачіски хлопців й
одружених чоловіків?] Ні! Чоловіки єднаково ходили.
А колись, то ше жінки, ше я троха пом’ятаю, ше моя
баба – то заверчувалися. Тут ше таку кічу накладають
і хусткою якось об’єзувалися, і були такі чепці, то казали, шо жінці не мона без того чепцє за поріг переходити! То вже як уночі виходить, на ніч скидає того
чіпцє. Як на голову не наложить , то кажуть, за пазуху
возьме, а вже покасували те все. [Які були чоловічі головні убори?] Шапки носили. Була зимова шапка і літня шапка. Зимови, то були, такі якісь так-во з шкірки,
ну так з говечої. Були такі, я відаю... А то, якісь такі-
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ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Чи шили безрукавки?] Безрукавих
не шили. То колись отак-о голим ходити гріх було! І в
штанах жінкам то ж грішно ходити. Вона ж не создана
до мужика. Колись у церкві жінка ні до чого не допускана була – ні дяковати, ни нічого! Всі мужики були.
Ну, ба’, у церкві єднаково стоїть шо мужиків, шо жінок.
Мужики – по правій стороні, а жінки – по лівій. То ж у
жінок були бєз рукавів, спіднії, тіко тоже шили із конопляної тканини і з льняної. То всякі були, зразу крамних не було, полотнєниє. У всьому ходили, і спудниця
полотняна, і все. То ж нагрудники такі-о були.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Який був верхній одяг чоловіків і жінок?] То ж в костюмах. Куплять штани, а в будень
тоже в полотняному, штани покрасєють зверху, на
спод більйо полотнєне. А вже як стали з чьоловіком,
стали рубашки рабиї ткати, то вродє пастушка біла,
пастушка чорна і так і пересікалося, рабиї рубашки
ткали. [Який був весняно-осінній одяг?] А то хіба,
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во шили. Зимові, то були такії, ну тут уже посля на
вуха шоб було. Такиї були шапки, а літом шапки тепер
шили. То сами і вчилися, і шили. Такими клинцями,
відаю, шили шапки. [Вони були одного кольору?] Ні!
Який чорний чи рудий. Отаке-во. [Які головні убори
чоловіки носили влітку?] Шапка та й всьо. Може, які
капелюшки солом’яні. [Які були чоловічі зачіски?] Та
та як тепер, хто яке хоче, таке і носить. Вгору зачухувались. Як чарнявий чоловік вгору зачешеться – хороше так було! Не ходили пообстригани колись. То як,
зачухувалися та й всьо, закрунядуют.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Які прикраси носили жінки?] Пацьори то вже носили жінки. Так багато буде
пацір. [Якого кольору?] Всяки були! Були дрібненькі,
були такі, «коляри» звалися, хороши. Пацьори носили
і в нагрудниках ходили. Вже вишита сорочка, вже як –
от вже за Польщи, навіть посля, то вже мали хороши
сорочки, вже всяки нитки були. І повишивають рукави! І нагрудники шили. Шили і простиї, шили ше з
такими, пришивали таке-во, повиробляне тут кругом
пояса, то вже ото перша одежа була.

СОРОЧКА  [Жіноча]. [З якого полотна шили жіночі сорочки?] Домотканого. Вибілювали. Як поткуть і ото
намочуть ї, і воно само вже, і воно на сонці вибілювалося. [Який був комір сорочки?] У нас такий уже був
вирізний. Круглий і всьо, а рукав отакий-о, як отак
виріз, як отак матерія, то отак-о вирізали, так на рукав і отак-во сюда, шоб тут рука висіла. [Чи були манжети на рукавах?] Нє, в нас таких уже... [Суцільним
кроєм?] Да. Крій був такий сорочки, простий, а як хто
вже мав, витче, більше сіяли, то той вже мав з довгими
рукавами, вже вишивали водяг для стареї баби, вишівали і шили, сюди, пуд кумір. [Комір] стоячий, як хто
хотів, але на більше стоячий, так-во були. Застібали,
зав’язувалося на ниточках. Тако-во защіпалося ґудзічком. [Чи відрізнялася сорочка дівчини й заміжньої
жінки?] Одрізнялася, бо жінка молода, вона ж ходила
собі хоріше. Кохта, кохточка, пошиє так-о, кохточка
спеціальна чіпляє, а так. Канєшно, шо відрізнялася.
Жінка вже носить довшу сорочку, а колись то ше носили даже із рукавами, а чоловіки, то й с такими-во рукавами, довгими, комір отут-во прострочували. Його
ше прострочували голкою, так як на машинку, пазуху,
шоб була пазуха прострочена. Таким малим да молодим туди таку баришню такую на шиї, шоб знала, де
перід, і всьо, бо ж часом яке таке, то може вбратись
задом наперід, як якая, бо обично жінкам тіко круглу
вирізували-во, а тут де закладочку якую, з полотна
шили. Вішивали всякими нитками, посля, то вже воше,
ще в мене є кофта десь вишитая. Вишивали, рушники
ше є вишиті, наволочкі вишивали, подзорніки. [Якими
кольорами найбільше вишивали?] Ой, всякими. І гладдю, і хрестиком – всяким вишивали. [Чи були манжети
в сорочці?] Були, в старіших. А чьоловікам воше, і комірі, і пазухи вишивали, чоловіки ходили в таких сорочках, да. [Як прали одяг?] Так милом, мила мало, шо
було, глиною білою терли, а робили, як вже сорочки,
всьо, бочка зроблєна, називалася – хто казав «тріхус»,
хто казав «жолудь», там пуд сподом дирка була, затикалось таким килочком, таким-во десь затикалося, тут
накладуть, зверху закриють чимсь, насиплють попелу,
а тоді воду кип’ячоную лиють туда, і воно там проварується тим попелом все. Потом той попел геть викидають, а йдуть прати не то, шо десь полощать, а тре’ прати йти на озеро, прачом, бити добре до кладки, шоб оте
все випрати, шоб воно не кусалося. Мила не було, мало
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Як дівчата одягалися у свята?]
По-обичному одягалися: спідниця, панчох, светера
як вив’яжеш уже з вовни. Все свеї роботи. [Який був
дитячий одяг?] А який же дитячий одяг? У пелюшках,
у шматках, куда йдеш, у ту хустку велику примотаєш
до себе і поніс. А хлопець – жупанину тоже пошиєш,
а воно босе, тіки вобуві не було ніякий на дитей. А постоли же не вплитеш на їх, то хіба вив’яже, як жінка
вміє, де якії башмачки, сукнєни чи полотнєни. От, яка
була. То тіко на Паску пошиєш нове жупаннє і то маєш
на рік. Сорочини. Маєш двоє, шоб перебрати, перепрати тіко всього. Дитячий одяг – було полотняне все.
Шо ж тоді? Сами робили полотно, і всім було полотнєне. Ше як я свої діти годувала, ше повзунів не було.
Сорочину [одягали], вже як, не полиня, вона крамна,
сорочина, і так ходить пока, то я свого старшого ше
не мала ползунів, а вже як тих менших двоє годувала,
то вже були повзуни. [Чи відрізнявся дитячий одяг дівчинки і хлопчика?] Та як малії були, то всі єднаково
ходили. Я ж кажу, шо як старшого годувала, то ше повзунів навіть не було, а вже як менших годувала, то
вже були повзуни, то шо тут можна сказати.

шоб просихали нитки, а тоді з мотовила в’юрком намотують на клубок, а тоді вже з клубка снують. І всьо
тоді роблять. [Як називали?] Хто – «кросна», хто –
«верстат». [Який раніше носили одяг?] Ми тоді ходили свеї роботи, сами ткали, льон сіяли, коноплі і сами
ткали, і сорочки робили, і навіть і на подушку пошили
свеї роботи, свеї роботи на подушці наволочки шили.
І вдягалися, ото де шо подреться, то ткали і вдягалися
тим, не було такого одіяла навіть. Хто був заможніший, то теї купляли, в їх були, вони богато жили. Самі
ткали, а на водяг де хто, то ще так, шо продадуть, то
купляли, бувало, то яєчко несеш на базар, трошки одбереш масла і несеш на базар, шоб де шо купити. Була
от хусточка така біленька – купити не можна було, то
яйце продадуть, то таке, то таке, і вже мати купіть.
[Сорочку] вибілювали. Стелили на обліти, бувало полотно постелять, намочать, шоб була вона вибілилася,
була біла сорочка. Мочили в воду і на сонце кідали. [Із
чого робили полотно?] Коноплі і льон.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Всі єднаково вбирались. Яке, хто має, то обрадов не було.
Яке має, таке вдєгне. Якшо вже дівка чі там хлопець
жениця, то стараєця, шоб шось купити хоріше. То вже
як на весілля, кажуть, йде, то того фартушка вчепить.
Гостинців набере в той фартушок.

с. Грабове
Записала Г. Малеончук 5 серпня 2004 р.
у с. Грабове Шацького р‑ну Волинської обл.
від Дубини Панасії Михайлівни, 1924 р. н.,
Сучок Антоніни Петрівни, 1927 р. н.,
та респондентки, 1928 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Оце мотовило. А тут-о зробляний отакий-о, а тут отакий стовпчик-во, і воно насаджується, ото такіх дві латки тут це, і воно насаджується, а тоді отак-о крутиться і сюда, то уже з коноврітка сюда нитки, а тоді вже в’юрком. Намотували,
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було мила. [Чим прасували?] Ой, рубльом, волкуниця,
кажуть «качалка», то «волкуниця» називається, а ота
кругла качалка, і на отих, полатях, де сплють на тих,
шурують її, качають, воно викачається, ше яке, а як
таке-во, то аж блищить, випрасується. [Чоловіча]. [Які
сорочки носили чоловіки?] Чоловіки – такі-во, свеї,
тканиї. З свого полотна, ткали. Вибілювали. [Вишивали?] Не знаю, може, хто вишивав. Була така пазуха.
[Комір] не виложний. [Як застібали?] На ґудзички. [Як
закінчувалися сорочки, рукави?] «Кінчак» називалося.
Бухти. [Чи ткали перебори?] Генші люди ткали. [Тут
був клин?] Да. [Які завдовжки були сорочки?] Були
сорочки довгі, в сорочках короткіх не ходили, чьоловікам шили, шо й до колін були чьоловікам сорочка.
[Чим відрізнялися чоловічі й жіночі сорочки?] Чьоловічі були з рукавами. Чьоловіцька була знака нача, бо
чьоловіцька була з рукавами, он де з пазихою. Отак-о
робили, чоловікові і на гузичках защипалося, чьоловікови було одєльне. Робили [вставки]. Скрізь кусочки
вставлєли, шоб була ширша. Жінкам не вставлєли,
а чьоловікам уставлєли, бо ширше, як піде косити, то
єму шоб вольне було. Він тілько в тій сорочці своїй вліто й ходить і тих штанах білих.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Жіночий]. Безрукавка була. Безрукавець. Казали «горсет». [Він застібався чи зашнуровувався?] Застібався гузиками. [Його вишивали?] Нє.
[Його носили в будень?] Так. [Чи носили жилетки?]
Носили, всякії, послє вже жикєти шили з полотна, пуд
гребушок ткали, так вже снували, по три пари так, по
три пари пуд гребешок ткали, більше пульмини там,
відумували, посля вже в нас тут ткали. То було таке,
шо перебірали колись, рушники, тче рушника і вже
нитками всякими перебірає, він так як вже вишитий,
не вишите, а воно тканоє так, таке було. Портовини
ж так ткали. Портовина та, шо на столі стелить, вона
тоже так, тут-во на бочки висить такиї довгії-во, а тут
то перетканая поперек всякими нитками, зробляне, шоб була хоріша, шоб красіве було, таке робили.
Не носили, бо тоді так було трудненько, а як уже-во
стало, це в сороковім році [1940 р.], то тоді вже прийшли совєти, то в нас уже хороше ходили, тепір уже с
сорокового року в магазінах стали купувати, а бувало до міста їдуть. [Такий одяг перестали носити приблизно в 1940-х роках?] Так, перестали носити і стали
купляти.
ВЗУТТЯ [Жіноче]. Такі ж лапті були, постоли з лик.
Я знаю, з батьком покійним в ліс волочила ногі, по волокі, а солдат іде до мене, а я ой, а я в постолях, стидно. [Постоли] дома робили, батько робив мій. [...] Було
всяке, і в постолях ходили, я сама скіки в постолях ходила, бо корови пасла. З лик візьмуть поплетуть такії,
і ходиш зачіплюєшся, отут в онучі замотають. А носків
воше не було коли, ні в чоботи, ні в що, так, в онучі замотають, з старої сорочки, вже подертої, видруть, і ото
таке ходили з онучами. А постоли, посля вже резінови
робили постоли. Трепи робили такі, називалося. Подмьотка, ота колодка з дерева, з липи, бо липа такая,
а то зверху де яка стара холєвка от чобота, ото такеє
вже робили самиї люди. Були бідни. Як то вже квітень,
перед Паскою, ходили босяка, були тиї-во, трепи, казали «трепи», деревляна подошва, а тут пришиють
такую, напереди приб’ють резіни до чьобота, і так і
ходили. Бувало вже в піст, то ми підем де вечьором сидіти з дівчєтами, то поховаємо, шоб хлопці не бачіли,
бо сміюця, они ото поховають. Будні були такії, шо вам
не переказати. Вам якби показати, то ви б сміялися і в
руки б не взяли. [Дощечка й резина?] Були і такії де в
кого і були такії, шо шили просто з таких, з таке якесь,
рєзіни, шили такії, тіпа так, як то не башмаки, а так,
тухлі, сшивали такі, рєзінове. А вже ми ходили, вже на
виходний ми ходили, то вже в нас були шо? Були отакії
колись рєзіновиї, все в нас казали «боти», так як тепер
кажуть «чоботи рєзінови», а колись вони були з короткими такими холєвками, широкі отакі холєвки, на
каблуках. Каблук невисокий, а такий був, дерев’яшку
вирізували такую, тіпа каблука, бо він був порожній
там, рєзіна була порожняя на той каблук, тіпа воно
було так. Дехто був багатший, може, в городє там, то
він садив тухлі туда, в тиї боти, і так ходив, каблук получався. В нас на селі де вони були, тиї туфлі? Ну, то ми
просто, виріжуть нам такого каблука, витешуть, і туда
його засунуть, і так і ходили. Зимою як підемо, сніга
намете, пока с клуба додому зайдемо, а снігу по отиї
боти, отиї халявки широкії, такії-во. [У них і взимку,
і влітку ходили?] Літом не ходили. Літом отакії шльопанци, отакії всякії були, даже такії були, шо в’язали
самиї такії башмаки з ниток таких, ляних.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Жіночий]. [Які спідниці Ви носили?]
Отакі-во. Колись була тканая ота спідниця. [Якого кольору вона була?] Ткали, щє покійна мати була, була
темная, чорная, лєнти зєльониє були такії. На довжину отака-во була. Трохи за коліно, на півлитку. [...] Вже
пусля войни, то шили фартухи такії, а потом ткали
кративки, зельону, красили на краску, в клітку такуво, снували, такими пасками потом ткали, і виходили,
називали «кративки».
́ Так ходили. [Чи дівчата носили
фартухи?] Як казали, то дівчатам шили з такого полотна, а вже старішим – такії фартухи носили під спід, бо
ж як роздягаєшся лягати спати, там свекруха чі шо, був
пуд спідницею шо, не тільки сорочка должна бути, ше
шо-то. [Коли жінка починала носити фартух?] Вже як
вона живе з чьоловіком, вже дітей троє-чєтверо. [Незаміжня не носила?] Нє, не носила. Так собі ходили дівчєтка, у платті. У сороковім році [1940 р.], як вже стало
магазіни, матерія всяка, то бувало зайдуть батьки, не
їдєть, попродають, куплять, я памнятаю, як міні мати
зайшла, стояла в очєреді од дванацятої години до ранку, до десєтої години стояла в очередь, через вокно продавали матерію, ото тоді мені мати купила такої матеріїво і пошила мені платьє, то вже міні було усіх літ тринацять. Пошили платтє, то тоді отоє платьє тіко тримали
на свєто. Тоді береш в неділю, на свєто, і то мати прикаже, шоб ти ніде не позамазувала, бо вже постіраєш, вже
воно буде ніхороше. А як уже купимо більше, то тоді
будеш ходити більше. А вже посля стала матерія, стали
купувати. [Чи Ви носили літник?] Літника носила. [Він
був з вовни?] Нє, не з вовни, з ниток. Поперечні лєнти
були. [Які спідниці були?] Довгії, широкі. [Чи одягали
фартух поверх спідниці?] Були, ткани, купляли і ткали
самиї жінки, фартушки, такого фартушка, ше моя мати,
єсть дойнята. Фартушка чіпляли до каждої спідниці напереді жінка. [Яких вони були кольорів?] Зелене, жовте
мішали і ткали всякими, і такії шили спідниці жінки,
свеї роботи. [Чоловічий]. [Які штани носили чоловіки?] Штани були чорні, більше сиве, чорне. Красили
чьоловікам, полотно вкрасять і того-во. Хто мав бички,
то-во ткали, свої роботи основа, а ткали суконною ниткою і чьоловікам шили на зиму теплиї штани.
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с. Острів’я
Записала Н. Гаврилюк 12 червня 2007 р.
у с. Острів’я Шацького р‑ну Волинської обл.
від Остапчук Надії Яківни, 1936 р. н.,
Терети Марії Костянтинівни, 1947 р. н.,
та Дацик Олександри Михайлівни, 1933 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
Збирають собі на смерть, приготовляють на смерть
все: і одітися, і чим труну оббити, все геть від нижнього до верхнього, шоб було шо вдіти. І там вже родина своя готує те, шо покладуть, шоб мерлий мав в
шо передітися – від верхнього до нижнього все кладуть. Це всім так кладуть. Дитину хоронять, як всіх.
Кажуть, треба [запасний] одяг покласти, постелити,
шоб мав покойнік там переодягтися. То давній звичай, так і батькі робили, скільки пам’ятаю. І до цього
часу він залишається. Батюшка шодо цього нечого не
каже. Раніше було – перев’язували носовими платками бліжніх, хто вінки несе. От у нас вчителя хоронили
одного, то придбали спеціально носові платки великі
і тім, хто несли вінки, всім перев’язували руки. Раніше цього звичаю не було, це за радянських часів він
став, шо стали перев’язувати. Тепер то вже того нема.
Уже не перев’язують. Хто хоче, хто де, а більшість не
перев’язує! Рушники вішають на хрести. Обично зараз
вішають тюлеві лєнти, вінки вішають, купляють. А раніше, колись не було таких возможностєй. Брали матеріал такий обичний, біленький, обрублювали, пришивали хрестика – називалися «фартушечки». Може
бути чорний хрестик, може бути цвітний. То здавназдавна крижик пришивають отакий невеличкий і тоді
причіплять на пам’ятник, хрест дерев’яний – подроблять так фартушок, затягують мотузочкою, чіпляють. В кишеню гроші в платочку кладуть.
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Жіночі]. [Які зачіски робили дівчата?] Обручики такі-во носили, обручики
заплітали, косу заплетуть, лєнту повішать, таке було.
Косу заплітали. [Дві чи одну?] Дві, в нас багато не заплитали. [Чи заміжні жінки обов’язково мали носити
хустки?] Було. Постійно завівали. [Чи дівчата робили
кучері?] Крутили якось, в’язали, крутили, тепер бігуді,
а то колись трапку візьмуть виріжуть і тут намотають
бумаги, і на ту бумагу понакручують, потом порозкручують... Дівчєта заплитали дві коси, лєнти купляли. [Яких кольорів?] Всякі. Разниє лєнти купляли, бо
вже, я пам’ятаю, як я йшла до церкви з матірою, то
мати заплела і хустку завила новую, бо, каже, йдем
до церкви, шоб ти не була без хустки, дівчєта шоб до
церкви без хустки не йшли, бо то щітаєця іде з голим
тілом, без носків або чулки, но, словом, шоб іти до
церкви, шоб були чулки, бо то голим тілом будеш перед Богом, каже, світити. [Які зачіски робили заміжні жінки?] Одружені закручували, закручували косу,
гребенцями притискали, такиї були приколки довгиї,
вдвоє зогняна проволочка, і позатикають. Шпіньки
головни, уже було попришпілюють тії коси, вже жінка
вжениця, шоб вона не ходила і коси не заплітала навіть. Не дають, баби стариї свараться, тобі розплели і
всьо, навік. Так із хусткою і ходить. А так-о, то вже тепер ходять, тепер є всьо на світі, шо хоч. [Маленьким
дівчаткам теж коси заплітали?] Так, порозчіхують, позаплітають, а часом возьме, як ше де рєзіночка є, і на
рєзіночку, шоб, каже, вже не трясла косою ходила, а то
будеш трясти косою, то, каже, позав’єзуємо тібі, не
тряси косою. [Чоловічі]. [Які зачіски носили чоловіки
й неодружені хлопці?] Тії хлопци, шо були невдружени, то ті були попідстрижувани, а старіші вже такі-во
ходили і носили, і розчісувалися чьоловіки. [Довше
волосся було в старших чоловіків?] Вже довше у старіших було, а гінший каже, вже буде мішати, підстригали. [Як підстригали?] Так, як то кажуть, в нас ще сміялися, пуд миску, миску, каже, насадив, пудстригся,
і кажуть, ходе, бо лекше надворі.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Чи носили намисто?] Носили, як хто такий, казали, пацюрки купили. [Із чого
вони були?] Просто такиї були перловиї, шо душилися, а були такії, шо твердішії були, купляли. Різнії купляли. Перловії такі, бо вони легенькі були, а ті були
такії, тєжшії, отаке.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Як одягалися діти?] А діти так
само, де маленьке дитина була, то купляли де шо таке,
шоб ходити хоріше, а вже тіко подросте, два роки, три,
вже так само шили, як і собі. Хіба ж так ходили, як
типерка? В штанах, повзає дитина по підлозі, не було
підлоги, а землє, все замазане, мусіш мити два-три
рази, по землі. Як я тепер подивлюся, як вони вбірають дітки, то я казала, шо то Господь десь так дав, шо
тепер люди живуть і дітки годують, така чістота, так
хороше. Як до мене привезла сестрина дочка дитинку,
у мене своїх дітей не було, я жила з чьоловіком, у мене
дітей не було зовсім. Чьоловік був з Німещини не приїхав, і послє міні той друг його казав: «Тьотю, в вас не
буде дітей». – «А чого?» – «Бо він в Німещині був, він
служив, робив в солтіса, солтіс його в больніцу возив
і в його не буде дітей». Так у нас не було дітей. [Який
одяг носили взимку?] В мене є безрукавець, такий кожух. Шили для себе, як вже стала війна, то шинєлі,
чьоловік з шинєлі пошиє пінжака і взимі ходить.

с. Піща
Записала В. Конвай 11 червня 2007 р.
у с. Піща Шацького р‑ну Волинської обл.
від Турич Світлани Михайлівни

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ І ВЗУТТЯ Із занять жінки найбільше займалися ткацтвом і вишивкою. Для повсякденного вжитку ткали й пряли. Зимою довгими вечорами сукали, а потім вибілювали, мотали, снували,
а вже потім ткали. У нас було багато тканих рушників. Часто жінкам у цій роботі допомагали і чоловіки,
і діти. Як поставлять кросна, то вони стоять майже до
Великодня, поки все повитикають, бо то полотно ткали, то рушники, то як у нас називають «ходніки» з перебраними узорами, у нас їх називали [доріжки для
застелення підлоги]. На продажу не робили, а собі то
все. Мати розповідали, коли працюють у полі і застав
дощ, а ти у лляній спідниці, то поки дійдеш додому, то
аж ноги поперерізуються, така вона груба, та спідниця. Називали «ризуще», тобто не м’яке, а товсте полотно. [...] Взуття, уже по війні, то вже шили гумовці,
а так то все босі ходили. Було так, що навіть взимку
босі. Прийде до річки, стане на ганчірку, поки повиполокує – випере. І здорові були.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Тоді
хусткою обв’язують хорунгу і кладуть молодим коровай на спеціально підготовлену для цього тарілку. [...]
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На серветку тепер, а раніше кожен мав хустинку, клали
кожному шматок короваю. На столі перев’язані червоною стрічкою спечені із переплетеного тіста двачки.

с. Пульмо
Записала Г. Малеончук у с. Пульмо
Шацького р‑ну Волинської обл.
від Мазурук Наталії Онуфріївни, 1930 р. н.

шили і на базарі продавали, і такії постоли купували.
І ходили. А на ноги то завої були. Полотно біле – замотають, тико вирізане, тут під коліном, зав’єже так
деякеє зав’язкою, а внизові, то така тасенька чорна,
тею тасенькою чорною, то мали на щодень однії і на
празник. На празник то вже тримали чорненьке таке,
хороше, шоб таке чорне було, і біленьке тиї, завої. Не
носили ніяких ні чубов, ніяких нічого, тіко тиї завої
носили.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Чим раніше мили голову?] А голову мили – нагрієш води, сцідиш, то ж так
нема тепер, бачіте, є бані, я отепер вже на старість зайду собі в душ і помиюся стану, щосуботи. А колись
нагрієш води і в такої балії налиєш води, і помиєся
так. Трави кидали. Ми як їздили на луг, пуд Польщу,
сіно грести, ми туда, наш колгосп займав там, давали
погранічники єму сінокос і там косили траву, а ми їздили грести, пуд саму Польщу, пуд самім Бугом. А ще
наш бригадір був хороший, вже його нема, вже вмер.
Як заїдем на луг, то ми тоді на лузі назбіраєм, там є
всяке зєло, то ми зіллє кидали. Як ото митися, купатися, то кажуть, от того помагає, от того помагає, то ми
теє зєла збірали, бо возили додому. [Які зачіски робили дівчата й жінки?] Не було зачісок хороших. Коси
плели. Як ще дівчиною, то плели коси по дві і по одній, а вже замуж вийде, то вже коси не плела, вже закручували коси. [Чи заміжня жінка обов’язково мала
носити хустку?] Вже носила хустку. Ще навіть як
трошки раньше, бо до мене по-сусідськи була жіночка, вже бабця така старенька, як оце я, то завше чіпця
носила. Вона так-о в платкові не могла ходити, а чіпця на голови, то вона ніколи його не скидала. [Який
він був?] Просто з полотна пошитий, вирізаний, даже
дітям шили такиї шапочки, так вирізували, на такую
форму. І вона сібі того чіпцє, косу закруне і того чіпцє
насадить, і так і ходить.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Полотно ткали біле, то на сорочки, для себе, для чоловікув. [Із чого ткали полотно?]
З льону, але льон, як напрадуть, то тиї нитки, тре’ було
білити їх, намачували в золі, брали попел, попелом пересипали, так хороше од’їдало од їх, в озеро ходили
стірати, і вони поробляця таке біле, таке біленьке, хороше, і тиї нитки позвівають, і виткуть полотно, то то
на сорочки ткали, на пошовки. Пошовки на наволочку
на подушку. Такіх наволочок не було, тіке свеї роботи,
свеї роботи шили, все було свеї роботи. А вже на штани, на деякого жакета чоловікам і собі, то вже красили
і ткали всяко, і кружечками, і поворотками, всяко накидали ти мєчаниці, така верстать була, і ткали, ото
шили, все було свеї роботи, бо такого не було.

Ф

СОРОЧКА  [Які були сорочки?] Були вишиті, були ткани, як ткали. Ткали, такі клитки були во по тому-во і
комірі Клалися, такі були комірі. Вже вишівали сюда
на груди, на грудях таку маленькую. [На грудях виріз
робили?] Угу. Просто так-о защіпалося, зав’язувалося,
отакі зав’язочки, ще такії робили з ниток – такі балабончики чіплєли. [Якими кольорами вишивали?] Всяко вишивали, тіке чорними і червоними, і вишивали
всякими, всяко було. [Чи робили вставки під рукавами?] Були з такого самого полотна. Просто вставляли
такі клинци. На плечах вишивали і сюда вишивали,
дальше, хороше було вишите. Вона в мене довго була,
а єднаю то забрали сорочку. [Сорочки були довгими?]
Сорочкі, вони ж не вбіралися наверха, а на їх вбірали
спідниці, а тут були такі светри. Такі безрукавці, хороші були такі светри, а до спідниців то все шили, лєнти
пришивали, із тими складками і лєнти пришивають,
пришиють. Чоловікам не так вишивали, чоловікам
вже вишівали во де, до шиї, стоячий такий. Ни так вишівали, як в жінок. Робили [манишку].

ІМ
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ. Пояс Пояс бив коло спідници. Пояс
ґузіком защіпався і всьо, а тутка светра насадиш і сорочку вишиту вбереш, і чоловікам вишивали сорочки. [Чоловіки ходили в лляних штанах?] Ой, всі ходили тоди в лляних штанах, все, ото спідниці, то ткали
тоже лляниї, красили на всяку краску. [Чим фарбували?] Краскою. Купували, прили, сіяли льон, був льон,
той льон трипали і терли, і прили, було попропрадаєш
аж палці от того прадіння, коврітком.
ВЗУТТЯ Даже я, я вже була дівчиною, так я і до клуба
ходила, то бувало повирєзуєм ходаки, «ходаки» звалися, з ниток, бо так то боси ходили все. А то повирєзуєм тиї ходаки і так хорошенько вив’яжеш чорниї
тиї-во, ходаки, а ниткою деякиї розовою обв’єжиш,
і таки вушка, до клуба ходили, танцювали. Життя таке
було. [У чому ходили взимку?] І постоли були, такиї
вже на базарі продавали, просто, як то тепер, я вже
казала, деякі пояси такії є, з єднаї сторони так як рєзіна, а з другої сторони так як трошки утєпльоний, то

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [Чи носили пацьорки?]
Носили. [Де їх брали?] Купували. До Молдави їздили, колись до Молдави їздили, за границею, в Польщі, отам наш був той-во, город для нас. Ще мій батько
тримав одо склеп, за Польщі, то їздив туда получати
товари. В селі ні в кого не було, мій батько тримав. То
ми тоді понабіраєм того зілля всякого, над самим Бугом посідаєм, а за Бугом корови пасуть, ходять поляки, а не давали ж тогда з ними говорити, то ми все пісні співали. То наш бригадір такий добрий був, казав,
знаєте, шо, покидайте граблі на другий день, бо як нас
пропускали за Польщі, то треба було паспорти, паспорти од нас забірали, тоди так вельми строго було,
зара’ не так. І покідайте граблі, і завтра ще приїдете,
і теє все не гребіть, хай гребуть ланка, а ви сидіте співайте. Він так любив добре співати.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Як прали одяг?] Такі були,
«трихусти» називалися, як то бочечка така, і туди покладеш, попелом поперисипаєш, і кіп’яток кипить,
і тим кіп’ятком поливаєш поверха, і воно так одварюєця хороше, і йдеш на возеро стірати. І підеш на возеро, позмерзається тоє все, на полонку, зімою, змерзнеш. Як стірали, я кажу, ото золили в тому трихустові,
ото була і стірка. [Прачом били?] Прачом – да. А як
без прачів. Прачі, як літом, то були такі стульчики, поставиш, це до возера ми ходили, в нас возеро во де,
близько, недалеко. Там возеро є Свитязьке, там все
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приїжжєють отдихати, туди нам дальше, а сюда, наше
озеро Полемецьке, то буде близько, недалеко, то літом
такі стульчики і прач, ше досі в мене прач валєється,
єдного онука забрала, каже, може, де коли мішки прати, і тим прачом, водою поливаєш, і тим прачом переш, іздушиш, іще пополощиш, іще раз, іще раз, і чистеньке, хорошеньке, висохне, і чисте, і хороше.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. До
вінчання то одне в другого позичали. Я сама як вінчєлася, то плаття позичєла в людей. І то яке плаття?
Пошили с простіні біленьке плаття і всьо. [Чи була
фата?] А фату, то фата ходила по всенькому селі одна.
То тій жінці все давали за плаття, бутилу горілки занесуть ци шо занесуть, і вона ту хвату давала. Ту хвату
вже зчіплювали якось так, не було як тепер, тіко візьмуть, дав ту хвату, а тут німа нічього. А тоді то хвата
була отак-о, сюди, хорошенько, і віночок, хороше вбірали, але ж була хвата одна тіко, на єї, на всеньке село.

с. Світязь

Записали С. Бубен та О. Матейчук 4 липня 2008 р.
у с. Смоляри-Світязькі Шацького р‑ну Волинської обл.
від інформаторки, 1939 р. н.
СОРОЧКА  Сами, пока я сама ше меньша була, то прєли
ці і ткали, кросна такії були, як ото в тєлєвізорі показують. В нас шили сорочки, рубашки, все. [Чи були
візерунки на чоловічих сорочках?] Візерунки були. Як
штани треба красити, краску купляли, бо білі були.
А вишивали, візерунки то вишивали, і я вишивала.
[Якими нитками вишивали: чорними, червоними?] Та
як я була, стала ото, раньше чорними, в матері така сорочка, шо чорними, червоними, а ми то вже разними
вишивали.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Чи носили раніше пояси?] То такі
були, крайки такі були. Такії були, але вже в мене немає
зараз, зоткали, такі вузенькії, як пояси, ото діти вповивали такими, цими поясами, шоб добре прив’язати,
шоб воно не тиснуло,
́ бо як ти шнурочком возьмиш, то
ж воно буде тобі тиснути. Отакий завбільш був пояс,
їх ткали, як така маленька дитинка, все, завязували,
бо, кажуть, шоб ножки були рівненько, все робили.
[Чим відрізнявся святковий фартух від буденного?]
То ж тасьма, то ж хто як зробить, так буде, хто зробіть, хорошо тримали на свєто, а я вже, щитайте, не
ходила в тих фартушках. В мене свекруха, хоть і так,
вони привикли вже, людина привикає, і їй хочеться,
шоб в фартушкові бути, не те, шо коло печі, а так, шоб
був фартушок. [Які були спідниці?] То такі ще, як я,
знаєте, буркі тканиї, тканиї такі, шо воно таке, стоїть,
бо ж шерстяниї,
а ткани вона хуже, такі стоять, грубиї.
́
ВЗУТТЯ Постоли були. Я ще в постолах ходила. Лапить
такий стає і такії вушка сюда доробляні кой-як були,
з липи, і вже сюда шнуречка того так зробить, отак
кругом, то тепер ті туфлі є, шо замотуюці так-о, а то
так-о. І то я ще ходила в тих постолах. Бидло пасла.
Було приженеш, аж сюди поврізуєця так-о, бо шо то
мокро. Хто там вже такий, так то купить де які черевики, просвіт отой. Як до церкви йде, то боса, а вже
там обує.

Е

Записали О. Васянович та З. Гудченко 15 червня 2007 р.
у с. Світязь Шацького р‑ну Волинської обл.
від Озимок Віри Василівни, 1957 р. н.,
та інформаторки, 1935 р. н.

с. Смоляри-Світязькі

Ф

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Прядка – ковороток. Баран – моталка. Намотується на баран, на піч кладеться, щоб
нитка висохла. Як уже ткали, то з барана намотують на
потак. Потак – сукало. Це по-сільському передниця.

ІМ

ВЗУТТЯ У старих сорочках рукава використовувались як гольфи, щоб нехолодно було. Внизу манжети
зав’язують навколо литки, а вище вже спідниця гріє.
Сорочка найчастіше портилась на подолі і на плечах,
а рукава лишались незношеними.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Колись фати не надівали, а із лентів готували квіточки.
Якщо дівчина виходить заміж, то повинна була на три
роки мати своєї одежі. У піснях весільних співають, як
одіті гості і молодий:
Доки ми стоятимем,
Землю ми топтатимем?
У червоних ми чобітках,
В золотих ми підківках.
Як приїхав молоденький на коні,
Впала його шапочка до землі.
Вийшла його тещечка вітати,
Та хотіла шапочку підняти.
– Не дай, не дай шапочки ти мені,
Вийде моя милая, дасть мені.
Вийшла його миленькая –
Шапку підняла.
Взяла його за рученьку,
В хату повела.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [Які зачіски робили заміжні жінки?] Як одружена, коси не можна було заплітати уже, дульку так закручували і все. [Які головні
убори носили жінки?] Хустки жінки носили. Я знаю,
мати моя отак на просто розділювалася, просто, і так,
і хустки, без хустки не можна було ходити. Спаси
Боже без хустки ходити.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Який був дитячий одяг?] Та
який тоді одяг був. Було тільки пелюшку, де розбирали
сорочку стареньку і ото замотували. Отак-о ноги замотували, отакі були, отакі завої робили, шматок, бо
пілок не було, отак-о замотає і зав’єже, і тут зав’єже,
шоб тепліше було.
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Апостолівський район
с. Велика Костромка

м. Зеленодольськ
Записала Л. Боса у вересні 2011 р., січні 2018 р.
у м. Зеленодольську Апостолівського р-ну
Дніпропетровської обл.
від Максак Валентини Антонівни, 1953 р. н.,
та Павлюченко Тетяни, 1971 р. н.

Е

Записали Л. Боса та Т. Павлюченко
у вересні 2011 р, березні 2017 р.
у с. Велика Костромка Апостолівського р-ну
Дніпропетровської обл.
від Колпак Євдокії Євтухівни, 1923 р. н.,
Борицької Валентини Іванівни, 1951 р. н.,
Маски Ніни Василівни, 1945 р. н.,
Бузок Юлії Петрівни, 1941 р. н.,
та Покровської Юлії Петрівни, 1941 р. н.

А мати бере хустину і зав’язує невістці. [...] Коли після
купання [батьків] привозили додому, садили на місце
молодих, бажали щастя, здоровля, кричали: «Горько».
Дарують смішні подарунки: віник старий з лєнточкой.

ІМ

Ф

СОРОЧКА  [Середина ХХ ст.] Одяг носили самосшитий.
Сорочки шили з лляного, конопляного та простого
[бавовняного] полотна, обов’язково оздоблювали вишивкою і мережкою. Сорочки поділялися на святкові
та робочі. Святкові шили з тоншого та білішого полотна, а робочі з грубішого. Відрізнялася і вишивка
на них. Жіночі сорочки шили з короткими та довгими
рукавами. Зверху рукава збирали пухликами, а внизу
робили складочки та чохла [манжети]. Також шили з
цільними рукавами. В жіночих сорочках мілкою вишивкою оздоблювали розріз на грудях, вставки на
плечах вишивали широко, по рукавах пускали букетики квітів, вишивкою оздоблювали також і чохла.
Вишивали хрестиком нитками муліне червоно-чорними кольорами. Сорочки робочі вишивали більш
скромно. Горловину робили круглою. Жіночі сорочки
шили довгими або до лінії стегна. Чоловічі сорочки
шили з прямими рукавами, вишивали хрестиком і
гладдю геометричними та квітковими візерунками
розріз на грудях, ворот, низ рукавів.

СОРОЧКА  [Кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.] [Ви
вивчали традиційний одяг Апостолівщини, які ж тут
характерні особливості його пошиття та оздоблення?]
Колись на Апостолівщині жіночі вишиті сорочки виготовлялись з домотканого, здебільше конопляного,
полотна. Були суцільними, так і [зшивалися] з двох
частин. Конструктивними особливостями жіночих
сорочок Апостолівщини є плечові уставки, тунікоподібна форма, суцільнокроєний рукав та кокетка.
Крій регіональних сорочок прямий, з уставками та
ластовицями, клинцями, що вшивалися у рукав для
розширення пройми. Був і виріз горловини – карє.
У жіночих сорочках вишивалися рукави, вставки, поділ та комір. Манжети рукавів сорочок та виріз горловини вишивали кольоровими нитками та чорним
плисом. На території Апостолівщини характерними
були лоцманська та чумацька сорочки, що відображала рід занять чоловіків. [У чоловічих сорочках] вишивалися груди, манжети, комір, іноді поділ. У чоловічій вишитій сорочці домінували червоний та чорний
кольори. У нашому регіоні сорочку носили навипуск
і підперізували плетеним чи звитим паском червоного або синього кольору з китицями. Гама кольорів на
Апостолівщині тепла. Більше червоного, ніж чорного.
Орнаменти яскраві, чорно-червоні на світлому (білому) тлі. Рослинні мотиви – квіти, букети і дерева.
Зображали птахів. Кольори ниток, якими вишивали
жіночі й чоловічі сорочки, – червоний, чорний, білий,
жовтий, зелений, голубий. У музеї «Оберіг» при Зеленодольській дитячій бібліотеці є вишиті вироби, оздоблені рослинно-квітковим орнаментом, який включає
в себе троянди, тюльпани, жоржини, лілії, чорнобривці, полуниці, суниці, порічки тощо, листя й грона дерев та кущів тощо. Також у нашому регіоні поширені
так звані «брокарівські» узори, вони не були яскравими, але квітами заповнювали майже весь рукав. Поряд
із червоним і чорним часто використовували жовтий,
зелений та синій кольори. Техніки у сорочках Апостолівщини – гладь, стебловий шов, ланцюжок. Харак-

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [Середина ХХ ст.] Спідниці у жінок були рясні, з фабричної тканини у смужку та клітку. Обов’язково одягали фартух. Чоловіки
обов’язково носили пояс з китицями. Штани шили з
фабричної тканини.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Середина ХХ ст.] На голові дівчата носили дві коси та стрічки, дівки – одні
косу, молодиці – платки, жінки – платки і кепури.
Старі жінки носили кепури темного кольору, а зверх
зав’язували платок.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Друга половина ХХ ст.] Садили [молодих] на кожух. [Коли
з молодої знімали вінок?] Уже привезли молоду до
молодого, погуляли, мати його заводе у світлицю, знімає фату, зав’язує хустку. Молода казала: «Дарую вам,
мамо, хустину, щоб ви мене любили, як рідну дитину».
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терними техніками в нашому регіоні було вишиття
низзю та ажурними мережками. Вишивки хрестиком
здебільшого геометричні, а також рослинні. Поширена в нашому регіоні техніка вплітання нитки в основу,
мала назви «переплітання», «зшивання», «перебирання», «снування».

Записала І. Коваль-Фучило 13 вересня 2011 р.
у с. Михайлівка Апостолівського р-ну
Дніпропетровської обл.
від Чеглакової Лідії Силівни, 1929 р. н.,
та Дробот Олександри Юхимівни, 1934 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[Друга половина ХХ – початок ХХІ ст.] [Чи готують
люди собі одяг на смерть?] Да. В мене вже все є, ну,
готовлю для смерті. Всьо одно колись умирати. Помили [покійника] і одягають, [у] те, шо носили. Напрімєр, я була в городі, я тут не була, в городі одягала,
як не можемо, шо здорова, не можемо одягти, то всьо
одно ложим [одяг у труну]. Раньше в нас не було такого, шоб шапку ложити, передіваться, а тепер ложать.
[Ще один комплект одягу?] Да. [Взуття клали раніше?]
Одівали на ноги. [І тепер?] Надівають, обязатєльно.
У мене в мами і папи [на похороні роздано] було по
п’ятдесят платків. Я в’язала [людей], скільки могла –
в’язала. Шо осталося – дома пооставляла. [В’язали
тих, що несли труну, чи всіх?] Це сейчас мало в’яжуть,
бо воно все дороге, а раньше, до реформи, як вільна
Україна стала, то в’язали багато. Ото, хто стоять – всіх
в’язали. Як [чоловік] Ніколай помер, то кума і Любка
сто платків пов’язали. [На яку руку в’язали?] На лєву.
[Якого кольору були хустки?] Любого. Раньше ситцеві, а счас шовкові, які єсть. Ніколай приснився раз,
наче у кухні. Я сидю, а він ліг отак, голову положив
мені на коліна. І тухлі в його були, сильно хороші. І як
рознесло його – не налазили. Пішли, нові купили –
сорок третій номер. А в його нога мала, він тридцять
дев’ятий носив. Принесли – не влізли, так я оддала
зразу його братові, хлопцям. Кажу: «Любко, забирай
їх, вони мені не нужні». А він мені сниться: «Ой, як
мені важко в ботиках... Аби в тухлях...».
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[Друга половина ХХ – початок ХХІ ст.] На воротах
[двору, де є покійник,] вішають полотенце, стелять на
перекрьостку, а платочки на вінки прив’язують і тім,
шо копали. Як мужчину хоронять, то можуть часи покласти, а жінці – сережки. [Покійника мають ховати у
новому одязі?] Новому. Ну, бува, шо нема, то в старому ховають. А бува, дають сусіди одежу, а я кажу, шо
нізя, бо вона одной ногой вже в ямі, як своє віддали.
То одна отдала та каялась, а тоді всі їхні почали чогось
вмирать. [...] Померла дівчина, задушили її, і сниться
вона матері ближче до сорока днів. І каже: «Шо ж ти
мені фати не поклала?». А вона каже: «Доця, а як же
ж, ти ж померла?» А та: «Нє, мамо, тут тоже є життя». – «А шо ж мені робить?». А та каже: «Мамо, завтра все найдете, вечером вийдете, у нас там іде траса
на Високопілля, пропустите дві машини, а третя буде
їхати воєнна машина, отдасте, вони все знають». Ну,
мати утром заплакана просипається. А хто це діло
підскаже, сама жінка, десь 60 років, вона до своїх,
до одної, до другої знайомої. Хтось їй підсказав, що
молодого неодруженого треба було ховать у вбранні
весільному, треба було, як молоду. Це все скінчилось
тим, що вона побігла по магазинах, скупилась так, як
на свадьбу. Все це в пакєтік, стоїть, бідна, жде. Проходе одна машина лєгкова, друга вантажна.Третя їде
солдатська, така військова машина, і що ви думаєте – солдати їдуть. Вона зупиняє і каже: «Хлопці, я не
придуркувата, от, в мене таке горе в сім’ї, отак дитина
приснилась». Дивляться хлопці друг на друга, один
мужик каже: «Давайте пакет». А вона питає: «А звідкіля ви?» – «Ми оце з Високопілля їдемо, хлопець на
навчаннях загинув». Отак-от жиніхом передали.

с. Михайлівка

с. Мар’янське

Записала Т. Павлюченко у березні 2017 р.
у с. Мар’янське Апостолівського р-ну
Дніпропетровської обл.
від Кравченко Ніни Сергіївни, 1932 р. н.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [Середина ХХ ст.] Фартух.
Запам’яталося, що до церкви люди ходили тільки
у новому одязі. Не в стираному, а в новому. Баби до
церкви вдягалися так: фартухи довгі та білі у тоненьку смужечку, внизу застрочені складочки, і кути були
закруглені, а були й ні. По краю фартуха оборка неширока. Спідниця. Спідницю одягали спочатку білу
ночну з вузеньким кружевом, зв’язаним гачком. Зверху спідниця довга (по щиколотку), з темної тканини.
Пояс. Зверху [спідниця була] на очкурі [тобто на кулісці, з протягнутою мотузкою]. На очкурі носили і
споднє [білизну].
ГОЛОВНІ УБОРИ  [Середина ХХ ст.] Платок. Особливо
запинали платок – кінці завжди ховали під низ платка. «Солошка» – вузлик зверху на голові, кінці закручували, не залишали їх; вив’язували платок на потилиці, робили вузол, і його ховали під спід. Зав’язували
платок під бородою, а кінці ховали зверху під щоку.

Дніпровський район *
с. Майорка
Записав С. Білівненко 10 червня 2010 р. у с. Майорка
Дніпропетровського р-ну Дніпропетровської обл.
від Нальоти Ганни Петрівни, 1927 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Сере
дина ХХ ст.] [Чи виготовляли самі колись полотно?]
Садили ж ото льон отойо у балці, була ото тут. При
колхозі було. То брали, мочили льон. Наші баби, прабаби – ті пряли. Прядку я знаю, була в Волоській, як
я мала була. Прядка була, ткали ото постилки. [З коноплі чи з льону?] З цього полотна, з цього прядива.
Прядиво таке високе. А тоді його мочили, тоді били.
Ну, всі робили. І баби, і чоловіки були. [Замочували
це прядиво в Дніпрі?] Та оце утотиво було, струмок,
течія прямо туто, в балці, вода прибула, так води було
багато. Прямо оце отут, у цій балці [прядиво мочили].
Довгенько мочили ж його, тобто накидали камінь,
щоб воно мочилось. А тоді де вони його дівали, я не
знаю, я не в курсі. [Чи був у Вас ткацький верстат?]
У нас тут не було, у Волоській у баби був. У батькової
* До 2016 р. – Дніпропетровський район.
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матері був верстат. Краскою красили [нитки]. [Де брали краску?] Видно, десь же брали, не знаю, де вони її
брали. Та й з бузини красили, варили її. Ну, видно десь
брали, я не знаю. Бо рядна робили хароші. Раньше одіял не було, ряднами вкривалися, саме рядно, скатерті
робили оці із полотна. Ну, зараз більш нема, нічого
нема. Зараз і то, зараз же коври кругом, то раніш ні в
кого нема. [Скажіть, чи були у Вас вівці, чи робили з
вовни нитку?] Були вівці, були. Та я вже замужем була,
та у людей були вівці. Сами стригли. Так ми стригли
з моєю кумою, оце як положеш вівцю та пострижеш
ножиком. За скільки одну вівцю [стригли] – та минут
за дваціть пострижеш. Ножиці такі. Ото взяв, положеш, пострижеш, а вона ото, як бєлка, вибіга. Була ото
кудлата, а як пострижеш, вона така. Це п’ядисятий год
був, п’ядисят перший, п’ядисят другий. Жарко – в оце
врем’я вже ми їх стригли. Жарко було страшне. [Їх не
купали перед цим?] Табун гнали пасти, і купали їх у
Дніпрі. Той, шо пас, той і купав. А ми стригли. А тоді
вовну все одно мочуть і перуть окремо після стрижки.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у родильному обряді. [Друга половина ХХ – початок ХХІ ст.] Раньше пельонки
були, не так, як зараз памперс, як покладуть, і сутки
[дитина в ньому]. Добре то для дитини?! А раньше попробуй пеленать, а зимой, де сушить ті пильонки. Не
було такого, як зараз, біднота була. Зараз хорошо дітей воспитувать. Це уже як год [дитині], так на кожух
кладуть, і шось там покладуть – і куди потянеться,
щоб знати. Оце було, а так. [Кожух вивертали?] Так
вовною вверх. Одяг у поховальному обряді. Кума собі
на смерть сорочку вишивала. Оце ж вона мого чоловіка сестра. Її фамілія Нальота Оксана Петровна. Вона
тоже вишивала, вона все робила, вона любила, я те
кажу. В вишиваній сорочці її й положили. Вже перед
самой смертю вона кончала оці «ночнихи» [спідні сорочки], оці густавки пошила сама, підтичка така з зубцями, це я знаю.

с. Олександрівка
Записав К. Біляєв 16 червня 2018 р. у с. Олександрівка
Дніпровського р-ну Дніпропетровської обл.
від Середенко Галини Іванівни, 1939 р. н.,
родом із с. Піщанка Новомосковського р-ну
Дніпропетровської обл.

Е

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] Без трусів
[малі діти ходили], сорочки були. [До якого віку так
ходили?] До трьох год. А більш нічого не було. В мене
діти були пострижені – оце у тут чолочка отака, а тут
пострижене. Я купляла вільветові їм костюмчики.
І досі і піджачки на горищі є, жакетики. Я зняла і показувала їм. Показувала Альоні, внучці. Це йому вже
шісдесят год, і такий жакетик це на товкучці брала, оце
я купляла вже [у Дніпропетровську]. [То Ви самі шили
чи були модистки у Вас?] Шила сама, дітям шила сама.
[У Вас була машинка якась?] Да, она і зараз, ота машинка, така ручна. [Коли її купили?] В якому, щас скажу,
в п’ядесят дев’ятому. Якраз колхоз переходив у совхоз,
і нам виплатили зарплату, і ото купили тоді гардероб
ми, машинку купили, диван купили за ті гроші, що нам
виплатили. Моя мама тоже шила, людям шила. Ну, була
матерія, було, купляли простині, красять ото на плаття.
Знаю, я була ще, було год п’ятнадцять мені. [Чим красили?] Краски купляли. Якось мала вже год п’ятнадцять,
це отаке врем’я, літо, купила мені мама на толкушкі
просте плаття. З марлі воно, вже проношене було. Ну,
наділа я отак у неділю, хлопці взяли на каюк мене на
Дніпро, як укинули з лодки у воду – я випирнула, я плавать вміла, так це плаття розлізлось на куски. Воно ото
таке старе було. Ну, кажу: «Мама дасть мені цього плаття». Не били вони мене, лаяли, казали: «Я дала сімсот
рублів». В еті роки були, і позика була, і облігації були,
а нас четверо. Де можна було взять? Біднота. Дятько в
мене служив у Фінляндії. В галіфе, у ціх штанах прийшов із служби. Тільки прийшов, а тут ця війна началася, і зразу забрали і мого батька, і того дятька. [Як він
одягався?] Довго ходив в галіфе, в нього багато орденів
було, він в Фінляндії заробив і же в цій війні, повернувся. [Чи ходили тоді у вишитому одязі?] По-простому,
в вишитому не ходили. [Коли вишите одягали?] Не
знаю. Я так і не помню, щоб одягалися мужщини у вишите. Жінки ходили в вишитих вещах, бо я сама, як год
п’ятнацять було, вишиту [сорочку] носила, було вистрачено, або кружево, кружев’я були. А мужики – не
помню. [Як одягалися старші жінки?] Всі одягалися,
спідниці були, «парочки» були, яка раньше одежя була.
[Що таке парочка?] «Парочка» – це одинакова кофточка і спідниця в складочку. Так вони стоять, оті складки,
а там квіточка висить. Українське було.

СОРОЧКА  [Середина ХХ ст.] [Чи шили дітям одяг зі
старого, порваного одягу?] Розпорювала і клала, і вирізала, і шила [мама] нам сорочечки. Незаміжні [дівчата] – вишиті рубашки носили. Вона сама вишивала, сама надівала її, і ходили. Раньчє у полотнові ходили. Самі ткали його, сами й ходили. [З льону чи конопель?] Льон, із льону. [Чи вишивали собі сорочку?] Да,
сорочку вишивала. Хрестиком вишивала. Цвіта – де
листочок, то зелене, а де ж те, чорне і красне. «Муліне»
називалось. А на низу ж у неї раньчє спідниця [була],
а там же таке і кружево, і вишита, чорна і красне, така
сорочка. [Чи виглядала з-під спідниці сорочка?] Да,
виглядувала. [Сорочка довга була?] Довга сорочка,
і там же виглядує [знизу]. В сорочці вона то ходила,
а спідницю надіває рясну, і там же було кружевце в
неї, сама вона зробила і вишила. [Кружевце внизу
спідниці?] Не спідниці, а сорочки. [Кружево купили в
магазині?] Та чи магазінне, чи самі [в’язали]. Я й сама
тоді крючком в’язала. [Який розріз пазухи був?] Нє,
не було. Це вже в таких молодиць, які дітей кормлять,
то розрізані тутечко були, по центру. А у молодьожі,
то сорочка обнаковенна була. [Без розрізу?] Без розрізу, і з рукавами такими. [Чи довгі були рукави?] Довгі.
[Рукава пишні, призібрані були?] Було, призбораті,
було все. Хто як придума’, так і шили собі, які матеріали були. [У дівочій сорочці комірець був стоячий?] Нє,
такого у дівчат не було, стоічків не було. Просто одна
сорочка та й годі. [Який комір був у чоловічих сорочках?] Воротнічки-стоячки. Стоячий воротнічок, вишитий, із китичкою, тут зав’язується, і пішло дальше
вишите. [Маніжка?] Да. [Якими кольорами вишивали
чоловікам?] Чорне і красне. Зеленого не було. Чорне
і красне, біш ніякого не було цвіта. Воно ж не к ліцу
разноцвєтне мужчині. [Які орнаменти були?] Як тобі
сказать. Кубіками якими-то. Не цвіточок там такий.
[Яку сорочку жінки носили?] Всігда в ніх були полотняні сорочки. Ну, це вже як ідуть гулять – вишите надівають. [Буденні сорочки вишивали?] Їх не вишивали. [Сорочки у старших жінок теж довгі були?] Довгі
були, довгі були. Та й підтички були, все було в їх.
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в кого було з кожі, а то як із ската. Як воно називаєця,
я не знаю. [У черевиках ходили і чоловіки, і жінки?]
А чоловіки в тухлях ходили і в ботінках.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [Середина ХХ ст.] Очіпок. [Що одягала на голову заміжня жінка?] Очіпок
надівала, оце таке воно було [називалося, «зборник»].
[Таке, як шапочка?] Як шапочка. Ото надіває. Чи воно
на розиночкі в неї було, чи зав’язувалося. Очіпок надівала і платок зверху. Його не видно було, очіпка того.
Платок. [Що взимку жінки одягали на голову?] Тіки
платки теплі, шапків не носили. В городі, може, хто
там і носив. А не носили в селі. Шапка. [Якими були
чоловічі шапки?] А шапки тоже ж ото такі – то з кролика, ушанки. Тут, на лобі, і оце отако зав’язувалася.
Кашкет. Ну, а фуражку вже тоже [чоловіки носили],
сами шили фуражки. Да, і пувичичка отут на середи
ні. Отако ж, косиками, косиками – така фуражка була.
Картуз – це вони літом ходили. Бриль. Брилі були
солом’яні, це літом кому жарко, хто вмів в’язать. Зачіски. [Чи заплітали дівчата на голові коси?] Косу
плели в одну і в дві. [Чи заплітали стрічки?] Лєнти
заплітали. [Якого кольору вони були?] Красне, дужче красне, і синю [стрічку]. [Як стриглися чоловіки?]
А мужики всігда стрижені були, не ходили патлаті.
Красіво так пострижені, я бачила, і все. Мій батько
красиво всігда стригся.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС  [Середина ХХ ст.] Спідниця.
[Спідниці однотонні були?] Однотонні, однотонні. Рябих не було, не було. [Які кольори переважали?] Чорні. Темне, темне все було. А стірать тоді чим! Тоді мила
не було, нічого не було. [Як шили спідниці?] У складочку. Оце бачиш яке було – в складочку, в складочку,
а тут пояс і застібалося. Оце такі спідниці. І так шили,
шоб видно було підтичку. Фартух. [Чи одягали поверх спідниці фартух?] Передник «називався». Надівали і вишитий передник до спідниці. Полосочку внизу
вишиють. Квіточки понашивають і все. [Як оздоблювали низ фартуха?] «Мережка» називалася. [Крючком
зв’язане?] Голкою шили. Плахта. Плахти носили. Як
же красиво надівала! Як вийдуть, надіне сорочку вишиту, вона ж і тут вишита, і плахту надіне ще. А плахта ж коротча. [З якого матеріалу шили плахту?] Бувало, я помню, отаке було, красна. Сукно якесь, сукно.
[Куплене?] Канєшно купляли. Все в Номосковськом
купляли. Штани. [Чи ходили чоловіки в полотняних
штанах?] Полотняні були. Покрашені бузиною. Сами
красили. [З домотканого полотна?] Домоткане. Наткали на верстаку, наткали і покрасили, а тоді шиють. [Як
фарбували бузиною?] Бузину нарвуть, її потовчуть,
зварять і туди кидають, і варили. [Полотно варили?]
Да, полотно варили. І сподники [чоловіки] носили. Тепер «спортивні» називають, а тоді сподники. Біш нічо
не було такого. Сподники білі і всьо. Пояс. [Які пояси
одягали до спідниці?] Були. Оце такі пояса, як в нас.
Зав’язувався. В кого зелений, в кого красний. [Чи широкий був пояс?] Широкі, широкі, як в нас. [Близько
десяти сантиметрів?] Да, отакі були. На кінці бобончик висів.

Ф

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [Середина ХХ ст.] Намисто. Намиста, страшне, носили, красного багато
було. [Намисто коралове?] Я не знаю, як воно називалось. [На одній ниточці?] І на одній. По-всякому
було, в кого яке. Я не знаю, з чого його зробили. [Чи
виготовляли намисто власноруч?] Нє, самі не робили.
Сережки. А серги були. І про́сті в нас, і в мами серги
були. Перстень. [Чи носили персні, каблучки?] Носили. Та золото ж. [З камінням?] Із камінням хто носив,
і золоті носили, і серебряні. В кого який достаток був.

ІМ

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Середина ХХ ст.] Корсетка. [Чи
носили безрукавки, корсетки?] Да, да було. Плюшові
і ще й вишиті. А ззаді збиране таке було. Таке ряснерясне тут іззаду. [Яких кольорів вони були?] Основне
коричняві й чорні. І вишивалось напереді отуто. Це
дівчата носили, молодиці носили. [Чи носили корсетки заміжні жінки?] Носили.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Середина ХХ ст.] Кожух. [Чи носили
кожухи, свити?] Кожухи були і свитери були. Саме
луччє – кожухи були. А з чого вони вичиняли кожухи,
я вже й не знаю. А були в людей. [Можливо, з овчини світлого кольору?] Та і світлі були, були й коричняві. [Чи довгі були кожухи?] Були в кого довгі, а в
кого такі. [Такі кожухи і жінки, й чоловіки носили?]
Жінки нє. Кожухи – це чоловіки носили. Куфайка.
А жінки шили собі такі, як на празник, вроді б то, так
шили собі [куртки]. Таку, як кухвайка, тіки воно таке,
як воно називалось, я вже не знаю. Курточка така, не
курточка, з чохлами тутечко, з пувицями. Суконне
шили, на ваті.

ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Чоботи. Чоботи хромові
носили дівчата, дуже хромові. Бо мій рідний дід із
батьком шили. [Що взували чоловіки?] Тоже хромові чоботи надівали. І ото ж отаке ще напускали, униз
штани. Валянки. [Що носили взимку?] Валянки шиті
і галоші. Биті – мало в кого було, а то більше шиті валянки. [Ваш батько шив валянки?] Нє, мій тіки чоботи шив. А те люди шили другі. Черевики. А літом черевики [носили]. Черевики називалися, самошиті, із
сукна. [З чого підошва була?] А підошва була, знаєш,
як із ската. [Чи була підошва зі шкіри?] Нє-нє, це рідко

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] А нижня
білизна була, кроме сорочки. А тоді носили ретузи.
А було, бідні жінки й без того ходили. Мучення було
жінкам. [Які носили плаття?] Пізніше плаття шили,
конєшно. Матерію набирали, яка хоч була. Матерії полно було, набирали. І штапель, ситець, і крепдешин
був – все було. А штапель, то як появився, в каждого
штапельне плаття було. Те вже забросили – ті юпки,
ото вишивання те. Це вже в пійсятих годах. [Як прали
одяг?] А як стірали, я тобі розкажу. Отаке «жлу́кто»
називалося, із дерева. Ну, напрімєр, отаке: видовбувалася дірка там. [Як у колоді?] Як у колоді. А називалося «жлукто». І там ото кидає туди всю одежу, яку нада,
шоб вона це пропарилася. І вони кидали в те жлукто і
лили кипяток, і попіл із сояшників.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Середина ХХ ст.] [У що одягалася наречена?] Така красива була нівєста, на неї не надивиться. Коса ж у неї, коси
ж не одрізали раньчє. Уплітали п’ять лєнт – красну і
зелену, голубу, і там я знаю, жовту. Ну, в общім, багато
лєнт вішали – п’ять штук вішали. Оце вже поже – вже
тіки три стали вішать, а тоді і одної не стали вішать.
А раньчє вішали побагато лєнт, а то тіки отак вінок і
лєнтів, лєнтів, страшне, стіки було. [З чого робили вінок?] А вінок робили оце з воску, восковий. Таке красиве, білий воск, і покрашений він, і цвіточки. А оце ж
хвата до того ж красиво зроблена, як тобі не передать.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Середина ХХ ст.] Плахта. [Чи чули
Ви таке слово «плахта»?] Чула, шо плахта, ну, не скажу,
шо воно таке, не скажу. Спідниця. [Якісь давні спідниці у скрині Вашої мами лежали?] А, так. Я ж не знаю,
як вони, той матір’ял називається, ну красиві, канєшно, красиві. Таки, як бархат, вони як бархатні отако,
а блищать, а ізнизу ще кайма така, спеціально для тієї
юпки вибирали, шо низом, і тоді красиво оце ж. Та,
общим, дуже красиви були. Ну, я вже як підросла, то
вже ніхто не носив [таких спідниць] абсолютно.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Середина ХХ ст.] Керсетка. [Слова «карсет» або «карсетка» Ви чули?] Чула, було у нас
дома, було. Карсетка – ну, вона лежала у скринях. Тоді
ж шихванерів не було, а в скрині вона всігда лежала. І я ото ж мала, а як нема матері, так я ж одкрию
і витягну, і хочеться ж подивиться, воно ж красиве,
зроблено красіво, із тими отакими хвилями отуто-во.
Було в нас, ну я ніколи не бачила, шоб у нас у селі носили їх. Уже вони просто лежали і все.

Ф

с. Котовка

отой попел брала, сипала на те полотно, а тоді заливала кип’ятком. І оце вона так одбілювала, як літом.
А як зімою – то вона вистилала на сніг і снігом ізверху
прикривала, шоб було біле – оце я знаю. [Це в Котовці
було?] Ні, це було Сумська область, Роменський район,
село Мокіївка – я там родилася. І оце я заповнила, шо
я ж у школу ходила, і оце усігда верстат у нас стояв у
хаті. І мама оце, як же ото, як лодочка, тіки біга сюдитуди. [Човник?] Човник, ага, човник. І вона ногами ото
надавлює педалі, і він то вгору – то вниз, то вгору – то
вниз. І ото ткала такі, ну січас же коври, а вона ткала,
як коври, такі з усіма нитками, міняла нитки. [Рядна?]
Ні, рядна такі оце ж, як коври, були, у нас січас коври,
а тоді рядна такі були цвітасті, такі у цвітах красиві,
шо куди там. Та січас того немає. [Чи ходили старші
жінки у виготовлених з того полотна сорочках?] Ні, не
помню, не було в нас такого, не було.

Е

Уся в неї голова, як у шапочці. Як воно там збиралося –
зборики, зборики, зборики. Таку красиву зроблять її.
А хвата длінна-длінна. Як і тепер єсть такі – і тоді такі
хвати були. [Стрічки поверх фати чіпляли?] Не поверх
хвати, а під низом, під низом. І плаття біле. І туфлі білі
були. [Плаття були куплені чи пошиті з купованої матерії?] Шили, шили, самі шили. [З якої тканини шили
плаття?] Шовк білий був. Красиве плаття було, з длінними рукавами. Як вже сестра моя виходила, з пійсятого году, замуж – хвату поцепила отакусіньку [коротеньку]. К чєму воно, ну, нашо воно?! То вобще ніякої
не цеплять... [Як виготовляли воскові вінки?] Не знаю,
бо в Новомосковську купляли ті віночки, вони впаковані в коробочки були. Готові купляли. І молодому
цепляли, і молодій букет, і старшій дружці, і бояринові. І лєнти, поперев’язують красними [свідків весілля
через плече]. [Як був одягнений молодий?] Молодий
у костюм удівався, як хароші такі люди були, заміжні,
ну, як тобі сказать, багатесенькі. Костюм гарний, було,
надіває. І тухлі, і все було. [Костюм темних кольорів
одягав?] Да, темні були. Молодому рубашку [дівчина]
вишивала. Все готовила йому. Буває так, молодому
пошиє і воротнічок, і сюди ж отак красиво. [Маніжку?] І манишку вишивала красиву крестиком.

Записав В. Щибря 27 серпня 2018 р. у с. Котовка
Магдалинівського р-ну Дніпропетровської обл.
від Самодриги Таїси Михайлівни, 1939 р. н.,
родом із с. Мокіївка Роменського р-ну Сумської обл.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Середина
ХХ ст.] Сіяли коноплі, а тоді як вони виростали, зрізаємо і в отаки пакунки їх складаємо і веземо на озеро.
На озеро везем, і там глиною його зверху, у воді воно
лежить, і глина зверху. І оце воно мочиться там, ну,
я не скажу, скіки воно, та, мабуть, неділь дві мочиться.
Тоді додому привозимо, висушуємо. І такий верстат,
оце ложиш, візьмеш штук чотири і верстат, ногою
надавлюєш – він сюди-туди. І він стука, стука, стука,
оббиває ту усю зверху шкуру. [Кострицю?] Кострицю, да, кострицю. А тоді мама його, я не знаю, як вона
там робе, шо воно на ту... До прядки їще ж та...Воно
таке ото до прядки... Ну, отака висока і така як щітка.
[Гребінь?] Гребінь, гребінь. На той гребінь вона його,
пропуска через отой гребінь оцю усю, як костриця
обіб’ється, і тоді із гребеня вона тоді суче, якось воно
в неї получається, цей гребінь стоїть, і прядка стоїть.
І вона з гребеня на прядку, переходе воно. І на той вона,
на прядку тоже – ногою круте, і уже воно сучеться, та
нитка. Оце сучеться нитка, а тоді з ції нитки ото воно
ткає полотно. [Пряли на веретено?] Да, і на веретено.
[Яка різниця – пряти на прядку і на веретено?] Я ж не
знаю, не буду казать, не в курсі діла. Мабуть, у п’ятий
клас я ходила, як виготовляли оце [полотно]. Оце мама
ткала на верстаті, верстат спеціальний у неї дома був,
і вона ткала. Натче полотно лянне біле, а тоді вона вибілювала його ще. Такий, як же воно називалося, не
«казан», а «чан» такий здоровий. І вона туди полотно
клала, а тоді воду гріла і попел той, шо вона топила,
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Середина ХХ ст.] Кожух. [Чи носили
на Сумщині кожухи?] Кожухи – ні, там не було, не бачила, там не було. [Як Ви вже сюди переїхали, на Дніпропетровщину, то тут, можливо, щось подібне носили?] А нє, це я п’ятдесят год уже тут, так шо не бачила
ніде нічого. І в свекрухи не бачила, шоб оце було таке,
шоб вона носила, не бачила ніколи.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Середина ХХ ст.] Очіпок.
[Чи знаєте, що таке «очіпок»?] Це на голову очіпки.
Знаю, чула, очіпки, ну уже забула, не сображу, уже не
сображу, шо воно. Зачіски. [Незаміжні дівчата запліталися чи ходили з розпущеним волоссям?] Заплітали
всігда в косу, ніколи ж з розпущеними волосами не
ходили.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Друга половина ХХ ст.] [Чи ходила молода запрошувати
на весілля у вишитій сорочці?] Було, да. Це всігда та
молода іде у суботу. По-моєму, в суботу іде молода із
дружкою, іде просе, до кого треба їй, то вона всігда заходе у хату і просе. А ми уже малі, нас не приглашають, нічого, ми сами біжимо, то як свайба. Машин же
ж не було, кіньми, кіньми везуть оце молоду, і оце ж і
звонок іспереду, і оце ж як їде, та усе село біжить. Дітвора, вся дітвора біжить, і оце як свайба, то під двором дітей більше, чим взрослих. [Чи підперізується дівчина рушником, коли йде запрошувати на весілля?]

www.etnolog.org.ua
Магдалинівський район

с. Чернеччина

воно на сонці, тоді біле воно стає, воно м’якше стає.
Усе сонце своє бере. Його білили десь, може, тижнів
два. [...] На березі отам вибілювали його, виносили,
вистиляли цілі рулони. Там же ж бригада була, а ми
жили там, і оцього ж прядива наносили. В колгоспах
вирощували. Такі горстки, вони стоят, стоят, стоят.
А тут іде Івана Купала, а його перед тим тіки зібрали, звозили биками, поставили, щоб воно висихало,
а тут болото рядом, будуть туди його мочити. Ну, вобшим це процес. Ну, а Івана Купала, ну і зібралися, там
дівчат мало було, а хлопців багато, ми таки на полуострові жили. І хлопці старші, то вони пошті всі тут
лежат [тобто, упокоєні на цвинтарі]. І шо ж, костьор,
і плигати в бурчаку, ото ж хлопці зібрались. Ну, горівгорів костьор, нема ж і дровини, нема, де ж? Пішли набрали-набрали того прядива – костьор під небо, хлопці стрибають. Сіяли прямо в колгоспах, були поля цілі
тії коноплі, ніхто не користувався отим опієм, ніхто.
Та воно пошти і в кожного дома було.
СОРОЧКА  [Середина ХХ ст.] [Чи носили полотняні сорочки?] На людях бачила. Ми ще брали їх у старих,
старіших іще людей. Ми брали [участь] в художній самодіяльності, брали ж оці полотняні сорочки вишиті.
Були такі, як вона називалася, «підтичка» чи як, ще
виглядала з-під спідниці, отак вишиті. [...] Сорочка ця
ж була, мода така була, сорочка була, і вона виглядала
з-під, я не знаю як воно називається, воно якось так
називається, не спідниця... [Плахта?] Во, плахта. З-під
плахти виглядало, узор шоб [видно було], і тут же ж
узор. [...] [В яких роках ще можна було побачити стару бабу в полотняній сорочці?] Ну, це були тридцяті
роки. А після війни вже не ходили. [Таке вбрання уже
лежало по скринях?] Його просто не було чого складати, його поміняли тоді вже, його порозмінювали під
голоди і під війну. [...] Вишивали при мені сорочки, вишивали. У нашу хату приходили мої сестри старші від
мене: одна на сімнадцять років, одна на тринадцять.
І оце та, шо на тринадцять років, вона дуже гарно вишивала, співала. І сюди приходили дівчата. Увечері
сидят, десь там каганець [горить], сидят, вишивают
усі. І мама в тім числі. [Чим вишивали сорочку?] Муліне було. Купляли дуже дорого муліне. Ну, хто красив,
красили буряком, красили бузиною, чим могли – красили. Ну, купляли муліне. [У селі купляли чи десь їхали по нього?] У Нехворощі був райцентр колись, і там
були магазини, вже я це знаю, були магазини такі, шо
туди завозили усе. [...] Я помню, вишивали муліне, муліне, ну тільки воно не було дуже разноцвєтне, воно
ж таке було, ну, може, до десятка кольорів, більш не
було. Ну, компонірували, як воно те. [...] А вишивали,
казала мама, воно ж неграмотне, і все каже: «Я в церкві як побачу на комусь узор гарний, то я перещитаю
хрестики так і так, і так і так, а тоді прийду додому.
А тоді споминаю, а тоді возьму, ага, нашила. Наче й
так, наче й не так. Тоді начинаю, ага, тут оцей хрестик випороти, а оцей добавити, і получався узор». [...]
[Бачили такі сорочки, що шиті білими нитками?] То ж
була. Ну, білим по білому – це по цей день вона дуже
славиться вишивка. У нас Східна Україна – український цей одяг був у моді. Він був у моді, бо не було в
чому ходити. Не було другого, а те шо, понімаєте, тут
уже вихожували із того, шо є по місцевості. Там вони
більше, Західна Україна, вона більше схильна до цього
всього – і була, і осталась.
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Да, да. [Яким?] Так, ну я не знаю, чи вишитим. Ну, вишиті. Ну, чи куплений, чи він зроблений, оце тканий...
Може буть тканий, оце знаю, шо вишиті рушники.
Підв’язана вона красіво, вони [рушники] розшиті такими красними нитками і чорними. Одяг у поховальному обряді. [Друга половина ХХ – початок ХХІ ст.]
[Що з одягу старі люди готували собі на смерть?] Не
знаю, не буду казать. Я вже як сюди переїхала, так уже
ж мама постаріла, і вона мені всігда: «Ти мені платочки
купи на смерть». Такі, як же вони називалися, жовті в
цвіточках, вони дешеві були ранше. А [мамина] сестра
сердиться, страшне. А вона: «Ти мені полотенця». То я
ото махрові полотенця [купила], начали появляться.
А в мене знакома була продавцем тут у продмазі, та
я ото їй заказала: «Візьми, вони невеличкі такі, може
сантиметрів по шіісят, по сємісят. Мені десятка два».
Я заказала, ну вони мамі й не понадобилися, бо сестра
перша вмерла. Мамина сестра перша вмерла, і вона
все туди оддала. [На Сумщині ховають покійників у
взутті чи без взуття?] Ні, так ховають, як і тут. [У взутті?] Угу, да, у тапочках чи в тухлях. [Полотно клали поруч у труну?] Нє, нє. Я їздила, як мама вмерла, це вже
давно, їздила туди, то нічого такого, так як тут, так і
там, ніде нічого не кладуть абсолютно.

Ф

Записав В. Щибря 27 серпня 2018 р. у с. Чернеччина
Магдалинівського р-ну Дніпропетровської обл.
від двох респонденток, 1943 р. н.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Середина ХХ ст.] [Чи вирощували у Вашому селі льон?]
Льону в нас не було. У нас же не сіяли, тут же ця частина України – вона льоном не займалася. Я ж кажу,
шо прядіво, конопля [висівалась]. [...] Оце ж тепер
наркотіки в ньому найшли, а тоді росло те прядіво,
росло. Його збирали ми. Між ним була плоскінь. Це
дві разновидності. Воно, навєрно, запилялося якось
те. Ну, прядіво дуже високе. Воно отаке заввишки.
Ми його збирали. Ми діти були, і нас заставляли його
в’язати [у] такі ті снопики. Плоскінь тоді замочували,
були береги, замочували і тоді терли. Це якби січас,
так хто зна’ як. Коло печі, піч відкривається, шоб пляку ж туди тягло, і оце ногами оцими як попотремо оті
[стебла], а тоді виходим надвір, його вичісуємо. Тоді
такий гребінь, і ото на гребінь тоже вичісуєм, вичісуєм. А прядіво, я даже не знаю, де його дівали. Ну,
в основному воно, мабуть, ішло на топливо, бо воно
товсте було – стебель, а плоскінь – тоненька. І ото
плоскінь пряли на веретено, пряла мама клубки, а тоді
така муташка – мотали. Все це заставляли дітей. Діти
тоді були приучені до роботи. І тоді брали верстат і на
верстаті ткали. У хаті ткали. Хата невелика була, укопували в землю верстат, бо не влазив. [Як білили полотно?] А білити полотно – робиться кладка така, вона
пожизняно в воді. Ну, така дерев’яна, таке вирізане з
окації або чого-небудь, і воно ж годами там. І ото тоді
праник, і замочуєм. Скачуєм отак, не скачуєм, а по
півметра отак кладем, складаєм-складаєм, ну, його сувійчик такий. Тоді ж на ту кладку [ставимо], і ото праником, воду ллєш і праником-праником-праником
побалтав-побалтав, ше праником, ше праником. Тоді
на траві вистелили, і ото разів два-три, ну, скільки,
коли заставлять: «Ану біжи, – каже, – побіли». І ото
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без батька росла, то ходили, в чому було в нас. Робочі ботинки, нас троє було, всі троє ходили в одних
ботинках.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Середина ХХ ст.] Хустка.
В основному вирізали [узори] на хустках. Хустки тоді
були з батісту. Не помню я, шоб були з полотна, а з батісту. А батіст набирався. Батіст – це така тонка-тонка, дуже біла така [матерія]. [Чи ходили заміжні жінки
без хустки?] Не ходили. Воно не того, шо запрещали,
а того, шо так було. Капур. Я ше помню, старіші люди,
від моєї мами старіші (мама була з шостого году,
а то, може, там тисячу вісімсот дев’яносто якогось),
так вони носили капури. Капур такий шиється. Він
в основному темний. І ото коси, воно ж не стриглися
колись, косу [закрутили], і ото капур надівали. Чим
вони його прикріпляли – не знаю, ну ходили в такому.
[Він схожий на шапочку?] Да, да, воно, як шапочка,
но тільки на косу. [Одягають капур, а поверх хустку,
так?] Да, в основному да. А як вона дома шось робе,
чи шо-небудь – в’язали [лише капур] і все, то жарко
ж тоже [як іще хустка зверху]. [...] Старші люди спали
в капурах. Одівалися тут під низ, як оце щас ходять,
трошки глибше воно, жіночий – він же ж був глибший, по вуха. А це був капур самий настоящий. Він
не був дуже такий розкошний, красивий. Шили його
й більше носили пожилі жінки, які заміжні вже, старіші. Вони в капурі і спали, бо я знаю. Вони ще і спідню
[білизну] не знімали ніколи, всігда спідниця там спідня, спеціально вони в них спали, потому шо вони боялись. Бо ми взяли свекруху вже, то вона у нас. Ми її не
роздінемо ніякими судьбами, вона не могла спати без
того. Каже: «А як пожар?». Вони вдіті, вони так всю
жизнь, люди прожили в страху такому.

Ф
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [Середина ХХ ст.] Плахта.
Плахту я бачила – як оце січас декоративне [покриття] на стульці, то воно отаке було, ну тільки ж воно
пошито було з запасом отак і все. [...] Фартух. Я дивилась, оце ж у нас скіки приїжджали, були колгоспи,
приїжджали у нас із Західної України люди на роботу найматися. Я знаю, оце тут була кладова у нас, тут
вони получали продукти. Я в садіку робила, то вона
прийшла, треба було получити сахар. Там говір зовсім
відрізняється від нашого. А ні в шо вже взяти, а вона
каже: «Та підождіть, я зніму припинду і візьму сахар».
Той кладовщик вобщє очі витріщив. Я то жінка, і вона
жінка, це ж думаю, таке погане слово, коли це фартух називається в них «припинда». Спідниця. [Ви бачили плахту?] Я – ні, в нас спідниця, обгортка така,
обгортається. Ну, оце ж так. [Яка вона, розкажіть?]
Вона була яка? Просто така, кусок матерії, на вуглі там
якась вишивка була, на одному вуглі, верхній він повинен, і підперізували його. [Чим?] Ми вже підперізували, шо було вдома. Пояс. Були такі пояси. [Фабричні
чи домашні?] Та, воно все домашнє ткалося. І пояси
вишивалися. В основному хрестик і гладдю вишивали. [Який завширшки пояс був?] Отакий десь, на долоню, да. До войни, при німцях ото [в них ходили]. Ну,
це вже ми, вже хай ми старі січас, на сучасне врем’я,
ну, на той період ми його не знали. І я ж вам кажу іще
раз, що у нас така місцевість, шо цим у нас дуже не
займались. В нас більше сільське господарство, а на
одежу – хто шо, хто приносив й нам, я знаю, хто віддавав із города.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Середина ХХ ст.] Корсет. [Ви бачили такий безрукавний жіночий одяг, як корсети?]
Бачила. Ну, воно таке у стан, тут такі зборки, хто як
придума’, не то шо як придума’, ну, це була празнична
одежа. І тут таке, як желєтка вона. А тоді ж тут сорочка ж та і плахта [одягалися], і все. Корсети були, вони
передавалися з покоління в покоління. Того, шо не
було нічого. І вони вишивалися. Купляли муліне, харошим муліне вишивали. Тут вишивали – тут приталено, сюди розкльошено. Свого рода одежа. Я оце Вам
хочу сказати, ну, не скільки ж то я застала. Оце оцей
«Лісапєтний батальйон». Ви його бачили, ну кому він
нравиться, кому не нравиться, просто я бачу, як вони
ото співають: «А ми такі прикольні...». Так воно є оце
на них, на подобія одежа – да. [Корсет на спині був
рясніший?] Ну, хто як придума, по фігурі.
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Середина ХХ ст.] Кожух. Чинили кожі.
[Яких кольорів шили кожухи з неї?] Отакий, як оце
кукурудза, жовтуватий, да, вичинка. [Прямий той кожух?] Нє, разні. Я не знаю, в нас не шив ніхто тоді.
В нас не шили, ну діло в тому, шо кожухи були. Вони
ж передавалися з покоління в покоління, це розкош –
кожухи. І смотря з чого ж, як воно. Розкльошені – я
знаю, в діда Пилипа був отакий – широкий, оброблений знизу смушком. [По спині зборка була?]. Призібране у талії, да. Оздоблювали, як могли. І на рукавах,
особенно женські. Ну женські – вони такі полушубки
були, а в мужчин були такі за коліно. Чумарка. У мужиків чумарка була.

ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Черевики. [У чому ходили
взуті?] Босі [ходили]. [А багатші що взували?] Я не
знаю за багатших. Ми вже ходили, як би Вам сказати, після війни. Ну, вона була з батьком, а я вобщє

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Середина ХХ ст.] Дукачі.
[Які прикраси жінки носили на шиї?] Це як до церкви йшли, то я знаю, [що носили] дукачі. Дукачі – це
рублі, рублі й припаяне вушко. І ото, може, їх десяток
чи скільки. Канєшно, воно важке. Хрестик. Хрестики
в усіх були. Хрестики обикновенні. Січас носять із-за
моди, а тоді носили просто по убіждєнію.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.] Як уже стало більше життя трошки
налажуватись, [старий домотканий одяг] викидали,
його не зберігали. Старе вмерло, а молодь уже пішла
по-другому. Наприклад, у нас у дев’ятому класі чи в
восьмому (це був п’ятдесят сьомий год), появилась
шкільна форма. Січас джінси драні – школьна форма.
Да, десь п’ятдесят восьмий-п’ятдесят дев’ятий, ми в
шістдесятому закінчили, оце вже появилась шкільна
форма. [Коли почала з’являтися білизна?] Та труси
були, ми ходили. Я щас Вам скажу. Все-таки питання
щіпітільне, шо зробиш. У нас був Котівський район.
Та було воно й до війни, я займалася спортом весь
час, так ми ось в Котівку їздили, то були панталони.
Я знаю, шо не було спортивної форми, і ми ж босі (на
ноги тоже не було нічого), то панталони були вже.
Плаття, яке там плаття не було, то його впихали в
панталони, і так ми бігали на спартакіадах. [Яка тканина була колись?] Уже трикотаж був, з хлопку було.
Хлопок був, і вже появився штапель. І лянні були появилися, кохти вже були і плаття були. Лянні – це вже
розкош. Воно дороге було. [Чи шили одяг із сатину,
ситцю?] Ні, ще шили, шили-шили, ситець і січас іще у
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моді. Та був він іще, був, ми застали, того, шо уже воно
тіки в розцвіті було. Це січас воно відпало, а тоді був
сатін і ситець був. [У яких роках з’явився кремплін?]
Та це вісьмидесяті роки, восьмидесяті-дев’яності.
Воно швидко прийшло, швидко й пішло. [Плаття купували в магазинах чи шили?] Шили тут. Кремплін
появився, матерія. Були мадістки, канєшно. У магазинах появилися костюми ж ці кремплінові всякі-всякі. Началося вже движеніє чи з Європи чи з Китаю.
Восьмидесяті роки – це були самі багатші для нас.
[Коли перестали шити на машинках у селі?] А його й
не переставали. [Тепер теж шиють?] А чо ж? Єсть іще
швачки. [Що вони шиють?] І плаття шиють, єсть же.
[Чи одягають тепер діти на свята вишиті сорочки?]
Діти щас в основному на вишиванки перейшли. На
перше вересня обов’язково в них щитається, як такі
свята якісь. Щас же більше, бачите, свята ці йдуть, Незалежність, то релігійні – діти ходять у вишиванках.
[Вам подобається? Так гарно?] Гарно. Я думаю, шо щас
дуже мало уділяют увагу патріотизму.

Записала З. Гудченко 27 серпня 1997 р. у с. Улянівка
Петриківського р-ну Дніпропетровської обл.
від Клисака Василя Григоровича, 1908 р. н.,
Канівець Наталі Микитівни 1902 р. н.,
родом із с. Залічинці Зіньківського р-ну Полтавської обл.
СОРОЧКА  [Перша половина ХХ ст.] Сорочка полотняна,
ше було, вишита. [Які кольори вишивки були?] Да, да,
шили. Червоні, всякої краси, всякого цвєту. Раньше не
так. А це вже сечас, хром красний, хром жовтий, білий,
всякі сорта сечас є. А раньше не так. [Якого кольору вишивка була?] Раньше вишивали комери, чухлами. Даже
на полотняному вишивали. Такі кольори, цвєти, такі
кольори всякі. Жовтий, красний, білий. Цвєти були.
Даже на полотні вишивали. Сорочку, було, з чухлами на
полотні. [Чи вишивали білим по білому?] Білими нитками вишивали тоже. Да. Так, як оце я бачу рушники на
виставці, так цвєти всякі, всякі. Раньше їх не було. [А
яке було?] Ну, таке, з ниток. Білим по білому. Зсуче на
прядці і тим самим вишиває. [Чи фарбували полотно
для сорочки у цибулі або в дубі?] І в дубині красили, і в
бузині, в чім тільки не красили. По полотні вишивали.
[У вишиванках ходили тільки на свята чи і в будні дні
теж?] Ходили. [Чоловіки теж у вишиванках ходили?]
Манишки вишивали. Тепер не побачиш. А тоді – манишка, зальоточка. Комер і манишку вишивали.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Друга половина ХХ ст.] Знаєте, раніше були у нас свайби,
і все це було – перев’язувалися всі учасники весілля.
Перев’язувалися чоловіки рушниками, а жінки – матеріями. Свайби – ми всі це застали, потому шо ми
молоді були, в той період в’язалися. Одяг у поховальному обряді. [Що з одягу старі жінки заготовляли на
смерть?] З одежі клали [те,] у чому ходили, у чому ходили. Так заготовляти дуже, як січас, то не було можливості. Розказувала моя тьотя, ну, вони пожилі вже,
і в них, в моєї тьоті, це вона з двадцятого году, і вони
там жили, і вмерла в них мама, моя бабуся. То не було
в шо [покійницю] удіти і не було за шо труни купити. Труну сами робили, не оббивані були, нічого. Так
батькова сестра, вони там рядом жили, вона принесла.
Три аршини полотна принесла, яке ж воно завширшки, обгорнули мертвяка, і так і сховали, бо не було, це
таке. Ну, клали ж, вони старіші були, в полотняних сорочках [хоронили], у кого були там.

с. Улянівка

ІМ
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Перша половина ХХ ст.] Штани. Полотняні штани, отакі довгі [були]. Плів [тобто, в’язав]
штани, було. Батьку виплету штани, братам. Штани
плів, і носили. Не в силах батько нас семеро одіть. [Із
чого плели?] З валу, з прядива. Мати пряде, хорошо
пряде рівненько, я виплету. Штани надіваємо і носим.
Да. Бєдность була у батька. Ми не могли купить те,
шо надо. [З верхнього одягу носили] сірячини. Вівці
були в батька. Ходили ми в школу в сірячині овечій.

Петриківський район
cмт Петриківка

Записано у серпні 1997 р.
у смт Петриківка Дніпропетровської обл.
від Сисуненко Марії Кузьмівни, 1922 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Середина ХХ ст.] [Як одягалися, коли запрошували на
весілля?] Вінок, намисто. [Так само, як на весілля?] Як
багата, то на весілля може друге надіть, ще лучче. Молоду і молодого сажали на кожуха вивернутого, щоб
багаті були. Крали бояри туфель чи чобіт. Одягає молодій хустку на перший [день весілля] свекруха. Дає
красівий платочок, запинає її. А вона свекрусі дарує на
спідницю або на кохту, платок який. Утром [другого
дня весілля] кажда дружка несла тарілку чи полумисочок – в хустку [це все] зав’язане. У мене були аж дві
хустки вишиті. Одна на полотні, а одна – холст такий
ловкий і кругом узорчик красівий, тоже такий ловкий.
Молодий привозить матері молодої чоботи, і вона
танцює під пісню: «Оце ж тії чоботи, шо зять дав, а за
тії чоботи дочку взяв...». Одівали батьків. Тоже сміялись. На кожух сажали. Надівала мати віночок.

ВЗУТТЯ [Перша половина ХХ ст.] Чоботи. А було трудно! Трудно було з цією обув’ю. Я сапожник тоже сейчас. Так трудно сейчас пошить. Я пошив би хороше.
Я замки вставляв. Я був крепкий сапожник. Раньше
була колодка. Як пошиєш на одну колодку, він може
і на ту ногу надіть, і на ту ногу. А сечас пішло – кожі,
хроми, юхта. Було з чого пошити, було з чого вибрать.
Витяжки були. Витягають, було, шо у купі халява і передок. Зараз на колодку натягай, не пристрочена, і витяжки були. Бо я тільки вивчився, зараз собі витяжки
батькові пошив. Буває як пристрочиш. Дратвою строчили. Тоді машинкою це строчив. Передки пристрочую. Як пошиєш, було, носиться! А сечас кум, два рази
надів – розлізлось. [Чи шили Ви чоботи?] Чоботи юхтові пошию – куда там! Черевики. Шив і черевики
раньше тоже. Шив юхтові тоже черевики і хромові
черевики. Їх тоді меньше було. Походив, поки весна,
уже розбувається, він босий ходе. Ціле літо запечена
підошва в його. І женщини, і мужчини босі ходили.
ГОЛОВНІ УБОРИ  [Перша половина ХХ ст.] Бриль. З соломи [чоловіки] брилі плели. Я тоже плів, знаю. Даже
я брилі плів і на базарі продавав. Було, які хоч. Тоді
з жита. Як виплетеш бриль – куда там, які хоч! [Розкажіть, як плели.] Вони ж такі білі. Тільки люди красять. Було, покрасе білим або жовтим, красним. Брилі
красилися. Хороші брилики були. А вже як женився,
я його бросив. Потому шо в мене дуже роботи було.
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с. Хутірське
Записано 27 серпня 1997 р. у с. Хутірське
Петриківського р-ну Дніпропетровської обл.
від Білобров Марії Андріївни, 1920 р. н.,
та Борулі Марії Олександрівни, 1943 р. н.

с. Чаплинка

Оце карсет був з рукавами, шо був у нас. Він був з
длінним рукавом. Кофта. Іше комбойки були. [Це що
таке?] Кохта, тіки через голову надівалася, а тут замок. [Її купляли?] Та чого, шили. Отаке – з длінним
рукавом, на руці манжетик застібався.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [50–60-ті роки ХХ ст.] Юпка. [На осінь
були сукняні верхні вбрання?] Вони «юпками» у нас
називалися. Я ж застала і харашо помню. Баба, було,
як пошиє оцю юпку, і вона ж на лице не носе, на ізнанку. Було, кажем: «Чо’ Ви?». А вона: «Е, це ж я поносю, пока новенька, на ізнанку, а тоді...». І носе, пока
вона і не розлізеться. Кожух. Кожухи були. Ну кожухи появилися попозже. Я помню, у папи був кожух,
і я ше його одівала. Він вичинений. Зверху ж шкура,
а під низом вовна. [Його купляли в місті чи замовляли
шити?] Шили. Тоді люди шили і кожух.
ВЗУТТЯ [50–60-ті роки ХХ ст.]. Валянки. У нас тут по
вулиці жив дід Купрій. Він інвалід. Він на каляскі передвигався. Він шив валянки, такі шиті валянки. Тут
все село ходило. [...] Тапочки. Ми босі ходили [або у]
тапочках шитих.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [50–60-ті роки ХХ ст.] Капур. [Чи носили жінки шапочки під хусткою?] Носили. Бабушка покійна розказувала. Це у її молодості
обізатєльно, ше дньом могли не носить, а на ніч обізатєльно надівали ту шапочку, спать [без неї] не лягали.
[...] [Як ця шапочка називалася?] По-моєму, «чепчик».
[«Очіпок» не казали?] Ні. [А «капур» казали?] Помоєму, капур казали. [...] Хустка. [Які хустки були
найдавніші?] Так ходили ми простоволосі. Хто нам
ті платки брав?! Шаль. А як уже зіма, то були такі –
«полушальки» називалися. Як раньше були шалі, а то
полушальки.

Е

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Середина ХХ ст.] Молода із дружкою стрічки поначіпляють, коси тоді були. І ходить, збирає вона своїх подруг.
Тоді хвати оцієї не було, шо сійчас надівають. Віночок,
плаття. Раньше були ваники і сорочки вишивані. [Що
таке «ваники»?] Оце як жилєтка. Без рукавів. Плис
кругом обкиданий. Крадуть тухлі у молодої, під стіл
хто там полізе. Як роздавали коровай – обов’язково [в
подарунок гостям] рушник і хустка. Косу розплітали
уже в молодого. Дружка розплітала косу, а свекруха
запинала своїм платком. Молодий тещі чоботи дарував. Це ж на другий день, як кури поб’ють, купають
батьків. Одяг у поховальному обряді. Під спід [лави,
де лежав покійник,] клали кожух чи куфайки. [Чи
взували покійника?] Чулки надівають, черевики якінебудь. Як молоде – то вбирали так, як до вінця. І віночок так клали, як ше вона дівчина.

Ф

Записав В. Щибря 29 серпня 2018 р. у с. Чаплинка
Петриківського р-ну Дніпропетровської обл.
від Фесенко Любов Макарівни, 1948 р. н.,
та Посепенко Валентини Іванівни, 1947 р. н.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [50–60-ті роки ХХ ст.] Спідниця. [Як
одягалися найстаріші баби за Вашої пам’яті?] Були
полотняні сорочки. Юпки чорні, і ше й довгі. Все в
тьомних цвєтах. От моя бабушка, напримєр (папина
мама), вона всю жизнь проходила – це тьомна юпка і
тьомна кофта. Фартух. Фартухи носили. Хто носив з
нагрудниками, а хто такі. [Це до роботи чи на свято?]
І так, і так. Тоді така мода була. Вийшов заміж – запинай косинку і одівай переднік. І оце вже каждий день
[у такому вбранні ходить]. Як ідуть на якийсь праздник, то без передників, канєшно. А так, то вже перед
нік. [...] У бабушки було під пєрєднік отакий карман,
такий з рюшиками. [Вистрочений?] Да. Туди гроші ховали, під пєрєднік прятали. Бабушка принесла [його
нам] і каже, ну тіпа це карман, такий, шо приносе
удачу, багатство. Поки папа живий був і мама, він сохранявся. [Карман був квадратний чи напівкруглий?]
Полукругле, і оце рюшики, і вистрочене. Тіпа місяця,
якось вкругову вистрочене цвітними нитками. [Із
зав’язками?] Отак же ззаду зав’язувалось, як пєрєднік. І оце бабушка його [одягала] ілі під пєрєднік, ілі
під юпку. Зверху не носила. Спрятане було. Поясів
в нас не було.

ІМ
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ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [50–60-ті роки ХХ ст.] Корсет. [Чи
носили жінки безрукавки, корсети?] Були. Даже в нас
було. Ну, це воно раньше було. Це ше моїх батьків –
батьки ходили. У нас був корсет, я знаю. Такий матеріал, похожий на велюр – тьомне і вишите. Оце перед
вишитий. Так, як оце комірці на пальтах обшивали.
І таке, як з оборками. Воно таке приталене, і оборка
вишита. [Воно рясне на спині?] Да. [Комір круглий?]
У нас був круглий. Отак, як у вас футболка, оце так.
А тіки так, шо застібалося. [На ґудзиках чи на гапликах?] На пугвицях. [...] [Може, корсет з рукавами був?]

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Друга половина ХХ – початок
ХХІ ст.] [Коли люди перестали шити плаття, спідниці?] І щас, хто може шить, то шиють. І лучче пошить,
чим купить даже. [Які види тканини були за Вашого
дитинства?] В основном ситець, штапель. Штапель –
уже щиталось праздничне. Канєшно, ситець був не
зрівняти з теперішнім. [Кращий був?] Канєшно.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Друга половина ХХ ст.] [У чому була одягнена молода?]
Я вже як помню, то біле плаття, а тіки з марлії. Самі
шили, жінки такі, шо шили. Раньше на свадьбу кофти вдівали вишиті, юбку. Я на одній свайбі була, так з
марлі плаття заповнилося. І тоді вони якось видавлювали ще і цвітки. То буряком, то морквою видавлювали. Такі цвєта по ньому. Мені дуже запомнилося воно.

c. Шульгівка
Записала З. Гудченко у серпні 1997 р. у с. Шульгівка
Петриківського р-ну Дніпропетровської обл.
від Гавриленка Самійла Давидовича, 1908 р. н.,
Ральченко Поліни Григорівни, 1910 р. н.,
та Полєна Івана Андрійовича, 1936 р. н.,
родом із с. Плавещина Петриківського р-ну
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ Виготовлення тканини. [Перша половина ХХ ст.] Ходили в полотняному. Це до революції мами напрядуть вал. Воно таке, як
нитки, воно трошки товсте. Тоді ж самі ткали. Мама
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ткала, тато ткав. Біле полотно, як холст. Вона ж його
моче, я ще помагав мамі вибивати. Метрів, може, по
чотири, по п’ять. Такі куски. А тоді ото вибивали, дов
бишка набивалась. З деревини зробили. Тоді кладка
там, і ото б’єш; водичку мама, було, хлюпають. Валяння сукна. Тато портний був, шив з сукна з овечого.
У Петриківці було те, шо збивали воно так, як сукно.
Обробка шкіри. Тоді самі чинили кожі. Самі й шили.
І ми чинили. Я й сам чинив. Із теляти. А тоді робили
закваску. А там уже дивишся, як возьметься шерсть.
Закваска з борошна житнього. Такий квас. Ну, такий
ослін. А тоді береш труг (те, шо кору обдирать на дереві). А тоді тругом, тільки не жалом, а спинкою. Воно
так і злазе, шерсть. А тоді вимиєш її, а тоді з кори,
з дуба, січеш дуже дрібненькою лопаткою, дуже дрібненько. А як тоді ж посипаєш, як борошном по кожі.
Збираєш її, а тоді такий ящик – кладеш туди. Вона тоді
робиться рижа від того.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[Перша половина ХХ ст.] [Як ховали молодь шлюбного віку?] Ховали почотно. Вдягали в білі плаття.
Вдягали у весільне. Одягали вінок на голову. [Чи були
дружки?] У мене сестра вмерла дівкою. То знаю, ще я
малою була, то дві [дівчини] шло з рушниками. Дали
їм рушники, на руках несли. Дві зап’яли платками,
шовкові такі, красиві, різані платки, з китицями. Ото
вони з рушниками йшли попереду.

Солонянський район
с. Сурсько-Михайлівка
Записали В. Ликова, Г. Лєснікова, Н. Швайба
та С. Білівненко у червні 2009 р.*
у с. Сурсько-Михайлівка Солонянського р-ну
Дніпропетровської обл.
від Петриченко Марії Трохимівни, 1917 р. н.,
Кравченко Меланії Афанасіївни, 1920 р. н.,
Руденко Марії Петрівни, 1922 р. н.,
Гаркуші Клавдії Михайлівни, 1924 р. н.,
Григоренко Любові Аксентіївни, 1928 р. н.,
Костенко Тетяни Іванівни, 1935 р. н.,
Мітюніної Марії Тимофіївни, 1939 р. н.,
Скубицької Надії Никифорівни, 1941 р. н.,
та Татари Ніни Федорівни, 1950 р. н.

Е

СОРОЧКА  [Перша половина ХХ ст.] Тоді сорочки вишивали. [Якими нитками вишивали сорочки?] Більшість красне і чорне. [Яким був рукав сорочки?] Це
називались «чухли». В мене і зараз сорочка є, та, шо
сестра вишивала. [Сорочки довгі були у жінок?]. Дов
гі. Не такі ж, як тепер.

[Хто проколював вуха?] Сами собі. Гребінку приклали. Придавили голкою та й усе. Перстень. І перстені
носили.

Ф

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Перша половина ХХ ст.] Сіряк. А сіряк –
це таке, як плащ. Оце з цього сукна, із овечого збитого сукна. Сиве таке воно, не чорне ж. Смотря яка
вівця. Є сива, а то є чорні. Оце із відлогою. [Що таке
«відлога»?] Ну, як оце є плащі з накидками. Оце ж мій
тато шив.

ІМ

ВЗУТТЯ [Перша половина ХХ ст.] Чоботи. Вітчим сапожником був. Міг пошити чоботи, черевики тоді
шили. «Починити», тоді називалось, вмів. І халяви
[до чобіт] були, де тоненька кожа, а де товща, то на
підошви йде. [Чи каблуки були?] Аякже. Тоді і я шив,
і брат мій шив. Тоді шили самі. [Каблуки з чого були?]
Із кожі. Таких фабрик не було, шоб з дерева робили
каблуки. Черевики. Як їдемо з Старого Села в Шульгівку, мати купе ботинки і каже: «Ти не вбувай, бо
поки дійдеш...». Ми ж бавимось дорогою. Я несу їх на
плечах, заходжу до школи, обуваю ці ботинки. У школі побув, вийшов із школи... І це до глибокої осені.
Щоб не порвати ботинок. Дерев’яшки. В мене брат
старший двоюрідний був. В їх були дерев’яшки. Тоже
ботинки вони несуть. А в дерев’яшках по кучугурах
[ходять]. Пасли череду коров, дерев’яшки були. З дерева вистругані підошви, а тоді такі ремінці. Надівались вони на ноги від рогаток, щоб не покололи ноги.
[Рогатки – це колючі бур’яни?] Раньше всі кучугури да
шелюги були, все в рогатках, воно колюче таке.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Перша половина ХХ ст.]
Капур. А то були капури. Жінки носили. Тільки жінки, особенно такі вже престарілі. Це вже як старіша
стала – то вже капур, чепчик. Хустка. А дівчата запинались ще платками. Зачіски. [Як дівчата коси заплітали?] В кого коса хороша, то і одну заплітали. Лєнт
начіпляє ззаду. [Чим мили дівчата волосся?] А чим
мили? Водою. [Розчісувались щодня?] Хто як хотів.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Перша половина ХХ ст.]
Намисто. Купували ще намисто, тільки дрібнюсіньке. Зелене, червоне, жовте – таке красиве. Намисто
було золоте, скляне якесь. Сережки. Сережки були.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Перша половина ХХ ст.] Раньше ж з прядива ткали. Сіяли,
сами мочили, сами пряли, сами ткали. Не ми ткали,
а отдавали [майстриням]. [...] Коноплю на городі виращували. Тоді ж люди не знали, що це таке наркомани.
Її, навєрно, осінню збирали. [...] Виривали [коноплі]
так, як оце росте що-небудь, ну, як кукурудза, тільки
це прядиво тоненьке. Виривали, а тоді в річці мочили.
Дві неділі кисло там, прямо в воді. І накладали каміння, щоб не поплило. А тоді витягали, просушували.
А тоді були такі бетельниці. Підкладаєш теж, поб’єш.
[...] А тоді воно таке стає, кистриця отпада, а ниточки
оці [залишаються]. [...] А тоді мнуть ногами. Хлопців заставляють, а вони не хотять, кричать, бо воно
колюче. Витюкують тоді. А тоді були такі гребельні,
прядки були, що тоненько [пряли], як нітки на катушці. Як ногами крутиш, а там прядеш – скубеш такий
гребень, закладаєш – «мичка» називалась. Мичка – це
прядиво, шо прясти на нітки. Оце прядуть, а тоді снують на сновницях, тоді отдають ткати, такі верстати є.
Дерев’яні вони, «верстати» називалися. Ото на них
уже там вертушки, та довго [тчеш,] поки на сорочку
[полотна] заробиш. Я була мала, но помню – намоче
мати в річку полотно таке, як матерія, щоб біле було.
У воді намочує, а тоді настілає на траву, а воно на сонці відбілюється – вигорає. А тоді ще моче, розстилає,
а тоді отдає [полотно, щоб] шить сорочку. [...] Оце
полотно було носке. З його раніше і ті сорочки шили,
і верхні, і нижні, і спідниці, і красили його. Нo, краски
* Матеріали взято з книги: Усна історія степової України. –
Запоріжжя : АА Тандем, 2012. – Т. 8. – 362 с.
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бувають же різні, краски, нo большинство білі носили
сорочки. Воно довговєчне, це полотно. І кожне ж робило, то шо не було за шо купить. Як кажуть, своїми
руками усе робили. [...] Мама красила [напрядені нитки] красками, на базарі купляла краски. Їх нада ж не
клубком кидати. Так вона з цього боку зв’язала, шоб
не розпадалося, не закручувалось, і з цього боку. Тоді
чи у казан, по-моєму, казани були. Оце вона краску
розвела, його туди топче, це обично літня робота.
А тоді вона його витягує і вішає, воно ж оце так висихає, а тоді на клубок і змотує. І клубки везе до мами
до своєї, до бабушки. Бабушка робила оце [полотно на
одяг,] ряднинки, ліжники. Ну, ряднинка – одна стьожка, а до ліжника дві ізшивається до кучі; края тоді зарублюють, щоб не розповзувалася.

було. Бо не було за шо куплять. Зачіски. В дівчат коси
були. Оно в мене портрет з косами. Я не обрізала нічого. Які єсть, такі й є коси. Коса – як захочеш, так і
заплетеш. А тo й причоску не робила ніколи. Це тепер
обрізають, причоски роблять. А тоді ні. Коси хароші,
то жалко було обрізать. А в кого паганенькі, ріденькі, то не жалко їх обрізать. У нас тут парикмахерської
не було в селі, в нас на дому були. Було, вчилися, щоб
добре підстригaти. В нас був тут Дворєц [культури].
Тоді копійки [за підстригання] платили. А тепер такі
стрижки дорогі. Ми підстригти або пофарбувати волосся, чи хімію накрутить даже і не мічтали. Чось яка
коса не була, і густенька трошки, і ріденька, нo я не рішалася обстригти. Чо’сь чи боялася, чи я знаю. Хлопці з довгим волоссям не ходили. Тільки підстригалися
так, нормально. Як нормальні мущіни підстригалися,
не хлопець, а нормальний мущіна. Та і пізніше, там в
[19]70-х роках, не носили хлопці довгого волосся такого, шо вуха закривали. В нас таких не було. Це щас
такі носять, чудні такі патли, як у дівчат, а тоді ні. Такого не було, шо ви?! Це тіки батюшка, як на батюшку
готовлять, то тоді можна.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–70-ті роки ХХ ст.] Раніше
самі шили собі одяг і купляли. Моя мати не шила. Ну,
таке там – юбку, фартух, кофту – може зшить, а так –
нє. В нас тоді ж машинки були в каждого. А який в
нас одяг був? Це в мами моєї було: біла кофта, чорний
фартух, біла косинка. І досі кажуть: «А баба ходила
в білому!». «Вона, – кажу, – любила біле». [...] Мати в
нас повна була, і не видно було, шо вона беременна
ходила. Ніхто не знав. І оце сусіди ходили і не замітили. Це вона в такій спідниці, у фартусі, і вона повненька, і її не замітили. [...] У магазинах цілі рулони
[матерії] лежали. Були такі люди, шо шили. Останні
роки, я пам’ятаю «шейком» у нас був. Там спеціальні
робили люди, шо шили. [...] У швейній мастєрській
воспитаникам [дитбудинку] шили кітеля, шинелі,
бушлати, штани. [...] Та були як празники [у колгоспі], давали нам подарки, премії. Кому шо – кому на
кофточку, кому на плаття, кому скатерть, кому часи.
[...] От дивіться, оце oт я сфотографірoвана у кашеміровому платті. Кашамір – це як я ще в городі робила. А то ще було крепдешин, кашамір, вольта – різні
хороші матеріали. Тепер їх нема. [...] Батько у нас був
портний, був мастєр на всі руки. Плаття нам він шив
усім, оце усім трьом. [Матеріал на плаття], по-моєму,
ситець був. Ну, мама ж купляла, канєшно, ми ж самі
не робили. [...] А тоді за космєтіку оцю не думали. Тоді
дівчата не так красилися. Я не красилась і не пудрилася. Ви знаєте, тоді такої косметики не було. Це хіба
помада, і то чуть-чуть. Шоб ото ті під глазами тєні наводили – такого не було.

Е

СОРОЧКА  [Перша половина ХХ ст.] Пряли полотняне,
шили сорочки. [...] Так, було, хлопцям дають надівать
[полотняну сорочку], а вони кидають, не хотять, вона
кусається. А тепер так і не побачиш її. [Жіноча сорочка була] вишита на рукавах, на низу і на грудях. Чорне і красне, квіточки такі й листочки. Квіточка і два
листочки, квіточка і два листочки – і всюди так само.
Мама, вобще, вишивала красіво, тіки хрестиком.

Ф

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Середина ХХ ст.] Кофта. Це вже
святкували, це вже кончила школу, та ото поступила,
мабуть, на курси. Та помню, приходив мій батько хрещєний, гукали його, і то день народження справляли
мені. Шось вони там накидали мені тих рублів, шо я
поїхала на Озьорку (тоді барахлянка була) та купила
таку кохточку – чі батістова, чі якась, воротничок вибитий. Така довольна була. Жилетка. Були клітчасті
жилєтки. Отoт [у них] вишивка була зпереді.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Перша половина ХХ ст.] Сіряк. Я пом
ню, мама розказувала, щє до колективізації батько,
було, наймається скотину пасти людську. Так не було
даже й плаща. Воно ж всякі дні бувають: і дощові, й не
дощові. Так він ото там [одягав] такий сіряк. Ткалися
із вовни, а тоді шили, і ото таке. А воно важке, а як намокне – щє важкіше. Надінеш та й ідеш пасти скотину.

ІМ
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ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Бурки. Зімою, по-моєму, оце
шили бурки – оці валяночки-самошивки. Туфлі. А як
на весну, то тухлі батько купляє всім. Чоботи. Батько шив, він був сапожник. Він шив і оце ремонтірoвав
обув, люди несли до його. У батька була якби мастерська. В його були і колодки, він шив, ремонтірoвав
обувачки разні. Люди несуть йому. Допустім, оце як
сапоги, це я чула розговор, ставлять оце ж [картонку
як устілку]. А воно ж розкисає – раз надів, два. І батько туди ставив кожу, кожані оці задники ставив, і тоді
вони носитимуться багато. Навєрно ж, йому платили,
кому як, може з кого возьме, з кого ні. [...] Батько мій
он розказує, шо було їх дванадцять душ у сім’ї, і одні
чоботи на всих. Оце утро – хто первий устане, той
надіне. А то зімою, каже, ноги обмотав, із кукурузи
бадилину прив’язав і катаються, як на коньках. Прибіжать додому – ноги красні, шоб батько не побачив,
і бігом усі на піч.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [30–70-ті роки ХХ ст.]
Хустка. Платок [заміжнім жінкам] обов’язково треба
було носити. В нас так заведено в селі. Ну нє всі носили. Тепер дружини вобщє не носять. А раніше – раніше, да, носили. Раніше багато платків, допустім, не

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Друга
половина ХХ – початок ХХІ ст.] Оце ж свати – шось
вони казали, а я ж погоджуюсь. Вони шось питали у
батьків і у мене питали. Мабуть, чи підеш за його. Платок давала, платок йому на руку, а старостам рушники
в’язала. Тоді щє ж і сама вишивала. [...] Молода – вона
ж у фаті була. Тепер такої нема. Ото, як газові шарфи
були, як ото такі шовкові – так фата була біла. Цвіти
були з воску на фаті, а тепер із бумаги. Тепер так не надівають. Плаття було біле, шовкове. Купували. Нєвєсту
дружки вбирали, її подружки. Нєвєста у фаті, а дружки
тоже ж, з лєнтами, в них лєнти поперев’язувані. Інтер-
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ще за життя. Я собі тоже он і матерії, й платків [запасла,] шоб було ж. Тепер же ж треба перев’язати усих, бо
не перев’яжеш – обсудять. А перев’язує дочка чи родичі. А на двері вішають платок. Це як покойник. Вже як
вийдуть з двору – закрили двері й зав’язали платком.
А якщо, наприклад, дівчина помирає до весілля – її у
весільну сукню одягають: і віночок той, і хвату, й плаття, все. Одяг у календарних обрядах. Та, було, понесуть [вечерю перед Різдвом] своїй хрещеній матері. Та
вона винесе у фартуці і конфети оті, і ті пряники, і ті
пірожки – всього-всього. А до сестри двоюрідной, що
у лавкі торгувала, так вона винесе цілий фартух висипле. І гроші давали. Хто скільки там, хто скільки може.
[...] Раніше було на Новий год ще й ворожимо. Беремо
валянок і кидаємо чєрез хату. Як упаде в отой край –
так за того вийдеш заміж. Як отам – значіть, в той край
піде заміж. А хлопці, було, підслідять та підуть, та щє й
украдуть. Чі валянок, чі сапог – шо-небудь кидали. Нo
це тринадцятого числа. [Одяг парубка під час випроваджання до війська. Друга половина ХХ ст.]. [...] Тоді
таке було, був закон такий: дівчата лєнти [хлопцю] чіпляли, а старі рушниками в’язали. Ну, як сказать, за
столом він встав, його перев’язали, і він каждому підносив чарку, йому гроші давали.
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есно було. Моя сестра, як вінчалася, так у чужій сорочці, бо не було за що купить. [...] Ой, в мене [весільне]
плаття було штапельне, з довгим рукавом. Ну, а хвата
була, цвіти з шифона. Шифонова фата була. Тоді не могли так шикарно одіться. Плаття мені шили. Мені моя
сестра двоюрідна шила. Та швея була хароша. Сестра
моя двоюрідна сама й модель придумувала мені. Плаття було таке з воротником. Виріз був такий мисиком,
талія відрізна. А пізніше я [те весільне плаття] переробила. А потом я обрізала рукава, вишила скрізь. Я його
повишивала хрестиком, обикновенним хрестиком, як
орнамент. Це вважається, шо квадрати, не цвіти. Орнамент – це ж вважається ромбіки. Симетричні вони получаються. Вишивка була цвітна. Чорний колір був та
красний. У чоловіка [весільна] сорочка з такого ж матеріалу була, тоже з штапелю. Йому тоже двоюрідна сестра шила. [...] Нареченого мати повинна перев’язати
платком. Це на свадьбу. І цей платок постійно в його
пов’язаний. Ну, пока свадьба кончіться. А молода йому
якийсь букетик вішала. Ще з букетами старша дружка і старший боярин були. [...] Ще обізатєльно тухоль
[нареченої у перший день весілля] крали, як сидять за
столом, а старший боярин викупляє. [...] Пізно вечором [першого дня весілля], як нагулялися уже, [знімають з молодої вінок і фату]. У нас, напримєр, шатьор
стояв посередині, і столи стоять буквою «П». І от,
посередині, в проході, молода сидить, і хрещена мати
заколки з голови витягує. Ото ж знімає вінок, заколки витягує і щось приговорює, я не знаю, шо. Потом
платочок пов’язується той, шо нєвєста, як її викупляв
женіх, вона йому платок на руку прив’язала. Цей платок знімається і на голову [нареченій] зав’язується. [...]
На другий день утром свекруха її передіває, скидає з
неї цей наряд. Вдіває своє, те, шо вона там їй приготовила. А вона перев’язує матір платком. Батьку каже:
«Надіваю я вам білу сорочку, шоб приймали мене за
рідну дочку». «А вам, мамо, платок, шоб гляділи нам
діток». Ото таке їм кажуть. [...] А на другий день вона
без фати. А вона вже тоді там, у свекрухи, хазяйнує: корови доє, свиням дає. Вже вона фату скинула, вона вже
молодиця. [...] А в неділю [на другий день весілля] «цигани» були, сиділи коло калітки. Приходиш – нада платить за вход гроші. У молодого свої «цигани» сиділи,
у молодої свої. І в нас два весілля, ну, дві свадьби робилося. Молодий у себе дома, а молода в себе дома. Щас
уже це воно так не робиться. Приходять «цигани» – і
губи красять, і в сажу вимазуються: «Плати ж за вход
пятьорку!». Вдягалися в цих «циган» ті ж, шо гуляють.
Заплатив – вони тобі красну лєнточку причєплять на
руку. Десь причєплять туди, шоб бачіть, шо заплатив.
Ото насобирають грошей багато, тоді їдуть у магазін
і купляють батькам, рідним батькам і хрещєним батькам, ну, там шо – чі плаття, чі труси, там шо-небуть.
А тоді ж уже вечєром після гульні купають батьків і
крьосних. Ті своїх там купають, а ті своїх. На дворі вагани води налили, і таке аби хоч купали, а то ж грязюкою вимазують, ну, чудять. А тоді ж понадівають, це
що купили, понадівають їх. [...] Лічно у наших сватів
три дочки і дві уже замужні – уже їх два рази купали.
Це на другий [день весілля] рано приходять, тут ворота
роблять такі імпровізіровані, вірьовку натягують, без
грошей не пройдуть. Гроші собирають на те, шоб купить одежу. А купляють одежу от трусів і до сорочки,
од носків і до сорочки, більйо – оце все купляють. Одяг
у поховальному обряді. До похорон треба готуватись
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с. Івано-Яризівка

Записав К. Біляєв 1 липня 2018 р. у с. Івано-Яризівка
Царичанського р-ну Дніпропетровської обл.
від Остапенко Валентини Іванівни, 1947 р. н.,
та Остапенко Володимира Івановича, 1939 р. н.,
родом із с. Кущівка Царичанського р-ну

СОРОЧКА  [50–60-ті роки ХХ ст.] [Чи носили вишиті
сорочки?] Були, були святкові. На них у нас чогось
казали «гуцулки». У чоловіків отуто було вишито [на
маніжці], а у дівчат було повишито так ото. [Хрестиком чи гладдю, якими кольорами?] Хрестиком, а більше було чорно-красне. Китички були. В нас і в батька
була гуцулка. Шили на білому штапелі, вишивали.
[Чи шили сорочки з домотканого полотна?] Та воно,
знаєш, так після войни такого полотна вже не було в
нас, було остатки.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ [50–60-ті роки ХХ ст.] Спідниця.
[Спідниці самі шили?] Канєшно, самі шили. Так тоді
не можна було купити. Ото матерію брали і шили.
Було [полотно], «саржа» називали його. Не таке, як
ситець, ні, воно плотніше було. Саржа називали.
І лєнтами ото ми самі пришивали. А це сестра в мене
вишивали, то в неї така була вишита [спідниця]. А оце
після войни, я помню, знаю, шо нашим дівчатам пошили з якоїсь плащ-палатки спідниці. Штани. [Були
жіночі штани на резинці?] На ризинці тут [на поясі],
на ризинці тут [на низу холош]. Воно таке, як шароварики, під спідницю. Це ж воно, штанці, зімнє, шо зімою в них ходять. А ото такий матеріл був, шо з однії
сторони як байка, а з другої таке, як катон. Тіко отак
шили байкою не надвір, а всередину. І ото в нас на
його казали «чортова кожа». [Якого кольору був цей
матеріал?] Синій, ще був і чорний. І ото носили його
з осіні, як похолодає, і до ранньої весни. А тіко, як намочиться воно, то таке як длубеняка стає. Штани. Це
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батько [Остапенка В. І.] в полотняних штаніх ходив.
З груші падав, зачепився халошою і не порвал, а висів
головою вниз, кричав, поки прийшли, зняли. Бо нічо
не зробе, не перерве штанини – отаке полотно було.

зістів були разноцвєтні, і ото стягали ізоляцію і робили намисто. Провід витягається, а оця сама обмотка
остаєцця, і тоді його різали на такі невеликі [смужки]
і нанизували таке ото намисто.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [50–60-роки ХХ ст.]. Куртка. Ковбойки були моднєйші. Так як оце куртки щас, до цих пор
сіра [від плечей до лінії грудей], і спина, а тут обикнавенний матеріал. Такі були, як оце куртки січас,
як міліцейські. Пугвиці застібались. З чого їх шили?
Вони не шились, матіріалу не було, вони куплялись.
Це не каждий мог купити. Куфайка. [Що одягали жінки взимку?] Кухвайки, всі носили кухвайки. Поясок із
свинини в мене був, так під кухвайку.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Друга половина ХХ ст.] [У що одягалися молоді?] Вінок
восковий, куплений. Восковий такий вінок, здоровий,
фата така довга. І молода у білому платті. [Чи були в
молодої стрічки?] Лєнти не були, фата і все. А він – в
українській сорочкі, піджачок. [Одяг в обряді випроваджання хлопця до війська. Друга половина ХХ ст.].
Був інтірєсний обряд, як в армію виряжали. Єслі [у
хлопця] єсть дівчина, то [його] обв’язували платками,
лєнтами, рушниками, на картузі лєнти чіпляли. Оце
так: одна лєнта на картуз, а ззаді як ото до вінка чіпляють, і ото він в лєнтах. І на пояс платок, і отак, і отак
[на плечі, навхрест]. І обв’яжуть платками, страшне.
Інтєрєснійший обряд був. Всіх ребят виряжали в армію, сходилось все село: від отакого – до отакого. Йде
[хлопець], отам в нас міст, на мосту прощається, пляшуть, по послєдній чаркі, садовлять на коні, коні виїзні в лєнтах, і поїхали. Ну, там до Новостроївки кілометри два, і скіки їде, і цєю фуражкою з лєнтами махає.

Е

ВЗУТТЯ [50–60-ті роки ХХ ст.] «Руминки». Ото румунки
були. Воно таке, полусапожки тіко оце отут з опушком.
Модні, страшне, були. [Це взуття шнурувалося?] На
шнуровки були. «Руминки» ми їх чось називали, не
знаю чого. «Пророзинки». А ото проризинки [були].
Це вона в нас нарядна була [обув], таке носили, називали його «прорезинки». Таке, як кеди, тіки більш благіше, без каблука. Воно так розинове [на підошві], а оце
[верх] – матерчане було. І оце ж матерчане замазується,
і ми його зубним порошком натирали. Це таке, тіки в
суху погоду, в празник носили. Шкарпетки. Чулок же
не було, колготів, нічого, ото носки були які-небудь. Тапочки. А це ті, бабочки, сходяться в неділю. А убувалися вони, це ж ми босі літали, бо малі були, а вони вбувалися – шиті були із кирзи, з кирзяки пошиті такі були,
як комнатні [тапочки]. Як тапочки, тіки з кирзи, і ота
підошва ризова була. І оце вони в таких ходили, баби.
Чоботи. Тоді, не дай Бог, свиню ошмалиш, знімай шкуру і здай. І ото й робили [зі свинячої шкіри] чоботи. Як
розмокнуть, так такі зробляться, розтягаються. В кого
були ті кирзові чоботи, то ходили. Хто встав, вскочив
погулять, а хто хочє в туалет, а нема чобіт, то виліта босий. Валянки. Я ще ходила в школу в шитіх валянках.
Тоді як тільки лягодза – в ризових чоботіх, ризові, литі
такі були, важкі, гримиш ними.

с. Прядівка

Записав В. Щибря 28 серпня 2018 р. у с. Прядівка
Царичанського р-ну Дніпропетровської обл.
від Недвиги Марії Гнатівни, 1940 р. н.,
та респондентки, 1927 р. н.
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [50–60-ті роки ХХ ст.]
Хустка. Як тіки заміж вийшла – всьо, платок оділа, платка не скидає, куди б не йшла. Зімой всі [жінки] платки носили, всі. Платки такі теплі, називали
їх «кашемірові». Такі, як оце цвітасті, появились
як я в клас п’ятий ходила. А тоді такі були клітчасті здорові платки, як одіяло. Його складували, і так
туди-сюди зав’язували. Дітей, так одежі не було, так
платком перізали. І баби оце, єслі холодно надворі,
оце надівали оцей платок, закручували, це великий
платок, він і отут покривав і спину, все тіло покривав.
Шапка. А чоловіки – яка шапка попадеться: і будьоновка, і прості оці шапки воєнні, кубанки були. Зачіски. [Одну косу дівчата заплітали чи дві?] Дві. Лєнти
вплітали. В нас батько вмів купувать. Як в город поїде,
купе разних [стрічок], а до нас тоді ж ідуть, як кому
треба, як виряжання, кажуть «дайте», і вроді ж і приглашали [на весілля]. [Які зачіски носили дорослі жінки?] Платок і оце отак збере, накруте, накруте отак.
Оце бере і отак скручує його, як жгут. Отуто тоді держе і починає крутити, і воно як гульою получаєцця.
Ото поки дівчина – поки ходила простоволоса.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [50–60-ті роки ХХ ст.]
Намисто. [Чи носили намисто?] Носили. Вони були
стекляні, дрібненьке таке. А після войни провода свя-

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Середина
ХХ ст.] Сіяли коноплі, воно називалося «прядиво» ранше. А тоді, як воно ж уже цвіте, шо можна його рвати – виривали це прядиво, такі снопики складали. Тоді
у березі мочили його, калюкою присипали, шоб воно
ж не спливло, а тоді витягали, сушили його. І тоді такі
були, я їйбо не знаю, терниці чи шо воно, шо били ж
отак його. Клали ж і отак били його. І тоді ж оці палички облітали, а це ж [волокно] оставалося. І тоді брали
його, змотували і мняли ногами, шоб воно ж, де зосталося, не було. А тоді пряли, на прядки пряли таке
тонесеньке, як нитки. А тоді ж із цих ниток ткали на
верстатах полотно ж оце. А воно ж таке сирове полотно. А тоді ж це полотно із верстатів вирізали, і тоді ж
у берег носили, і у березі намочимо, тоді ж трава така,
розстелемо. І ото як висохло, уп’ять збираємо і уп’ять
несемо, мочимо. [Чи казали, що є плоскінь, а є матірка?] Ну, ото кажуть плоскін, а матірка – я не знаю, шо
це значить. [Це два види конопель, правильно?] Ну, да.
Два види конопель. [Чи пряли у Вас на веретені?] Пряли на веретенах. Це ткали рядна з їх, із цього. [Це товща
нитка виходить?] Товща, товща. [...] На прядку пряли
на полотно, а те вже, шо оставалося, воно вичісувалося,
грубіше таке – те вже пряли на веретено. А з веретена
тоже ж знімали на клубки і пряли на килими. Воно не
килими... Як же воно називалось... Здорові ткали, так
ото було, нас, дітвора, положим на полу, і одним закривали, одним і вкривалися. Ліжник! «Ліжник» його
називали, да. Воно таке й колюче було, а всьо равно ж
ото пользувались. [Як білили наткане полотно?] Білили
його на вулиці. Вода стоїт у ваганах, намочили, вислали, висохло – оп’ять намочили. Отак вимочували. [Зимою вибілювали чи ні?] Зімою ж його не білили. [На
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мороз не викидали?] Ну, бувало так, шо вибивали на
кладку там, підуть десь до річки чи шо, поб’ють його,
ну воно не білилося. Поб’ють його, воно ж мерзле. А літом в основному білили. Літом вистиляли, це по дворах
воно, позастиляно всі двори були. У ваганах намочили,
розіслали, висохло, оп’ять намочили, оп’ять розіслали.
Отак вибілювали. [...] [Що шили з вибілених полотен?]
Ну, шили, воно ж після войни, сорочки шили. [Льону
тут не сіяли?] Ні, не було в нас льону. Та так, де хто,
це було, Мотька Чикирівська сіє, як корова заболіє, то
льон варять. А так ніхто льону не сіяв. [Чи пряли з вовни?] Та пряли вовну, ну хто зна’, я не буду казати. [Коли
перестали ткати полотно?] Ну, оце в піісят дев’ятім годі
я пішла ж уже з дому, то вже мама не пряла його.

Е

СОРОЧКА  [Середина ХХ ст.] [Сорочки шили жінки
самі чи когось наймали?] Та це ж у кого талант був.
Хто шив, а хто віддавав шити. [Якими кольорами вишивали?] Чорним і красним – оце тіки такі вишивали. Заполоч отака була, оце чорне й красне – я й сама
вишивала таке хрестиком. [Де купували заполоч?] Ну,
ярмарки тоді ж були. [У Вас у селі чи десь у місті?] Та
десь, у нас в селі не було, а так у великих селах були
ярмарки. На ярмарках купляли. У нас як хуторок був,
отдєльно від оцього села, п’ять кілометрів було, то
сюда ми виїздили. [Як називався хуторок?] Озеро у
нас хуторок називався. Невеликий хуторок був.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Середина ХХ ст.] «Козачка». У мами,
я знаю, була «козачка» якась така. Це верхня одежина.
«Козачка» – воно таке, як тепер куртки, ну, якось іззаді склади були. [З якої тканини шили?] Ну, оце ж хто
й зна’, яке воно, я не знаю. [Якого кольору був такий
одяг?] Було й сіре, й чорне. Я знаю, у мами ото чорна
«козачка» така була. Якесь воно таке рясне, отут рясненьке таке. Як тепер куртки. А з якої ж матерії... Пообшиване було, пообшиване. Я знаю, ловкі курточки
були в мами. Я ж кажу, ту «козачку» заповнила, шо
таке ловке було вдівати ото. Чекмінь. Я знаю чекмінь
був. Чекмінь – ну, це таке сукно, воно з вовни. Так чекмінь – так воно таке велике якесь, натянуте, обшите
чорною полоскою, знаю, було у мами. А ззаду складка
там. Сіре. Воно, навєрно, з етіх, з овець отих. Отаке
сукно було. Кожух. [Носили старі люди кожухи?] Кожухи – а як же, носили. Кожухи тоді в моді були. Вони,
ну, кожушина – це ж з вівці ж, з вівці шкура. І воно вичинене було. І зшиті ото. [У Вашому селі вичиняли чи
десь замовляли?] Та, по-моєму, в селі робили, чинили
їх, вичинювали. Були такі люди, шо і тут в селі чинили.
[Якого кольору були кожухи?] Ну, та це ж вже, як покрасять. Ну, канєшно, крашені були. [Чи були кожухи
білого кольору?]. Були білі й такі крашені. Ну, їх же
вичиняли якось, шось красили. Це ж я не знаю. Були й
коротенькі такі у мужиків, а були й длінні, длінні були
кожухи. [Чим відрізнявся кожух багатих і бідних?] Та,
ну, у багатих же ж воно було багате ж. Воно ж гарне
було: повибілюване, повистрочуване. А бідняки уже
носили те, шо після багатих. [...] Куфайка. [Що носили восени?] А шо – кухвайку наділа та й пішла.

ІМ

Ф

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС  [Середина ХХ ст.] Спідниця.
[Чи носили жінки рясні, широкі спідниці?] Я тобі, синок, оцього не скажу. [Який одяг був у бабів, коли Ви
були дитиною?] Ну, обично, в кохті та в спідниці. Ото
така спідничка, не ота ж, шо дуже рясна, а така. Кохта,
спідничка – оце й усе. Мати хрещена в мене була, така
вона мадістка, то вона мені шила у школу, було ходила
я, спідничку пошиє і жакетик такий. А воно ж сирове, то мама возьме, краски ж ранше міняли носили, то
мама возьме тії краски та покрасе ту спідницю. Ото
так я і ходила в школу. Фартух. Хвартухи носили.
Нагрудники такі, як оце в мене, тіки отут ше й на шию
накидали – такі носили фартухи. [З якої матерії їх
шили?] З отакої матерії, не з полотна. [...] У церкву не
носили фартухи. А дома – це фартухи разні були, полотняні. Ото об’яжеться, а в церкву фартухи не носили. При мені не носили, а вобщє – не знаю. Пояс. [Чи
носили пояси?] Пояси якісь, я знаю, мужики носили.
Так вони якісь такі чорні й червоні. Полосаті якісь. Ну,
а на бабах – не знаю.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Середина ХХ ст.] Жилетка. [Що
одягала жінка поверх сорочки?] Та шо єсть там. Жилєтка якась. В основном жилетки були. Без рукавів.
[Коло шиї було вирізано кругло чи квадратно?] Воно,
в основном, кругле було. [Спинка в жилетки була пряма чи у складочки?] Була пряма, а була отак – перерізано і складочки. [Чи обшивали спереду плисом,
бархатом?] Були пообшивані, ну, це де багатші люди
були. Так якимсь таким, блистящє шось воно. Я його
й не знаю, як воно називається, було обшите отак.
[Чорним таким?] Чорним таким блистящим. [Жилетки чорного кольору були?] Ну, я знаю чорні. І чорним
обшите, ну блистящим. [Чи дуже рясне було по спині?] Та то ж уже, хто як хоче. Хто дві складки зроби,
а хто складочок багатенько так зробе. [...] Кофта. [Як
була пошита кофта?] Та просто отак розстібалася, на
ґудзичках, з довгим рукавом. Рімно по спині.

ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] «Руминки». Та були «руминки», вони ранше називались. Чоботи. Чоботи хромові
були, заказувала мама. [Ці чоботи шили у Вашому селі
чи десь?] Десь вони шили, а то ж возили та купували.
Черевики. У мене дідусь покійний був сам шив. І ото
було, чоботи кирзові, там халяви. Так він ото відріже
та міні й братові пошиє ото ті такі черевики.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Середина ХХ ст.] Капур.
[Яку зачіску носили заміжні жінки?] Та замужем – кажуть, треба кепку надіти і зав’язувати, не розпускали
волоси. Капур – це ото ж на голову надівають, на волоси. [Який той «капур» був?] Та як оце женські шапки.
Намітка. [Що з одягу давали дочці у придане?] З одежі
шо ж – та ото пальто в мене було зімнє й осіннє, платок. [Який?] Та платок такий – намітка шерстяненька.
[Якого вона кольору?] Біла намітка, вона й доси десь
валяється. [Квітчаста?] Ні-ні, біла, просто поткана.
[Самі виготовляли чи купували?] Та куплене, куплене
воно. Намітка – воно таке велике, перебигається напополам, тут унизу кальма. Та тоже ж якийсь візерунок,
вона ж так поткана такими дірочками в серединах, а то
й такими тими, як квітки. Хустка. [Які головні убори
носили старші жінки, коли Ви були ще дитиною?] Біленький платочок ситцевий. [Чи носили шерстяні хусточки?] Та де там вони ті шерстяні. Мо’, в кого й було,
Бог його знає. Я тоді мала була, ну, скіки мені було, а в
вісімнадцять год було – я вже пішла заміж, то й кончилося. [...] [Які хустки були найдавніші?] Ну, та воно ж
суконне було тоді ж, з овечого сукна. Сукно ж робили
з овець. І платки ж були такі суконні. Косинка. Як появилися гарусові косинки, і де ж такі багатші – у гарусових цих косинках. А мені ж так її хотілося. [Яка вона?]
Ну, вона така як поткана тими, то червоні, то біленькі –
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ті клітинки такі. [Тобто вона шерстяна?] Та вона й не
шерстяна, вона якась... [Такі хустки носили багатші?]
Да, да, да. Я її бачила на людіх, а я її не ходила, не знаю.
Зачіски. [Дівчата запліталися чи ходили з розплетеним
волоссям?] Заплетені ходили. [В одну чи у дві коси?]
У дві. Я як вийшла заміж, так у мене волос був такий
густий, так я запліталась, і ото отакичка обше, і тоді ше
й отутичка воно в мене. [Кругом голови?] Ага. [В одну
косу чи у дві?] У дві, у дві. [Чим зв’язували?] Лєнтою.
[Як раніше на цю лєнту казали?] Та називали його «кісником». [Якого кольору були стрічки?] Та якого хоч: і
синього, і зеленого, і червоного. Яка була, і вплітали ж.

я знаю, це я запомнила. Це вже було, мабуть, мені годів
сімнадцять. Я робила дояркою в колгоспі уже. І знаю,
шо мама поїхали в город і ото привезли мені труси, сині
ретузи, шо я їх так натягувала, шоб бачили всі, шо вони
в мене є. Хвасталась, шо вони є. [Не всі тоді мали труси?] Та не всі ж, канєшно. Це в рідкості. То ото знаю,
шо так уже ж, ну в якому це годі було, я не знаю... У сорок сьомому – сорок восьмому, там десь уже. Уже мені
до двадцяти добиралось, бо я ж уже дояркою робила.
Ото купили, привезли мама з города труси мені. А так,
коли воно появилось – хто й зна. На Озері магазіна не
було, і я ж кажу, не знаю. [...] [На який одяг Ви перейшли з полотняного?] Десь мама купувала його, та
ото ж тоже хрещена шила мені його. Таке ситцевеньке. [Матеріал купували, а шили самі?] Да, да, да. [Коли
з’явилися плаття?] Я їх купованих не ходила. А ото як
матерія є – штаб[п]ель ранше був. І ото, було, пошиє
мені ця мати хрещена його. То як пошиє – так і ходю.
А шоб куповане, шо в мене було – його не було, бо не
було за шо його купувати. [Чи пам’ятаєте, як одягалися
у сусідніх селах?] А хтозна, як вони. Та хто багатший,
той лучче удівався, а хто бідний – то ото ж так і ходив,
шо є, в тому й ходив. А в шо ж ми після войни [вдінемося] – мама сама, ні за шо ні купити, нічого. І ото в
таке ж ми вбувались, а тоді в школу почали ходити, то
йому [старшому брату] де лучче, а міні оте, шо він його
тяга-тяга, тоді я його перехожую.

Е

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Середина ХХ ст.] Намисто. Ну, та намиста ж були такі, як і тепер. [Чи носили
корали, червоне намисто?] Такі дліннинькі. [Такі, як
різані?] Да. Такі длінненькі, як ото тепер проволока чи
шо. Хрестик. Хрестики носили всі, носили на полотняній ниткє. Дукачі. [З копійок такі дукачики носили?] Дукачики були. «Дукачі» казали. Ну, шо на них – я
не знаю. [Їх носили на нитці чи поміж намистом?] Та
нанизували самі і з намистом, через одне нанизували.
Це я помню. Сережки. Сережки ж були тоді, да. [У вас
казали «сережки» чи «серги»?] По-разному, хто як
скаже, і «серги» й «сережки». Перстень. [Чи носили
персні?] Ну, я в те врем’я не знаю. Я його не бачила.
Ми в злиднях жили, так шо у таких старцях жили, шо
не вертатися б нікому.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Друга
половина ХХ – початок ХХІ ст.] [Чи перев’язували на
сватання рушниками?] Так, а воно й тепер перев’язують,
з льону рушники. [Кого перев’язують?] Та старостів
же ж, хто там іде свататься. [...] [У чому Ви виходили
заміж?] В чому я виходила – плаття, штаб[п]ельне плаття, і ото й кончилося. [На голові який убір був?] А на
голові не було нічого. [І фати у Вас не було?] Та де там
та фата? Я не знала, шо вона й та фата є. [Молода запрошувала на весілля в українському костюмі?] Ні, бо не
було. [На весіллі перев’язували рушниками?] Матерією
перев’язували. Та я як ішла заміж – де там та матерія
після войни. Мама нагукала, посиділи в хаті, сусідів.
І ото й кончилося, ото таке й весілля, і все. [Якою матерією перев’язували?] Та ситцем. У кого ситець є – ото
ситцем перев’язують. [Кого саме?] Та кого ж? Дружб,
дружку перев’язуют. А так усих не перев’язуют.

Ф

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] Як при нас,
я помню, у мами було багато всього: і килими, й рушники, і «козачки», і все було. Так оці ж, шо ганяли [тобто, розкуркулювали], зайшли, вибрали все. Вобщє-то,
вони ще й ховали, тато й мама закопували в яму оце багатство своє, а вони прийшли, піками отак пошпигали,
найшли його, викинули, запалили та й усе. Оце я знаю.
Було гарне все в мами. [У якому році це відбувалося?]
Це ж був тридцять третій, тридцять другий-тридцять
третій. А мені шо було – шість год там, шо я там заповнила. Шо бачу, ото чуть-чуть запомнила та й все.
[Коли з’явився купований одяг?] Та я його вже дуже й
не помню. У нас же ж не було за шо його купляти. І в
селі ми жили, магазина ж в селі не було. Я й не знаю
його, коли воно появилось, як воно появилось, не знаю,
не буду казати. [Коли білизна появилась?] Труси – оце
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Обробка шкіри. У нас були вівці. Вівці порізали, і оті шкіри [вичиняли]. Боже, я же ж їх помогала [батькові вичиняти]: замочували в такому ростворі, кислий якийсь,
воно [овечі шкури] там лежало, а тоді батько набирав
мішок пшениці (не ячменю, і не кукурузи, а пшениці,
щоб воно все гладеньке було), і потім натягав оту шкуру [на мішок]. І я тримаю, а він оту шкуру чисте косою,
гостреньким кусочком коси, не всєю косою, і оце він
[шкуру] зчищав. Це така моя [допомога] була. «Все,
Галя, сюди!» А мені ж не хочеться, пахне там таке [неприємно]! А тоді ту шкіру якось зм’ягчали. То, що держала і воно мені [смерділо], то точно [пам’ятаю]! І тоді
ж шкури з овець односили і [шили кожухи]. [Виготовлення вовняної нитки]. В колхозі [були] вівці, то їх купали [перед стрижкою], а дома їх ніхто не купав. Оці вівці, людські, то брав один чабан, зганяв оту отару, і ціле
літо він їх пас, їх дома не було. А на зиму їх розпускали
тоді по домах, із приплодом. Тоді вони зимували вдома,
а влітку така кошара, загорожа. Попас, загнав, і та кошара біля його дому була, у селі. І тоді влітку, коли купали
колгоспних овець, і тоді у ту чергу заганяли і [приватних]. Щоб дома – то їх не купали. А мама тоді напряла
тих ниток, поскубла ж цю шерсть. Ми сиділи, скубли ту
шерсть ноччю, світла не нада, навпомацки, лампа така
невеличка була. В людей скло велике було, а в нас така
невеличка лампа була. Сидимо, розпрямляємо [нитку].
Другий раз мама зразу стірала [шерсть], а то – нестіране. І ось воно – запиляччя, чхаємо, але сукаємо нитку.

ВЗУТТЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Чоботи. Зимою [взували] чобітки, бо воно ж грязь, треба було пройти,
на вулиці. І мама мені вив’язала високі такі, як чулки
[панчохи], шерстяні, воно ж тепло. Чоботи ж резинові, блискучі, куди ж там! І в тих чоботах устелена солома, щоб тепло ж було в ногах. А от зима: солома туди,
ідем же в школу, які сніги! Тоді ж снігу було багато;
в тіх чоботях, в класі що, хтось перевзувався? Ні. Не
перевзувалися, роздягатися – то роздягались, а не перевзувалися. У тих чоботах [сиділи]. І Ви знаєте, вони
ж мені дали [наслідки для здоров’я]: та резина та по
морозу! [Гумове взуття], наче, так дешевше [за шкіряне], так порахували, що й удобніше: його і помить
можна. [Кирзові чоботи] були. І діти в нас, однокласники, ходили в кирзових: і дівчата, і хлопці. У нас же в
хаті їх і приблизно не було, ніхто їх не носив.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [50–60‑ті роки ХХ ст.] Кожух. У батька
мого був кожух. А де він його [злагодив] – десь по Бойовому. Носили шерстю вниз, не догори. Той кожух і
фарбували – чорненькі бачила. [Чим фарбували,] не
знаю. А в батька просто був [нефарбований,] натуральний. Кожухи були відрізні по талії. Безрукавка. І безрукавочка тоже така в батька була, теплом всерединку.
Овеча. Шуба. А в мене тоже ж була шуба! Із кролика і з
котячих шкірок! Боже! Я сійчас як вспомню, як жили!
Мама мені ж розказувала: «Ти ж ходила у такій шубі».
Я була маленька, це до школи, і в нас одна жіночка, то
казала мама: «Вона ж тобі покроїла
́ ту шубу на коліні!».
Поклала на коліно, вирізала, і все. Пальто. А в школі
нє, в школу я в пальтішку ходила. Плюшка. [Жінки
носили] плюшки.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [60‑ті роки ХХ ст.] Вишиті наволочки, вишиті простиньки – все у бабушки моєї Наталки все таке було. Одягу [з вишивкою] у бабушки не
бачила, а от у другом селі Бойовської сільської ради –
Суженка – [бачила такий]. Одна сільська рада на чотири села, і в тім селі, я вже туди переїхала, заміж вийшла
у [19] шістдесят восьмому році, то ще у [19] шістдесят
восьмому році в отих хатах все було прикрашене рушниками. Заходиш: як зал чи тоді світлиця, і оце картини, образа, на вікнах [фіранки] – все було прикрашено
рушниками. Вишивалось і хрестиком, і гладдю. Оце в
тому селі. А от в Бойовому, може, десь і в когось було,
но в нашій сім’ї – ні. Ну, мама-то моя із Росії, із Іркутської області, батько там служив, оженився. Вона з Алтайського краю, а тоді вона працювала там, в Іркутську,
і батько там служив. Коли я прийшла в їхнє село, і мене
привів чоловік: тут старенька така хата і вся [прикрашена] рушниками. І простіньки [простирадла]. Жіночки [одягалися]: оці плаття, вони квітчасті: ситець, штапель, як тоді казали. Но що мені кинулося в очі і старшого віку, і молодші – щоб було все квітчасте, щоб було
все в квітах. Постарше люди – темне поле і квіточки, а у
молодих – це як прийшла я в те село, а там, де я жила,
в Бойовому, звичайно, як ось і тепер одягаються. А оте
село – воно мені якось..., і знаходиться в такій місцевості: ліс, річка, красиво! І ось такий і одяг! Природній
ландшафт подіяв так, що люди хотіли красиво одягатися, так, так. І в кімнаті: оці ткані доріжки із шерстяних
ниток і з простих отих, що різали тканину і робили оці
нитки. І це було в кожній майже хаті. А також застелена лавка цією доріжкою або ж підлоги. Я прийшла в це
село – 1968 рік – а підлоги були земляні. І от там, де я
в свекрів жила, ця підлога застлана отими доріжками.
Щоб якісь коврики на стінах – ні, такого я не бачила; а
оце доріжка і рушники. І оце мене чоловік привів у таку
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [50–
60‑ті роки ХХ ст.] Як те весілля [відбувалося]: у суботу
приходили хлопці і дівчата на вечорниці. Вечорниці –
це до весілля не відносилось. А на другий день приходили гості дорослі. В суботній день просто святкове [вбрання наречена] одягла, а вже ж у неділю [вона
наряджалася в сукню та] оцей вінок. [Сукня нареченої
була] з білої марлі, крохмалено сильно. На нєвєсті
плаття із рукавами, і на манжетику, а тут [на манжеті]
на ризиночці призбиране, як рюшечок. [Горловина] воротничок кругленький. Це вже після [19] п’ятидесятих
[років]. [На весільному вбранні] намисто було, якесь
скляне. Стіклярус, тільки ж воно кругленьке. А віночок [для молодої] вирізала тьотя, я бачила ж, як вона
його робила. Вирізала листочки, квіточки із паперу,
вмочала у віск, і оце квіточка [виходила]. І оце квіточка, а тоді робила як ягідки: ваточку у воск. І все це було
у білому воску, і у декілька рядів, так височенько, но
красиво! [З’єднувалися] на проволоці, ця проволочка
закриваєтьтся тканиною біленькою. І оце тьотя працювала де ж: тоді колгоспи [були], а ввечері сидить,
темно, при лампі [гасовій], тоді ж свєта не було. А при
лампі сидить, виробляє, бо нєвєста заказала [вінок].
Неділі [за] дві – заранєє робила. Оце вона в селі одна-єдина [майстриня]. Тоді ж фата тоже накрохмалена.
І отак: тут вінок [на голові], а фата ж ще вище настроєна. І тоді вона [майстриня] йшла одягать нєвєсту, вона,
бо ніхто ж його не одягне. І наскільки [ювелірно робила], без помарочки, без помилочки, така в мене тьотя
була. І як одягне, і тоді село йде дивитися на нєвєсту.
Вона ж: «Давай подивимось, яка нєвєста»! І мені ж показать. А люди спеціально йшли дивиться на нєвесту:
«Як Аня одягла нєвєсту!». Це в Бойовому було, бо вона
бойовська. [Фата] була з марлі, вона якась плотніша
була, [ніж та, що в аптеці продається]. Оці віночки,
хто їх зберіг, прямо в іконку, під скло, знімали те скло
і туди, в іконку, вставляли. [У перину молодим не клали вінок?] Ні, такого не було, в іконку [клали]: чи там
Матір Божа, чи Ісус Христос, туди клали. Оці букетики
женихові і нєвєсті, тоже ж з воску [були]. Взута [наречена]: я бачила і чорні туфельки, да. Може, не було
в чому [взутися], і були й світлі. [На весіллі] хустку
пов’язували сватам. [Коли знімали вінок з молодої?]
Я сама цього не бачила. Но воно і не було такого. [Голову нареченій] не покривали, ні, такого не було.

Ф
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кімнату: заходиш, а мені так легко, хорошо [на душі].
Хотя мама моя вишивала, та й в школі ми серветочки
[робили], якогось такого великого рушника в нас не
було: серветочка там якась, накидочка – воно було. А в
оцьому ж селі, Суженка, ті дівчатка ходили в школу до
нас, в Бойове, бо центр [адміністрація та школа] в Бойовому – там тільки чотири класи, а тут вже було сім
класів, а потім і дев’ять, і одинадцять. Но, оті дівчатка,
коли урок вишивки [праці], ми приносимо (мама мені
купляла таке, що кубички намальовані, а хрестик треба
поставить в тих кубиках, заготовки), а вони – десь [19]
шістдесят третій рік – так вони приносили, вишивали
рушники, хрестиком вишивали, і по канві. І ми оце дивилися, ми, дівчата, і воно мені казалося таке важке.
Вишивали хрестиком, тоді гладь, проста гладь, «цепочка» [ланцюжок, тамбур] – такий шов найлегший, і ним
можна робить таку гладь. Так це в мене дома – серветочки, накидочки на етажерку, така прикраса. [Одяг
прикрашали вишивкою?] Я сама собі на платтячкі вишивала [на грудях] то квіточку, то листочок. Плаття ж
[перше, яке вишила,] куплене в магазині, фіолетовий
колір, світло-фіолетовий – мій улюблений [колір] і дотепер, і на лівому боці [грудях] квіточка, пелюсточки.
[За фасоном] було пряме, під поясочок, колір фіолетово-... і під розовуватий. [Комірець] стоєчка. Рукав чуть
спускалося, не крильця, крильця – це ж зовсім друге.
Воно пришите, те крильце. Було в мене й таке. Підплічники носило старше покоління, не моє, так під сорок
другий [1942 рік народження], і були височенькі, а Ви
знаєте, я їх не люблю й зараз. Всі ходили в школі без
хусточок. А форми обов’язково [носили]. Мама ж у
мене трохи шила, а бабуся з Алтайського краю, нам як
на підмогу матеріал [тканину] присилала, то мама мені
шось пошиє... Но все рівно, в тім селі квітки якісь більші, а в нас [дрібніші]. Знаю, пошила мені мама [сукню],
колір бурячневий [буряковий], а квіточки невеличкі
біленькі, синенькі і зелені... Я й і дотепер: якщо немає
зелененького або голубенького в одязі, нача це воно як
не моє. [З чим, на Вашу думку, пов’язана така смакова
відмінність?] Бойове – центральніше, а те село – трошки глухіше [не зазнало впливу міста]. А ще ж в’язали
крючком кружева. [Оздоблювали] і рушники, і комірці
[в тому числі на шкільну форму]. Мама моя тоже ж мені
так робила, но у тім селі трошки складніший [візерунок
плетіння], і покривала на кроваті. Комірець біленький
на [шкільній формі оздоблювали] кружевами. Мама
в’язала і рукавички, і гольфи, чулки [панчохи]. [Сукню
наречена] зберігала. Тоді ж були раніше комод, скриня. Бабушка й тьотя [разом жили], заміж не вийшла,
рідна по батькові, то і нас допомогала глядіть. І ось я
біля неї, бачила [як виробляється вінок]. І у них скриня
була: великий дерев’яний ящик із кришкою, і там же ж
як піднімуть ту кришечку, а хочеться ж туди заглянуть,
що там. А там же ж акуратненько все ж поскладено: і
наволочки, і занавісочки, і платтячко. Тьотя сама ж
шила, темно-бордове платтячко, то вона як надіне його
де, а як прийде, то як його витрушує, так його приводе
[до ладу], і склала, і в газеточку, це ж тепер пакетики,
а тоді – газети. Був майстер в Суженці, що робив доріжки; і в Бойовому, станок у них був. Я його не бачила,
а знала, люди казали. Один на село. А шапка [у чоловіків була] проста,
– ушанка. [Овечі шапки робили?] Ні,
́
но виходило, що в селі пошить кожух простіше, а шапку складніше, так же? Но в батька була така – куплена в
магазині ушанка.
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Лиманський район *
с. Рубці
Записала М. Маєрчик 5 липня 2004 р.
у с. Рубці Краснолиманського р‑ну Донецької обл.
від Тихої (Дячкіної) Єлизавети Григорівни, 1911 р. н.,
та Урайчик (Костенко) Анастасії Михайлівни, 1921 р. н.,
переселенців із зони затоплення
Червонооскільським водосховищем
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Перша половина ХХ ст.] Мама – вони ж ткали. Самі ж коноплі вирощували. Тепер же ж воно наркотики, а тоді
ж їх сіяли в полі цілими плантаціями. А тоді коноплі
розділяли на плоскінь і матірна. Плоскінь – це чоловічі, матірна – жіночі. [Це такі] там були сімена. Тоді
* До 2016 року – Краснолиманський район.
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такі, тоже не дуже довгі. [Суцільнокроєні?] Та ну, як
коли пошиють. [...] [Який одяг шили діткам в рік, два?]
Ну, раніше, дітки довго ходили голенькі. Не так, як тепер, голі були. Більшість лежали змотані, гарно, туго.
Ну, от бачите, зараз діти більшість кривоногі. А раніше дитина, було, як народиться, її до півгоду так: покупали, замотали в пелюшку і [сповили] повивачем –
така довга вірьовка, тіки вона не вірьовка, а з матерії
ізшита. І скрутили ото гарно, і воно лежить, як снопик,
рівненьке. Довго голі ходили діти. А тоді і сорочечку
шили. [Хто шив сорочку?] Мама чи бабушка, но своїми
руками. Може сусідка, як мама не може. Ну так, самі
все шили. [Яка була сорочечка?] Ну, рівненька. Як зараз
розпашонка – така ж була тоже. [Рукавчики які були?]
Коротесенькі, або отак цільнокроєні. [Чи залишали
дірочку під рукою?] Нє, я такого не пам’ятаю. Може,
хтось і залишав, но в моєму роду мама не залишала.
[Розпашоночка застібалася спереду чи ззаду?] Даже не
помню. «Сорочечка» – так і казали. Десь після півгоду
шили, отак. [Коли дитя починало ходити, то яку сорочку шили?] То ж коротенька була, а тепер – довшеньку
шили. [...] [Яку сорочку Ви носили, як у дитинстві пастухували?] Вже в мене була сорочка з ситцю. А до того
була полотняна. [Хлопці теж такі носили?] І хлопці.

Е

плоскінь вибирали, мочили десь у болоті чи біля річки, тільки шоб їх вода не знесла. А тоді ці коноплі помочили, а тоді стовпики розтавляють і сушать. А тоді
була така ламанна – ламали його. А тоді тіпали. А тоді
м’яли. Це вже і я робила. Отак на землі досточку положеш, на неї коноплі плоскі, і ото отак ногами підбираєм то одною, то другою. І мнеш. А тоді тіпають,
кострицю оту виминають. А тоді роблять мички з
його. Отакі були гребіні, отакий завбільшки гребінь,
і вони микали її оцю мичку. Покладуть оцю мичку,
а тоді розчісують. Гребінка ж була дерев’яна, велика,
і вони чешуть, а то знов на гребінь. А тоді прядуть,
а тоді тчуть, вибілюють, і шиють ото і сорочки, і штани у чоловіків (були такі самі [домоткані, як] в жінок
сорочки). Я ще помню, як мені мати шила, я була невеличка, вона шила мені сорочку. [...] [Ви нам розказували, що з довгої конопляної нитки робили тонке
полотно. А те, що залишалося, куди дівали?] То, шо
залишалося, брали і руками отак сукали. Ще з довгих
волокон прядєво робили. А тоді з того, шо осталось,
то на прялку пряли, а те на веретено. Воно таке, як
вата, считай, коротеньке. І отак веретено мати крутили в руках. З цього робили рядна і скатьорки. Воно ж
товсте. Мішки ото шили з нього. [Чи могли з нього
шити старій жінці, наприклад, сорочку?] У нас такого
не було. [Як називали оці погані волокна?] «Мичка»
їх називали. А тоді з того, шо оставалося, як чухали,
ліжники робили. Як одіяло, укривалися ним. Одіял же
ж не було. Тепер же ж воно таке колюче, а тоді укривалися і не колюче було. Чи воно попривикали...

Ф

ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Перша половина ХХ ст.] Штани.
Хлопчики ж штанів не мали довго. Ну, як я пам’ятаю
своїх хлопців, нас чотири дівчини було і п’ять хлопців.
Так уже в года чотири, в п’ять – тоді вже шили брюки.
Тільки воно не брюки, а називалось «підштаники». Як
чоловікам, так і хлопчикам викроєні як-небудь там, та
й усе. [Штани мали через плече шлейку?] Обізатєльно.
Хто дві, хто одну. Зверху ж [на сорочку жінки] надівали юпку. Фартух. Фартух носили обязательно. І в
свято, [і в будень]. Йдуть до церкви – чистенький надівають, новенький. А як в будень – другий. Носили.
[...] [Фартушок шили дівчинці?] Не знаю. Як дитиною
була, в мене не було. Та він не нужен був. Не шиють,
де та матерія, тут матерії хоч би матері було з чого пошити. [...] [Коли шили дівчинці спідничку, фартушок?]
Я – як проводжала старшу дівчинку в школу.

ІМ

СОРОЧКА  [Перша половина ХХ ст.] [Що таке сорочка з
підтичкою?] Знаю. Станок пошиєш з плоскінного полотна, воно тонше і біліше, а підтичку шиєш із матірного. [Чому підтичка мала бути з матірного?] Ну, воно
не таке біле і довше. [Чи було видно підтичку під спідницею?] Ні, не видно. [...] Це ж станок отак [до пояса],
а тоді дошивається підтичка – нижня частина сорочки.
Вона не суцільно була, а відрізали поки, а тоді дотачували, ну, чи тим же самим полотном. І все ж це робили
своїми руками. [...] [Що таке додільна сорочка?] Знаю.
Додільна сорочка – без підтички. Додільну сорочку
шила на смерть. Но я її расходувала. [Ви її вишивали?]
Ні, нічого не робила. Тільки пошила, я в голодовку після войни попала в больницю, а в мене хліб забрали з
горища, найшлись такі, зовиця та брат його [чоловіка]. Як я приїхала додому, тиждень полежала голодна.
Ніхто ж мені не носе. В мене сестри молоденькі були і
боялись лісом ходити. І я проїла все, і рушники, і накидки, і сорочку. [Та сорочка застібалася на грудях?] Та
обнакованна сорочка. На пуговичку застібалася. Рукава довгенькі. [Манжетки були?] На деяких були, було
таке, шо й повишивані. [Якими кольорами вишивали?]
Найбольше – красне та синє, ну, чорне. [...] [Cкільки у
Вас було сорочок?] Ну, дві, навєрно. Дві – ту виперуть,
а ту одягають. Не так, як тепер. [Чи складали сорочки в
тумбочках?] Нє, я смутно помню. У нас була жердочка,
дерев’яна така палка над кроватю, но тоді не кровать
була, а поли були, і ми ж ото там спали. І ми на ту жердечку вішали одежу. Повісимо, знімемо. [...] [Чи було
так, що підтичку відривали від сорочки і робили з неї
пелюшку для дитинки?] Робили із сорочки – із того робили. [Як дитину загортали?] Обнаковенно загортали.
Сорочечку, як воно тіки народиться, то пошиєш, одінеш. Не дуже довгу. Таку, з рукавчиками. Рукавчики

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Перша половина ХХ ст.] У мами була,
я пам’ятаю, шубейка – така длінна, пошита. Тоді ж ткали домашнє сукно, тоже ж отак овець держали, тоже
пряли сукно. І шили і мущинам, і женщинам, як ото
називали – «шубейка». Бо я знаю, мені мама ще з тієї
шубейки перешивала на жакет в 7 класі. Так ото мати
з дитинкою, як десь ідуть десь, то обмотувала дитинку
в цю шубейку. Пригортали і йдуть гуляти. [...] В мене
й гейша була. Тепле пальто таке, тільки довге. З матерії. Шо набереш, з того й пошиєш.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Це же
я своїх дітей у стару [одежу обгортала] – там плаття порвалися... Ще мої діти родилися, то не дуже то
[вбрання] було. Плаття порвалися, чи там штани, чи
шо – видрали [з них] пелюшки і замотуєм. Оце вже
мої діти, в мене дочка одна родилася у [19]52‑му,
а друга в [19]63-му. Так як родилася, не було в нас ні
корита, ні в чому купати його, тут було дерев’яне таке,
і воно маленьке, ну, і як купати. Раніше великі отакі ж
корита були, з верби видовбували, і отож і купались,
но сидя. Поки маленьке – ложать. А ложать же дитинкині пелюшки, закакані під головки скручують, а тут
беруть велику таку пелюшку, і то на неї так ллють во-
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дичку, та й зараз так же дітей купають, ллють водичку,
воно спаряється. А тоді вже як витягли, всього обмили, і мильцем уже милять-милять, а тоді обполоскали і в пелюшку. Так я знаю, у мене тоже, як родилась
дитинка, мати платок свій отдала, а нових я даже не
помню, шоб я купувала. [Чи шили пелюшки з чоловічої сорочки?] Все, все, шо було. [Рубці віддирали,
чи з рубцями були пелюшки?] Віддирали. [...] Пішла
моя дівчинка в школу. Ну, нема плаття набраного, не
набрала я плаття. Кажу: «Вистіраю, так підеш у старому в школу». Так пішли ми з дітьми вівців пасти. Дивлюсь, іде сестра. Вона незамужем, робила і получила
матерії на кофту. Взяла, сіла, пошила дівчині плаття
і принесла. А в понеділок іти. Думаю: «Увечері постіраю та вигладю гарячим утюгом, та й випровадю».
Коли вона й приносить мені платтячко. Принесла,
я вбрала [дитину].

коси розділяли. [На голові дівчата що носили: стрічки, віночки?] Це як ми ше дітьми були, то були лєнти.
А тоді одійшли, як я дівкою була. Не було лєнтів, не
було нічого. Хустка. [Що дівчина на голову вдягала?]
Платок. [Як вже дівчина заміж вийшла?] І тоді, і до
замужу платок вдівала.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] [Чи сіяли
у Вас коноплі, льон?] Воно колись сіяли. При моїй
пам’яті вже не сіяли. Тоді все в магазіні купляли. Ну
тоді ж, після війни, шо було у кого, у те й вдівалися.
[Що ж Ви носили як були дівчиною?] Платтячка носили. [Ще що одягали?] Ну, кохта, юпка чи там плаття. [Чоловіки, хто] багатші, то в костюми вдягалися.
Та й бідніші, то кожне тягнеться, шоб вдіться, батьки
старалися купити своїй дитині.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у родильній обрядовості.
[Середина ХХ ст.] Наприклад, у мене дітей як возили
хрестить, моїх дітей, – це ше [19]шіісят первий і [19]
піісят дев’ятий год, – так було крьосний і крьосна возьмуть [дитину] у мене. Вони мене в церкву не беруть,
а сами ведуть, привозять і ото кожух розстилають і на
кожух кладуть немовля. Кажуть мені: «Кума, ти вже тепер мені кума, брав я в тебе нихрищену
Ліду, а привіз
́
тобі хрищену».
Одяг у весільному обряді. Більш було
́
біле убрання у молодої, чи розове було плаття. А в мене
було плаття таке темно-синє, я знаю. І так, полосочками по ньому цвіточки красненькі. Білого в мене не було
плаття. А хвата в мене була з віночком – десь у когось
брали, в людей. До вечора згуляли – молода переділася
і все. Хвату знімають. [...] Cадовили [пару], заводили за
стіл, на кожух садовили. [Кожух був вивернутий вовною назовні?] Да-да-да! Та хтозна, чого... Одяг у поховальному обряді. [У що вдягали дитинку-покійника?]
Хлопчику – сорочечку та штани, а дівчинці вдівали
платтячко. [Віночок вдягали?] Може, й клали. Воно ж
манюсіньке таке, як янголятко. [Обручок з воску не робили?] Ні, ні. Батюшка приказує, щоб нічого лишнього
у труну не клали. А тоді тєм боліє строго було.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[ХХ – початок ХХІ ст.] Зараз більше готують нове
[вбрання на випадок смерті]. Ну, а казали, шо піп казав, шо гріх даже нове одівати, воно все одно, там треба старе. Ну, а каждий же старається нове одіти. В мене
як чоловік умер, він в больниці умер, так його там одівали. Я дала одежу і послала сусідку. А вона каже, шо
вони заплатили тим [працівникам моргу], і вони помили, нарядили його і всьо. [...] [Ховали жінку у вишитому корсеті?] Ну, хто зна, я не пам’ятаю. Обували
тухлі, там, ботінки. Зараз. А тоді не було моди. Тоді
надінеш чулки або носки і все. [Які панчохи?] Обикновенні, тільки, шоб новенькі. Ну, а старі – на шо вони
старі?! В мене й зараз чулки лежать на смерть. [Новенькі?] Да. [Cтаренькі не можна?] А нашо вони старі.
Шо, не заслужила я нових, шоб мені оділи?! І вкривають же ж новеньким, і застилають новеньким. [Ви теж
собі все новеньке приготували?] Ні, так мене не нада
вбувати, чулки надінуть, та й усе. Я не хочу, шоб мене
вбували. Мені важко зараз ходити вбутим.
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с. Шандриголове

Записали І. Щербак, О. Поріцька та М. Пилипак
6 листопада 2008 р. у с. Шандриголове
Краснолиманського р‑ну Донецької обл.
від Приходько Марії Іванівни, 1933 р. н.,
Бараннік Анни Олександрівни, 1941 р. н.,
та Мороз Ніни Григорівни, 1932 р. н.

СОРОЧКА  [Середина ХХ ст.] Сорочки ж такі прості
були, шиті. [Сорочки з домотканого полотна були?]
Ні, з купованого. [Сорочки вишиті були?] Не було вже
в нас такого. [Мама Ваша носила вишиту сорочку?]
І мама, навєрно, не носила. Тоді вже якось не вишивали. Моя мама і вишивати, і в’язати вміла. Ну, такого вже тоді не було. [Вона] з 1911 року. У батька була
сорочка вишита. [Як вона була вишита?] Ну як сказать – оце тут спереду була чорним вишита сорочка.
І внизу рукав був вишитий. Рукав такий рівний був.
[Комір вишивали?] Да, комір стоячий був, тоже вишитий. [Сорочка у Вашого батька з домотканого полотна була?] Ні, не з домотканого. Чи миткаль такий
був магазинний.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Середина ХХ ст.] Зачіски.
В нас більше у дві коси запліталися. [Стрічки на голові
були?] Я по собі знаю, шо отак дві коси плетеш, а тоді
отут ззаду зв’язала їх й усьо. А спереду на проділь

с. Ярова
Записала Л. Пономар 6 грудня 1997 р.
у с. Ярова Краснолиманського р‑ну Донецької обл.
від Підгорної Пелагеї Захарівни, 1905 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Мамі
ткали, а мама не вміла. І била мати, шоб я вчилася. А я
як не схотіла – і не схотіла. Мамині сестри ткали, меньші мами. А мама не схотіла. Нема настроєнія за верстат сідати. «Я, – каже, – лучче хтозна шо буду робити, тільки за верстат не сідати». Матєрії не було. Шили
хлопцям рубахи полотняні. [Як вишивали полотняну
сорочку?] Не знаю. Я знаю, шо батько мій не носив, і в
молодого не бачила. Штанці шили полотняні і собі,
і батькові. А тоді вже, як матєрія повелась, тоді стали
набирати полотно геть в сторону. [Ви вже заміж ішли
не в полотняній сорочці?] Нє! Тоді вже було чого де достати. [Мама до сорочки носила юпку чи, може, плахту?] В нас носили юпки. Сорочку і юпку. [Фартух носили?] Фартухи – безпреривно. [Керсетки такі, як жилєтки, були?] Були. «Жилєтки» звались. По пояс, шоб
тепла була. [Свити носили?] Свити носили суконні
через те, шо в батька овечки були, а він їх стриг, а люди
пряли. А тоді тут були такі в Пришибі, шо ткали. Так,
як полотно ткали, так вони ту шерсть ткали. А тоді з неї
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Вінницька Область

Вбрання жіноче.
м. Вінниця. Автор
Н. Шпак-Косаківська.
Світлина О. Свіргуна

Вбрання жіноче.
З колекції ВОКМ.
Світлина В. Косаківського

ІМ

Вбрання дівоче.
с. Бохоники Вінницького р‑ну.
Світлина В. Косаківського

Кожух весільний.
Початок ХХ ст. смт Чечельник.
З колекції ВОКМ. Світлина
В. Косаківського

Сорочка чоловіча.
с. Брідок Теплицького р-ну.
З архіву М. Пилипака

Вбрання жіноче.
З колекції родини
Косаківських
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Вишивка на рукаві
жіночої сорочки.
м. Вінниця.
Автори:
Н. Шпак-Косаківська,
О. Коновалова.
Світлина
В. Косаківського
Очіпок.
с. Тиманівка
Тульчинського р-ну.
Кінець ХІХ ст.
Світлина В. Косаківського
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Запаска.
с. Яланець
Бершадського р-ну.
З колекції
ВОХМ. Світлина
В. Косаківського

ІМ
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Сорочка жіноча. с. Дмитрашківка
Піщанського р-ну. Початок ХХ ст.
Світлина О. Головка

Сорочка жіноча.
с. Саїнка Чернівецького р-ну.
Початок ХХ ст.
Світлина В. Щибрі
Сорочки чоловічі.
м. Вінниця.
Світлина Н. Шпак-Косаківської
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Вбрання дитяче.
с. Клембівка
Ямпільського р-ну.
Світлина
В. Косаківського

Ф
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Вінки весільні
(реконструкції
М. Курячої).
Світлини
В. Косаківського

Вбрання дівоче. м. Вінниця.
Світлина Н. Шпак-Косаківської

Квітка. с. Стіна
Томашпільського р-ну.
1950-ті рр.
З архіву Л. Пономар

Вбрання дівоче.
м. Вінниця.
Світлини В. Косаківського

Вбрання жіноче.
с. Стіна
Томашпільського р-ну.
Перша половина ХХ ст.
З архіву Л. Пономар
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Запаска. ВолодимирВолинський р-н.
Початок ХХ ст.
Світлина Л. Пономар

Сорочка жіноча.
с. Пульмо Шацького р-ну.
З колекції НМНАПУ.
Світлина В. Савича

Пояс-крайка.
З колекції КІМ.
Світлина І. Огієнко

Ф

Сорочка жіноча. с. Черче
Камінь-Каширського р-ну.
Початок ХХ ст.
З колекції НМНАПУ.
Світлина В. Савича

ІМ
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Спідниця-бурка. с. Щедрогір
Ратнівського р-ну. Початок ХХ ст.
Світлина Л. Пономар

1

Вбрання жіноче.
З колекції КІМ.
Перша половина ХХ ст.
Світлина Л. Босої

3
2

4

1–4 – сорочки.
З колекції КІМ. Перша половина ХХ ст.
Світлини Л. Босої
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1–3, 5 – вбрання жіноче. Любомльський, Шацький р‑ни.
З колекції НМНАПУ. Початок ХХ ст.
З архіву Л. Пономар

4

5
4. Вбрання жіноче.
З колекції НМУНДМ.
Світлина М. Олійник

6. Вбрання весільне «свашки».
Ратнівський р-н. З колекції ВКМ.
Світлина Л. Пономар

6

101

www.etnolog.org.ua
Дніпропетровська область

Дукач.
З колекції
І. Перевертнюка

Ф

Сорочка жіноча.
З колекції І. Перевертнюка

Е

1

2
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Юпка. З колекцї І. Перевертнюка

Фартух.
З колекції І. Перевертнюка

3
1–3 – сорочки жіночі.
с. Ковпаківка
Магдалинівського р-ну.
З колекції
О. Бондаренка

Сорочка чоловіча.
З колекції ДНІМ.
1950–1960‑ті рр.
Світлина К. Біляєва
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Ф

Е

Керсетки. З колекції ДНІМ. Межа ХІХ–ХХ ст.
Світлини К. Біляєва

Оздоблення рукава
жіночої сорочки.
с. Ковпаківка
Магдалинівського р-ну.
З колекції
О. Бондаренка

ІМ

Зразки вишивки.
м. Зеленодольськ
Апостолівського р-ну.
Світлина Л. Босої

Сіряк.
смт Петриківка. З колекції
ДНІМ. 1900–1930-ті рр.
Світлина К. Біляєва

Вбрання жіноче.
З колекції ДНІМ.
Перша половина ХХ ст.
Світлина К. Біляєва

Кожух.
З колекції ДНІМ.
Межа ХІХ–ХХ ст.
Світлина К. Біляєва
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Зразки вишивки на жіночих сорочках.
З колекції МКМ. Світлини О. Таран
Сорочка
жіноча.
З колекції МКМ.
Світлина
О. Таран

Ф

Е

Сорочка
жіноча.
З колекції
КМНР.
Світлина
О. Таран

ІМ

104

Сорочка дитяча.
З колекції МКМ. Світлина О. Таран

Сорочка жіноча. З колекції МКМ. Світлина О. Таран

Сорочка жіноча.
З колекції КМНР. Світлина О. Таран
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Очіпок із хусткою.
З колекції МКМ.
Світлина Л. Босої
Сорочка жіноча.
Волноваський р-н.
Світлина С. Сіренка

Е

Вбрання жіноче.
З колекції МКМ.
Світлина Л. Босої

ІМ

Ф

Блузка жіноча. З колекції
ЛКМ. Початок ХХІ ст.
Світлина C. Сіренка

Сукня жіноча. З колекції МКМ.
1940 р. Світлина О. Таран

Сукня. с. Бойове
Нікольського р-ну.
Світлина О. Таран

Вбрання жіноче.
З колекції КМНР.
Світлина О. Таран
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Очіпок. с. Літки
Лугинського р-ну.
З колекції НМНАПУ.
Світлина В. Савича

Ф

Е

Запаска. с. Бехи
Коростенського р-ну.
Світлина М. Беха

Сорочки жіночі. с. Троянів
Житомирського р-ну. Світлини О. Таран

Сорочка жіноча. с. Бехи
Коростенського р-ну.
Світлина М. Беха

ІМ
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1

2

Сорочка жіноча без рукавів.
с. Бехи Коростенського р-ну.
Друга половина ХХ ст.
Світлина М. Беха

Вбрання чоловіче.
с. Копище
Олевського р-ну.
Початок ХХ ст.
Світлина М. Семинога

Фартух (1) та спідниця (2).
с. Бехи Коростенського р-ну.
1940–1950-ті рр.
Світлини М. Беха
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Чоловіче та жіноче вбрання.
м. Коростень. 2009 р. Світлина М. Беха

Ф

Вбрання жіноче.
З колекції НМНАПУ.
Початок ХХ ст.
Світлина М. Олійник

ІМ

Вбрання «околичної»
шляхтянки.
Коростенський р-н.
З колекції НМНАПУ.
Початок ХХ ст.
З архіву Л. Пономар

Е

жИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Вбрання жіноче.
З колекції НМНАПУ.
Межа ХІХ–ХХ ст.
Світлина М. Олійник

Вбрання жіноче.
с. Бігунь Овруцького р-ну.
1920-ті рр.
Світлина М. Семинога

Вбрання жіноче.
с. Копище Олевського р-ну.
Середина ХХ ст.
Світлина М. Семинога
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2

1

3

Ф

Е

Лайблик (1), тайстри чоловічі (2) та капелюх парубочий (3). с. Хижа Виноградівського р‑ну.
Перша половина ХХ ст. Світлини В. Щибрі

4

ІМ

108

5

Лайблик (4) та вбрання молодої (5).
с. Новоселиця Виноградівського р-ну.
Початок ХХ ст.
Світлина В. Щибрі

Вінок молодої.
с. Новоселиця
Виноградівського р-ну.
Світлина В. Щибрі

Сорочка.
с. Іза Хустського р-ну.
Світлини В. Щибрі

Вбрання жіноче. З колекції МІМ.
Світлини В. Іванчишена
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Вбрання жіноче.
З колекції МІМ.
Світлина В. Іванчишена

Е

Вбрання чоловіче.
З колекції МЕГІПУК
Світлина О. Таран

ІМ

Ф

Вбрання жіноче. с. Хижа
Виноградівського р-ну. Перша
половина ХХ ст. Світлина В. Щибрі

Вбрання жіноче.
Хустський,
Тячівський р‑ни.
Світлина М. Навроцького

Вбрання жіноче
(реконструкція).
с. Довге Іршавського р-ну.
З архіву В. Коцана

Вбрання жіноче
(реконструкція).
м. Рахів.
З архіву В. Коцана
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Ф

Е

Сорочка жіноча. З колекції МЕНПУ ЗНУ

Сорочка жіноча.
З колекції МЕНПУ ЗНУ

ІМ
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Сорочка жіноча.
З колекції МЕНПУ ЗНУ

Сорочка дитяча.
З колекції
МЕНПУ ЗНУ

«Лапті».
З колекції
МЕНПУ ЗНУ

Чоботи. З колекції МЕНПУ ЗНУ
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2

3

Е

1

ІМ

Ф

Вбрання жіноче. З колекції МЕНПУ ЗНУ. 1, 2 – початок ХХІ ст.; 3 – перша половина ХХ ст.

«Кармани».
с. Гусарка
Більмацького р-ну.
З колекції БРКМ.
Світлини Л. Босої
Вбрання жіноче. с. Гусарка Більмацького р-ну.
З колекції ГКМ. Перша половина ХХ ст.
Світлини Л. Босої
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Чільце весільне. с. Яблуниця
Верховинського р-ну.
Світлина О. Васяновича

Вишивка на рукаві жіночої
сорочки. с. Буковець
Верховинського р-ну.
Світлина О. Таран

Ф

Е

Сорочка жіноча.
с. Ільці Верховинського р-ну.
Світлина О. Таран

ІМ
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Амулет-«брязкальце» молодої.
с. Ільці Верховинського р-ну.
Світлина О. Таран

Онучі-«капці». с. Ільці
Верховинського р-ну.
Світлина О. Таран

Вбрання жіноче.
м. Долина. З колекції ДКМ
«Бойківщина».
Світлина О. Босого

Чоботи жіночі.
З колекції ЛММІФ.
Світлина Н. Стішової

Пасок чоловічий.
с. Ільці Верховинського р-ну.
Світлина Т. Величко

Взуття дерев’яне.
м. Долина.
З колекції ДКМ «Бойківщина».
Світлина О. Босого
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Вбрання чоловіче.
с. Буковець
Верховинського р-ну.
Сітлина О. Таран

ІМ

Ф

Вбрання
жіноче.
Городен
ківський р-н.
З колекції
НМНАПУ.
Світлина
М. Навроцького

Вбрання парубоче.
с. Ільці
Верховинського р-ну.
Світлина О. Таран

Е

«Рукав’янка».
с. Русів
Снятинського р-ну.
Автор Н. Волівендер

Вбрання
молодої. с. Річка
Косівського р-ну
1960-ті рр.
Світлина
Л. Пономар

Пов’язування намітки.
Майстер-клас Б. Петричука.
КМНМПГ. Світлина О. Босого

Вбрання жіноче.
с. Рожнів
Косівського р-ну.
Світлина
І. Свйонтек
с. Криворівня
Верховин
ського р-ну.
Світлина
І. Зеленчука

Вбрання жіноче.
с. Буковець
Верховинського р-ну.
Світлина О. Таран
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Вбрання
жіноче та
чоловіче.
Межа
ХІХ–ХХ ст.
З колекції
МНАПСН.
Світлина
А. Артюх
1

2

Ф

1, 2 – сорочки чоловічі. м. Київ.
З колекції Д. Гладуна

Е

Юпка. с. Пилипча
Білоцерківського р-ну.
Музей
К. Паустовського.
Світлина О. Таран

ІМ

114

Вишивка на рукаві жіночої
сорочки. с. Пилипча
Білоцерківського р-ну.
Музей К. Паустовського.
Світлина О. Таран

Сорочка жіноча.
с. Пилипча
Білоцерківського р-ну.
Музей К. Паустовського.
Світлина О. Таран

Сорочка жіноча. с. Яцьки
Васильківського р-ну.
Світлина О.Таран
Рукав жіночої сорочки.
с. Острів Рокитнянського р-ну.
Світлина О. Таран

Свитка жіноча.
З колекції ВДІКЗ.
Світлина Л. Босої
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Вбрання жіноче.
З колекції НМНАПУ.
З архіву А. Русюк

Вбрання жіноче.
ПереяславХмельницький р-н.
Середина ХХ ст..
Світлина Л. Костенко

Вбрання жіноче
та чоловіче.
З колекції НМНАПУ.
З архіву О. Босого

Е

Вбрання жіноче.
Броварський р-н.
Середина ХХ ст.
Світлина Л. Пономар

ІМ

Ф

Вбрання
жіноче.
З колекції
НМНАПУ.
З архіву
О. Босого

Вбрання жіноче.
м. Київ. 2018 р.
З архіву
Я. Ставицької

1

2

3

Вбрання жіноче.
Вишгородський р-н (1, 2)
та ПереяславХмельницький р-н (3).
З колекції НМНАПУ.
Межа ХІХ–ХХ ст.
Світлини М. Олійник
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Блузка жіноча.
З колекції ГРКМ. 1950-ті рр.
Світлина О. Головка

Сорочка чоловіча.
с. Захарівка
Світловодського р-ну.
Світлина Л. Босої

Е

Сорочка чоловіча.
с. Хащувате
Гайворонського р-ну.
Світлина Г. Бондаренко

1

2

Ф

1, 2 – сорочки жіночі.
З колекції ГРКМ.
Перша половина ХХ ст.
Світлини О. Головка

ІМ
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Керсетка «кубова».
с. Цвітне
Олександрівського р-ну.
З колекції КОКМ.
Початок ХХ ст.

Сорочка чоловіча. З колекції ГРКМ.
1950-ті рр.
Світлина О. Головка

Довбаки.
с. Захарівка
Світловодського р-ну
Світлина Л. Босої

Сорочка жіноча.
с. Димине
Новоукраїнського р-ну.
З колекції КОКМ.
Початок ХХ ст.
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с. Богданівка
Знам’янського р-ну.
З архіву З. Куценко

Е

Намисто коралове.
с. Цвітне
Олександрівського р-ну.
З колекції КОКМ.
Початок ХХ ст.

ІМ

Ф

Вбрання дівоче.
с. Коротяк Компаніївського р-ну.
Перша половина ХХ ст.
Світлина О. Босого

Безрукавка. с. Захарівка
Світловодського р-ну.
Світлина С. Сіренка

Сценічний костюм
С. Тобілевич.
З колекції КОКМ.
Межа ХІХ–ХХ ст.
Спідниця з «кубовою»
вибійкою. c. Цвітне
Олександрівського р‑ну.
З колекції КОКМ. Початок ХХ ст.

Костюм жіночий, сценічний.
З колекції КОКМ.
1970-ті рр.
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1

Е

Сорочка жіноча.
с. Можняківка
Новопсковського р-ну.
Середина 1930-х рр.
Світлина Н. Каплун

Ф

Сорочка жіноча.
с. Червонопопівка
Кремінського р-ну.
З колекції
І. Перевертнюка.
Кінець ХІХ ст.

ІМ
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Сорочка жіноча.
с. Луб’янка
Білокуракинського р-ну.
З колекції
І. Перевертнюка.
Початок ХХ ст.

3

Зразки вишивки
на рукавах жіночих
сорочок (1-4).
с. Можняківка
Новопсковського р-ну.
Перша половина ХХ ст.
Світлини Н. Каплун

2
4

Сорочка жіноча.
с. Макарів Яр
Краснодонського р-ну.
З колекції
ЕК «Українське село».
Початок ХХ ст.
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1

Е

Дукач-«хрестовик».
с. Грицаївка
Білокуракинського р-ну.
З колекції ЛОКМ

Ф

2

Керсетка (1) та спідниця«шарафан» (2). с. Павлівка
Білокуракинського р-ну.
З колекції ЛОКМ.
Світлини С. Пивоварова

ІМ

Юпка. Старобільський р-н.
З колекції М. Павлюченка.
Світлина Л. Пономар

3

4

Вбрання жіноче (реконструкція
І. Перевертнюка). Початок ХХ ст.
Проект Vogue UA та Українського
інституту історії моди

3, 4 – вбрання жіноче.
Білокуракинський р-н.
З колекції НМНАПУ.
Світлини М. Олійник
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ЛьвівсЬКА ОБЛАСТЬ

1

2

Ф

Е

1, 2 – сорочки жіночі.
с. Ставки
Яворівського р-ну.
1920–1930-ті рр.
З архіву В. Щибрі

Спідниця. с. Завадів
Яворівського р-ну. Середина ХХ ст.
Світлина В. Щибрі

ІМ

Камізелька. с. Поруби
Яворівського р-ну.
Середина ХХ ст.
Світлина В. Щибрі

3

4

3, 4 – вбрання жіноче. Яворівський р-н.
З колекції НМНАПУ. Межа ХІХ–ХХ ст. Світлини М. Олійник

Вбрання жіноче.
смт Славське Сколівського р-ну.
З архіву Н. Стішової
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свити шили. [Пояси до свит носили?] Хто як. Мій дід
носив. [Який пояс був: вузенький чи широкий?] Рів‑
ненький був. Шерстяний, з китицями. [Кожухи були?]
Були кожухи. Я йшла заміж з кожухом і з суконною
свитою. І пальто було, і холодне було, і тепле було. По‑
дарили кожух і свиту. [Молодій?] Молодій батько да‑
рив. [Кожух був вишитий?] Та нє, простенький кожух.
[«Тетянкою» чи прямий?] «Тетянкою». [Казали «забо‑
ри»?] Ага, ага. [Свита була клинами чи заборами?] Ши‑
рока отут унизу, покошена. Тут рівненько, а тут, як ото
плаття шили. [Чи носили лапті?] Нє! Черевики носили,
ботінки, тухлі, чоботи. [Які головні убори у Вас жінки
носили? Каптури носили?] Носили. Мама каптури но‑
сила. Я не носила. Свекруха моя носила. [У Вас казали
«хустка» чи «платок»?] Хто як назве: «платок» і «хуст
ка». [Намиста, коралі були?] В нас цього не було.

Нікольський район *
смт Нікольське

Е

Записали О. Таран та Л. Боса 8 вересня 2018 р.
у смт Нікольське Донецької обл.
від Єрьоменко (Леуцької) Валентини Василівни, 1941 р. н.

був туберкульозник і йому нільзя було це робить, але
ж жить нада було, бо ж троє дітей було. І він це ро‑
бив, пока і не вмер. Сам він шкіру і фарбував. Йому
заказували, а він шив. Він брав матеріал, робив і по‑
том продавали ці сапоги. У нього була спеціальна така
«лапка», і найкращі колодки дерев’яні. Всі приходили,
і казали: «Вася дай колодки. Там нада набить». Якшо
нога широка, чи як, то він набивав. Потім заготовки
робив: голенища, оце все обрізав, розтягував цю кожу,
натягував. А які вибивки були! Він нам – навіть така
ножечка – сапоги пошиє, ми носили. Це відрізнялися
трошки [від загалу]. Туфлі. Туфлі полностью пробив
ні такі були, кожу наскрізь пробивав, і сердєчки там
були, і квітки такі були красиві і ажурні. Мама, було,
як піде на базар – тільки вона стала, так всьо – туфлі
уже забрали. Тільки не можна було продавать просто
так, бо ліцензія треба ж, а він робив без... Треба ж було
платить, і за це могли посадить. Це було послє войни,
десь [19]45–[19]46 год. То вона швидко продасть, шоб
не засікли, і все це обходними путями робили. Там
такі були різні туфлі: і красні, і зелені, Боже... Це були
просто модельні туфлі... Він пробивав кожу наскрізь,
і туфлі були ажурні і шикарні. А сам в сапогах завжди
ходив. Я кажу: «Папа, ну, ти ж сапожник, поший собі
туфлі і ходи в туфлях». А він не хотів, і каже: «Мені
камєшек попаде, коли я в них буду ходить, я не хочу...».
Робив він різні туфлі, як зараз пам’ятаю: і лодочки, і оці
тапочки такі, і лосьовки. Як тапочки, вони ці лосьов‑
ки. Я знаю, шо він їх так витягував, щоб підошва була
м’яка, тоненька і шоб були по ногі. На каблуках туфлі
робив. Спочатку вирізав дерев’яні каблуки, які потом
обтягував кожой, і різної форми були каблуки: і фігур‑
ні, і тонесенькі, і широкі. Сам і дратву робив, мазав її
воском. Все робив. І вобще, у мене батько був на всі
руки майстер. І так рано помер. А оце ж, бува, батько
поб’є долівку в хаті, оцією ж лапкою, на якій сапоги
робе, бо не було полів дерев’яних. Він же кожний день
работав. І я помню оцей запах кожі і зараз. Босоніжки.
Босоножки, ми з дівчатами ходили – парусові, як капці.
І ми з собою мєл [крейду], кусочок, підходим до танців,
мєлом намазали, щоб бєлєнькі були і йдем танцювать.
Допоки потанцюєм, додому прийдем – опять сірі всі.
Шкарпетки. Носочки всі носили білі, і зараз мода піш‑
ла. З шерсті овечої: мама її мила, прала, потім сушила,
потім комками вішала. Був хрестик такий, це його по‑
вісе і суче веретеном ниточку, а тоді з тих ниток уже
плела носки. Панчохи. Фельдіперс – чулки, вони перші
були, завозили їх ще при царі, це зараз капрон, а тоді
не було. Фельдіперс був такий, що ножечку обтягував і
дуже красивий [вигляд мав]. У мене тоже були такі. Не
знаю, де мама купила. А то прості були.
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [40–60‑і роки ХХ ст.] Шуба. В чому ми
ходили: батько шив з овечої [шкури] – в мами була
доха, коротенька така шубка, доха, шерстю наверх,
кудрява, а кожею до тіла, всередину. Там ще підшивка,
підкладку робили з простого матеріалу, з якоїсь чор‑
ної матерії, а тут зверху це кучеряве баранє [хутро].
Я помню, рожева була. Це після війни. А я ходила в
школу: Господи, сміялися з мене вєчно! Я плакала.
«Так, Валю, не плач! Зато тобі тепло!». Одна сторона,
один рукав у мене з козячої шкури, знаєте, така козяча
висить шерсть, а друга з вовни. І оце одна половина
спини козяча, а інша... «Шуба» називали ми. Пальто. Зимою носила пальто. А до того носила – німець
дав мамі форму суконну, жекет, і вона перешила. І всі
сміялися: «Ти носиш німецьке». А що, носить нічого.
Мама коє-как передєлала його, зробила ярко-сіре,
красиве таке сукно було, і я носила. А пізніше вже
шуби пішли. Кожух. Кожухи носили мужики шерстю
до тіла, а зверху така кожа груба була, і также підпоя‑
сана, трошки розклішонна, до талії, щоб тепліше було.
Підв’язували хлопці, більше колхозники, [кожухи]
бічовками. Кожушків [жіночих] у нас тут мало було.
Більше пішло – у нас же город рядом Маріуполь – ка‑
шемірові такі пальто, шерстяні, кожухів мало було.
В мене не було, а в брата кожушок був.

ВЗУТТЯ [40–60‑і роки ХХ ст.] Чоботи. Батько мій був
сапожник, він шив дуже хорошу обув із кожі. Купляв
кожу і свинячу, і хромову таку хорошу, телячу. [Також
він сам вичиняв шкіру]. Форсункою свиней смалили,
а соломою нєльзя ж було, щоб не почули. Сало з со‑
ломою пахне ж. А то ж нада було шкуру снімать. Фор‑
сункою спалювали шерсть і знімали шкуру полностью.
Тому часто десь її приховували. Наприклад, держиш
трьох свиней, а прийде з колгоспу уполномочений пе‑
реписувать колічество живності: курей гусей, телят,
свиней, а ти десь шось припрятав. І тоді ти можеш цю
кожу не здать. Потом вона в розсолі лежала, мокла,
воняла, її батько м’яв, як той Кожум’яка. Хоча батько
* До 2016 року – Володарський район.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [50–60‑ті роки ХХ ст.] Зачіски. Дівчата всі коси плели. Я найкраще всім пле‑
ла, я віночком плела, як оце зараз мода навернулась,
підплітали [пасма] і опускали під потилицю, а тоді аж
банти заплітали. Одну косу не носили, більше – дві.
Хлопці – полубокс. Хустка. Косиночки носили: хто
зав’язувався дальше, хто впереді [під підборіддям].
В мене коси були хороші, трошки вилися. Шарфики
газові ми носили. Очіпок. Це головний убір, носили
раньше жінки замужні.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [50–60‑ті роки ХХ ст.] Намисто. Буси носили. Я лічно з кавунів робила [намис‑
то]. Брошка. Брошки обов’язково [носили]. Сережки.
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Вуха проколола [після школи]. І мамині серги наділа
прості, мама їх носила, щоб вуха не боліли. Золотих в
нас не було. І я точно так же золота не люблю, і дочка
моя – ми любим біжутерію. Раніше проколювали, хто
хотів, дорослим [дівчатам], дітям ніхто не колов.

с. Бойове
Записала О. Таран 9 вересня 2018 р.
у с. Бойове Нікольського р‑ну Донецької обл.
від Снєжок (Герасименко) Анни Митрофанівни, 1933 р. н.,
родом із с. Захарівка Мангушського р‑ну Донецької обл.
(у с. Бойове проживає з 1950 р.),
Радачинської Ольги Володимирівни, 1959 р. н.,
Кучеренко Любові Василівни, 1951 р. н.,
Дьоми Людмили
та Марковської Людмили Степанівни, 1956 р. н.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [40–60‑і роки ХХ ст.] Моя гар‑
деробна [шафа]. Я сама все шила; сама шию, виши‑
ваю. Бабушка Одарка мене навчила руками шити.
В нас була машина «Зінгер», но я не могла ногами ра‑
ботать [на машині з ножним приводом]. В бабусі була
скриня: такий кований сундук, і там все [вбрання] у
неї лежало. Вона була козачка, внучка козака. Церкви
в нас не було, но вона кожний вихідний день ходила,
братів своїх провідувала. Вона одягала юбку, а шаль
у неї була така красива – вся була шерстяна, тільки
шерсть тонесенька, і розами такими [оздоблена], зе‑
лена, темна. Платок був гарусний. А під шаль – сороч
ки, кофти; вона сама шила. Юбка – спідниця з шерсті,
з бахромою, чорні лєнти по подолу, красні, які хочеш.
А були ще підтички: під юбку одягалась з білої матерії,
щоб виварювать можна було. Сорочка була, но рідко:
сорочка незручна [під час критичних днів], юбку разраз, і простірнула. Підтички були з льону. [Дівчиною]
носила плаття в полосочку, дівчата просили: «Валя,
дай те плаття [поносити]». Ми мінялися. [Плаття]
були зі штапеля. Закінчила школу в 1956 році, бєд‑
ность була. Хлопці носили піджаки, картузи. Бабушка
мені пошила [сукню]: кокеточка накосяк, і накосяк
рукава, байкова. І ще пояс такий – я щиталася ще мод‑
на, да. У дівчат що попало, а бабушка мені пошиє: во‑
ротнічок наверх, на кокеточку. [Було] плаття в мене:
німець подарував мамі, мама моя була дуже красива,
коли німці стояли на постої в Маріуполі: «Такая бєд‑
ная мадам», і він, не знаю, де він його брав, шовкове
плаття було голубе, мама покрасила його в синій, і оце
я в йому дівувала. Тоді [у 1950‑х рр.] пішли кофти
в’язані. [Самі в’язали?] Ні, купували. [На фотографії
сукня] під поясочок, кокєтка, було зі штапеля, полоса‑
те платтячко. Но з дівчатами ми мінялися: «Валя, дай
мені твоє плаття, я твоє поносю». У мене завжди плат‑
тя були пошиті [якісно] – бабушка шила, старалась
для мене. Комірець бабушка в’язала. Плаття були зі
штапелю, а ще була така [тканина], наче проста, а ни‑
точка блєстяща [не крепдешин]. А оце, знаєте, пішла
мода – Гурченко – сарафани ті пішли, в клєточку сара‑
фани, ліхтарик-рукав: вже дев’ятий клас, десятий, так
одягалися. Цвітасті були ще плаття, штапель, крепде‑
шин. Дома люди в’язали жилєтки з мисом, як мужскі.

почки, все [поклали в труну]. В тапочки одівали. За‑
раз так: як одівають туфлі, то тапочки ложать рядом.
Cвекруха готувала собі смертельне: тапочки, одежа,
тюль, покрівець. Чоловікові клала фуражку, окуляри.
[Одяг в обряді виряджання парубка до війська]. [На
проводи в армію] вишила сину рушник спеціально,
а тоді не було на чому, то я полотєнце вафельне [ви‑
користала], навхрест [перев’язала], булавкою застіб‑
нула, а він соромився перед міською молоддю. І ось
він так виходить [до громади], я цього ніколи не за‑
буду, наче красується груддю своєю, вони: «А что ето,
Діма?» – «Мама сказала – так надо!» І слава Богу, в Аф‑
ганістан він не попав, я вважаю, що саме цей рушник
його вберіг. Рушник дома залишився. Проводжала
чоловіка в армію: мама рушника в’язала, я рушника
в’язала і чіпляла платочка уголком. Рушник був не
вишитий, а махрове полотєнце було. Я перев’язала і
оставила його собі. А потім проходить рік чи що, він
служе, я прихожу: «Мама, де полотєнце?». – «А я його
комусь подарувала». – «Да це ж полотєнце – я Вітю
перев’язувала!». Але нічого, обійшлося.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ ст.] Фата, а на голові вінок був. Воско‑
ві цвіти робили: як сосулєчки такі стоячі з воску. Та‑
кий самий цвіточок був на грудях, зліва. Ми купляли
в городі, в Маріуполі, там були люди, [які вміли виго‑
товляти весільні вінки], на ринку це все продавалося.
А деякі [жінки] раньше у вікони свої вінки вставляли,
у вікони. Ось, відкривали скло і [вставляли]. Одяг у
поховальному обряді. [Друга половина ХХ – початок
ХХІ ст.] Маму ховали: нове плаття пошили, крєпгранат [кремплен], був такий зжатий матеріал тьом‑
но-синій, і знайома зробила воротнічок білий. Пока
[мама] була в моргі, вона пошила. З довгим рукавом,
плаття, не сарафан. Якщо з кототким рукавом, то під‑
дівають щось, [бо] не можна з голим рукавом [ховати].
Хустка (якийсь шовковий платочок був), і гроші, і та‑

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [Середина ХХ ст.] Вовну пряли,
я бачила куделі оці. Розводили овець. Було, і в колгоспі
розводили, і люди. Влітку тут купали їх, тут же стри‑
гли, бригада у нас була. Вівчарня біля ставка. Купали,
а тоді бригади стригалів [працювали], раніше ж вовну
здавали, бо це був цінний матеріал. [Колгоспних і сво‑
їх разом стригли?] Ні, господар сам управлявся. Вовна
здавалася в район. [Господарі] своїх овець помили, ви‑
сушили, і тоді оці кудельки перепряли на нитку і мо‑
гли в’язать уже хто шо: носки, теплушки [безрукавки].
ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Середина ХХ ст.] Плюшка. Плюш
ка – це жіночий одяг такий, він десь нагадує куртку
нашу сьогоднішню, по довжині, я маю на увазі. А верх
покритий матеріалом щось типу бархат, щось таке.
Плюшка на підкладці. Це був святковий одяг. Одяга‑
ли плюшки, ці гарні платки різнокольорові, йшли до
храму тільки в плюшкі, бо то був святковий одяг, це я
по бабушці [1914 р. н.] своїй знаю. [...] Бушлат. У нас
тут була майстерня, в [19]сімдесяті [роки], тут шили
головні убори і шили бушлати на овчині; привозило‑
ся штучне хутро, так ось із цих кусочків-клаптиків у
нас тут шили шапки чоловічі і шили бушлати, кожухи
навіть. Кожух. Шкуру знімали, тут же ж її обробляли,
шили кожухи; а бушлати можна ж і на ватній основі
утеплить. Чоловічі, були просто воротники [без кап‑
турів], з овчини, натуральний воротник. Довгі були,
десь до колін, навіть були у чоловіків. Кишені були.
Були відрізні, якщо вони до колін були, з карманами
такими глибокими, пригадую, боковими, руки на жи‑
воті складалися.
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страшні були, давали в Донєцкому по карточках, а за
матерію – це проблема була [купити]. [Голова колгос‑
пу у 1950 р. ходив] у простінькому костюмчику, бо не
було в що одіться. Помню, Паска, празднували, неді‑
ля підійде – все, яка робота, жіночки в димних коси
ночках на призьбах сиділи [по-святковому одягнені].
Мама із мішка мені пошили юбочку з карманчиками,
і покрасили; а одіваться шо – не було в шо. Юбка з
мішка, а зверху куфайочка. Я в десятий клас ходи‑
ла у куфайці. А під куфайку яка кофтина чи що. Но
в’язали мама: платки, кофти, носки. А тоді появили‑
ся ботінки [в магазині]. Папаша мій сам і чинив кожі,
хромові сапоги шили, і мужскі і женскі. Людям шив і
собі. [...] [Повсякденний одяг жінок 1950–60‑х рр.:]
більше спідниця і блузка була, були платки такі здо‑
рові розшиті із китицями такими. У мами здоровий
платок був, і один кінець вона загортала навколо шиї,
а другий так висів; у мене ще є він, залишився. Вза‑
галі, плаття, блузки, спідниці самі шили, не купляли:
ситчик, не домоткане полотно. [...] Дівчата [у 1970‑ті]
почали носити штані, но старі жінки казали, що то не
дівчачий одяг, засуджували: спідничку, плаття треба
носити, но ніяк не штані.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ ст.] Сват і сваха рушником зв’язали
руки [молодим] і вели до машини. З молодої вінок не
знімають, не завивають молоду. Молодих не садять на
кожух. А ось у переселенців із Західної України таке
було. Молода дарує сорочку свекру. Я купляла, я да‑
рувала сорочку свекру, а свекрусі матерію на плаття.
Зараз не знаю, а своєму весіллі – да, да. В сина [на ве‑
сіллі 1980 р.] вже не було того. [Кухаркам на весіллі]
не дарували фартухів, їм пошили спеціально, замо‑
вили просто білі, чисто білі. [...] [На весілля 1955 р.]
пошила плаття з длінним рукавом, крепдешинове,
модістка [шила], Дмітрія Нікіфоровича жінка. З длін‑
ними рукавами; мама казали, що положено виходити
нєвєсті заміж з длінними рукавами, а короткий рукав
нільзя. В нас тут одна [майстриня] всігда наряжала
нєвєст, в’язала нєсколько тих [шарів вінка воскового],
висока така фата, красіва. [Весільна сукня] була – са‑
латний крепдешин, з довгим рукавом і длінне, не за‑
кривало ноги, до середини литки. А на голову – фата.
Вона робилася в три ряда [защіпи-складки у висоту
на голові], і воно виходило, як корона. [Розмарин кла‑
ли у вінок?] В нас не було такого. А фата красіва була.
Тканина біла була, не дуже цупка. [Хто робить вінок?]
Кинулися: «Нюня [Анна] нєвєсту собирає». Коли при‑
глашали на свайбу, були вечоринкі, і коли я наділа ту
фату, то дівчата, Валя Снєжкова, Катя Остапченкова:
«Аня, як тобі красіво йде та фата». На салатному плат‑
ті букетик – лєнта і цвіточок. Лєнта біла і цвіточок –
молода! І у женіха, і у дружок були [букетики воскові].
[...] [Вінок переселенців з Хмельниччини]. Наряжають
мене дівчата: віночок одівають з лєнтами, обязатєль‑
но траву ложать: любисток, м’ята і розмарин у віночок
цей, і на свадьбі тоже у фату. У мене сфотографірована
фата й зєлєнь [збереглося сімейне весільне фото, на
якому видно трави]. [...] Я тоді [на запросинах] була
одіта красіво, тоді якраз пішла парча, в мене красіве
плаття розове парчове було. Я і на другий день [ве‑
сілля] його одівала, а це я їздила, приглашала на ве‑
сілля. На свадьбі було в мене біле плаття красіве з
бльостками, з длінним рукавом обязатєльно, фата
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [40–80‑і роки ХХ ст.] Зачіски. В мене була коса, [поки не вийшла заміж]: від
скронь пучочок брала, тоді другий, потрошку-по‑
трошку плела з одної сторони і з другої. Тоді проділ і я
заплітала в одну косу, віночком, потроху брала [пасма
волосся]. Внизу соїдіняла, а тут бант у мене був. Як у
школу ходила, коли й одна коса, коли як. В мене отак
було: від скронь і до потилиці. Я в десятий клас ходи‑
ла, і мода була отак робить [насуває волосся на лоба,
припіднімає], то, люди, рятуйте, у мене отака голова
була! Були товсті у мене [коси], і так нільзя було [ро‑
бити, не пасувало]. А тоді закладали косу шпилька‑
ми в гульку таку. Банти, лєнти були, атласні. [Капро‑
нові стрічки з’явилися] рік [19]сімдесят п’ятий, тоді.
Як виходила заміж, дружка гладить віночок, лєнти,
должно буть дванадцять лєнточек, дванадцять сор‑
тів [кольорів], бо дванадцять апостолів. [Коли дівчата
почали підстригати волосся?] Раніше з косами ходи‑
ли, тоненькі, а з косками ходили. А тоді вже поїхали
в город, стали обрізать. [Це міська мода вплинула?]
Канєшно, а тоді село перейняло. [Зачіску] «хімію» по‑
чали в [19]сімедисятії годи робить. [У 1960‑ті] коси
були: тут коса, тут коса; у мене длінні були. Коса тов‑
ста була, зложила отак-отак [на потилиці], не так, як
Юля [Тимошенко]. Обрізала косу тоді, коли народила
першу дочку. Їй було двадцать восєм днєй, я пішла в
парекмахерську, мені відрізати отаку косу [показує
руками товщину]. «Хімія» мені не йшла. Я хожу з ко‑
синкою, день не знімаю, два. На третій день як зняла,
як побачив свекор, [сварив]: «Де ти коси діла?!». [...]
Зачіски [1960–1970‑ті рр.]: плели коси, викладали ко
роною навколо голови, скручували коси у вузол. [...]
В годік дитину налисо стригли [у 1970–1980‑х рр.]:
спочатку хрестик, а потім налисо. Очіпок. Як і мама
казали, раньше було, це мама моя з 1905 году, як за‑
між виходили – шили спеціальні шапочки-очіпки;
ходили в них і лягали спать – голова тоже всігда по‑
крита була. Хустка. [Коли хустки жінки носили?] Ну,
в церкву обов’язково [надівають], на роботі. Робота
фізична, на бригаді работали, там під сонцем. Раньше
було, мама казали, так: коли дівчина, ще не замужем,
з розкритою головою, [не запнена ходить]. А коли
вже вийшла заміж, то вже всьо, надіваєш хусточку.
[...] [Хустку надівали] дівчата тоді, коли одружені вже
були, а так – хіба що по господарству займатись. На
полі [в колгоспі] всі весь час були в платках. Жінки
підв’язували більше під підборіддя, дівчата – часті‑
ше за потилицю. Картуз. [Влітку чоловіки] фуражки
носили – картузи. В місті купляли, фабричне було.
Пригадую, за діда одного й другого: «Де мій картуз?».
А раніше й тут [у селі] шили під армійський, солдат‑
ський фасон: з козирком і завищена кокардочка. Капелюх. Тут була сім’я, яка робила брилі із соломи, поля
були широкі. Жіночі [брилі мали поля] поменше.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–70‑ті роки ХХ ст.] В городі
я ходила в перший-другий клас, в Маріуполі, ми з До‑
нєцка переїхали у Маріуполь в 1939 году. Сестричка
заболіла, і сказали [лікарі]: «До моря». А в школу я
ходила, помню: шапочка така з козирьочком, як го‑
родська, з полями. [Під час Другої світової війни] по
столи робили із шкури, лики здирали, ходили [в ли‑
чаках], бєдность була! А як ми жили ще в Донєцко‑
му, тоже ж не було [в що одягнутися], це ж голод, що
могли, що трохи було в родітєлєй [із запасів], очередя
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дому поїхав, з шістнадцяти років, тому мало що знаю.
Знаю, що «Зінгер» машинка була в них. А плюшка –
то святкова одіж у жінок. Куфайка – то, що дома хо‑
диш. Самі кожухи шили і шапки кролячі. Особенно,
ондатрові [шапки] були популярні. А тут, на Донеч‑
чині, я нічого цього не побачив, щоб люди самі таке
робили. Як приїхав сюди, то тут було тільки пошивне
ательє, полушубки заказували, а таких, як у нас, кожу‑
хів не шили. Як щас помню, була в мами вишиванка і
юпка старовинна, ну, спідниця. І в мене була домотка‑
на сорочка. Як щас помню, в [19]60‑х роках я в школу
пішов, і мати ото мені нову сорочку вділа з льону, з та‑
кого полотна. Потом уже батько поїхав на заробітки і
привіз мені магазінську сорочку. Ніяких узорів на ній
не було. А на жіночі сорочки, то вже самі нашивали
всякі квіточки. Сорочка з льону була не біла, а сірува‑
та. Але носили все з полотна в [19]60‑[19]70‑х роках,
в основном, старші люди. Пам’ятаю, такий дєд у нас
був, пастух. Він ходив весь час у всьому полотняному.
На ньому такі постоли – личаки були з дерева. З липи,
здається, воно ж, кора обдирається... Накручував пор
тянки. Вони з льону чи конопляного полотна були.
Ходив аж до самих холодів. Волосся таке довгувате
було, капелюх плетений. [...] Вишиванок у нас [у с‑щі
Азов] тоді не було, це друга культура, другі звичаї. Це
Азов, вісім кілометрів від Розовки. Десь кілометрів
сорок від Бойового. Раніше – то ж німецькі колонії
були. А після війни там в основном люди були приєж‑
жі – і білоруси, і росіяни, і із Западної України. У нас
був радгосп. Це була тоді болєє совєршенна, прогрє‑
сівна форма організації села, і там давали зарплату. Не
трудодні, а зарплату. В цей час у нас все було з магази‑
ну. Але як я ходила в школу, помню – все у мене було
самошите. Раньше ситець був, сатін, мама набирала
тканини і сама шила халатики, сарафанчики по ви‑
кройках. У нас не казали «спідниця», а казали «юпка».
Бо суржик, получаїця, був. Там був совхоз, там була
людям робота, і житло давали. В ательє обшивали.
Але тоді не було семичасового робочого дня, виходи‑
ла в шість ранку і приходила в сім вечора. Люди тоді
були безотказні. В дитинстві я не чуствувала, шо я
хуже всіх однокласників була одіта. Мама старалася
і працювала, необхідне все було. Школьна форма була
у всіх спочатку коричнева, а потім бірюзова, і пошив
мінявся, складочки появилися. У нас не було такої
якоїсь моди, і нічого народного не було. Сорочку-ви‑
шиванку тоді я бачила лише на картинці. Всі дівчата
носили коси – одна, або дві з лєнточками. І на випус‑
кному вечорі були всі з косами, а потом вже почали
підрізать, хімію робить. Вуха в мене проколоті, але
чомусь сережки не любила носити. Тоді про прикраси
й мови не було. Все було скромно. Все українське у Бо‑
йовому від приєжжих ішло. Як збираюця западняки
разом і співають, ходять в українському і посівають
на свято. Спочатку їх сімей десять приїхало на роботу,
потім і інші, з Волині, Львівщини є.
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красіва, віночок, украшений зєлєнню, вельон. Све‑
кор перев’язали платком [руки наречених] і вели нас
до клуба [на реєстрацію шлюбу]; свекруха з свекром
йшли, а назад – батько з мамою. Той платок був дужедуже довго в мене. Я заматувала дітей, на голову [наді‑
вала]. В балагані [весільному шалаші] стелили кожух,
клали туди гроші. Кожух – настояща овчина, ми сиді‑
ли на білому кожуху, на самій шерсті [вивернутій сто‑
роні]. Ми на батьковому кожусі сиділи. З коміром був,
і кишені, настоящий кожух мужскій, із овчини насто‑
ящєй. Обшитий, [довжиною] по стегна. Вечором зні‑
мали з мене вельон, і свекруха одівала платок. І я дуже
плакала. Підійшла мама до мене: «Люба, це так треба».
А мою фату забрали, і дівчата друг на дружкі переда‑
ють і танцюють, а я сиджу. І зав’язали мені платочок
такий. [Вас покривали не тією хусткою, що вели?] Нє,
зовсім друга була. А та косиночка – я Наташу в’язала,
Юлю в’язала [дочок, коли заміж ішли], Вані не доста‑
лася: я не знаю, де поділася, мо’, при переєзді. [...] Одяг
у родильній обрядовості. Крижмо – як великий руш‑
ник, тканина. І від лиха, і від хвороб оберігає. Поки
мала [дитина], зберігається до року, а потім іде в обі‑
ход: дитина ним користувалася як звичайним руш‑
ником. Червону ниточку не одягала [своїм дітям], но
бачила: від уроків, або як бородавка якась [на дитині];
но це якісь бабулі були, вичитували молитвами: чи
переляк у дитини вичитували і зав’язували червону
ниточку. [...] Крижмо оберігали, і дитинку, коли ку‑
пали чи захворіє, обов’язково загортали [в нього]. За‑
мотаю: походила-походила, притулила до себе, вроді
й полегшало [дитині, температура спала].
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Записала Л. Боса 9 вересня 2018 р.
у с. Бойове Нікольського р‑ну Донецької обл.
від Гайдамакіної Світлани Василівни, 1953 р. н.
родом із с‑ща Азов Розівського р‑ну Запорізької обл.,
та Корнелюка Івана Адамовича, 1950 р. н.,
родом із с. Яревище Старовижівського р‑ну
Волинської обл.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [50–
70‑ті роки ХХ ст.] У наших краях [у с‑щі Азов] уже з
[19]60‑х років коноплю не вирощували і тканину дома
не робили. І вишивали частіше приєжжі жінки з За‑
падної [України]. [...] А в нас [у с. Яревище] дєйстві‑
тєльно коноплю виращували. Сіяли і льон, і коноплю,
і робили полотно. Із льону тканина крепша була. Це
[19]50–[19]70‑ті года. А оцієї наркоти з коноплі ніх‑
то не знав. В нас же озер цих багато. От виращують
коноплю. Замочують коноплю в озері, шоб вона ви‑
мокла добре, тоді її привозять додому, просушують,
а тоді начинають перетирати. Біля озера була бочка,
туди ложили золу, ота зола пропітувалася, тоді мати
брала праник і вибивала. І вибілювали те полотно,
а потом начинали викроювати те, шо треба. Як щас
помню, стояли такі спеціальні верстати. І на тих вер‑
статах ткали [полотно] на сорочки, на юпки. І в нашій
хаті стояв дерев’яний верстат. Мати наша сама ткала
і шила все. Тоді все більйо було із льону. У нас всі все
своїми руками робили.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [60–70‑ті роки ХХ ст.] Мій бать‑
ко [у с. Яревище] шкури сам обробляв і шив взутття.
Тєлогрєєчки шили, самі куфайки шили. Я дуже рано з

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [40–
70‑ті роки ХХ ст.] У нас [у с. Яревище] на весіллі, коли
дарували молодим гроші, то треба було брати їх на
платку, що лежав на тарілці. Потом зав’язували гро‑
ші у вузолок. Молода з цим платочком ішла до церк‑
ви на вінчання. Молодим зв’язували руки рушником,
і дружко вів їх до церкви. Там молоді стояли на руш‑
нику, і молода в кінці обряду тягла ногою рушник.

www.etnolog.org.ua
Новоазовський район

спаси. Намажешся тим, шо там. А тоді ж появилося
багато кремов, щас я не знаю, чи єсть. [Коли почали
носити спідню білизну?] Ліфчики, трусики були. Пла‑
вок тоді, конєшно, не було. То ритузи такі. А тоді вже
появилися плавочки. А раньше такого не було. Все поскромному було. Нарядів ніяких. Вчора сідає дівчина
на вєлосіпєд, а там плавки. Ну, ладно якщо трусики,
ато ж плавки. І сіда на вєлосіпєд, їде в садік за дітьом.
Ну, не красиво всьо равно. Ну це ж не на морі, не мєж‑
ду людьми, ну зачєм оце плавки ті. Трусики уже ми
смирилися, отакі дліннєнькі. На всьо врем’я своє.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ ст.] [У що молода була одягнена?]
Плаття було світле. Тоді самі собі не шили, ні з чого
було. У когось брали плаття там. Ну, вінок – в обіза‑
тєльном порядкє. [Вінок раніше купляли чи самі ро‑
били?] Тоже, по-моєму, брали білий. [Чи садовили
молодих на кожух?] Да, на кожух, це ми називали «на
кожух сідають». Ото ж з барашки чи там с кози. Це
помню. Обичай такий був. Старовинний обичай був.
[Які раніше дарували подарунки молодим?] Хто поло‑
тєнце, хто платочок на голову, хто кусочок матерії там
на шо. [На другий день молода була в віночку?] Нє.
Одєжда така, шоб колєночки не видно шоб було, все
скромно шоб було.

Е

Після церкви мати за хустку заводила молодих у хату.
Там молодих садовили на кожух, поруч ще клали хуст‑
ку, а потім вже на покриванні на голову одягали цей
платок, вони продавалися в магазинах. Коли знімали
фату, то співали пісню «Горіла сосна, палала». Яреви‑
ще недалеко від Ратного. В 1943 році там німці роз‑
стріляли свадьбу, а село спалили за те, що один пар‑
тизан на весілля з’явився, вистрілив у німців і втік у
ліс, а селяни постраждали. Зараз там пам’ятний хрест
стоїть. Звідти й пісня ця вийшла «Горіла сосна пала‑
ла... ой, коси-коси ви мої, більше служить не будете
ви мені». [Це ж давня народна пісня?]. Ну, мабуть, там
люди думають, що почали співати її після тієї траге‑
дії. [...] А в нас [у с. Бойове] на весіллі обряд знімання
фати з молодої вже давно не роблять. Зараз весілля –
така рєдкость. Раз-раз зійшлися, і вже живуть. Хоч,
недавно, може років десять назад, появився звичай і
в нас, шо коли розписують у сільраді, батько дочку за‑
водить на розпис за хустку. Там і на рушник стають.
Була [на весіллі] в мене біла сукня і фата, але вінок з
прозрачних квіточок, вже без воску, на такі проволоч‑
ки натянуті. Я виходила заміж у 1975 году. Тоді була
партія, нас торжественно розписали в клубі на сцені,
запросили на урочисте всіх работніков, парторг по‑
здравляв. Потом пішли всі в столову. [Одяг в обряді
виряджання парубка до війська]. [...] Як мене брали
в армію – то лєнтами обв’язали і двома рушниками
навхрест. Та дівчина, шо тебе буде чекать з армії, да‑
вала вишиту своїми руками хустинку. Ще пристіб‑
нули мені на одяг багато маленьких платочків – «на
щастя». І провожали всим селом. Все це забрали вже
у воєнкоматі.

Ф
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с. Темрюк *

ІМ

Записала С. Маховська 20 червня 2012 р.
у с. Старченкове Володарського р‑ну Донецької обл.
від Мухи Ніни Олексіївни, 1943 р. н.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [50–60‑ті роки ХХ ст.] Зачіски. [Дівчата раніше довге волосся носили?] Сразу
довгі. У школу ходили, Боже тебе спаси, тіки обіза‑
тєльно с косою. А потом уже, як ми кончали школу,
уже ж моднічать начали, уже ж началі стригтися, уже
начали завівки дєлать, тоді ж вже пішло все. Хустка.
[Чи носили дівчата хустки?] Закуються зимою, а літом
в основном у косичках ходили.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [50–60‑ті роки ХХ ст.] Намисто. [Чи носили дівчата сережки або намисто?]
Були прості
[намиста], були раньше. Бог його знає,
́
з чого вони були. Сережки. Цепочек не було, а серьож
ки були. Оце такі прості, а потом уже ж начали золоті.
Хто возможность була, купляли золоті.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] [Чи фар‑
бувалися раніше дівчата?] Фарбувалися. Оце ж яєчко,
а бровки сажой. Підкрашували. А потом уже ж ка‑
рандаши появилися. Ми цього не застали. Губна була.
Губки підкрасиш оце. А тоді вже появилося багато.
Оце хотіла невістки сказать, духи у мене були, кінча‑
ються. Надо попросить невістки, шоб вона купила, бо
я не знаю, де шо. [Очі не малювали?] Цього не було
у нас. Ото було немножко вищіпували. Ну, там пін‑
цетики такі були. І ото повищипуєш ті брови, Боже
* До 2016 року – с. Старченкове Володарського району.

с. Козацьке

Записала С. Маховська 18 червня 2012 р.
у с. Козацьке Новоазовського р‑ну Донецької обл.
від Кунят Марії Іванівни, 1942 р. н.,
родом із с. Коростенко Хирівського р‑ну
Дрогобицької обл.,
тепер – с. Коросно Бещадського повіту
Підкарпатського воєводства Республіки Польща

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді.
[60‑ті роки ХХ ст.] [У чому молода була одягнена?]
Я просто плаття наділа да і всьо. Не було в мене ве‑
льону, потому шо мені не мож било. [Що таке вельон?]
Фата. То у нас на Львівщині [вельон], а тут фата. [Чи
був у вас віночок?] Да. Купляли. [У чому молодий був
одягнений?] Молодий просто був – біла рубашка і
костюм. У нас вдома, в Западній [Україні], плели він‑
ки. І тут плели вінки, но тіко, знаєте, у нас нєвєста,
по-западенському, була [одягнена у] вінок і лєнточкі.
А як молоду роздівали, то кидали дівчатам фату – хто
вловить, той заміж піде. Вельон, вельон. [Чи був зви‑
чай покривати молоду?] Так. Фату знімали і надівали
хустину. В перший день вінчальне плаття біле, краси‑
ве, вельон, квітку цепляли. Молодий тоже в костюмі,
в білой сорочкє. Красиво було. На другий день пере‑
вдівались. Вони перевівалися, а вмісто молодих тако‑
го вибирали побільшого мужика і наряжали молодою.

с. Шевченко
Записала О. Боряк 18 червня 2012 р.
у с. Шевченко Новоазовського р‑ну Донецької обл.
від Гайтан (Ралюк) Катерини Петрівни, 1924 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [40‑і роки ХХ ст.] Я собі і людям
шила. Часто їздила в город подивитися, спеціально їз‑
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Записала М. Маєрчик у червні-липні 2003 р.
у с. Олександрівка Слов’янського р‑ну Донецької обл.
від Васильєвої (Коновалової) Марії Іллівни, 1923 р. н.,
родом із с. Довгеньке Ізюмського р‑ну Харківської обл.,
та пані Щучки (Сіробаби), 1931 р. н.
СОРОЧКА  [Середина ХХ ст.] [Які домоткані сорочки
носили на Донеччині?] Но, я поскільки знаю, то їх
вишивали. Рукав вишитий чорним і красним [кольо‑
ром]. Тоді тільки оцим вишивали. Інакших цвітів не
було. Мережка – отак видьоргують нитки, а тоді пе‑
реплітають нитками. І воно получається мережка. Но
рубашки красиві були, і вони [жінки] ото ходили в та‑
кому. [Сорочка із мережкою тільки до церкви була чи
й на щодень?] Нє. Так вони ходили більше в празники.
В церкву – празнична [сорочка] була. Празнична була
рясна, вишита, красива! А на роботу ходили в таких
простеньких, тоненьких [сорочках]. [Що носили діти
чотирьох-п’яти років?] Сорочечка полотняна. [Довга?]
Нє, ото так, по литку. І сорочиночку шили з старень‑
кого [одягу], бо воно м’якеньке було. [З чиєї сорочки:з
маминої чи з татової?] Бог його зна. З чиєї шили,
з тієї шили. [Як шили дитині сорочку?] Мама шила
так: положила, вирізала, рукава прошила. Отак. [То
якій дитинці так шили?] Дитинці, шо можна держать
на руках. [А тій, що народилася, місяць, наприклад?]
Так, шоб зав’язувать, як розпашонка, і рукавички при‑
шивали. Но мама як-то шила руками. А тоді вже, як я
стала чимала, у маминої сестри машинка була ручна.
Так вони на ручну машинку все. Назад застібалося.
Не застібалося, а зав’язувалося шнурочками. [Скільки
шнурочків було?] Відсіль і відсіль – чотири.

Ф

Слов’янський
район

с. Олександрівка
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дила. Їду, по вулицях пройдуся, і вертаюсь додому. Де
я не поїду, я всюду дивлюся. Журнали у мене були –
плаття женські. Я спочатку шила мужицькі костюми,
і шила женські осінні пальта. Я на це трохи вчилась.
У батька була швейна машинка стара, «Зінгер», а по‑
том моя сестра як в Германію їхала, вона мені нову
швейну машинку подарувала, із зізгагом [оверлоком].
А тоді ж мода була – оборки поначіпляют кругом! А зі‑
згаз же нужен. А училася я на пальта. А як пішли діти,
мені показалося сложно. А потім, я якось стіснялася –
всі приходят, роздіваются, міряєш... Сєльська! А сєй‑
час би модніца була! Прівлєкала би всіх мужиків. Ду‑
раки були! Я в Приморському одному мужику пошила
костюм, він агрономом робив, на майські [вихідні дні]
шила. Він мені заплатив, і привіз мені ящик абрикос –
абрикос зараз вже таких немає, перевелось – жовтогарячі! Тоді вже пішло, матерії було прєдостаточно,
а люди були голі, і шили, і шили, і просили, а я отказу‑
вала, невозможно було. От, та люди погодилися. А шо
тоді – парашута десь найдут – і юбки шили, і кофти
шили. Воно таке зеленкувате, як плащ-палатка. Зеле‑
ним і шили. Як брезент. Только юбку шили, бо вона
плотна, незгибаюча. А не голі. А вже із того шолка
кофточки шили. Парашут здоровий, але там же края
обрізать треба – воно не годне. Десь воно ровне, десь
оборвалося.

с. Долина

ІМ

Записав М. Бех 5 жовтня 2017 р.
у с. Долина Слов’янського р‑ну Донецької обл.
від Ганус Галини Олександрівни, 1926 р. н.,
родом із с. В’язова Краснокутського р‑ну
Харківської обл.

СОРОЧКА  [Середина ХХ ст.] [Як одягалися раніше?]
А вдягалися – ну, купували, старалися, шоб шось
надіти було лучше. [Бувало, що самі сорочки шили?]
Сорочки були повишивані, рукова повишивані. Ото
надінем, нарядимося і йдемо. [З чого шили сороч‑
ки?] Полотняні, з полотна. Хароше було полотно,
біле-біле. Вибілять його харашо, вимиють його ха‑
рашо. Полотняні сорочки були, рукав широкий та‑
кий, отут повишиваний, хороший. [Раніше ходили у
сорочках вишитих?] Та січас їх мало. А були, багато
це їх було, сорочок. [Люди в них ходили до чи після
війни?] І після войни, і до войни ходили. Це ж піт
тичка, було, така виглядала, мережка така зроблена
у сорочці, а тут рукава повишивані. [Мережка знизу
була?] Унизу мережка. [Треба, щоб вона з‑під спідни‑
ці виглядала?] Да. Вона довша, сорочка, а спідниця –
коротша. І ото мережка така, дірочки такі, поробле‑
но. А потом вона трошки вигляда, шоб мережечка та
виглядала. І харашо було. [Мережку самі робили?]
Сами, сами. Вирізали ножичками манюні дірочки,
обшивали їх, довго, канєшно [це робити]. [З цього ж
полотна вирізали?] Да. [Більше нічого на підтичці не
нашивали?] Та бувало таке, шо петухи понашивають
збоку. [Збоку на сорочці?] Збоку петуха нашиє. Ну,
вишивали, люди вишивали раньше, тепер ни вміють
вишивати.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Середина ХХ ст.] Фартух. Фартух
вишитий був цвітними нитками. Ну, конєшно ж, уже
молодиці чи жінки то [так] ходили. Фартухи вони іми‑
ли [мали]. Фартухи вони вишиті імили, і полотняні, ви‑
шиті. [Вишитий фартух одягали на щодень чи тільки
в церкву?] Нє, простий, у такий день, а вишитий – це
їх, і сорочина така гарна, і це все тільки в церкву [одя‑
гали]. [Чи могла ходити жінка без фартуха?] А без
фартуха тоді раньше не ходили, тоді було прийнято –
чепчик, фартух, карсети оці. Спідниця. [Яку спідницю
Ваша мама одягала на Харківщині?] Хорошу, еслі йде,
то вже хорошу. Вона заробляла гроші у панів. А у нас у
Довгенькім було чотири чи п’ять панів. Такі жили ото
багаті. Гнали ото на поля обробляли, і вони обробляли,
і він ото плате. [Спідниця на резинці була?] Отака, як у
мене – зшита, а тут на боку застібається. Отак ходили.
Но вони рясні були, рясні. Вони ж не обтягнуті так, як
січас. Раньше ж клали у сундуки. І складе кожну склад‑
ку, оце склада, перевернула, згорнула, складе. Другий
раз бере, вона надіва. У неї в складки все: і платочок,
і корсетки, і кофточки. То я ще була дівчинкою, то по‑
мню, юпки були, отут такі були в їх, як пороблено, не
китички... Ну, красиве. [Висіли такі ниточки на юпці?]
Так. А тоді як стало трудно, ми ж підросли, так мама із
своїх юпок шила нам платтячко. Штани. [У що одяга‑
лися хлопчики?] А хлопчики [носили] штани – поворі‑
зочка одна через плече.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Середина ХХ ст.] Керсет. А зверху
[на плечі на Харківщині] надівали такі, як жилетки.
Тільки воно карсети були раньше. Оце отак застібалося,
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тут як розширювалося, ну, як, широке, як розклешонне.
Вони були чисті, а були роздєлані цвітами. Були у та‑
лію, а тут розклєшонка була. Красиві, були, ох, і красиві
були, я як січас помню, оці карсети. Но по тому врем’ю,
як дівчина одягалась – так просто заглядєньє було.

Е

ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Штиблети. Оце як дівча‑
та стали зароблять оце по панах, так собі купували
щіблєти... І ото надівали, ходили оце тільки по праз‑
никах. А так – босі, ціле літечко по стерні. [...] Іде ді‑
вчина – так платочок красивий, обута у щеблєтах
красивих. Чоботи. А тоді пішли сапожки. Сапожки
аж оце [високо] зашнуровувались. Оце після щєблєт
пішли. А мужики ходили більше у хромових сапогах.
[Вони були дорогі?] Ну, а раньше ж тоді шили і отда‑
вали. Тоді шили чи сусід, чи хто там, несуть, шиють,
і вони ходять. Мужики шили більше сапоги. [Жінки
не шили?] Ну, може помагали. [...] Раньше ж сапоги
шили тільки із кожі і дітям. Усі ж ходили. Але оце ж
чоботи були, і чоботи кожані були. А їздили в поле –
намазали [босі] ноги дьогтем, і пашол. Підошви [такі].
Тоді не так больно стерня ноги коле. Черевики. А послі
я стала така чималенька, то складуть гроші і куплять
ботінки. Так це тільки на великий празник. [Всім ку‑
пували ботінки?] Всім. [Всім по парі?] Так. Валянки.
Мужчини оце валянки катали, биті ж. Тоді ж з вівців
били валянки, тоді ж зимою ходили тільки в валянках.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді.
[50‑ті роки ХХ ст.] Уже як заміж ішла, уже робила я,
в [19]52 році. Заміж ішла, ішла розписуватися, йшла
до вінця, вінчалася. В білому платті. Плаття пошили з
шовку мені. А сорочки, звиняйте, не було. Позичила у
самої меншої сестри сорочку і тухлі. Одяг у поховальному обряді. [Середина ХХ – початок ХХІ ст.] [Хоро‑
нили] у полотняній [сорочці]. Полотном накривали,
полотном ноги обматували. Счас же носки одівають.
А раньше ноги обмотають оце поки полотном, укрили.
[Ноги обмотували якою тканиною?] Простєю, але усе
нове. У могилу не клали в старому [вбранні], тільки
нове. Мужик – без головного убора, а жінку – в пла‑
точок біленький запинали. Раньше зв’язували, а тепер,
бачте, то й так кладе. [Якісь капці не взували покійни‑
ку?] Нічого. [Укривали доки?] Ну, як лежить человек, –
ще одкритий. Співає ж батюшка, то откритий, а на ніч
єслі він лежить – закривали. І як в могилу, вже заки‑
дать будуть, тоже укривали з головою, і опускали на
полотні, на вірьовках. [...] Я до войни помню, чорнень‑
ка юпочка, біленька кофточка, біленький платочок. Все
простеньке [вбрання на покійника одягали]. І накрите
біленьким і все, а на ноги чулки самі. Раньше надівали
тільки чулки,
зараз – то черевики, то тухлі, то всьо‑
́
го буває. [Чулки звідки брали?] Люди добували десь.
[Які чулки були?] Ну ось такі. Простенькі. Оце вже в
послідні годи, після войни. [Не кажуть, що не можна
взувати покійника?] Воно кажуть, воно кажде балака
по-своєму. Одне каже, шо нільзя, друге каже «то ви‑
думка», а друге приказує, старі люди казали: «Мене в
одним чулках ховайте». [Чого так?] Оце я помню. Це
кого так хоронили. Чумачку в одних чулках хоронили.
Не вбули. Но сказали: «Як хочете, положіть, но шоб на
ноги не надівать». [Чому?] Хто його знає, ніхто нічого
не каже. [...] Оце ось тутечка, я жила уже тут... І це воно
правильно, чи не правильно... Ось тут у нас парінь по‑
вісився, хоч він і не парень, дитинка була маленька,
мабудь год (він женився) і повісився. Ну, чи погано з
жінкою жили, ніхто не знає. І повісився. І його поло‑
жили в носках. Хоронили, і носки, не тапочки, нічого...
І матері приснилося – син каже: «На шо ви мене бо‑
сого положили?» Так вони, по-моєму, на могилку по‑
ложили, пішли положили і закопали черевики. Ну а як
Вовку, мого брата меншого, зарізало поїздом. Він був у
босоножках. Один босоножек на ньому остався, а од‑
ного не було. Хто його зна, де. Ну нема, то й Бог з ним,
немає. І так його похоронили, вбули його, все зробили,
як нада. І маминій сестрі снився, скільки разів снився:
«Найдіть мені босоніжок і принесіть». І ходила тьотка
Ольга, мамина сестра, поки не найшла босоножок той.
Найшла. Однесли і закопали. А другі приказують: «Не
нада ото мені, шоб у чулках хоронили!».

ІМ

Ф

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Середина ХХ ст.] Очіпок.
[Що на Харківщині жінки на голові носили?] На го‑
лові коса, а підбиралася чепчиком. [Ваша мама носила
чепчик?] Да. Бачила, а чого не бачила. А молоді [одяга‑
ли] зверху платок, ну, чепчик такий гарний. А хто і без
чепчика. Но це вже як постарше, то одівають і платок
наверх [чепчика]. Хустка. А платки більше були тоді
шерстяні і шовкові, такі, цвітні, красиві. Я заповнила,
бо порізала такий платок гарний, та куклі шила плат‑
тя. Мама поки в церкві побули, а я ото... [Коли малень‑
кі були, це зробили?] Так, годі шість, п’ять.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] [У що тут, на
Донеччині, загортали новонароджених дітей?] В полот‑
но. Новеньке. А тоді ж устірується воно, м’якеньке ро‑
биться. У нас бабушка і мама акуратні були, любили чи‑
стоту. Так отаке було біле все полотно. А тоді ж застила‑
ли рядна і ложанки. А вкривалися кожухами і свитка
ми. Кожухи були здорові – укривалися і спали. [Чи було
таке, що загортали дітей у стару сорочку, спідницю?]
Хто його зна. Тоді пельоночки були тоже з полотна, об‑
гортали [ними] тоже. [У чому діти ходили школу?] Я в
свитке ходила, ткана свитка. Сумка із полотна. А вбу‑
тий, у чому прийдеться. Взимку одне [дитя] скинуло бо
тінки, чи чобітки, чи шо, а другий побіг в них. Одні на
всіх. Ну, як єсть яка свитина – натягнуло і побігло. На‑
приклад, після войни. Сидимо у хаті, позбираємось на
лежанці, сидимо. Ровесник брата мого, [19]37 году [на‑
родження], схвачується, схватився з лежанки, побіг. За
двором ковзанка, льод. Босий, штани отакі, вискочив,
по тій ковзанці проїхав в одну сторону, назад. Вскочив,
сів на лежанці, і сидить... Одіваться ні[чого]. Я ж кажу,
після [19]46–[19]47 [рр.] хотілось побігти на вулицю,
а одіться ні в шо було. [Як дівчата тоді одягались?] А ді‑
вчата, як на вулицю йшли, може, надівали юпку рясну,
корсетку, причепурювалися. [Якщо не на вулицю, тоді
як?] То вбиралися в буденне і йшли на роботу. [Буденне
вбрання] – якась юпчина та кофтина.

с. Прелесне
Записала Л. Орел 4 грудня 1997 р.
у с. Прелесне Слов’янського р‑ну Донецької обл.
від Заводовської Антоніни Макарівни, 1923 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] Вона согласна [на сватанні] – перев’язує
платочком йому лєву руку (бліже до серця). Іде, із скри‑
ні бере рушники і перев’язує старостів. А якшо прихо‑
де батько, то і батька перев’язує. А як вже договоряться,
кличуть батьків, і матір перев’язують. Матір – не руш‑
ником, а платком. [Що людям давали на гостинець?] Шо
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там одрізала. Ось тобі пельонка. [Маленьким діткам
шили такі сорочки?] Обізательно. Всьо було датське.
І купляли, й шили.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] [Як молода була вбрана?] Біле плаття,
хороші лєнти, вінок. Фата довга, чуть-чуть каблуки
видно. [На другий день весілля] молода вже не в вінку.
[...] Раньше, гуляли й свадьби, вінок, квєти. Всьо було...
Одяг у поховальному обряді. [Початок ХХІ ст.] [Цілий
вузол на випадок смерті приготували?] Ну як, сорочку,
штани, чулки, носки, кохту, чи плаття, чи кохту, спідни‑
цю, платок і всьо. [На ноги що?] А на ноги – купив ото в
магазині. [Черевики?] Ще нема оцього в мене. [Що тре‑
ба, щоб взули?] Такі тухлі, шо в магазині, чи там, осьо,
хоч старі, та покажу... Єй, де ви, тухлі мої? Оце тапоч‑
ки. Вони ж є, знаєте, красивенькі, чорненькі, сіренькі,
всякі. І ото маю п’ятого пенсію получати, то куплю. [То
тільки нові мають бути, чи можна і старенькі?] Можна
і старенькі. Щоб чистенькі, почистив всьо, то можна.
А як нема, то саме лучше, пішов в магазин, нові купив
і всьо. [...] [Покійника перед тим, як в труну кладуть,
миють?] Обязательно. [Одяг який?] В мене приготов‑
лено. В мене, в бабушки. Все чисте, нове. Обов’язково.
[Що Ви бабусі приготували?] Сорочку білу таку, домот‑
кану. [Можна подивитися?] Ні. Сказали, що не можна.
На сорочку плаття ж зверху одівається, потом кофта
одівається. Платочок зав’язується обов’язково. Чулки
ж, тапочки. [Завжди взувають? Чи можна і без взуття?]
У нас не прийнято. Обов’язково. [Якісь туфлі, чоботи?]
Ні, у нас тапочки. Ну, а тоді подорожня ложеться. По‑
дорожня. У церкві покупаєш, отакая от бумажечка, на
лоб ложиться – «Подорожня» називається. І крестік в
руки. Ето спеціально в церкві. Ну, а потом же, уже як
батюшка прийде одпівать, двенадцать свічок нада. [За‑
кривають чимось?] Покривалом і тюллю. [Спочатку
покривалом, а потім тюлем?] Так. [Доки закривають?]
Отак, поки руки. Так несуть. [...] [Чоловіка-покійника
як одягають?] Так, чоловіка в костюм обов’язково. [Ре‑
мінь одягають?] Одягають труси, нижнє більйо, потом
же ж сорочку, брюки, ремінь, галстук. Все зав’язують.
[Ремінь застібають?] Так все. [На ноги?] Тапочки. От
чого-то в нас не прийнято туфлі, в нас прийнято тапоч‑
ки. [А на голову?] Нічого. [Чи кладуть шапку?] Ні, нічо‑
го. [Якщо зима, хоронять у верхньому одязі? В пальто?]
Ні. Так, розкритим. [Не знаєте чому? Зима все ж таки?]
Цього я не знаю. Знаю, що в костюмі хоронять.

Е

набирали. Чи платка... [Дружки наречену] начинають
наряжать, розчесувать косу, вінок уже чіпляють, фату.
Напекли шишок, в новий білий платок зав’язують.
Скільки шишок, стільки вона должна обійти родичів,
[щоб запросити на весілля]. [У чому Bи колись заміж
виходили?] Яка одежа на мені була? Кохта і юпка. Бі‑
ленька кохта... [Сорочки вже не було вишиваної?] При
мені вже... В людей були. [Віночки на голові не носили?]
Вінок у мене був, тільки не восковий. Зараз нема вос‑
кових. Староста бере їх [молодих] за платочок, сідають
вони за стіл. Обводять два раза, на третій сідають на по‑
сад. На кожусі вони сидять. [Як покривали молоду?] Як
набіжить повна хата жінок, бабів, вже со сторони, бу‑
дуть дивиться, як будуть молоду родряжать. Попроси‑
ли картуз. Принесли. Попросили платочок. Платочок у
його руці, у молодого, той, шо вона його перев’язувала,
як сватала. По одну сторону на стілець влазе дружка,
а по другу – друга якась женщина, кума, чи хто. Начи‑
нають знімать з неї фату. Зняли фату. Дружки начина‑
ють співать. Весільні все співали. Вона віночок собі на
голову надіває, картуз друга, а фатою поверх молодих
мають. А молоді сидять, голови понахиляли, під тією
фатою, вони удвох цілуються. Вона бере картуз, одна,
і надіває молодому. А в платочок напинають молодую.

Ф

Записала М. Маєрчик у 2003 р.
у с. Тетянівка Слов’янського р‑ну Донецької обл.
від Книш (Ткачук) Євдокії Германівни, 1914 р. н.,
родом з м. Умані Черкаської обл.,
Мартиненко Євдокії Костянтинівни, 1924 р. н.,
та Вінніченко Раїси Федорівни, 1949 р. н.

ІМ

СОРОЧКА  [Яка була домоткана сорочка на Черкащині?]
Називалась одна перша – «родовина». Це мішки і рад‑
камі. Друга – це «дісятна». Така, як простині, чоловічі
кальсони. А жіноча була «тринадцятка». Тоненька, як
вистірана – біла, і полотно, м’ягенька. Всьо самі вручну
[робили]. Дід робив на вертататі в хаті. [Дід робив?]
Так і я робила. [Чоловіки могли ткати?] Аякже. Оце дід
мій, мамин батько, він це робив на верстаті. Вони в не‑
ділю ідуть на базар, а я в неділю за верстат [сідаю]. І я
йому як нароблю, нарву. Так він мені як дасть у поне‑
ділок... Але сказала: «Поки не покажеш, доки буду ро‑
бить». Мусів показать. І на верстаті оте робили. Оце
ж тівка, човник, лап-лап, лап-лап... Ну словом, все ро‑
били. [Сорочку шили довгу?] Як кому яка треба. Так,
як і зараз. Ось зараз, далеко не буду показувати. Ось
сорочка байкова. Оце, считайте, дисятка. Оце отака
сорочка, тут вирізано, тут комір. Це вишивали хрес‑
тиками, красне й червоне. [Чи казали «додільна сороч‑
ка»?] Нє. [«З підтичкою» казали?] Казали. Та, котора
дотачує тринадцятку, така виходна сорочка. Та доточу‑
ється грубшим, а сюди біленька. [То вихідна сорочка?]
Нє. [На кожен день?] Да. [На свято яку шили?] Рукава
вишивали, коміри, знизу зубчиками вишивали. [До тої
вихідної, що в церкву, підтичку доточували?] Нє, рукав
вишивається, пришивається. Ну як сорочка, тільки
всьо вишите. Як українка. Сполошне, не відрізне. [Під‑
тичку від сорочки не відрізали, щоб дітей сповивати?]
Нє. Для дітей може було таке приходяне, м’ягеньке.
Для дітей же грубого не постелиш, воно ж манюнє,
дитина. А то такі сорочки відходячі. Зробив пельонки,
і всьо. [З чого робили пелюшки: зі спинки чи переду?]
З усього. Розпорола рукав, ось пельонка. Обмотала. Чи

c. Хрестище
Записали Н. Гаврилюк, Л. Орел, І. Щербак та М. Пилипак
у грудні 1997 р., 10 листопада 2008 р.
у с. Хрестище Слов’янського р‑ну Донецької обл.
від Омельченко Килини Андріївни, 1914 р. н.,
Ольшанської Олександри Іванівни, 1937 р. н.,
Дащенко Лідії Семенівни, 1936 р. н.,
родом з м. Костянтинівка Донецької обл.,
в селі мешкає з 1956 р.,
Тимченко Марії Василівни, 1936 р. н.,
та Тимченка Михаїла Олексійовича, 1933 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [20‑ті роки ХХ ст.] Виготовлення тканини. [З чого у Вас ткали полотно?] Сіяли
конопель. Прядиво сіяли. Воно росло, всередині плос‑
кінь, а оставалась матірка. А тоді її вибирають. А в нас
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на ставках... На яру ставки. Клали у воду на дві неділі,
шоб воно замокло. А тоді були такі биталки. Заклада‑
єш, б’єш, тіпаєш, нитки, шоб поробить з його. [Ви вмі‑
ли все це робить?] Я ще мала була тоді. Я робила вже
більшенькою. Я вже пряла, як було мені чотирнадцять
год. А то батьки робили. [Яке полотно ткали?] Чи де‑
сятка, чи двадцятка. [На що грубіше було?] На стіл
була накидка. Оце ми самі ткали. Накидка – раньше
казали «настольник». Тоді ж така культура була.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] Перев’язували платками, рушниками
старостів [на сватанні]. [...] В суботу [у переддень
весілля] нівєста ходе – приглашає. Вбрана була, як
обично, – плаття вінчальне і вінець. [...] В плаття біле
[молоду у неділю наряджають]. В мене не біле було,
а розове крепдешинове. І фата, і віночок, і ото лєн‑
ти кругом. В мене лєнт не було. Єсть, фату одівають,
а єсть, віночок плетяний і ото лєнти кругом. І сині й
красні – разні лєнти. При мені вже не вдівали [виши‑
ту сорочку]. [...] Сорочку якусь куплять та штани – то
ото й [наречений] вдівав. [...] Плаття [у молодої] біле,
а жених у костюмі. Взута я була в туфлях – хоть і хо‑
лодно було, на високому каблуку, чорні, лодочкою.
А в хлопців – хромові сапоги. Тоді шили, були хароші
майстри. І женщини ходили в хромових чоботах – я
віддавала шити, віддала чотириста піісят рублів тоді.
Тоді не було сапожок. Черевики купували на руках.
У жениха костюм, рубашка, фуражка або шапка, як
холодно. [...] Обізатєльно чіпляли і в жениха, і в хлоп‑
ців платочки. Чіпляла старша дружка. Цвітки купува‑
ли. Чіпляли хлопцям на ліву сторону, женихові – на
праву. Для нівєсти і жениха отдєльно такі цвітки –
біленькі, кращі. Дівчатам платочки в’язали, хоч на
груди, хоч на руку прив’язували – разні, які були. [...]
Сиділи молоді на покуті – ще й кожух підстилали ви‑
вернутий – і зараз так. [...] А тоді нагулялися – встали,
нівєсту розобрали – зняли з мене хвату, плаття – вже я
друге плаття наділа – вже все. З фатою не перетанцьо‑
вують. [...] Свекруха должна покрить її [молоду] плат‑
ком – вже вона не дівка, а молодиця. [...] Ми наряжа‑
ємося [у понеділок] циганами такими. У мене є такий
костюм – картуз, жилетка, рубашка вишита, штани
такі пошиті. Я оце, було, хлопцем наряжаюся, шоб по‑
чудить, по селу походить. А чоловік якийсь нєвєстою
наряжається. За ті гроші, шо ми назбирали, купляємо
батькам одежу – чи там плаття, комбінацію. Чоловіка
у женське вдіваємо, а женщину – у мужське. І садови‑
мо у балію, і купаємо їх. Одяг у родильній обрядовості. [Середина ХХ ст.] [...] Принесли з церкви [дитину],
кажуть: «Ми брали не хрещене, а принесли хрещене».
Кожух [стелять], а на кожусі мєлочь. Обізатільно, як
приносять хрещене. Кожух ми клали на порозі. Кум
сипе мєлочь. Дитину клали на ту мєлочь. Може, щоб
багато було. Мама з кожуха забирає.

Е

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [20–30‑ті роки ХХ ст.] Свита. [Що із
сукна носили?] Свити. [Які вони були?] Вівця чор‑
на і вовна чорна. Чи ткали, чи били, я вже не скажу.
Куфайка. Я вже куповану кохваєчку, як і зараз носю.
Кожух. [Вівці] держали. Батько різав, а тоді смухи
чинили і робили кожухи. Кажуть зараз «дубльонка».
[Якого вони були кольору?] Як покрасють, краска така
дубова. Чорні робили. [Хто кожухи робив?] Мій дє‑
душка шив. [Їх не вишивали?] Нє. [Кожухи були до
вусів?] I рівненькі, і зборами. Тут застебнеться, а тут
кожух рясний. І були такі кожухи, шо дітей носить.
Здорові поли. Возьме дитину, замотає відціль і від‑
ціль. Тоді одіял не було. У ряднинку замотає. Це давно
ще. [Кожух підперізували?] Нє.

[Якого кольору були ті юпки?] Красили в дубовій корі.
Полотно красили. Дубової кори наріжуть... [Фартухи
були до спідниці?] І фартухи були полотняні. [Їх ви‑
шивали?] Вишивали. [Керсетки, безрукавки носили?]
Нє, вона з рукавами... [Так то ж кофта.] Нє. «Керсет
ка» називалась. Такечки застіпалась. Тут вона об тілі,
а тутечки... [Яке у Вас намисто було, як Ви дівували?]
Біленьке. [Що таке дукачі?] Знаю. Носили. Білі, як гро‑
ші. [Чим підперізувалися?] На пояску, такий учкурець
шили. [Чи носили пояси і крайки?] Мужики носили.
Червоні. Воно з вовни було.

ІМ

Ф

ВЗУТТЯ [20–30‑ті роки ХХ ст.] Чоботи. В нас батько в
полі не робив, кожникував. А йому люди орали, сія‑
ли, косили, молотили. А батько шив чобітки, боті
ночки, черевички. І мужеські, і женські, і дєтські. [Де
він матеріал брав?] A товар люди несли. Теляча кожа.
Свинячої тоді не [було]. А кінська кожа – це підошви.
[Нічим він не прикрашав ті чобітки?] Чорні були. Тоді
ж був дьоготь. Підборчик батько робив. [Не називали
чоботи «чорнобривці»: передок один, а халяви другі?]
Ні. Одинакові шили. [Святкові і буденні чоботи були
однакові?] В кого були, в кого не були. В мого батька
були, бо він сам сапожник. Людей дуже багато було,
а сапожників небагато було. Валянки. Валянки валя‑
ли суконні на ноги. Були такі люди, шо вміли.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [20–30‑ті роки ХХ ст.] Хустка. [На голову що надівали?] Я вже в 1935 году заміж
ішла. Вже платок надівала. [Намітку не пам’ятаєте? Як
рушник?] Нє. В нас так не носили. Очіпок. [Очіпок
(«капер», «чепець») одягали?] Капер шили круглий,
а тут шнурочок натягне. Були такі тьотки, шо шили.
[Ви носили?] Нє, я вже не носила.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [20–30‑ті роки ХХ ст.] [В якій
сорочці Ви дівували?] Полотняна отака. І юпка така
була. І кохта. Тоді ж не набирали матерії. Ми в ота‑
кому ходили, як була я мала. [Як вишивали рукава?]
Хрестиком, чорним і красним. [Мережки були?] І ме‑
режки шили. [Поділ був вишитий унизу?] Нє, не було.
[Комірець який був у сорочці?] Обнакновенний. Кру‑
гленький. [Плахти Bи носили?] Нє. [Зі скількох пілок
була спідниця, як Bи дівували?] Отож таке завширш‑
ки, з трьох половиночок. Як велика, то треба ширше.
[Не пришивали внизу смужечки?] Не припомню.
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Баранівський
район

Бердичівський
район

с. Зеремля

м. Бердичів
Записала О. Поріцька 7 липня 2009 р.
у м. Бердичеві Житомирської обл.
від Синельникової Наталії, 1969 р. н.,
родом із с. Суслівка Чуднівського р‑ну
Житомирської обл.,
та Синельникова Юрія,
родом із с. Пилипівка Чуднівського р‑ну,
з родини старообрядців

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] В фаті все врем’я [виходили заміж].
[А у вінку виходили заміж?] Аякже. Вінок і фата.
В нас ще плаття були, які є в кого. Бєлих платтьов
не було. [У вишиваних сорочках уже не виходили
заміж?] Вже нє. Одяг у поховальному обряді. [Чи
стелять під покійника рушник або полотно в труні?]
Колись стелили... Полотно повинно бути под покій‑
ником. Тепер і простині, і сяке й таке. А колись по‑
лотно повинно обов’язково бути. Моя мама вмирала,
сказала: «Ти мені полотна сохрани». [...] Як нежона‑
тий хлопець чи дівчина, шиють значка йому. [Що це
означає?] Весільне. Квітку пришивають йому і під
ноги стелять рушника. Значить, він на рушникові...
Так само дівчина. [Чи в’язали рушник на воротах чи
вікнах, коли у дворі хтось помер?] Нє. Лєнту червону
в нас в’яжуть. В ворота. Винесли покойніка, і хтось із
родні... [Що із цією стрічкою потім роблять?] Є так,
шо крадуть. Це відьми. Я їх не бачила. А як вмер
батько мій, вони вмерли худими, ми очі заплющили,
руки склали. А ноги я їм зв’язала хустком. А одна
каже: «Сховай цю хустку». А я кажу: «А нашо вона
мені?» – «Як шось таке буде... Суд. То ти бери до себе
його, носи, то це все вмре. Неприятность якась, ма‑
ють судить на суді чи шось погане мають тобі, то ти
до себе бери цю хустку».

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[Друга половина ХХ ст.] [Яка відмінність між по‑
ховальними обрядами російських старообрядців та
українців?] В українців в гроб кладуть, ну як би, пе‑
редіватися. На тому світі щоб предітися, тільки взуття
не кладуть. А так нижню білизну кладуть, жінкам –
плаття якесь чи спідницю і блузку, чи кофточку.
А мущинам – тоже штани і рубашку обов’язково.
[Звичайний одяг, не народний стрій?] Звичайне: те,
що він носив. Бо вдягають в но́ву одежу, а кладуть під
низ те, шо носив і любив, улюблену одежу. А вже в ро‑
сійських Пилипах [...] такого немає, речей не кладуть
уже. [...] Ну, свекруха, сама вона була українка, але все
життя прожила в Пилипах, то як її хоронили, то вже
по їхньому обряду. Але все одно мені говорили: «Не
клади, нашо ти кладеш передіватися – в нас так не ро‑
блять». Але я поклала. Бо вона українка сама. І дєду
поклала. Шоб він на мене не обіжався, то я йому тоже
поклала...

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] [У с. Суємці
вишивали сорочки білим по білому?] Вишивали. І ми
носили сорочки. Там і зараз вишивають. [Чи Bи бачи‑
ли літник?] Лєтника бачила, бо у матері був. Запаску
знаю, була і запаска у матері. Крайку знала. Намітки
не знаю. [Чи носили свити і яких вони були кольорів?]
Як я вже була, ми вже не носили свитки, це мати но‑
сила. В батька була чорна. «Бурка» така казали. Із за‑
бором. Ззаду забране таке. І були, кажуть, бєлиє, я не
бачила.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  Вінок. [Середина ХХ ст.]
З живих квіто́к роблять віночок – це з розма́рина, ва‑
зона – мама кладе віночка, пришпилює, а потім накла‑
дає вже вельон.
Дружка і маршалок виучують – є така
́
молитва, і перше дружка каже, а потім маршалок її
дякує. Цей віночок кладеться і два платочки – йому
і її, і держать над фатою, над головою, говорать цю
молитву, і потім мати кладе цю корону, як кажуть, на
голову, пришпилюють, накладають фату. Оце такий
убичай.
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Записала Л. Орел 11–13 грудня 1995 р.
у с. Зеремля Баранівського р‑ну
Житомирської обл.
від Козачок Марії Михайлівни, 1907 р. н.,
родом із с. Суємці Баранівського р‑ну,
та Заровни Марії Максимівни, 1939 р. н.,
переселенки із с. Степки Овруцького р‑ну
Житомирської обл.

с. Лісова Слобідка
Записала О. Поріцька 7 липня 2010 р.
у с. Лісова Слобідка Бердичівського р‑ну
Житомирської обл.
від Гловацької Ганни, 1926 р. н.
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Ємільчинський район

с. Маркуші
Записали О. Васянович, К. Ковтун та В. Пустохіна
25 червня 2009 р. у с. Маркуші
Бердичівського р‑ну Житомирської обл.
від Теслюк Марії Іванівни, 1938 р. н.,
Олійник Антоніни Василівни, 1943 р. н.,
та Сульженко Анни Антонівни, 1939 р. н.,
родом із смт Городниця Новоград-Волинського р‑ну
Житомирської обл.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Друга половина ХХ ст.] Одяг
і чоловіку, і дітям я сама купую. Діти то вже своїми
сім’ями, а ранше то всім – я. Я їм усім ще й сорочки
повишивала, я дуже люблю вишивати, мама навчили
мене ше в дитинстві. Вишиваю і хрестиком, і гладдю,
і стебельком. І плету сама, і дуже хотіла бути модіст‑
кою, та й не получилося. Сама собі (а тоді вже й дітям)
і спіднички шила, і блузочки, а коли строїлись і з грішми
було туго, то сама й труси шила, і майки. Моя вишивка
тепер на подушках і салфетках, ще я картини вишивала.

с. Симони
Записала О. Боряк 9 серпня 2011 р.
у с. Симони Ємільчинського р‑ну
Житомирської обл.
від Денисюк Олександри Іванівни, 1933 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[Середина ХХ ст.] Розтібали, хто хотів, на чохлах, на
воротніку гудзики [на померлому, щоб ще раз вийти
заміж або одружитися], – це такіє неблагополучниє
[робили]. Отаке. А такіє самостоятєльниє люди та‑
кого не робили. [...] Обізательно треба, щоб було з
льону полотно – це півтора метра чи скільки, тілько
под плечі. Обізатєльно. Бо зараз, бачте, одежа яка хо‑
тіш є, але вона вся, я називаю, бляшана. А треба лля‑
не. А колись же його не було. Треба було посіять льон,
стерти в терницях, пом’ять коноплі, прясти, ткать.
Я сама ще ткала, такіє рядюшечки, а це дорожка – не
було, чим заніматись, то баба своє кандичила. Льон
святий, бо як, Бог його знає, десь заблудився вночі чи
шось таке, то як пам’ятаєш, шо десь поле льоном за‑
сієне, то треба обізатєльно туди – все роз’ясниться.
Усе поймеш – де і шо, і не буде страху, і не буде цих
лякачів – чи як його казать. Всяке таке було, що во‑
дить людину. Оце пойде, і вона ходить там, це треба
іти додому, а знову приходиш на те мєсто і знову на
те мєсто, це так баба розказувала. То треба подумать,
де льон посіяний. [...] Чоловікові клали кашкет, а [в]
зимнєє врем’я і шапку могли покласти. Кожуха не
клали. Сподніцу кладуть, кофту [запасні] і скривало.
Воно таке було, як намітка, тоненьке, і це застеляли
зверху. «Скривало» називали. На церкві ще його да‑
вали. Ще й там могла бути полосочка. Тепер нема та‑
кого. Тепер скажеш «намітка», то очі на тебе вирачуть
і будуть думати, що ти таке балакаєш... Намітку тка‑
ли довгою, і пояса були зелений, темно-вишньовиє,
а мужчини – крайкою підперізували. [...] Вбирали
жінці крайку і пояса, а дівчині – лєнту, обізательно
треба, щоб був підперезаний мрець. [...] Як людину
ховали, клали збоку такі туфлі. Тільки в панчохах
[ховали]. Я питала в баби, чого так? А вона казала,
шо це неправильно, бо як буде Страшний суд, та вона
як узута, то зразу схопиться за ці свічки – і пошла.
А то ще взутся треба... А чи воно правда? [...] Хлопцю
молодому квітку чіпляли, і дівчина – і корону робили,
а зараз почіплят фату. Червоний колір не чіпляли –
все темних кольорів, усе жалібне. Подушку застеляли
білою хусткою, як квітки – щоб темнувати. Як не‑
вінчані, то шоб обізатєльно треба ручник у ноги, а як
вінчаний, то не треба, тільки хустка. Так хоч дівчатам,
хоч хлопцям, бо на рушник стають, рушником руки
зв’язують [як вінчаються в церкві]. Як буде трошки
червоного, то нічого, а чисто червоне у нас не клали.
У нас більше старалися, шо ото як гуцульським та‑
ким, більш темним затягнуте. Бо коли заміж вийде,
знімуть теє – і кибалку, обруч, і вже зав’яже молодий,
і вже вона должна ходить весь час у цьому, і затягнута
ця хустка, – так і вбирали [як помирала]. Ще одного
чепця не клали. [...] [Як покійник у хаті,] на вікно за‑
слали платочка, поставили стаканчик водички, цілу‑
шечку хліба і сахар – стопочка стоїть.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ ст.] То чоботи танцюють, то туфлі,
гроші кладуть. Одяг у поховальному обряді. Тут не ві‑
шають ні рушничків, ні хусточок на хрести, а вдома у
нас вішають [у смт Городниця Новоград-Волинсько‑
го р-ну Житомирської обл.]. Там вішають, і так воно
остається, на другий рік він постарів, то вже спалюєш.
Тут не вішають рушників, а віночки вішають. Дівчин‑
ку [померлу] вдягають в фату.

Ємільчинський
район

Брусилівський район
с. Дивин
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Записав О. Васянович 9 липня 2008 р.
у с. Дивин Брусилівського р‑ну Житомирської обл.
від Святненко Катерини Григорівни, 1929 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[Друга половина ХХ ст.] Єслі умре дівчина, то ховаютьу
віночку. Тут у нас одна вмерла, то усім казала, шо не ді‑
вчина, хоч і заміж не йшла. Бо як дівчина, до убирають
у вінок із стрічками. Вона ще молода була, вона знала,
шо уже не дівчина. Вона сама сказала. А так то убира‑
ють. Була така стара дівка год сорока чи п’ятидесяти, і її
убрали у стрічки, бо вона була дівчина. Законна дівчина.
До її убірали так, як положено буть. Вона сказала: «Я не
була молодою. До уберіть мене, як молоду». [...] А то
було таке, шо умерла дочка у матері, а вона плаче і пла‑
че, плаче і плаче, плаче і плаче. І приснилося їй: «Мамо,
я вся чистенько у воді». А на Навський Великдень мерт‑
ві геть усі чисто ідуть ноччу у церкву. Каже: «Мамо,
встанеш у дванадцять, принеси мені одіться. Я буду йти
з самого ззаду. Мене тут не приймають, бо я мокра». Тая
мати вже взяла її одежу, стала там де вилазить на дзво‑
ницю, стала за дверима. Ідуть да ідуть, ідуть да ідуть ції
мертві у церкву, а вона з самого ззаду – її не приймають,
бо вона мокра. То вона їй кинула, а тая кинула їй. Вроді
би це таке було, но я чогось не вірю. А може, і було. [...]
Мертвім передають на той світ. Например, сниться мені,
шо я шось там не положила. Як умре, то треба так одіть,
як положено буть, а як шось ти там не оділа, до сниться.
Тоді як хтось умирає, то ти береш ту рубашку чи шо там
і ложиш у труну тому, шо умер, і кажеш: «Передай моє‑
му чоловіку (чи, там, кому)». Так робиться.

131

www.etnolog.org.ua

132

Житомирська ОБЛАСТЬ

Житомирський
район

с. Троянів

с. Тригір’я
Записала Л. Орел у
с. Тригір’я Житомирського р‑ну
Житомирської обл.
від Тимченко Антоніни Яківни,
родом із с. Буки Житомирського р‑ну

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] Колись не вбирали у що хароше, у зно‑
шене, а допіру що нове... Колись замотували онучками,
тряпками ноги і у біллі тільки чоловіка ховали, а зара’ –
нє...То що я – носочки нові, тухлі у мене були, босоніж
ки, більйо під спід дали, наверх гарний костюм у мене
був, рубашка була єдна біла, а другу рубашку застелила,
знов застелила білльо і ще брюки, подушку набивають
з м’якенького сіна. [...] Пасок застьобають і гудзики –
все застьобають. [Як одягають жінку?] От, напримєр,
платтє беруть. Я собі приготовила, ось дочці показу‑
вала, то є багато платтів гарних, то невдобно одівать
мертвих у платя, то я блузку приготовила і юбка у мене.
І в спід труси єдні щоби покласти, парчохи щоб узули.
У нас хто хоче – взуває, хто хоче – так кладе. Мене взу‑
єте, в мене тапочки. [...] [Як називаються речі, що їх го‑
тують на смерть?] У мене он-до три чамайдани стоїть...
Покажу. В кого є вузлик, то у вузлику, зараз у вузлику
не влізе... Називається «смертна одежа». [...] Як молода
дівчина [померла], то вельона накладають, фату на‑
кладають, у біле одягають... Хлопець – йому ставлять
букета, а вже такі [літні, заміжні] – то всі в хустках. [...]
Вже платка надівають. [...] У мене в чоловіка шляпа
була, то поклали, зимою шапку кладуть. [...] Як будуть
мене радить, то в мене хустки є, все в мене є. А вона
каже: «Мамо, я сама вас буду радить». А вона радила
єдну каліку, дівчинку... Це, дивіться, – оце все будуть
нести вінки, і це в нас в’яжуть. [Тобто три валізи – це
все те, що потрібно для похорону?] Геть усе, що на по‑
хороні потрібно. Оце дивіться-но, я й покажу, що одіти.
Оце все зав’язано, всі [вузли] підписані, це все до він‑
ків. [Це жінкам, які несуть вінки, на руку пов’язують?]
Да. [На праву чи ліву?] На яку захочете. Вінок удвох
будуть нести, і оце такі хустки. В кого нема, а в мене
є – я ж читаю, і дають мені. Як я читаю, – хлібину й це.
[А чоловікам теж хустки?] Нє, я покажу, що чоловікам.
А це ось-до такий рушник – це як мене понесуть (но
мене в церкву не понесуть, тому що буде править удо‑
ма), це такий рушник, зостається він у церкві, на хреста
вішається, йде він, цей хрест, на кладбище, і я єдного
рушника повинна повісить вище, та забирає цей, що
несе, а цей рушник остається в церкві. Це вже вони собі
там, в церкві, котрого кращого – собі. [...] Є такі, що не
мають, а я як весь вік робила, то не хочу, щоб поховали,
як... Це тюль, ще є жовте, підкладуть на мене, а потом
на мене – тюль. Це рушники цим – копать яму. Це –
буде читать. В нас учитель читає псалтиря, це йому.
А це – тим, що будуть помагать тут, там все підписано.
[Так усі люди підписують, як Ви?] Нє. Це дванадцять
свічок, у нас як батюшка править, даже в церкві пови‑
нно дванадцять свічок обязатєльно горіть, і дають два‑
надцять хусток. Ось-до вони. Там дванадцять є, а осьдо носові [хусточки], як будуть ці... Ось-до тапочки, це
з Чехословаччини син привіз, а оце – блузка. Платтє
дуже погано одівать, то я блузку взяла. В блузці лежу,
поклали, і оце спідницю цю... Ось-до з Ієрусаліму свіч‑
ки білі. [...] Ховали в старому. В мене свекруха тримала
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СОРОЧКА  [Середина ХХ ст.] [Яка у Вас була сорочка
в молодості?] Полотняна була. Уже як ішла замуж,
купили камбізони гаптовані. Плаття було гарне. Уже
як я ішла замуж, був крепдешин. А чоловік робив
мій на кар’єрі, гроші в його були. То він поїхав і ку‑
пив мені туфлі, і набрав матєріал кремдешиновий.
[Як вишивали полотняні сорочки?] Смужками... До‑
ріжки, зубчики – таке всяке підбирали. Віночки такі
тоненькі. Особенно кохти дуже вишивали. В мене ше
кохта є. [Яку сорочку носила Ваша мати?] Я більш
помню, любили під шию, шо його видно. Відкладне
і тут дуже гарно вишито. Матері носили з довгим
рукавом. А ми вже... Нам шили на плечках, а наверх
шили кохти. Спідниці були полотняні. Ми не шили
дуже широкі, бо вони були тяжкі. Були фартухи.

Записали О. Таран та О. Васянович 24 червня 2009 р.
у с. Троянів Житомирського р‑ну Житомирської обл.
від Гладкої (Коминарець) Валентини Олександрівни,
1921 р. н.,
та Гнідичої Валентини Степанівни, 1928 р. н.
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Середина ХХ ст.] [Що одягали взим‑
ку?] Панчохи плели з льону, а на плечі – кухвайки.
Свита. А в нас ше були такі свитки з вовни. Осно‑
ва і пітканнє з вовни. І така коричньова вовна... Така
була тяжка свита, но вона була тепла. Бурка. В батька
нашого була така бурка довга, до землі, з капішоном
великим, то вона була дуже тяжка. І була дуже тепла.
Свита. [Чи вишивали жіночі свити?] Я не помню,
шоб вишиті були. Вони були прямо, довго... Бурка
була по талії. Сюди вузько, а сюди широко. А свитка
була рівно пошита. А в тітки було пальто пошите тут
вузько, а тут широко, кльош.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [Середина ХХ ст.]
Хустка. Тоді які хустки були? Перкалю візьмеш да
шось вишиєш, у кінчику – квіточки. В мене ше є
хустка. Темно-синя, колишня, тернова, то її поріза‑
ли на чотири і отакі ще кращі, квітки нашили, так
ходили.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[Середина ХХ ст.] Це в бабусі була сорочка вишита
«буря». Так на сорочці щиталося. Через хрестик –
красне і чорне. А то ж була переступка. Бабуся собі
строїла на смерть, то ми їй не дозволили в такій
лягать. Ми їй вишили гарну таку сорочку. У полах
вишили, рукава... [Бабуся казала, що в труну треба
класти щось зроблене своїми руками?] Бабуся по‑
клала собі свого труда полотно під плечі. Вона і мені
покинула. Це свій труд, свої руки. Вона ткала ж лов‑
ко, все тоді готовили. Шоб простиня лежала своя,
шоб все... Вже не стали такого класти. Я вже бабусі
простиню гарну вишила. Теперішнє. А бабуся сказа‑
ла: «Щоб мій труд був, положи мені таке тонісіньке,
на котушках виткане, тоненьке вбілене полотенце».
Я бабусі поклала под плечі його. Одяг у весільному
обряді. В нас хусткою зав’язують. То вже тоді роз‑
плітають. [...] Тоді вже молоду розібрали, молодий
зав’язав хустку. Це перша ніч у її хаті.
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Коростенський
район
с. Бехи
Записав М. Бех у 2010–2012 рр.
у с. Бехи Коростенського р‑ну Житомирської обл.
від Бех Надії Євстафіївни, 1931 р. н.,
Бех Катерини Іванівни, 1934 р. н.,
Бех Надії Олексіївни, 1936 р. н.,
Рогот Ольги Павлівни, 1937 р. н.,
Бех Катерини Захарівни, 1928 р. н.,
Бех Ольги Арсенівни, 1925 р. н.,
Беха Миколи Павловича, 1953 р. н.,
Бех Надії Харитонівни, 1930 р. н.,
Бех Надії Петрівни, 1927 р. н.,
Беха Романа Васильовича, 1927 р. н.,
та Бех Надії Іванівни, 1926 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Се‑
редина ХХ ст.] [Який раніше носили одяг?] З полотна.
Пряли льон, коноплі, переважно лянне, а коноплі то
це на мішки було, на радюжки таке-о ткали. [...] [Як
вибілювали полотно?] Одрезували. Да все мочили,
да на сонці, да це ше довго треба його, шоб воно вбе‑
лилось. [Мочили у воді] і простилали, да воно вже
уб’єлюєця. А стало вже больш цього, до вже куповали
такі качучки б’єлиє да вже ткали б’єле полотно. [Поча‑
ток ХХ ст. – 60‑ті роки ХХ ст.] Сорочка – до це, ця по‑
лотняна, вже самиє льон сєяли, слали, вилежувався,
терли, трепали, мички микали... Там роботи... А тодє
прали, а тодє сновали, а тодє ткали.
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таке стареньке геть, а я не дала його, я його постелила
в труну, дала їй спідницю нову й сорочку нову. [...] А це
в мене – вінчане плаття, я в такому вінчалася. Крепде‑
шин, він колись дуже дорогий був. Тищу рублів дала за
отрєз було, а фасон – це я його вже перешивала, він був
фасон – до цієї пори складочки, а тут були довгі рукава,
а тут висіла така цепочка, це вже я потом його переши‑
ла. А це – в труну застелить, це плаття моє, що я одівала.
А оце – будуть виносить мене. Як будуть виносить мене
й класти на машину і там в церкву зносить, і на цьо‑
му треба шість рушників таких. Отаких нема ні в кого.
Тут даже написано: «До віка». Це вішаються, приходять
на похорон і чіпляються ті[й], що виносять, завязують
їм до рук. І оці шість рушників – у кожного повинні
буть. Це тим, що виносять, називаються «рушники до
віка». [...] Це чорна лєнта – ми оббивали хазяєві [чоло‑
віку респондентки], труна оббита червоним, то чорну
лєнту. І невістці була червоним, то лєнта кругом була,
то це так... А це плаття хай мені в труну покладуть. [...]
А бувають, як найдуть копать хороших дядьків, – у нас
сусіди копали яму за старим, – я їм дала по гарному
рушникові і по терновій хустці. Стірається харашо.
Тернова хустка – сама главна колись була. Я сама плати‑
ла по триста рублів за одну колись ще. [...] Це так – кла‑
деться двоє трусів, оце – на подушку, накладуть подуш‑
ку і сіно, я кажу: «У мене є подушок багато». Це – дочці
буде чорненька, може, не найде, то напне. О, оце у нас
як радять, удвох радять, я дві дала хустки старішим, хто
рядить, а дві дала молодшім, тут одна жіночка буде по‑
магать убирать. Вона [донька] каже: «Я сама наряджу».
Але все одно тра’, щоб вона дала. Оце – пєвчим, як бу‑
дуть співать, – у нас п’ять штук – їм записала грошей
скільки, а це – будуть виносить віко. Кришку – шість
тоже тернових. А це – батюшкові – буде править, йому
на Євангелію хустка й це. Це – мене напнуть. З люрек‑
сом. Це був у нас старий батюшка, у нас служив і пода‑
рував таку хустку. У нас колись було, і зараз я сказала,
щоб було дві хустки на голові. [Дістає бюстгальтер.] Ви
знаєте, мені вісімдесят вісім років, я хожу в ліфчику, не
можу привикнуть без нього. Це – панчохи одні туди,
одні на мене. А оце сорочка застелить в труну, а це – на
мене надінуть. Це машинкою вибивалось – комбінація.
А це – ладан. Як буде править, мені в рук, а це – на шию
[хрестики]. А це – проходна, він читає. У кожного ку‑
пляють, а у мене є своя, колись я собі заготовила. Без
цеї мрець не повинен умирать. Повинен з нею. Ікону
Богоматері коло мерця кладуть. З правого боку. Чоло‑
віку кладуть «Спасителя», а женщині – «Матір Божу».
А це – рушники до ями, як свої будуть хлопці, всім по
такій хустці, ще й рушники, чотири. Це все треба знать.
А це – тютюн від молі. А це – як машина буде везти,
треба закрить люстра. Дві хустки – люстра закрить, там
написано. А це – повісить на віко й хлібина, як на клад‑
бище йти. А це перкаль – як зразу мрець умирає, то під‑
кладають під його, то з цим перкалем в труну. Напри‑
мєр, там на лавці, а тоді з цим перкалєм, щоб не брать
людину. Беруть простінь чи що. [...] [Коли жінка почи‑
нає збирати такі речі?] Я ще в п’ятдесят років почала
збирать. [Чому так рано?] Хто знає, яка смерть буває.
[А чоловіки теж збирають?] Я йому збирала. У його був
чамайдан й у мене був чамайдан... Я в 1959 році заболі‑
ла дуже. Я вообще три роки нічого не робила, на комісії
мене комісували. [...] Як свіжа могила, то вішають руш‑
ники, хустки. Жінці всігда хустку вішають, а мужчині –
рушника. Їх не забирають. Так вони і остаються.

СОРОЧКА  [Друга половина ХХ – початок ХХІ ст.] [Які
раніше були сорочки?] Нашитиє були... Я тоже попро‑
дала в музей, такиє хорошиє... [Який був комір сороч‑
ки?] Лежачий такий... «На ґестці» кажуть. [Де ще при‑
крашали сорочку вишивкою?] Вишивали тиє, шо на
кумнерах, до це вже там кумнерик нашитий... А це вже
було на ґестці... І больш таке я і нечого і не шила, со‑
рочки циє і рушники... [Чи на сорочці видно «подол»?]
Видно канєшно, і подолка нашивали, аякже. Нашива‑
ли нашивання, привали тодє батіст де й усе. [Чи на‑
шивали манжети на сорочках?] Нашивали, аякже...
Борочки нашивали... [Чи обов’язково нашивали ма‑
ніжку?] Ну, хто таким кумниром, шо стоїт до манєж‑
ка, а хто тако вже нашиває, як на ґестці, до навкруг
іде – нашиває. А рукава нашиваюца і пришиваюца,
хоче – три кветки, а хоч п’ять кветок, перш дьве, а тодє
три... [Чи були такі сорочки, що до поливини пер‑
каль?] А там потточка? Були. І в мене така була со‑
рочка. [Як така сорочка називалася?] Опшем вона на‑
зиваєца «потточка». [Чи не казали «на станку»?] А да,
на станьку. Туточки перкаль, а тутечки подолок з по‑
лотна – такиє були. Нашивали і хлопцам сорочки та‑
киє. [Чи робили під руками вставки?] Клиночок та‑
кий був. Штириугольний такий, таке як хусточка...
[Друга половина ХХ ст.] Сорочки вишитиє. Були ж,
шо повностю на будний день. [Як їх називали?] Про‑
сто полотняна сорочка. Додольна [сорочка] – це з пер
калю білого. Подолок вишитий, круживо пришите. От
тут були двох видів сорочки: «на маніжці» отаке. [Це
коли вишивали маніжку?] Да-да, отако вишивалося
до низу. Отут були – казали «наплічники»; на плечах
отута так ше і на рукавах вишиті, бувало, шо просто
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полоса вишита кругом, а переважно букети такі ви‑
шивалися. От і тут воротнічок пришивався до маніж‑
ки відкладний і на кінцях вишивки. [Що вишивали на
кінцях?] Отакі букетики, рози якісь отакі-во. А була
«на ґестці» казали, отак вишивалось і ззаду так само,
тут такий виріз прямокутний це був, а тут уже дальше
рукава так, як квіти, букети нашиті. Довгі були [рука‑
ви], збиралося, шо на резиночці, а тут такий, як волан,
пришивався... От круживо, і збиралося да пришива‑
лося, а бувало, шо отут – казали «на чохликах»: отут
вишивався узор такий узенький, а до нього пришива‑
лася знову оборка із круживом. Обов’язково вишитий
подолок, ну це така святошня сорочка, а як нє, до хоть
якусь тєсьомку пришивали внизу, от шоб уже. [Як на‑
зивалися сорочки, що до половини були з перкалю?]
«Станкова». Станкова сорочка – це до половини,
нище отако було перкаль, а там уже полотняна. Там
поточка. [Чи були сорочки повністю полотняні, тіль‑
ки рукави пришивали білі?] Було таке. Комірець і ота‑
ко пришивалося... До рукава біленьке тут робилося,
на плечах і рукава білі. З рукавами, так казали «сороч‑
ка з рукавами». [Які сорочки були в чоловіків?] Які
хоч були; була й товстовка, ше, певне, в мого батька
десь валяєця. Із вільвету така пошито, що отут на
ґестці, кокетка – це ззаду от і спереду тоже кокетка,
і до неї уже такими складками пришито, і на поєсі та‑
кими складками – це товстовка. [Розріз на пазусі був
посередині чи збоку?] Мені здаєця, посередині. [Які
ще були сорочки?] Та це такиє, а так були такі, шо
якось ізбоку тако защіпалися, тоже якісь от. Певне,
вони з льону, такі сорочки. Ну, то так старинниє – це
вже після війни, а до війни то було з матерії, але такиє,
переважно таке... Це комірі мінялися там, а так ста‑
нок, переважно таке було... Тут на манжети защіпало‑
ся на руках. [Середина ХХ ст.] [Сорочки були довгі чи
короткі?] Шоб осьо так і шоб і туди, ну, наперед шоб
зав’язат – довгиє. [Яку сорочку називали «станкова»?]
Станкова – оце ж сюди отако по це [по пояс] тут пер‑
кальова, а туди вже полотняне і так уже батіст чи ка‑
рунки пришивались, і широка сподниця, тепер вже не
ходять так, мало хто ходить. Додолна [сорочка]. Вся
перкальова. [Які коміри були на сорочках?] В нас усе
лежачиє були, ще тут нашитиє. [Чи нашивали рука‑
ви?] То такиє перкальовиє є і понашиватиє кветки хо‑
рошиє. І манєжка... Манєжки нашивали. [А на манже‑
тах?] Тут, вже таке, шо на жильци [резинці], вже тут
нашитий на рукав’є і батіст пришитий, і на жильци
вже забирали так, таке всяке було. [Чи пришивали на
сорочку карунки?] Чому нє. [Де їх пришивали?] Осьо
в подолі. А на рукавах туто пришивали, рукав, а тут
уже батіст пришивали. [До якого віку хлопці ходили в
одних сорочках?] Хлопчики ходили у таких-во, як
платєчках – бундочках – довгеньких. А в хатє холодно,
бо дров немає, токо хворосту привеземо, до ше воно
босеньке б’єгає, бо ше ш його нема в шо взути, до ше
ту бундочку зав’яжемо, а ножки синіє поробяца, і це
воно б’єгає по хатє. [20–90‑ті роки ХХ ст.] [Які колись
були сорочки?] Сєриє. Були чисто настоящиє сєриє,
а в мене дьве сорочки таких є: рукава б’єлиє, а тутечки
все сєре і довгиє, і отут [внизу – подолок] отакиє пере‑
клади хорошиє знизу. [Як називається нижня частина
сорочки?] «Подолок», а тут комнєр тоже вельми хоро‑
ший понашиватиє, а тут вейми кути понашиватиє
і манжети. То ще назбираєш таких, колись токо роби‑
ла Гапочка Сидорчина циє такиє бубулє. [Призбирува‑

ла?] Да. І таких бубльов у селє нехто не робив... Я по‑
шла до їє, і є попросила, вона мене навчила, і це я в
селє, певне, тиє бублі єдна роблю, токо вони менє те‑
пер не потребниє, але в мене ґестка пошита ця, шо я
шила познє на цих бублях, позбирала... Там робота
тоже – це треба пощитат нитки і стуль, і стуль, і його
тодє стягувати – це тоже робота така... До в мене це
така є ше. [Коли вдягали сорочку, то чи було видно
«подолок»?] Видно, обизатєльно виставить. [Поверх
нього спідниця?] Да. В мене ше і двє ґестки є, єдна – до
я в йой, певне, знята [сфотографована], а єдна – до це
ше в мене, це токо єдин раз я склала [вдягла], як у Бов‑
сунах було весєлля, це Васильова [чоловіка] двоєрод‑
ня сестра женила сина, і там мене вейми в Бовсунах
уважали, і сказали, шоб я була за першу сваху, і я там
була за першу сваху, нашила ту сорочку-ґестку, раз
склала, і так вона в мене і лежить. [Яка це сорочка?]
Отута тако нашите, а тутечки на том защеблюєца, оті‑
сом тут обшите, п’ять кветок: тут три [спереду сороч‑
ки], тут две [на рукавах], тут [на рукаві] разінка, тут
манжети, і ще на манжетах вишито. [Це сорочка така?]
Да. Сорочка-ґестка. [Нашивають квіти?] Да, а Боже,
якиє хорошиє кветки – це тобе нашивання знаєш яке,
не таке, як тепер на канве нашивають, а то було таке,
шо нашивали по три ниточки на перкалє, я, певне, їє
[сорочку] нашивала, може, повтора м’єсеця, бо це ж
нашивали да по три ниточки, тепер, бач, рушники на‑
шивають на каньве, токо отако сиди да й соби шмор‑
гай таке лапате. [Ви вишивали хрестиком?] Хрести‑
ком. [Чи були поширені такі сорочки, у яких одна по‑
ловина – з перкалю, а інша – з полотна?] Да, такиє
були туди [до низу] поточка, а сюди [вгорі] «станок»
називають. Так і називали, шо це – «поточка», а це –
«станок»... Ось, примерно, у мене циє ґестки до тоже
до половини, туди було те; на єдной – перкаль, а сюди
те [повністю із перкалю], а на єдной до це полотно
[нижня частина], а сюди [вгорі] перкаль тей нашива‑
ли. [Яку сорочку називали «додольна»?] Сама з перка‑
лю, з конца в конец перкаль, все з перкалю. [Якщо по‑
вністю сорочка з полотна, як її називають?] «Полотня‑
на» да й усе. Це руками таке робила. Бач, якиє вони
довгиє... Хто таку буде сорочку. Хто це його робив
дурне таке... Це не сорочка. А це побачно, коко того –
дьве чи три метри полотна. [Це ткані узори?] Тканиє.
[Як їх називають?] «Переклади». Оце то нашите оцево [рукава], а нє пудкане... А Боже – це дурдом був ко‑
лись, шоб це робить таке іще – нашо ця пазуха. [Гарні
сорочки.] Оце нашо вони; полотно якесь там у мене
ще є. До я не знаю, десь казали, їх колись же ж у том
продавали. Та продавали, купувала [перепродувала]
з Воронева ота Мариська Гарбузова, на є кужуть, – до
вона казала, шо за дьве метри з половиною, як воно
[полотно] таке було, як дєвеносто сантіметров, до да‑
вали, у Москву брали, тисячу давали. Вона десь таке,
хтось з Бехов йой оце був таке дав. [Ви казали, що у
Вас є «ґестки»?] [У] менє було коко [скільки]; певне,
двацать два роки я є нашила [вишила], бо було в Бов‑
сунах весєллє, мене брали туди за першу сваху, я є [со‑
рочку] м’єсец нашивала, бо це знаєш соко роботи, це
циє такиє бублі, шо це їх тепер нехто не поробить,
осьо-о такиє-во [на плечах]. Оце циє бублє. Треба
тако голкою брат [закладати на полотні зверху] да щи‑
тат нитки, да тако [закладати голку знизу], а тодє знов
тако [повторювати], а тодє його збират – це було зна‑
єш коко роботи... До це я їє нашила і була першою сва‑
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а туто перкальове. [Як називали таку сорочку?] Так
само – «сорочка». Оце вже тут полотняне, а тут – то це
вже станкова. В мене там ото штири є перкальових –
це додолна, це та сорочка вже все чистенько с перка‑
лю. [Початок ХХ ст. – 80‑ті роки ХХ ст.] [Який раніше
був одяг?] Полотняний... Там ше й бачив, яке в баби
Гані, таке й [у] мене є... Сорочки пошитиє такиє. У ма‑
тер до тоже було таке, як оце й в мене; полотняниє со‑
рочки, там перебирали на верстаті... Верстат такий
був, да ткали полотно. [Чи були такі сорочки, що до
половини із перкалю, а далі – із полотна?] Було таке.
По пояс перкальове. [Як називали частину сорочки
нижче пояса?] «Поточка». А це «станок» казали, оце
де з перкалю, то «станок» казали. А тепер його такого
нехто не робит... А знизу полотняне там перебиране
було на верстаті – то казали «поточка». [Як називали
сорочку, що до половини із перкалю, а далі – із полот‑
на?] Сорочка «станкова». [Які ще були сорочки?] А то
були все полотняне і рукава полотняниє, як б’єдность
була, не мона було перкалю набрати, до й полотняниє
рукава були – до то вже казали «полотняна». А тодє,
як вже трохи стало луче, стали набирати перкаль, до
вже рукава робили, отут наплєчники такиє вшива‑
ли – «наплєчники» називалися... До вже казали
«з б’єлими рукавами сорочка»... То полотняна з усєм,
і рукава полотняниє, і все полотняне. А вже як рукава
перкальовиє, то вже казали «то з б’єлими рукавами».
[Як називали сорочку з перкалю?] То «додолна» каза‑
ли. [Сорочки були довгі чи по пояс?] Довги – довгиє,
такиє аж до землє сорочки... [Які сорочки робили
хлопцям?] А хлопцям такиє були обикновенниє, як
оце зверху носят... Така зверху була сорочка, тодє по‑
ясом наверх, на штанах поясом зав’язаний так, як ото,
я знаю, козаки ходили, чи хто поясами пудперезаний.
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хою... Як прийшлось да як я кинула їє, до пошла тодє
форма в нас яка... Вона була в мене пришита знаєш до
якоє сорочки, я тобє заре’ покажу, це ця сорочка була
пришита, до цоє сорочки – ґестки і тут [рукава] осьо
так обкидала – нашите таке. Була сорочка такоє і на
миру не було, я за є одрезала да пришила до цоє со‑
рочки шлеї, бо я ходила отако-во, як пойду в церкву,
до шоб таке [була сорочка], а ґестки не чепала... Треба
так пообкидати [вишити], і це понашивала по такой –
це батіст, а це обкидала [вишивала], а це такиє сороч‑
ки тоже страхотє, шо я з їх робила, бачиш? В мене їх,
може, ще сто є – нє, трицать сорочок отаких я поклала
у наволочку [додільні з перкалю з відкладним комі‑
ром], нашо вони менє з перкалю трицать штук. Бач, як
вони порудєли – позатєкали, а циє, я їх ткала, циє со‑
рочки. [Що то призбиране збоку?] Збоку – «закладки»
називаюця, коло бубльов – це шоб було кращей. Зна‑
єш, як дурниє були мужики, тре’ поначеп’ювать, да ше
треба було робить двойниє плечи отуто, шоб не так
рвалося, оце ще двойний перкаль стояв тут [за плечи‑
ма] і тут [плечові вставки]... Робили в колгоспі до вей‑
ми, і плечи вилазили. І те бо робиш, до це такиє,
а Боже, не питай, ото було дурне, а Господі. Тепер со‑
рочку складеш [одягнеш] на шлеях, а то такиє-во, на‑
купуєш да й седиш у тих таких-во сорочках. [Під ру‑
кав вставляли такий ромбик?] «Цвікель» називався.
Бо як не вклади його, до буде поднимаца сорочка,
а як... Називають тей цвікель такий, до вже воно буде
те... [Біля коміра також призбирували?] Це тре’ зби‑
рать таке, бо скоко ти впреш, як таке воно широке на
плечи, до тре’ збирать таке – забори такиє, да вже гол‑
кою тако забирали, да вже стягував, да вже й те. Ти ж
на плечі такого не зробиш широкого, як осьо там у
том, де та пазуха роздерта. Оце ж таке робили, наши‑
вали, треба нашиват було манєжку; тре’ нашиват
було, осьо бачиш: «Харашо любить, тяжело забить».
Тре’ [було] нашиват оциє кумнире, оциє наплєчники,
а тодє я за його да усе повиривала, да повикидала. От
тоби і труд. [Це також була «ґестка» у Вас?] Да. То без
кумніров то вже називаюца «ґестки». [Які ще сорочки
були?] Сорочка станкова. Раз – це тут [вгорі] перкаль
і рукава перкальовиє, вона називала «станкова сороч‑
ка», а це вже з [перкалевими] рукавами, до вже сороч‑
ка з б’єлими рукавами, оце такиє. А це вже такиє, шо
на шлеях сорочки. [Початок ХХ ст. – 70‑ті роки ХХ ст.]
Сорочка полотняна, нижня... Нижня, може, й верхню
шили, бо не було ж – це я знаю, послє фронту, – не
було одежи неякой. [Чи вишивали сорочки?] До ко‑
лись, то ми вишивали аже його, колись до його мало
вишиват. Колись було з рукавами – це тако, це вже по‑
слі – послі стали; і тут кветки скрозь, і манєжки скрозь
циє, і подолок. Послє войни вже почали, як уже трош‑
ки... Шоб лучка була, а в кого, лучки ше не мона було
достати, то шнурки оциє з черевик вплучували, мо’,
в кого яка де густка зелена чи чирвона, яка оцет, ота‑
ким робили, отаке доставали. [Чи ткали узори?] Ко‑
лись перекладали, ше послє і я перекладала... Пере‑
кладчениє да такиє, осьо сорочка, бачиш, – це пере‑
клачане. До це вже стали єздити в Ленінград чи десь,
то стали достават лучку, до вже куповали лучку. А то
якими-небуть нитками одо понашивала рушники,
воно пооблазило, вже нема нечого, але це вже трошки,
як обжилися послє фронту... [Чи були такі сорочки,
що до половини із полотна, а далі – із перкалю?] Ну, це
з перкалю, да це осьо так, як у мене – туто полотняне,

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Друга половина ХХ – початок ХХІ ст.]
Штани. [Із чого робили штани?] Куп’яли штани,
проте готовиє, якось штани купували, штани не при‑
ходилось. Спідниця. [Які були спідниці?] Були ось та‑
киє, як у мене осьо, і з фальбонами були, і фартухи
були. [Яка це спідниця із «фальбонами»?] Ну, вишива‑
юця ше туто така латочка – сподница, а тодє згасте‑
рочка пришиваєца... Ось моя Тоня дочка... Баба Ґанька
пооддавала, тернову вейми хорошу сподницу оддала з
фальбонами і темну шерстяну. Тоні оддала і фартуха
зеленого чи шо. То це вони там виступают, до це воно
в сільсаветі в їх все воно лежит. [Яка це тернова спід‑
ниця?] Ну, така тернова – як називаєца, оно така кве‑
точка є, оно маленькиє кветочки цвітут – бачиш? Тер‑
новенька така коло б’єлоє, оце такиє колись сподници
були да вейми мосно хорошиє. Баба Ґанька оддала мо‑
йой Тоні, та сподница там є в сільсаветі, де вони єдут
виступат, і це вони в той сподници. [Чи були шерстяні
спідниці?] Ми такого не робили. [Може, були в смуж‑
ку або клітинку?] Лєтники були колись, тих лєтников,
до я їх і не знаю, в нас їх не було, це, може, якиєсь ко‑
лишніє були... Я до такого вже не бачила. Фартух.
А тодє ше фартухи були всякиє: і зелениє, і синіє,
і червониє... Запаска. [Чи були шерстяні фартухи?]
Запаски? Були в нас, попродали ми тоже. Вони тчуця
так, як килім. [Які були узори на запасках?] Всякиє є
узори. Всякиє були... Оно навіть іше й заре’ є, Гапочи‑
на оддала, там у том сільсаветі, як єздили виступат, до
цю Олю Вацикову вбрали є в тей, вона була в том, в за‑
пасці була – да, вона там знята і на картоці.
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[20–90‑ті роки ХХ ст.] Спідниця. Одяг: ото прали,
а після війни ще з того були, з палаток, шо ото плащпалатки таки були, то-то ще такі були спідниці гарні із
палатками, іде шамотить. [Чи шили спідниці із пла‑
щової тканини?] Да-да, шили. А так зразу після війни
то це полотняне: прали, ткали полотно, шили спідниці
такі рясні, в нас у Бехах були просто. І красили крас‑
кою. І хто краскою, а нє, то їздила, наша Гання їздила
за Ігнатполь, якасть така глина чорна там була така, то
вже в тій глині красили, до воно таке темно-сіре було.
Де й так ходили. [Чи робили шерстяні спідниці з вов‑
ни?] Після війни його не було такого. [А до війни?] Ну,
то там були такиє вони же ж шерстяниє, такі ткалися,
ткалися в клітку таку, і запаски такі ткалися... До ці
літники, то це вони в клєтку. І запаски такі були.
Крайка. А крайка, підперезувать тоже такиє різноко‑
льорові, такі смугасті були ці крайки. Спідниця. [Чи
були такі широкі спідниці з «фальбонами»?] Оце
були – це шо ше до війни воно шилося, бо я пам’ятаю,
були вибори, до моя мама одєла, така свира була з
фальбонами да таке круживо чорне низом от. Фартух. А фартух із хустки зробила такий у квіти, такий
чорний – чорни із блискучими полосами була матерія,
а такі квіти, да це вже... Да кружево чорне таке два
ряди, да вже мама моя одєла... А вона нікуди не ходи‑
ла, бо нас п’ятеро було таких дрібних один за одним,
а то на вибори до вже йшли. А я біжу поперед мами да
все ж стану, да заглядаю на маму, яка моя мама гарна...
Чорну шерстяну [спідницю] я собі переробила на цу
«в складки», як ходила в дев’ятий клас, то сама собі
шила. Була ця ж з фальбонами така [спідниця]... От і я
вже ходила в школу в дев’ятий клас у Васьковичи, а не
було за шо набрати – купити... Чиїх були діти; зі мною
ходила Льовичова Маруся (батько – голова колгоспу),
Тоня Бубінська (батько – пасічник), Надя Воронкова
(її батько – бригадир городньої бригади), от Маруся
Захарова, осьо Каті Захаровоє, шо на Никонах жили
вони, вона живе десь на Бехах [залізнична станція
с. Михайлівка]. До Наді Воронковоє, батько був бри‑
гадир городньоє бригади у Ворошилова, це я в нього
робила... А Тоні Зискильовськоє у Петровського бать‑
ко тоже був на городньой бригаді. А Бубінськоє на па‑
сіці... Марусі Захаровоє у комори – комірник... То
вони, ті дівчата, набирали [купували], вони одівалися
добре. А я, нас п’ятеро, хата згоріла, не було, жили ми
в тій хаті, шо й заре’ оно вікна є у хліві... Не було в
чому... Отаке ходили, до я вже ту попорола спідницю;
така чорна була шерсть, отако наче клітка таке, тіки
полоски по сантиметру такі блискучі по чорному та‑
кому рівному. Це куплене воно було таке... Спідниця з
фальбонами така тонка, шерсть куплена була. Фаль‑
бони – отаке завдовшки, як оце-о, збиралося поверх
спідниці, пришивалося... Спідниця рясна і поверх
пришивалося так, зібране отако, а тодє ше поверх лєн‑
ти пришивали отут, а низом до цих фальбонів при‑
шивали кружево. Карунки. Штани. [Які штани рані‑
ше носили чоловіки?] Ше колись галіфе після війни,
воєнне було, шо у воєнному була, були галіфе – ходи‑
ли от... Із синього якогось сукна, мабуть, шили самі,
а де вони шили їх – не знаю навіть хто, чи Мартиянко
їх шив, чи я не знаю хто... Бо нас переважно Мартиян‑
ко обшивав усіх – це шо Дротик... Петя Дротик, то це
його прадєд, певне, чи дєд всіх обшивав: і жінок, і чо‑
ловіків, і все. [20–80‑ті роки ХХ ст.] Спідниця. [Які
були колись спідниці?] Сподници; те зараз да якесь

шоб і тиє... Колись у нас широкиє сподници були.
З фальбонами і без фальбон. [Що таке «фальбони»?]
А таке пришивалося, от немає в мене, я показала б, до
немає. А вишли вони з моди, так попороли да пошили
без фальбон. [Чи пришивали до спідниць «карунки»?]
До таких, де фальбони були, да пришивались і карун
ки. [Що таке літник?] В нас не було його, ти вже такиє
якиєсь багатиє, бо воно шерстяне. [За Вашої пам’яті
носили літники?] Да, ще одєвали баби... Були і лєтни
ки, ну їх позабирали, тиє лєтники, оциє музеї, в кого
були... [Які ще спідниці були?] Да такиє сатіновиє яки‑
єсь, а ото такиє-о. Із полотна робили сорочки ж і спо‑
дниці. [Їх робили прямими чи зі складками?] Отаке
широкиє, тиє же вузькиє, а то широкиє такиє, ше ж
кумнір та сорочки такиє, шоб держалась, не падала,
теперечки до вже те начиє вже, а то колись таке. Запаска. [Яка була запаска?] Воно не полотняне, просто
з шерстє, виткане з шерстє і покрашена все. І узори ше
такиє всякиє. Так, як на килім, да, така, як фартух
була. Крайка. Пуд свити подперезувались. То були
крайки. А запаска була тоже така, як тей лєтник, шер‑
стяне таке. Узори були. Штани. [З якого віку хлопчи‑
кам давали штани?] Коли вже такиє хлопчаки чима‑
лиє, мо’, по роков три, да тодє їм штани давали, а то в
бундочках були. Очкур. [Чим їх підперезували?] Ну,
мо’, якими шнурками. [Що таке «штани на очкурі»?]
Ну, це воно і називалось «на очкуре». [Очкур – це
пояс?] Да, пояс, шнурок отакий. [20–80‑ті роки ХХ ст.]
Запаска. В мене запаска є, то за запаску менє давав, до
я йому не оддала, і вона є. Спідниця. А то лєтники
були, то десь не знаю, де вони подєлися, а сподниця
одна. Одна ше з фальбонами є, фартухи ше є. І це таке,
шо в мене ше є. Оце складе баба лєтника з фальбона‑
ми, обизатєльно тре’, шоб оца запаска була спереду.
Лєтники були без фальбон у мене. [Які були літники?]
Тоже вся шерсть була і так складена, як ото сподниця
з фальбонки, згорненька все на светі. [У складочки?]
Ага. [Літники були в клітинку чи смугасті?] Як якиє,
як у кого: в кого – в полоску, в кого – клетки. [Які були
спідниці?] З фальбонами. Токо з фальбонами були,
а такиє, большенство колись все ходили у фальбонах.
[Чи були ще якісь спідниці, крім цих?] Нє, только з
фальбонами були, а без фальбон якиє; а без фальбон
багато сподниц є, куди вони тепер годниє. [Спідниця
з «фальбонами» була на вихід?] Да-да, це токо строго в
церкву. [Чи були у Вас літники?] Летники в мене два
було – не, єдного, здаєца, була продала, а єдного, помоєму, вон в току був, да десь моль поєла, бо вон шер‑
стяний такий, десь поєла моль, да так повикидала.
[Що це за спідниця?] Це та, як воно називаєца, з фаль‑
бонами... Це брала їє Коропкова оту сорочку... До вона
це їє [спідницю] брала і фартуха, і чоботи – колишніє
чоботи. Я знаю, шо заре’ це виступают, до зелениє є
сподници хорошиє вейми і те... У тоє є у Валі, у Ольци
цоє Чайковськоє хороша вейми сподиница і у Коню‑
ховоє, тоє, шо то на горе, а це була в Коропковоє, вона
на фотографиє є Коропкова, і циє строї, і моє поцьор‑
ки в їє там були три низки таких хороших. [Як назива‑
ється оборка в спідниці?] «Фальбон». [Це така нашив‑
ка?] Ага. [А знизу мереживо?] А, це отакиє були ка
рунки – це вже так, шоб було хороше. Подкладали
[всередині]. Я тобє скажу, чого подкладали. Посля
фронта ми прийшли з беженцов, повикопували все,
бо нас загнали далеко туди... Нємец гнав, ми були аж
за Новоградом [Новоград-Волинським] і Корец
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м’якусєнька да вейми тоненька, прали так, як полот‑
няниє ниточки, да тодє ткали... Да казали «лєтники»
такиє шерстяниє. Де й до церкви ходили в їх, в скла‑
дочки складут, а воно таке хорошеньке, як гармошеч‑
ка. [Літники були в клітинку чи смужку?] У клєтку,
яке хто мог, таке й ткав. У клєтки таке було і полосоч‑
ку тако... [Чи ходили в літниках за Вашої пам’яті?] Да,
ходили... [Спідниці] з фальбонами були, я собе на
смерть оставила, отаке, як ота в штири полки... Оце
тако пудперезувалися, да так держалася сподница...
Оце така пожмакана... Отака широка там сподница.
А то ж такиє шили сподници, шо отуто складочки ро‑
били, така без фальбон уже, але тут заруб’яне, а тут
складочки три або й дьве, тоже така була, широка
така... А то такиє ще робили, шо отуто отако склада‑
ли; отак складали і так складали, а тут лєнти такиє за‑
стягувались, тоже вейми було хороше. [У Вас є такі
спідниці?] Нема в мене. Отакиє широкиє є, а тих та‑
ких нема... Одна є з фальбонами, до я на смерть держу
їє. Пояс. Такий пояс, як воровочка, шовковенький
скручененький, а там китица така і з другого боку ки‑
тица, да це зав’язаний. Да вейми вже хороше було, та‑
кий стройний хлопец був. Крайка. [Чи носили край‑
ки?] Крайками, оце було свити скрозь ткали, ше не
було цих пальт, не було цоє материї, – знаєш, як ко‑
лись тяжко було? Це заре’ так добре, а колись усе сво‑
їми руками люди робили, ткали сукно таке да шили
свити – називалася «свита» така, таке, як платтє; отут
расне, а тодє поверху крайкою... Да такиє крайки тка‑
ли, такиє завтовшки, тоже з такого тоненького шер‑
стяного, самиє так прали і ткали, отаке завширшки, як
пояс, таке заперезувались, а тут тоже такий бант
в’єсив, да вже вейми хороше було. Штани. [Штани
чоловікам шили чи купували?] Шили полотняниє, ше
я пришла до Романа, до ше шила полотняниє штани,
в сорок сьомому [1947] році я пришла до його, до ше
полотняниє штани шила, не було за шо... Вон робив –
телята пас у лєсі, до сєм рубльов за мнєсець платили –
ти пов’єриш, яка була робота, яка житка була? Сєм
рубльов за мнєсец, а треба рано єхати і свою торбу
треба брати, і взуваннє, і в чом хоч... А навеснє там в
лєсі, знаєш, якиє болота? Боже-Боже, і це сєм рубльов.
А я як робила, до трицать рубльов получала, тодє ста‑
ла сто получат. Оце так ми жили...
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якийсь, аж отуди нас заперли... Пока ми стуль при‑
йшли, до тут в нас все пуодкопували, не було неде не‑
чого, а я вже була така дєвчина... У дванадцять рок
вже я пришла з того [біженка], і в мене була ца Янчу‑
ковскоє Наді мати... Єздили вони все в Києв, брали
таке: карунки, перкаль... Баба Прокопчиха менє поє‑
хала набрала оце цього шовку, а цей шовк був, знаєш,
на скоко вона набрала... Вона все казала: «Отака Надя
хороша дєвчина, треба йой...». До вона менє пошила
сподницю, і його [шовку] було і на кошулю, як нас об‑
крали були, з Подольськоє був якийсь злодей да об‑
крав. До ми пошли, миліція забрала... Це у городі в
міліції порезали оцей шовк, токо осталась сподница,
ше треба було докладат тим перкальом, оно з того
боку под фальбонами перкаль покрасили, до це че‑
рез те... Те полотно поклали таке, бо недохват був, а ца
сподница широка, п’ять метер треба того матєрялу.
[Які спідниці вдягали вдома?] А вдома в таких ходили,
я он винесла недавно в комору, бо я склала [одягла]
була сорочку і думаю – ту сподницу одєну, до пришла
Оля Паращина да як стала пльоват, да сказала, шо по‑
рву ту сподницю». [Стара така?] Да, сатінова чорна...
Я Олі кажу: «Яка я була б стройна». А вона за є – каже:
«Порву». А за є [спідницю] да оно винесла в те. Саті‑
нова чорна, в мене їх є, знаєш, скоко: сєм чи восєм –
і червониє, і синіє, і всякиє там в коморе лежат. [По‑
чаток ХХ ст. – 60‑ті роки ХХ ст.] Спідниця. Я знаю, шо
з полотна навіть сподници шили, а не було краски, не
було нечого, то я, Захарова Катя, не знаю хто, ходили
у Васьковичи, де то ровчак тече, вода отам таке, да там
чорна земля була така, до це я ходила туди пешком,
ношку тоє землє перли додому да це розводили, вже
не знаю собе, як ми робили, як уже мати робили... Да
це є розводили, да це сподница полотняна, до ту зем‑
лю отуди-о, а краска да варалася. Отодє так, до не було
не краски, не було неде нечого, не було купит. Сподни‑
ци з фальбонами – це вже колись, і тодє вже послє
фронту стали трошки пудвозити, то набирали хто, то
стали шит уже тиє сподници, а то колись материниє з
фальбонами колишніє носили ше й ми, послє фронту
їх носили, ше й тьотка менє своє давали, та ми... Лєт
ники були колись. Лєтники, але там шерсть – з чого,
мо’, з овечок, чи я знаю з чого то шерсть, ткали да та‑
киє тонюсєнькиє, да ткали то чорна, то чирвона, то
така полоса... «Лєтником» називалася – в полоску.
Фартух. Фартухи – це вже шили, сподници набираєш,
до вже й такого фартуха, вже карунки стали, не було
таких чорних, треба не б’єлиє, а чорниє, то красили,
вже краску, до вже такиє фартухи там валяюця в
мене... Запаска. [Чи робили шерстяні фартухи?] От
киліми ткали. [Робили] запаски... Там такиє узори
були, перекладалися такиє-о, запаска така. Тиє запас‑
ки такиє були, ше й в мене була, киліма ткали да роз‑
плутали всяке таке. Пояс. Ше крайки в мене є, дьве чи
три крайки є... Я не знаю; єздили да куповали, оце цим
артістам треба, тут нехто не єздив, люди попродали
усе... Штани. Штани полотняниє мущини носили.
[Початок ХХ ст. – 80‑ті роки ХХ ст.] Спідниця. [Що ще,
крім сорочки, носили жінки?] Сподница така; із фаль
бонами була широка така, як оце в Бехах носят ото
стариє, ну, в штири полки така широка сподница.
В штири полки шили, да така расненька вона красі‑
венька. Шерстяниє до то лєтники були такиє... Чесали
вовну вейми добре, перш скубли, а тодє чесали на
якиєсь такиє щотки, а вона така м’якусєнька-

ОДЯГ НАГРУДНИЙ [Друга половина ХХ – початок
ХХІ ст.] [Що таке капота?] Ну, таке вдеваца, як оце
теперечки куртки. [У капотах ходили і жінки, і чо‑
ловіки?] Ходили – ходили у куфайках таких мущини,
куфайки купували да ходили. Сачок. Капота – «сач
ки» ми казали. Були такиє фальбонки ззаду. Я пасла
єдного, цому Марк’яну, – де це живе тей Дротик, да
його тесть, да я його гусі пасла, а вон менє таку капот‑
ку пошив, а там ззаду були тиє фандочки такиє... Зна‑
єш, яка я була стройна коло тих-во гусей... Маленьку
да капотку менє пошив з тими фандочками. А даль‑
ше й шили такиє капотки тоненькиє, це вже жонки
до вейми були стройниє. Капотки, а дальше ше тут
каруночки чорненькиє пришивалися... Стройниє вей‑
ми були люди; особенно з фальбонами циє сподници
всякиє, фартухи і тиє капотки такиє тоненькиє. А це
вже Марк’ян минє пошив, до це на ваті – це вже на
ваті була така капотка. Це без вати були, шо це вже
стройниє були... Я їх в музей поодавала – койко єзди‑
ли, да в музей їх поодавали, циє капотки, в кого були,
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саки до це вже стали шит. [Середина ХХ ст.] Сачок.
[Що одягали на плечі, коли не так холодно було?] Я не
знаю, в чом тодє тиє люди ходили, тоже якесь шили
таке, якиєсь фанди чеп’яли там, отако складалося із‑
заду, а тодє отако складалося, такиє фанди робили.
З фандами носили баби... Отако-о, складки такиє
були. Де й таке ходили. [Чи носили капоти?] Ну, ка
поти. До це «капота» називаєця, вже стали капоти
«називаца» тодє, як уже стало з чого шити їх, до вже
шили капоти – це з фандами капота казали. Оце там
з фандами... Да кожа була – матер’ял такий називався
«кожа», «андріян» якийсь такий називалося, шерстя‑
не вже було тодє. Таке шили люди, хто багатий, а хто
б’єдненький, до так в чом було... Полотняненьке було,
яке хоч. Казали «капота» – «сачок». Пінчак – до це
хлопчаче пінчак. А вже жоноче, до це капота або са‑
чок – це таке було. [Який ще одяг носили жінки?] Ше
таке, тепер жекетики такиє, костюмчики ото колись
продавали, тепер їх, певне, тоже немає, а може, й є...
До шили такиє тоже з фандочками ззаду, шерстяниє
вже набирали да шили, такиє ззаду складочки, а знизу
каруночки, таке тоненьке вже до церкви влєтку одє
вали, таке хороше, на роботу його не надєвали, токо
до церкви, там яке весєллє чи шо, вже до строї такиє
були новиє, а на роботу такого не накладали.
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їх тепер нехто не носит. Кофта. [Чи були блузки?]
Оциє кофточки такиє, як осьо на менє, всякиє шили.
«Блюзки» називаюца. [Що таке кошуля?] А це кошу
ля така сама, то кошуля то так називаєця – а то так,
а воно те саме. [Чим кофта відрізнялася від «кошулі»?]
Те саме... [Середина ХХ ст.] Сачок. [Який верхній одяг
носили жінки?] Були такі – казали «капотки». [Із чого
їх робили?] Шили із шерстяної тканини – тонкої шер‑
стяної тканини, кружево вшивали тут отаке. У кино
«Тихий Дон» такі в них були, отут до талії. [Підібрано
ззаду?] Да-да, отакі-во, збиралося із оборкою такоюво, кружево пришивалося, і тут на грудях такі було,
гарно вже було. В нас така була капотка. Кофта. [Що
таке «кошуля»?] Оце осьо така блузка, ото оце кошуля.
[Що таке капота?] Капота? Піджак жіночий. Піджак.
[Чоловіки не носили капоту?] В їх казали «піджаки».
А так чоловіки до це, тоже такі піджаки, але чоловіки
переважно купляли, мабуть, піджаки з воротніками
пришитими, суконні, то все грубе сукно. «Пінчак» ка‑
зали. Не «піджак», а «пінчак». [20–80‑ті роки ХХ ст.]
Кофта. [Що вдягали поверх сорочки?] Шили такиє
блузки, осьо таке-во. [Як їх називали?] «Кошуля». [Що
вдягали поверх «кошулі», коли було холодніше?] Шо
вже – светри вже були, вже купували, костюми вже
купували да одєвали. [Чи шили якісь кофти?] Да й
кофти, а то купували вже ж, як були такиє, шо шили
да продавали, да вже ж тиє, шо не можуть шить, да
купували. Сачок. Були такиє капотки, ше я гуляла, до
ше такиє були капотки колишніє. Ми як гуляли, до ше
в нас все колишнє було, єдне в другого позичало, да в
кого стариє такиє жонки, а вже ж дєти поросли, да по‑
йдем позичим сподницю, де й ідемо, бо немає, пози‑
чали... Отакиє були капотки з фальбонками отако-о,
а тут карунки пришитиє. [Що таке капота?] Піджак.
По-беховськи «капота», а нє «сачок» якось казали.
[Сачок – це теж піджак?] Да, піджак. [Те саме, тіль‑
ки інша назва?] Да, тики названіє, «капота» казали.
[«Фальбонки» – це як оборка?] Так зобрано було, така
капотка, як костюмчик воно було так. [Де призбиру‑
вали?] Скрозь. І такиє зразу були і капоти з фандами.
Отаке-о збирали, отакиє-о фанди. Ззаді так, така капо‑
та була, «на фандах» називали. [20–70‑ті роки ХХ ст.]
[Як одягалися жінки?] Сорочку, на сорочку кладеш
якусь начу сподницу, тодє кладеш цю [з «фальбона‑
ми»], шнурками вматуєся ту сподницю, а тодє вже
запаску чеп’яєш, тоже заматуєся. Сачок. А вже тодє
йдеш в церкву, ше капотку оту вденеш, шо ото взаду
фальбони такиє. Колись капоти були з фандами, такиє
шили капоти, да це туто багацько фандов таких. Обше
таке воно із ватою, там телепаєца з фандами, в мене
ше така, «майшестрове» воно називаєца... Чорне май‑
шенстрове таке, полоска така чорна туто, до ше в мене
така капотка в скрині валяєця. Така, шо вденеш їє да
вже защепнеш тут, да вже там та запаска, да це будеш
іти, як пужайдо. Колись таке було, тепер повтекали,
навіть єдного на вулиці не було. [Початок ХХ ст. –
90‑ті роки ХХ ст.] Кофта. Наверх то такиє тоже [вдя‑
гали], я їх не знаю, колись тих светров, я його й не
знаю... Отакиє осьо кошулі шили, всяка матерія – то
чорне, то в кветочки, а то таке. Сачок. Сачки є в мене
із суконнє, ну це таке капота за фандами колись були,
ше материн. [Що таке «фанди»?] Узаду отакиє фанди
були – це колись. [Підбирали їх якось?] Да-да, якиєсь
забори такиє, ше капота та валялась, не знаю, де вона
вже... Пінчаки були, ото капота така була, а це тепер

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Друга половина ХХ – початок ХХІ ст.]
Куфайки купували ми. [Люди не шили одягу?] Його
не було з чого шит... Нечого не було. Ткали сорочки,
радюжки. А шит, то ж таке, шоб капоту пошит, до не
було такого, але якогось були корту набирали, до вже
менє тьотка пошила якусь там капотину. [Перша по‑
ловина ХХ ст.] Свита. Ше колись свити були. Це ж
люди треба, шоб ішли до церкви, іменно треба, шоб
свита була, такого в нас не було. [Ви бачили свиту?]
Я бачила – чом нє, ми валянки з їх шили, дальше вони
вже появилися, то куповали да шили валянки, але
вже в мене їх не було. [Вони були не в моді?] Нє, вже
вони, як наше це стало, до вже ми в свитах не ходи‑
ли. [Кінець ХІХ – початок ХХ ст.] Каптани – в нас не
було цих каптанов, це колишніє люди ше були якиєсь
багатире, да такиє каптани в їх були якиєсь, а я їх і
не бачила. [Друга половина ХХ – початок ХХІ ст.] Ко
жухи, канєшно, були, ше були такиє з фандами вей‑
ми хорошиє, вже до церкви люди ходили, але це вже
колись давно було. Получаєца, вони такиє расниє
пошитиє: тутечки вже таке, а там вже, якиєсь фаль‑
бони вже такиє були, токи шо вже вейми расний тей
кожух... [ХХ ст.] [Капоти були теплі?] Теплі, на ваті...
Уже в баби Ґані була та капота. В мене вона теліпає‑
ця, висить моя капота колишня. Свита. [Чи носили
свити?] Було, та це ше давно, це ше до війни. Дєд Ха‑
ритьон до комори у свиті ходив, як стерог, на роботу
ходив. Може, ше старі ходили. [Якого кольору була
свита?] Коришнєва, сукно таке – в чомусь вони його
красили, а може, з таких овечок. Не знаю я, в чом його
красили, але таки цвети переважно коричневий. Тоже
таке ззаду призбиралося трохи. Кожух. І короткі були
кожухи, були й довгі, тулупи такі довгі були. Тоже в
мене, в нас довгий був, в нас ше й сварилися, ше й би‑
лися за того кожуха дідового. Старша батькова сестра
хотіла собі, а батько хотів собі, то ше вони бились за
того кожуха. [20–80‑ті роки ХХ ст.] Свита. Я знаю, шо
в батька була свита така ше довга, й ше тут витабунки
такиє, і ше крайки були такиє, заперезувались, те вже
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стройов собе нашила, собе сорочку нашила, і фартуха
менє пошили, тернова сподница була ше материна...
І це в той сороци, вейми хорошу нашила, вейми по ру‑
кавах кветка і б’єлиє балєтки, і чорниє панчохи, оце я
вишла перша вже миж люде, ото таке не було нечого.
[Середина ХХ ст.] Мене в школу не пускала. Мені ж
видали книжки всі і зошити, відминиця була... І два
рази визивали на суд, трейтій раз прийшла мама пла‑
чучи: «Іди в школу». Батько із армії прийслав якусь
стару діряву шинелю, мама валянки якісь пошила такі
з шинелі сірої, а на валянки нема що одіть. Чуні. Чуні
колись клєїли такі з камер автомобильних. Знайшли
одну чорну, одну червону, і я місяць ходила в одній
валянкі. Це Іван цей Шимонов клєїв. Оце Іван клеїв,
потім Василь оцей Ульянов – це його був двоєрідній
брат, прийшов, у його група була, комісований був з
армії, в його осколки в легенях були... От і йому пен‑
сію назначили, вон получив пенсію і купив мені ті чуні
нові чорні... Яка то була радість, де тепер ті сапожки за
тисячи, мабуть, не було такоє радості, як це мені тиє
чуні. Кінчила п’ятий клас, а в шостий зась, закрили у
Васьковичи ходити, тут не було в чому... Мама пошила
з шинелі якісь валянки, а одну чуню чорну таку клеїли
з камер, як галоші оці глибокі, одну червону. Так я мі‑
сяць ходила в школу в одній чорній, в одній червоній
чуні, а тоді брат мій двоюрідній, осьо Валі, шо живе
на углу, осьо напроти вашої вулиці, от її батько – це
мій двоюрідній брат був, він поранений був у легені
на війні, його комісували з армії, і він получав пенсію,
получив пенсію – купив мені нові чуні. Іван Шимон
клеїв тут, де Ваня заре’ живе, – це був хазяїн цієї хати,
він її строїв, клеїв із камер нові чуні такі, як галоші,
глибокі от. А Василь пішов да купив мені нові чуні,
яка то була радість, тепер, певне, ніяким сапожкам я
би так не раділа, як я тоді раділа, танцювала. Отаке
було моє життя. Постоли. Постоли одівали дівчата,
батько мій плів постоли, але одівали на жнива, шоб не
так ноги колоти, тодє онучами вже обмотували лит‑
ки, шоб не колоти. А так у постолах не ходили, літом
босі от, а вже зимою якісь там валянки да ці чуні. [20–
90‑ті роки ХХ ст.] Чуні. Тодє ше якиєсь були менчиє,
да якиєсь черевики купували, а тодє чуні пошли стали
робит – клєїт, да то валянки, да тиє чуні, да це так хо‑
дили. Був дядько такий, шо клєїв да продавав. [Де він
брав резину на чуні?] Я вже не знаю, де вон оце брав
тей матер’ял, таки шо вже вон робив, вон шофером
робив. Гуляла моя мати в цьой сподниці, ше й я в цой
сподници гуляю, а посля фронту все погорело, я знаю,
в нас все погорело, а остались токо галоши – дьве гало‑
ши осталось на єдну ногу. І я вже така дєвчина, музи‑
ки грають у нас, колись музики грали де й грали каж‑
ноє суботи і кажноє недєлі, до вже я, а вейми хлопці
танцьоват брали, бо я була вертка, добре танцьовала,
а галоши на єдну ногу, до танцюєм – галоша вже спа‑
ла, хлопець жде, пока я ту галошу накладу на валян‑
ку. У таком були, а тепер поносят який тиждень – вже
мода нача, вже другу давай, а колись такого не було,
матерки нашиє, і баби всє в цой одежи повиростали,
і ми в йой. Постоли. [Чи люди ходили в постолах?]
Ходили, такиє деди ходили. Молодиє, до вже я не знаю,
шоб ходили в постолях, в нас чуні якиєсь клєїли да в
чунях ходили, а молодиє не ходили в постолах. [Ви вже
не ходили в постолах?] Нє-а, батько моє ходили, а ми –
нє вже. Вже в чунях ходили. [Перша половина ХХ ст.]
Постоли. [Чи плели постоли на ноги?] Постоли були.
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тепла одежа була. Капота. Шили капоти. Такиє ка‑
потки, тепер куфайки, а тодє капоти не поштапаниє,
так куфайка то вже, а то так на ваті на подбиті теплиє
були. Тодє куфайок не було, не знали, це послє вони
стали. [20‑ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.] Свита.
Так в мене дьве свити, то я тоже повикидала тиє сви‑
ти. Свита – така колишня, така була – саме сукно, да
насєла моль. Це ше ш кажуть, треба вейми тей з лімо‑
на лошупайки, до я понасевала і дифлофос тей кроп’ю
по шкафах, але воно нечого не допоможе, як воно на‑
сяде. Носили свити, були свити, до це коли вже тиє
свити, вже як мосно великий мороз, до їх удевають.
В мене було дьвє світі, єдна була така, а Боже єдиний;
так вона там, і моль була зєла ше й до того пожару... То
шерсть настояща, таке тепле, була єдна хороша така
темна, а друга була сєрейша свита. [Чи прикрашали
чимось свити?] Нє, просто було таке те, до такиє теле‑
палися кругленькиє, як яблочка, таке сплетане з шер‑
стє, і це запережеца, і таке шоб телепалось. [Збоку?]
Да, так само і на крайках, в мене ше десь і крайка є,
але на крайках такиє осталися ше китички, да поза‑
сукували і ниточки позавязували. Кожух. [Який ще
верхній одяг носили, коли було холодно?] В кого було
шо, те і вдевали, таке не так, як оце тепер: побачу, шо
у когось є куртка чи шось – побегла й купила, в когось
є якийсь кожух – побег і купив. В мене, мойому кожу
сі – це вже колько? Колько Васі рок, Вася з шійсятого
[1960] року оженився, йому заказали кожуха в Жито‑
мери на закази, я поєхала і собе там заказали, петсот
пійсят... Це знаєш коли; це больш пійсят п’ять рок, до
тодє ж було петсот підісят великиє гроши, це требу‑
ло, може, й дьве корови, до я собе пошила кожуха,
до в мене й заре’, осьо і в церкві була, вовна там така,
шо Боже. [Кожухи купували чи, може, хтось їх робив
у селі?] Заказувала я. На заказ робили у Житомері...
Мой Вася женивсь да поєхав в Житомер, оженивсь да
в Житомері жив, оцей, шо мой малий. Коли мой Вася
оженився, а в їх така мода там у Житомері – раз зять,
зятю треба шить кожуха, заказують йому кожуха,
й пошили, вон [кожух] заре’ в мене в гараже. [Перша
половина ХХ ст.] Капота. [Що одягали поверх «ко‑
шулі»?] А, я й не знаю, шо вже зверху було, мо’, такиє
капоти шили. Ондо в мене там є, чи яке воно зверху
було. Кожух. Кожухи в людей були да таке тоже, пін
чаки такиє суконниє були. Свита. Свити були. [Чи
пам’ятаєте жупани?] Не знаю, колись мати казали, шо
було, якось єдне називалося так, а друге так, тоже з
матерію пошите, але в матер такого не було. [Перша
половина ХХ ст.] [Свиту носили, коли вже холодно
було?] Да, вже як холодно, а як тепло – не носили.
[Свиту робили з овечої вовни?] Да, із овечої вовни,
тоже ткали сукно таке да шили свити.

ВЗУТТЯ [Друга половина ХХ ст.] Онучі. Мене треба
виправ’ят у лєс, а взуца нема в шо і вденуца нема в шо,
менє тьотка поплели валов’є з валу, а я онучками пооб‑
матувала. [З якого валу?] Ну, прадем ми, да з льону та‑
кого... Поплели, а Шимон – був такий дєд, чуні нам все
клєїв... От я в тиє панчохи взулась з цими онучками де
й поєхала в лєс, дрова, бо тамечки прибараєм, вони то
режуть, а ми вже прибираєм тую площу, там голлє те
скидаєм на кучу. Ой Боже, яка була житка, не дай Бог...
А яки тепер тиє дєти розкошниє... Колись були б’єлиє
балєтки, чорниє панчохи... Оце вже я собе нашила
вейми сорочку хорошу, вже така дєвчина подросла я,
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робила, до той пиль, камень поїв, вони висіклися...
Отако віночком заплітали потім, починали звідци
і потрошку добавляли – так одне й друге і так тодє
таке дальше тако сюда-о, – коски «віночком» казали.
От до я поступила вже, кінчила десять класів і кажу:
«Мамо, я відріжу коси». Мати кажуть: «Нє, як посту‑
пиш, тоді відріжеш. А тепер скажуть, шо думала, шо
паньою буде, да відрізала коси, ото, як не поступиш,
то шо буде». Нє, не дали, я не відрізала, а вже поступи‑
ла, побачила, шо хлопці пагано ставляця до тих дівчат,
які відрізають коси, всьо, не хотіла відрізать. Тоді на
другому курсі пішла пошесть: всі дівчата поголовно
ріжуть коси. Приходить одна з математичного відділу
така невеличка чорнява, такі дві коси були аж нище
колін... Приходить, «баранчик» ото закрутила і коро‑
тенька стрижка, і повністю всюди кучери. От, я ще не
різала, а вже аж у квітні. Кажу: «Відріжу, бо вони да
такі посічені, я тут його заплєту, а воно, поки приду
в інститут, повилазить, всюди стирчать». Каже моя
подружка з Полтавської області: «Нє‑а, ти не відріж,
поки я з тобою не поїду». Поїхали ми, на Хрещатику
у парихмахерську зайшли, я як глянула туди: там си‑
дять, оті сушилки такі-во над головами, Боже. Я дума‑
ла, шо це на голову понадівано, вони під тими сушил‑
ками сидять... Така маленька була прихожа там, здали
одежу в гардеробі, він нам дає номерок, вона – на один
вішайте, він дає номерок, а вона за той номерок да собі
в карманчик, де й і все... От я як глянула туда: «Оля,
пішли»... Вона: «Е... А я тобі казала, шо поки я з тобою
не піду, до ти не одріжеш». І все, одрізала я... Одріза‑
ла, я була старостою в групі, приїхала, їхати в інститут
зробилося страшно, але не таке коротке, так, казали,
віночком по краях закрутила... Як же ж я піду в той ін‑
ститут, я хустку чорну отак-во на лоба геть зав’язала,
пришла сіла з журналом, а в нас математичний аналіз
читав такий, призвіще було Хромой, такий низень‑
кий викладач був... Вже я на другому курсі, я старо‑
ста групи, знають всі мене, хлопці зговорилися... Така
авдиторія в нас була, шо підніматися треба по сходах,
із площадки лєснічної по сходах піднімаєшся вверх,
а тоді все нище і нище, ряд таких, столи довгі, от по‑
середині проход, і це один довгий стіл, по другу сто‑
рону – другий, ступенька вниз і знов отак ступенька...
Я сіла з самого верху, вже всі прошли, я вже собі сво‑
бодно відкрила журнал, відмічаю, кого немає... А один
на сходах засів, я сіла, вже почала записувати в жур‑
налі, він тихесенько підкрався да за ту... А всі зговори‑
лися... За ту хустку раз да стягнув. А вони: «Ура!». Всі
аплодірують, а той крутиця отако так, як бачу, осьо
заре’, тако шию сюда-туда – не знає шо робиця... «Що
таке? Що таке?» – «Бех коси відрізала». – «А... Бех, і вас
пошесть не минула». [Як у селі ставилися до дівчат, які
відрізали собі волосся?] Я дуже рідко приїжала, тоді
не було за що їздити, я приїжала на канікули січневі і
на літні канікули та й все. А після другого курсу вже
я ціле літо три зміни відробила у піонерському табо‑
рі піонервожатою. А потім знов в Крим на роботу, то
в Києвській області робота, то я вже мало тут була.
[Які головні убори носили чоловіки?] Яких хто хо‑
чеш були. Кашкет. [Чи були раніше кашкети?] Були.
Шапка. «Вушанки», переважно зимою в ушанках
були. Купляли переважно... Купляли вже, якось десь
там ті гроші торгували да купляли чоловікам вушан‑
ки. [20–80‑ті роки ХХ ст.] Хустка. [Як старші жінки
зав’язували хустку?] Оце ж отако, бо мала [під боро‑
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Ше й мати були слабиє... Як то послє нємцов то землю
роздали... До мене батько взували в постоли, бо я не
взуюся, як узуюся, до нога вилазит, то вони онучами
обматают да тими. Це постоли да вейми добре на жни‑
ва було ходит, не було ж галош, не було нечого, до це
тиє постоли, я була ходила в постолах... [У чому ходи‑
ли взимку жінки?] Я знаю, шо чоботи стали шит та‑
киє і колись, як моє мати пошли замуж – це ше давно,
колись, навіть не знаю, в яком році, до в батька було
багато девок, так моє мати пошли... До казали, як я по‑
шла, до заре’ дєд минє черевики пошив чи з шнурка‑
ми, чи тут таке якесь-о закладалося – не знаю, ше й
на кнаплях тиє черевики і чоботи. А певне, в кирзових
[ходили], да певне, мо’, якиє валянки, ше якиєсь шили.
[Середина ХХ ст.] Чоботи. На ноги якиєсь... Оце я не
знаю, чи це з овечки, чи з чого робили ту кожу да чо
боти такиє шили на ноги. А то, битих валянок тодє не
було і тих шитих валянок не робили таких, як ось у
мене задрипаниє... [Коли почали шити валянки?] Вже
як стало сукно продаваца. [У 1960–1970-х роках?] Ра‑
ней, ще ранєй. Ше до войни шили. Я єздила в сорок
п’ятом [1945] роци на курси у Москву, у валянках з
одияла пошитиє – ти минє пов’єриш?.. Калоші. Не га
лоши, а чуні такиє із камор клєїли. Іван Шимон клєїв...
Чирвониє чуні були, валянки були пошитиє з одеяла
байкового, ото такиє простиє є байковиє одіяла, тепер
їх, певне, й нема уже – це колись, як воєнниє ще були,
та й в магазінах вони продавались такиє м’якенькиє
байковиє.

ІМ

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Друга половина ХХ ст.]
[Які колись були зачіски?] У косу заплетали, це тепе‑
речки до циє коси вже так телепаюца у людей, а ко‑
лись заплітали в косу. Хто хоче – в єдну, а хто хоче –
в дьве... А вже пойдеш замуж – до вже коса, вже ковпа‑
ка закручуєш, як пойдеш замуж, а як пока дєвка, до в
косє. Хустка. [Дівчата ходили з покритою головою чи
могли не носити хусток?] У хустках ходили. Канєшно,
не ходили без хусток. [Хустки самі робили чи купува‑
ли?] Куповали. [Як зав’язували хустку?] Хто назад два
роги, а хто єдин рогом... [Перша половина ХХ ст.] При
мойой паметі наветь, ішли замуж, до ше... Це вже при
нємцах, до ше Гання Молявчекова була в молодицу
зав’язана – йшла за Федю замуж... [Як це «в молоди‑
цю»?] Ось тако, зав’яжу перш хустку, а дальше по цой
хустци ше хустку вже пуд бороду, вже така хороша мо‑
лодица. Ше баба Гання вмерла, до ше схотєла баба, до
ми є нарадили, ше цу хустку зав’язали у молодицу, до
ше ми з Ганєю цею Гришечкою зав’язали бабу, убрали
так, як колись. [Друга половина ХХ ст.] Хустка. Ше
зразу давно то зав’язувалися в молодиці. Це коси скру‑
чувалися і отак кругом голови клалися, а тодє хустка
складалася таким... Заре’ на своїй покажу трохи, бо я
ше пам’ятаю її, ше моя Надя йшла заміж, отак скла‑
далась... І це оцім – це на голову йшло, а це кругом
тих, шо туто руліки з волосся от, і отак воно йшло по
тому, отак воно було таким, як обруч такий-во, і ріж‑
ки отут спереду зав’язувались – це було «в молодицю»
так казали. Колись, я пам’ятаю, Дорохтейчикова На‑
стя йшла заміж, я на лежанці стояла, а вона зав’язана
в молодицю, і букет такий тут вот у молодоє. Черво‑
ний... Зачіски. [Які раніше були зачіски?] Як уже у
кого. Коси заплєтали. [Заплітали одну косу чи дві?]
В дьве запліталися, дивлячись, які коси були. Я дьве
заплітала, поки не пішла на кар’єр, а як у кар’єри по‑
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Оттєчественой войнє»... Получали у Коростенє... І за
те, шо я добре вучилася, робила так у кар’єри; камень
грузили, били щебень молоточками такими, камень у
вагонєтки грузили – такиє булиги тяжкиє, шо Боже,
качали по бровнах таких. До мене послали на курси
туди, до я на мастєра горних разработок училася, за‑
кончила на «п’ять», бо я восєм класов кончила... До
вже там закончила. До це так я єздила, шоб хто... Не‑
зашо не поєхав би в таком – це ж у Москву, а я в та‑
ком поєхала, бо я хотєла учица. Оце така я поєхала:
в полотняних – полотняний пінчак у мене був, хустка
якась у мене була, уже не знаю, яка-то та хустка була.
[Коли почали купувати одяг?] В кого гроши були, то й
до войни куповали і послє войни вже. До войни купо‑
вали вже пальта, уже все купували. У городі і в Бехи
привозили з магазін пальта, да куповали, шуби купо‑
вали, в кого гроши були.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [ХХ ст. – початок ХХІ ст.] Одяг
у поховальному обряді. [Чи був звичай, що жінки
тримали на смерть той одяг, у якому виходили заміж?]
Я так не держу, в мене та сорочка то є, шо я венчала‑
ся, а дєд свою оддав Миши – Вери Мишиной... Хлопци
носили, я нашила йому таку хорошу сорочку, пояс та‑
кий б’єлий був, як ми венчались, з китицями такими
б’єлими, такиє китици були шовковиє. До вон оддав
хлопцам, а в мене моя є, але ж вона вже там така, шо...
Я є не кладу [не одягаю], бо вона вже...
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ду], а як така вже больша, до назад отако зав’язували.
Кибалка. [Як зав’язувалися дівчата?] Отако ходили.
Отако то вже тиє такиє, шо були вже жонки замужніє
та ше ш якісь такиє. То вже як замуж пойде, да вже
зав’язує, тепер до вже воно вишло з моди, а то колись,
як пошла замуж, от уже і зав’язує. І молода, не молода
ходи в той шапці, тепер добре, а тодє не добре було.
[20‑ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.] Хустка. Стариє
люди ходили у тих молодицях таких; понавязують на
голов’є, як ото буслоче кубло, ото зав’яжуть, а тут мо‑
лодица стирчить. [Як Ви зав’язували хустку?] Так под
бороду. [А так назад?] «Бабка» то називаєця, як назад,
а так, то це «под бороду»... Туди треба ше льон брат,
да половинку осюди, а тодє туди, да тут крутит, а те
стуль, до тодє вже крутить, да якась кажуть «гімбала»
чи якесь там, да вже таке почепиш, як ото я ходила
вчора на могелки, до Олеся седить на могелках в той
гімбалє, отам-о на хрестику почепили ту табличку, а в
той таблици почепилу ту бабу – це Марусі Олесіноє
баба, ото ідеш і дивися, до та баба, а то больш на могел‑
ках нема тих баб. Колись тики богатире таке робили,
оце Тофільовськиє, була у Ніни Тофільовськоє мати,
шо це Ніна вмерла Тофільовська, Гані Тофільовськоє
була мати. Ну, в таких молодица вже седєли на том
камнєні, це ше Павла Романцова мати така була, Ма‑
риська вона звалася, до це все вони в молодицях хо‑
дили, в нас тут на нашому боці тих молодиць не було
в тих баб. Моє мати, баба зв’яжуть так, як треба, де й
ходили. [Перша половина ХХ ст.] Хустка. [Як колись
зав’язували хустку?] Молодиці зав’язували. Чорне на
голов’є, закручували, а тодє чорне і зв’язували хоро‑
ше, тодє наверх други зав’язували, оце таке молодица,
то в молодицах – це весєллє було, ше як я замуж ішла,
і мене зав’язували.

ІМ

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ Етикетні норми. [20‑ті роки
ХХ ст. – початок ХХІ ст.] Чого його стоко тоє одежи
носить такоє, тепер бачиш, склав сорочку таку, шо
вона тобі не мешає, не подолок, нечого, почепив оце,
тоже сподницу... А то нашиють тих сподниц, тутечки
повно, йдеш, як нагнеся, до тутечки аж до того [до
землі] телепається, да сколько хоч назбирай. А тепер
легенько собе вбрався де й пошов, оце влєтку рука‑
ва роб’ьят отакиє-во [до ліктя], а то тут рукава по‑
начеплюют, защеблюй його, воно заре’ замурзаєца.
А Боже єдиний, там больш одежи, як та баба важить,
але вже йде вона до церкви, та «молодиця» вже на том
[на голові]. Да ше ж черевики були з кнаплями, а тут
ше якось вони так затягувались, да вже тиє черевики
взує баба, да вже йде така. Колись время було, сохрань
Бог, шоб колєнки були видно. Те, шо були сорочки
і сподници по це довгиє... А хай тобє, шо-небудь де
ти обговорений будеш, а тепер бачиш, тут [на плечі]
шлея, тут все голе, спина видно і пуп буде видно. Ну,
таке ж я бачу. І це вони [дівчата] йдуть вулицою. [Се‑
редина ХХ ст.] Пінчак в мене був пошитий полотня‑
ний – це я в Москву єздила! Тепер вишов би на вулицу
таки? Сподница тоже була із одияла пошита і штани
з одеяла пошитиє були теплиє циє... Батько на войнє,
ми погорели, хата згорела... А я на кар’єри робила із
сорок четвертого [1944] року, із дев’ятого февраля
я вже була на роботє, а ще война йшла, ще бомбило
на кар’єри, людей повбивало... До не було менє у чом
єхати, а мене посилали на курси, я добре робила у
кар’єри, в мене й медаль є «за доблєсний... у Велікой

с. Васьковичі

Записав М. Бех 10 лютого 2012 р.
у с. Васьковичі Коростенського р‑ну Житомирської обл.
від Васьківської Ольги Олександрівни, 1955 р. н.

СОРОЧКА  [Середина ХХ ст.] [«Станкова» сорочка була
така: низ – із полотна, а верх – із перкалю?] Всяка є.
[Це «з рукавами», або «білокрилка»?] Да. [Рукава пер‑
калеві?] Да. До це вона тоже називалась «станкова».
То таке є, шо туто пришите полотно, а туто – перкаль.
Всякиє вони є...
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Середина ХХ ст.] Спідниця. [Які ра‑
ніше були спідниці?] А сподниці навіть з фальбона
ми, осьо моя хрещена наготовила собе з фальбонами
сподницю на смерть, кажу: «Ви в йой ходили коли в
той сподниці, шо ви є будете класти». Отакой, колись
такой баба ходила в сподници в церкву. [Чи пам’ятаєте
літники?] Помню. Бачила колись. [Зараз їх немає?]
Нема, мо’, хіба в кого вже такого, шо вже вона...
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Друга половина ХХ ст.] Одяг у
поховальному обряді. [Яке взуття має бути в покійно‑
го?] Яке хоч. Хоч тапочки, хоч туфлі, ну, єстєствено,
сапожок я не в кого не бачила. [А який одяг?] По сєзо‑
ну, єстєствено. [Чи могли одягати курточку?] Курточ
ку – нє, ну піджак – обизатєльний, свитер, например,
сорочка. А як лєтом, до свитер і кофта у женщини, ну
в мущини – костюм. У мущини один наряд: костюм і
сорочка. [Чи могли ховати у «станкових» сорочках?]
Могли. Моя мати колись наветь собе була готовила,
колись казала, шо мене в такой сорочци похорониш,
а тодє вже, як зовсєм стала старенька, до вона каже,
шо така дрепа, нашо вона менє. Це ж довгиє, знаєш,
якиє вони, циє сорочки? Оце воно отуто все з полот‑
на... А все полотняне, рукава токо з перкалю були і
отут-о оциє манєжки понашиватиє і кумнєр.
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с. Вигів
Записав М. Бех 13 лютого 2013 р.
у с. Вигів Коростенського р‑ну Житомирської обл.
від Мошківської Віри Іванівни, 1928 р. н.

ваних, до нам уже «весело жилося». Фартухи то таке,
я знаю, шо ткали. Запаски тиє да – десь у мене там є.
Два тих рушники, ше тоже, шо тиє переклади да того.
[Як у вас казали: «блузка» чи «кошуля»?] Хто як, хто
казав «булузка», а хто – «кошуля».

СОРОЧКА  [20–60‑ті роки ХХ ст.] Сорочки у Бехах були
з тим батістом да з перекладами, да з нашиваннєм. А в
нас понятія такого не було, в нас тиє перкальовенькиє
сорочки, тиє шлєєчках шили, а тодє стали оциє такиє
трикотажниє, як майки, до таке люди носили, а хоч
полотняна [сорочка], до тоже така, шоб не було видно
[«подолок»] із юпки, Боже упасі.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [20–60‑ті роки ХХ ст.] Спідниця. Лєт
ник, до це вже ткалось – це шерсть була дуже тонень‑
ка, прали шерсть, і вельми моцно воно таке уже і в
кубики, і у полоски. До я літника тоже знаю, у Вигові
не було тих літників. І оціх запасок, і оціх сподниц з
фальбонами – не було в нас такого.

Записав М. Бех у 2010 р., 2013 р.
у с. Вороневе Коростенського р‑ну
Житомирської обл.
від Дідківської Ганни Флорівни, 1930 р. н.,
Дідківської Валентини Павлівни, 1952 р. н.,
та Пашинської Надії Родіонівни, 1935 р. н.
СОРОЧКА  [Друга половина ХХ ст.] Були станковиє со
рочки і полотняниє чистиє були сорочки. На станку,
до це по пояс перкальове, а осьо нижче пояса – це вже
з льону ткали, – це станкова, а чиста – це додольна.
[Куди одягали «станкову» сорочку?] На гульки чи в
недєлю до церкви. Сподницу наверх надєвали, а вже
туто на перкаль, вишита вона кругом ішла; манжета,
рукава вишитиє і воротнік вишитий, то це називались
«станкова святкова», це влєтку шоб кошулі на себе не
вдєвать. [Чи одружувалися в «станковій» сорочці?]
Да. Але, це я таке чула, шо в якой сорочци женися, то
в той і должни тебе ховат, а люди казали, в станковой
не можна ховат, бо буде тєло на том светі делица попо‑
лам. [Середина ХХ ст.] Подушки шоб були і рушники
нашитиє, і полотно було, б’єленькиє радюжечки – шоб
спати, крашаниє – шоб ростеляти. [Якими узорами
вишивали?] Хрестиком і гладєю... Гаптуват мало хто
гаптував. Якось машиной його гаптовали, оце дироч‑
ки, і нитки витягаюца з його, отака машинка вирезує
дирочки... А шо нашивали – гладєю. [«Карунки» самі
робили?] Так, плели, як треба... Кажне плело карун‑
ки. В кажного карунки, а тута тоже [«подолок»] і тута
тоже [манжети] каруночки і вишивки: воротнік і оце
манєжка, кветки усякиє... Як немає сорочки нашитоє,
до це й не дєвка ще... Треба, шоб хороша була сороч‑
ка, все шоб було хороше. А як, шоб кажна [сорочка] –
треба, шоб була там подолок, вишитий з карунками,
рукава тоже... Треба, шоб було все. Колись дєвки не
«га-га», не б’єгали на циє тєлєвизори, бо їх не було,
хлопци не пили і не грали.

Е

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [20–60‑ті роки ХХ ст.] Капота. [Чи
носили капоту?] Капота – це в Бехах, а в нас – під
жак. Свита. [Із чого шили свиту?] Свита... Да до це
з сукна... Із сукна шили, але де те сукно бралось, таке
я знаю, свита да ше й ззаді така, як ото тиє... Зборки
такиє. В нас єї не було, теї свити, – це в людей була, а в
нас їє не було.

с. Вороневе

Ф

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [20–60‑ті роки ХХ ст.]
Хустка. [Як баби собі зав’язували хустку?] У нас у
Вигови до так весь час, а нє, як ото больша, до рогами
назад. У вас в Бехах до молодици зав’язували, отаке
якесь воно зав’язувалося тут, а сюди-о таке, як шапка.

ІМ

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–50‑ті роки ХХ ст.] Ходила
я в шостий [клас], послє войни у мене був пінджак із
шинелі цеї сєроє пошитий на клоччі. Ти знаєш, скільки
вон важив, ще чоботи були на дерев’яном ходу – на
дерев’яной подошви... І це я тиє чоботи тягала, спод
ничка була полотняна, блузочка була полотняна, ше
тут [маніжка] нашита і торбочка була полотняна на
книжки. І це я ходила за сім километров у Могильно,
це треба було туди занести цю одежу і назад, а вона
скільки важила, а ще ж голодний, бо не було чого по‑
поєсти. До я приду з школи, да ше сєдаю за коловорот‑
ку да праду, да тчу, бо ще ж треба. Оце така була одежа
і таке взуваннє було, а на ковзанку босиє б’єгали, з печі
да на льодок, а тиє ноги поприкипують до того льоду
чи в том снєгу, де й таке. [Одяг самі робили?] Ну да. Це
пошили пінджака з шинелі, і це було таке. І самиє з по‑
лотна мама покойна шили, до пошиють блузку таку і те
таке; і сподничку я ше туто нашию їє, бо закладочки,
а не покрасим у саджу, тодє ж не було краски... Пома‑
рудим отако, і так ходили, і так жили. Я ж кажу, в шко‑
лу я так ходила: і торбочка полотняна, і все абсолютно
полотняне, і цей піджак із шинелі. [Як довго шили до‑
машній одяг?] Ну, таке вже, як стало по магазинах, вже
якийсь ситец появився – це вже таке було десь, у со‑
рок сьомому [1947] році вже появився ситець да ота‑
ке... До вже ночами стояли попуд магазинами да шоб
узят того якогось метру ситцю, да якиєсь тиє костюми
були, і тиє вже такиє були шерсть да сукно якесь. Да
набирали, да шили, да оце отак, а там уже появилося в
магазині готове і все уже, але це вже було пожже, а зра‑
зу послє войни страшна біда була на все: і на єжу, і на
одежу. І я ж кажу, ше так, як нам шо сем’я репресіро‑

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС  [Друга половина ХХ ст.] Крайка. Ткали крайки, пов’язувались їми. Пов’язували
сюди на пупину. Або штани пудв’язували. Спідниця.
[Чи ткали літники?] Нє, не ткали. Летники – сподници
такиє шили. Лєтники – до церкви в їх ішли, хорошиє
такиє, оце фарба всяка така хороша, а тодє полоски
такиє, полоски і полоски такиє, і це «лєтник» називає‑
ца. [Літники смугасті?] Да. [Чи були літники в клітин‑
ку?] Нє, я не знаю. [Із чого ткали?] Із вовни, тоненькиє
вони такиє, нєжниє такиє, такиє стоячиє.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Середина ХХ ст.] Спідниця. [Які спід‑
ниці носили?] Рашниє. Отакиє-о тиє, голкою сюда-ту‑
да, рашненькиє таки. Ще прали своє – свой льон да
своє полотенце, да це ше одєтий був, а оца, шо вчи‑
телька Шура осьо, саме жила – це осьо живе Люда у
цьой хаті. Пришла молот до млина, а я кажу: «Тьотю?».
Я не знала, шо вона – учителька, я знала, шо вона –
Немеровка [із с. Немирівка Коростенського р-ну], а за
Юзіком у Бехах замужем... A вона вже в школу ходила
да вчителькой [працювала], да мого синочка старшого
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учила, да всеє споминала, як вона гарненько одєваєца
да дома строїть. А як вона ходила при нємцах да по‑
слє нємцов. Голиє люди були, Боже! [Друга половина
ХХ ст.] Куфайка. В нас куфайки на такой ваті, шо з
двох пальців вата. [Куфайки самі робили чи купу‑
вали?] Тиє куфайки вони, воєнниє першиє пришли
до нас у куфайках. Да заре’ по магазінах у нас, стали
откриват магазіни, бо при нємцах не було. Два годи
не було не солі, не магазіни неде не торгували, неякой
трапкою, нечого. До в кого ше було полотенце. Одєва‑
лися в куфайки.
ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] [Яке взуття носили після
війни?] Валянки зшитиє... Битих валянок було повниє
магазіни, галош – написано «ленінградскиє», такиє
добриє, шо на морозі ноги не замерзають, а тепер я
оно взула теперешніє галоши, до так ноги мерзли, а на
снегу так, як у лижах: ідеш – не перегинаюця, тепе‑
решня резіна. Чуні. Клєїли чуні послє войни. [Із чого
їх клеїли?] Із скатов, оце такиє тоненькиє, оце знаєш,
таке резіна у скатах. Отакиє чуньки, ше в мене одниє
валялися, шо на роботу ходила, гной не залазить на
фермі... І так добре, і валянки немокриє.

с. Дідковичі
Записав М. Бех 13 лютого 2013 р.
у с. Дідковичі Коростенського р‑ну
Житомирської обл.
від Бех Надії Петрівни, 1927 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ [20–50‑ті роки ХХ ст.] Виготовлення
тканини. І хустки, там глей у нас у березі був, да оль‑
хових бубок да наварим, да перш у ольховиє бубки,
а тодє розколотит да в тей глей. [Глей жовтий?] Нє,
не жовтий, такий синьоватий, да чорне робилось, на
чорне красили. І мотки. Де це в мене та радюга – це
вона десь зав’єшена, то так де тим глеєм покрашена,
так і паска й вилазит, то повиєдав тей глей. І в мене
в глею десь тоже є ше радюги, циє вже, то не в глею
[показує], а десь та в глею, я не знаю, де красилась. [Як
фарбували в зелений або червоний колір?] Куповали
вже, десь єздили вже да привозили ту краску, да вже
ми їє куповали, да це таке красили, а чорне – в глею.

Е

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] Оце треба
замуж іти, нема в мене сподници і нема в шо взуца,
і треба в’єнчення. А тепер, іду я до хрещеного бать‑
ка Івана Радийонового, мой дядько і мой хрещений...
Але ще тодє, в пійсят першом [1951] роце такий крам
був, от і всьо... Оце я все врем’я держала сподницу на
смерть... То це вон купує менє цього крама, сподни‑
цу мати пошила, оце вже я замуж ішла в йой. Нема
в шо взуца. Іду я до подружки до своє, а в єї балєт
ки є, а такиє балєтки б’єленькиє, і вона менє позичила
тиє балетки. І це вже я йду на в’єнчення, пришла я
на те в’єнчення, а дело було на Тройцу, як ми стали
под венчення з Павлом, то я впала, і всє казали, шо
я беременна була, а я беременна не була. [...] Було до‑
бре, так одєвалися тепло, шо неякий нам мороз не
мешав. Я була ланковой, то я у одной бобочці і таких
добрих валяночках, і хусточка така... Шерпала льон
пийсят килограм за день... А жоночка п’ять килограм,
шесть шерпає, да смиялися, шо беховська хазяйка
нашерпала мало, а вороновська нашерпає багато. До
вже сорочка, до вже рукавчики і воротнічок, така не
гола шийка, таке манєшечка... Гарненько так одєвали‑
ся, так дешево одєвалися і так добре, шо Боже. Горе...
У цьой одежі ми не мерзли, тики в нас таке була по‑
говорка – сміялися, шо зустрілися в Одесі два вояки...
Один каже: «Ти знаєш, як нас там на фронті били»?..
А тей каже: «Знаю, я там був». От виговорився таке
шо... Наш каже, шо німецкиє тиє, як загублять нємци,
да ми як возьмемо, якесь там... До вон замерзає – не
мона стоят. А вон каже: «Це горе таке було. Нам було
таке». В нємцов... Каже тей: «Ото рускиє не боялися
морозу, у одной шинельці лежит на землє і пример‑
зає, а ми всьой одежи, так замерзаємо, шо посинємо».
Оце сміялися хлопци нашиє все.

держат, а який жемпер хороший да тепли[й], до вдє‑
вают наверх, на ту кошулю жемпер. [Чи не кажуть,
що не можна вдягати багато одягу?] Ну, хто його знає,
вкладают по двє сорочки, хто як хоче.

ІМ

Ф

СОРОЧКА  [20–60‑ті роки ХХ ст.] [Сорочки були довгі
чи до пояса?] Давгиє, шо видно було отуто наши‑
ваннє і тиє круживо видно було, усе... Осьо сорочка.
З лежачим куміром і осьо з яким манькетами. [Як на‑
зивалася така сорочка?] «З рукавами сорочка» – по‑
лотняна сорочка з рукавами б’єлими. А це вже казали
«станкова сорочка» на цю. [Як називається нижня
частина сорочки?] А це «потточка» така. Потточка з
полотна була. [Комір] нашитий. Вишивали колись ру‑
кава, але це старинниє сорочки, то не вишивали, вже
в моїх лєтах вишивали. А це з наплєчниками виши‑
тиє, там, мабуть, послє, а тут вишитиє наплєчники і
кумнір вишитий. [Це Ваша сорочка?] Це бабина тоже.
Я свою внесу покажу. [Знизу ткали] в перебор і пере
клад. А тей перебор даже й не знаю, як того перебора.
А в переклад – чи «в пальчики», чи «в рози» Я знаю,
шо в мене єден був перебор, то його нема – забрали,
то «проскорка» називалась, а цих не знаю, позабува‑
ла. В мене і є тих переборов ускрозь усього, але якиє
вони, воно отаке лежит... І тих сорочок ше там лежит
сколько моїх то, я їх то й ношу, але вже в мене вони
тут перкальовиє, а там уже «потточка» називаєца. То
в мене ше колода полотна в скрині в комори ляного
тканого, ше, мабуть, і якись перебор є там чи, мо’, така
перетичка... [Чоловікам шили короткі сорочкі?] Нє, не
такиє короткиє, але не довгиє такиє. [Як чоловіки но‑
сили сорочку?] Як которий: і заправляв, і на випуск,
десь у мене ше й Петрова сорочка була, ше й нашита
була, й лянна та сорочка з кумнером нашитим, але їє
там впороца, там такого непотребу, шо це треба шукат
день, шоб їє найти.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Друга половина ХХ ст.] Одяг у
поховальному обряді. [Який одяг вдягають померло‑
му?] Вон вже приготовлєний зараніє: і костюм є, і со
рочка є, і взуваніє є. [Яка сорочка?] Я собе нашила і
кошулю собє нашила. [Що таке «кошуля»?] Оце бобка
така – то така кошуля спеціальна на гузіках, така поколишньому. А тепер Валя казала, тих костюмов не

ОДЯГ ПОЯСНИЙ [20–60‑ті роки ХХ ст.] Спідниця.
[Який раніше носили одяг?] Сподници широкиє. [Самі
шили?] Да, в мене он нашитих є. З фальбонами я не
носила вже. Це до мене [носили такі спідниці], ну, ше
такиє колишніє сподници, в кого в матер були, то ше
коли хтось складе на якесь таке вже – виступали, то
клали [одягали] тиє сподници... То з фамболями тими,
а в мене їх не було, я їх не носила, а такиє сподници є й
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приєде десь із фронту, ту шинелію, то носит, покамись
не зносит, а то одреже, то ше й шили, якиєсь виступци
шили з тих шинєльов да одрезували.
ВЗУТТЯ [20–60‑ті роки ХХ ст.] Постоли. Ше постоли в
мене батько пльов, то ше й в постолях ходили, я знаю.
Я то в постолях уже не ходила, а батько ходив в посто‑
лях. Чоботи. [А що Ви взували?] А батько мой резали
телята да вироб’яв шкури сам, да шили вже й чоботи,
й тухлі минє. Там в нас в сусєдстві шив єден чолов’єк,
два шило аж. [У постолах ходили і влітку, і взимку?]
Лєтом босиє, хто його, те взування, лєтом носив, так
поколєш по стернє ноги, шо только... Таке стерно, шо
й пошов по стернє босий бегом. Онучі. А зімою вже
взувалися, онучи наматували, дерли шось... [Чим
обв’язували онучі?] Нечим, всажали в чоботи, а як у
постолях, то обв’язували – такиє «волоки» називались.
[Із чого робили волоки?] Я й не знаю, з чого їх; пльов
батько мой їх оце з того льону да якось на кручки, да
це тако матає-матає, да наплете їх, да це такиє волоки
були. Чуні. Із ската тиє чуні шили да носили. Ти знаєш,
якиє тиє чуні з ската? [Такі, як галоші?] Добриє гало
ши, воно тяжке таке... Корито, настояще корито, але
тут заверне трохи і тут заверне да всадит ногу, туто
поскреплює да там посклєплює і ззаду, да всуне ногу,
да це й ходили так, в скатах ходили, не пропадав скат
неде, з ската шили взуваннє. А там уже стали дальше
чуні клеїт, то вже чуні клеїли, то вже в чунях ходили,
то вже чуні легкиє були... А тиє чуні, я не знаю, хто у
нас у Дєдковичах їх клеїв.

Ф

Е

заре’. А лєтников тоже не було, колись у баби я бачила
своє летника. [Який він був?] Такий граточками, чер‑
вона й чорна, червона, синя й чорна, зелена. У клєточ‑
ку. У Дєдковичах у баби колись був, да то коли та тоє
баби нема і того лєтника нема. Запаска. І запаски ше
були. Запаски ткали такиє, припинали сюда, таке тка‑
ли, як цю радюгу, як киліма ткали, то й запаску зати‑
кали тако, то ше й запаску ту. [Таким самим узором?]
Нє, не таким уже – запаски начими узорами, але я їх і
не знаю, тих узоров, як вони називались, але запаску
бачила і тиє лєтники бачила. Запаски ткали так, як лєт‑
ники ткали тоже. Лєтники ткали да шили, то вже з тон‑
чоє пражи, бо вже ца... [Як шили літник?] Так шили, як
полотно ткали, да так шили, до одрезували тодє дей.
Так як полотно ткали, так і лєтники ткали. Да кажу, шо
вже при менє їх не ткали, як стала розбират, вже вели‑
ка стала, то вже лєтников не ткали тих і тих запасок –
нє, вже фартухи только носили, вишитиє, вишивали.
Фартух. [Фартухи робили з полотна?] Нє, з перкалю
да вже вишивали полоси, да пришивали і туди, і кру‑
жево пришивали у спод, да такиє фартухи. До фар‑
туха, десь у мене ше й заре’ валялася та кривульою
нашита полоса, десь оддерта, не знаю де... [Мереживо
самі робили?] Да – це плела. [Його робили й потім при‑
шивали на фартухи?] Тодє і до сорочок пришивали, ше
й заре’ в мене сорочки є з тим, шо я плела. Штани.
[Із чого шили штани?] З полотна шили. Полотняниє
штани, да в глею покрасили колись ми там. І сподни‑
ци ми посля фронту в глею полотняниє, і хустки, ше
витреп’ювали тиє, да китички, ше стрижки були.

ІМ

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [20–60‑ті роки ХХ ст.] Кофта. [Що
вдягали поверх сорочки?] Тоже шили – називалися
«кохти» в нас і «блюзки». Кохти й блюзки носили в
нас тоже там, самиє шили, вже набирали таке якесь,
вже єздили да де шось набирали, да шили собе. Шили
[з коміром]. Отак шили, як оце в мене пошита, напе‑
ред рощебнювалися. Це блюзка така. А кохти шили
так, як светер, закритиє отако-о, отак шили кохти, шо
закрите з усєх, только шо і з короткими, і з довгими
рукавами, і з кумнерами шили собе, шо не з такими,
так кумнір був лежаченький такий. Отаке шили, там
десь вони в мене є. Капота. Капоти були, капота десь
у мене отам викинєна ше є. [Яка ця капота?] Така, як
пінжак, і така посля фронту шили, ше туто хляпа ота‑
ка та із чогось пришита, шо блискуча, а рукава, то не‑
чого нема, а такечки пінжак, ше десь воно там є, десь
валяєця. Шили такиє капотки маленькиє. Але не було
з чого шит, у мене їє не було, бо не було з чого шит.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [20–90‑ті роки ХХ ст.] Свита. Свит уже
при менє не носили. Шуба. Це шубка. «Шубка» – так і
називаєця. Це шубка тоже посляфронтова, я вже пуд‑
клала їє, вже вона тут і рукава ще... Посля фронту три‑
цать рубльов, яка вона була дорога й хороша, то нехай
Бог милує. Це в мене й друга вже є. Це куп’єна, це ма‑
шина возила, то я ше за єй попостояла в очереді, да ше
й грошей не було, й тих трицать рубльов не було. Куфайка. [Що носили, коли було холодніше?] Куфайки.
Да куфайки, да то якиєсь самиє пінжаки шили такиє.
Самиє шили капоти такиє. [Чоловіки носили капоти?]
Нє, не капоти. Капот вже не було, зімою то таке якесь,
я знаю, шо носили якісь шинелі посляфронтовиє, а то
з шинелі шили якиєсь капоти, отаке носили. Багато от
фронту тих шинелєй пооставалося, отам ускрозь валя‑
лися... Тих побитих, до брали тиє шинелі, а то привезе,

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [20–60‑ті роки ХХ ст.]
Хустка. [Як жінки зав’язували хустку?] Отак, як заре’.
Баби зав’язували, так баби в’язали, стариє ще баби, то
в’язали отак із тими ше єкимись очепками, отак в’яза
ли. «Роги» отуто, да отак в’язали. А ми вже так не в’я
зали, вже я так в’язала сюда, пуд бороду [підборіддя].
А тиє стариє жонки так в’язали, ше тут і «рожки».

с. Мелені
Записав О. Васянович 7 вересня 2011 р.
у с. Мелені Коростенського р‑ну Житомирської обл.
від Васянович Людмили Іванівни, 1951 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[Друга половина ХХ ст.] Як умирає дєвчина, то йє у
нєвєсту вдівають – бєле платтє. Хлопцу почепив
квєтку да і всьо. Як мужчина, то колись нижнє белльо
вдівали, таке бєле тепле. Тепер його вже немає. Чоло‑
віку вдівали сорочку, костюм і все. А жінци – плат‑
тє, колготки якиє-небудь. Колись колготок не давали
вдівать, казали, шо треба, шоб були панчохи. Сорочка
шоб обізатєльно була. Взувають у тапочки і чолові‑
ка, і жінку. На руку, як людина носила перстень, то
знімають уже тей, а роблять такий з воску. Може, вон
переходить внукам чи дєтям. Особенно цей перстень
вінчальний. І сережки знимали, як золотиє, а у вуші,
у тиє дирки, вкладали соломинки. Бо як не укласти,
то кажуть, шо у тих дирках вуже будуть лазить. Муж‑
чині кашкета кладуть рядом на подушці. Хто пагано
ходив, то можуть карлючку вкласти. Як шось забули
вкласти, то слєдующим покойніком передають. Якшо
присниться комусь, шо там таке чи таке не вклали,
а може, згадають, то передавали слєдующим покойні‑
ком. Казали: «Просимо передать». [...] На чом покой‑
нік лежить – обязатєльно лянне полотно. Так і клали.
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А сюди до неба [в головах] подбивали хустку. А то
красили. А заре’ оббивають. Коли вкладають люди‑
ну у труну, то под ноги кладуть рушничка тим, хто не
були в’єнчаниє. Просто такого рушничка, шоб на том
свєті повєнчалися, а нежонатим не кладуть. [...] Сєм’я
держить траур сорок день, а як хто близький умре, до
і до году можуть. Носять чорну одежу, не ярку таку,
особенно жонки в хустках ходять.

с. Михайлівка
Записав М. Бех 20 березня 2010 р.
у с. Михайлівка Коростенського р‑ну Житомирської обл.
від Максимчук Зінаїди Іванівни, 1928 р. н.,
та Загоровської Катерини Іванівни, 1954 р. н.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС  Спідниця. [Середина ХХ ст.]
[Які були спідниці?] З фальбонами, в нашом возростє
сподници були з материї, не полотняниє, а при немцах
було полотняне, бо вже такого не було. [Чи пам’ятаєте
літники?] Помню, у нас в матер був один цей лєтник.
І свита була, шо ще я помню, шо вона осталася, ще теля
укривали тою свитою. [Який був літник?] Таке ткане
колишнє із вовни. Лєтник – сподница з розпорехами,
воно таке у клєтки було, воно сподница довга, а тут
розпорех. Ото лєтник на сорочку накладавсь. Запаска.
Запаска – таке на подоби киліма. Шерсть такая. Отакево, як тей фартух – ну, такий фартух. Запаски – з узо‑
ром, осьо в нас ца запаска з узором: ромбики і таки
разниє є, так як килім, так і запаска, вони з такого тчу‑
ца, як килім і таке всяке на їх. [Що таке крайка?] Те, шо
пудперезуваца, пояс такий. Тканий так, як килім, тики
шо вузеньке таке на два пальци воно. Вони разниє, хто
ширшу ткав, а хто – вужчу, у нас чотири, бо ще батько
казав, шо я пороблю ремнє в машину із крайок.

ІМ
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Коли
сіяли коноплі й льон та коли їх збирали?] Рано вельми
тре’ сєят, а коноплі були двоякиє: і матки, і плоскунє.
До тиє, шо поспеют, уперед вирвем. Баба якось ходили
да тиє принесуть у снопику, вже шо поспели, тиє [що
не поспіли] ще стоят, а тиє за недель двє забирают,
несуть, вони не одновременно якесь. Вже як баби не
стало, то не стали сєять, а то чи тре’, чи не тре’, баба їх
без конца сєяла. [Що робили з коноплями?] Терли да
прали. Мешки, торби баба все шили, до натчут і тор‑
би все шили полотняниє. То воно вже товсто... Вже з
льону тонко праде, а з конопель – товще, до вже меш‑
ки. [Як терли коноплі?] Терници такиє були, зроблена
дерев’яна терница, а туто-во таке, шо хлопає, да рукою
треш, і воно треца. [Для чого його терли?] Ну а як, по‑
лотно ткати треба – це його трут, да тоді берут да ще
мнут дєвки тиє коноплі, бо їх так не мона. Да берут –
це покладут, да ногами мнут, шоб м’якеньке було. В їх
тиє сурки да веретена – в їх все було, под печою у той
копци, і це в їх там ішло рокуддєльє. А тоді за верста‑
та да в хату в ноябре м’єсеци і вже до Великодня тей
верстат «гуп-гуп». А потом винесе верстат, да в город
ідут. Навеснє іди роботу роби в городі, всьо, нема вже
ткання. Шо за зіму натка – вже твоє, все. На Роздво
вон [верстат] не стояв у нас в хаті. На Роздво – грех.
До Роздва шо витка – все, а тоді послє Роздва пройде
две недєлі – знов став верстат, як ти вже чуствуєш, шо
ти його витчеш, пока є робота. А тоє костриці на тому
сволоки, Боже ти мой, а та коловоротка ляскотить у
хаті... І кажем, погано живеця – це вже токо жить. [Як
полотно вибілювали на сорочку?] Виткали да його па‑
рили окропом, да прачем били, да таке вибелювали.
А тодє на речку, да тодє об камень ще отако джвогали
[били, кидали] його... У воду да й і все. Це соби збира‑
ли полотно, да приносиш на речку, да водою поблюха‑
єш; перш намочиш, а тоді береш покладеш, прачами
поб’ют да обтирают, да це й б’єле так полотно. А як ти
хоч сорочку шить, до париш разов кольки [декілька],
попариш – воно м’якше, не таке цупке стає.

були – полностю вишитиє рукава і все на светі. Виши‑
вали манєжку, в мене є сорочки. І воротнік вишитий.
[Які були коміри?] Лежачий, а і стоячиє були у людей,
а у мене не було. В мене і тепер є. Було «українка» да
туто нашите кругом. Наплечники нашитиє, рукава
нашитиє. І маніжка нашита, все. [Чи були сорочки без
вишитої маніжки?] До то вже не «українка», то вже
просто сорочка да й все – «сорочка» звалась. То вже є,
шо воротнічок є вишитий і тут кругом рукав вишитий
[манжети], вопще то будня сорочка – не празнічна.
[Святковою була «українка»?] В кого як: хто – «укра‑
їнку», а хто так вишивав, «українку» не вейми вишить
було, багато седєт треба і ниток вейми багацько на її
було. [Яка була чоловіча сорочка?] Полотняна [сороч‑
ка]. Така обикновенна, як тепер сорочки ходять, така
з рукавами, як оца кошуля, тики отуто як защеблюєца
по це осьо [до сонячного сплетіння]. [Цей розріз був
посередині чи збоку?] Посередині.

СОРОЧКА  [Середина ХХ ст.] [Які були сорочки?] Со‑
рочка обикновенна така. Як заре’ стариє баби носять.
Додолна [сорочка] – це всьо перкаль пошитий. По‑
лностю з перкалю пошита. А вже та така... З подточ
кою – «станкова» називалась. Станкова, до це вже тута
полотно [внизу], а тута перкаль [зверху]. А додолна,
до це полностю така [з перкалю]. [Сорочки були з до‑
вгими чи короткими рукавами?] Всігда з довгими, уже
з короткими стали десь таке-во. Це осьо. То українки

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  Кофта. [Середина ХХ ст.] [Із чого
робили «кошулі»?] Шили з матєр’яла. Осьо такиє-во
кофти. Оце такиє-во на подобі. Кошулі були, тоді кос
тюми стали шить, жекети циє – піджаки.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Капота. [Середина ХХ ст.] [Що таке
капота?] Таке, як куфайка, ну то ще казали «капота»,
а воно – з сукна. Сукно, а под його давали вату, да под‑
кладка, да наверх сукно – да це була капота, а воно
шилось так, як куфайка. Свита. [Чи пам’ятаєте, що
таке свита?] Воно суконне. З вовни, таке збита вовна –
спресована. Он дєд Харитьон довго ходив. [Якого ко‑
льору були свити?] У нас була такого цвета темнєє, як
солдат[сь]ка шинель, до це навіть темнєє була. [У чому
її фарбували?] Мо’, в якой коре, ну, видно, сначала кра‑
сили нитки; мо’, в який ольхи бруньки... Бруньки з оль‑
хи варили да його, певне, кидали. Кожух. [Чи носили
кожухи?] І кожухи були... Оце з баранячоє шкури, але
кустарним методом виробляли, то такий кожух, шо і
руки не згорнеш [зігнеш], в їх ходили давно. Дублене
було... Руки тако не зогнеш, осьо тако його натяг і оце
отако будеш іти [руки опущені], а шоб поднят руку, до
треба циєю рукою його отако-во [припідняти].
ВЗУТТЯ Постоли. [Середина ХХ ст.] [Чи ходили раніше
в постолах?] Ходили, я ходила, корови пасла в тих по
столях, шо батько плели, з липи плели. [До якого року
їх носили?] Хто як жив, хто в постолях всьо врем’я
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ходив, а хто токи... А хто розжився, до вже купив –
чоботи стали шить хромовиє. А постоли стали токи
на стерну взуват, як іде жито жать чи там пожнут да
тре’ в’язат, до в постолях ноги не потєют і вже вель‑
ми добре м’яко, і не колєца [стерня]. Отут постоли [на
п’яті], а тут наматає онучу – вже воно не колєца. [Чим
підв’язували онучі?] А там на постолах були ж такиє
ремешки, воно тако засновувалося, крутилося так [на‑
вхрест навколо ноги]. [Як називали ці ремішки?] Вони
ішли з постолами, так і казали «постоли». Не було нея‑
ких ремушков, таке-во посукане [нитки], да в тиє вуши
[на постолах] позасажуют, да обкрутиш і ходиш. Чуні.
Ми в чунях уже ходили і в ботах ходили... І я ще поба‑
чила в Христинчиноє Олі, шо жовта подошва в чунях,
да батько менє одниє приньос, а я пошла до хрищеного
да кажу, шо я хочу із жовтою подошвою. [Чуні] клєє‑
ниє із скатов, таке як глибока галоша. В мене боти були
і чуні, боти нам купляли готовиє такиє.

ВЗУТТЯ Постоли. [30–60‑ті роки ХХ ст.] На ноги по
столи плели да трава-волосня. Батько сноп нарвуть
да собі на всю зиму. Онучі. Да онучки наматають тон‑
кії на ногу, да тією волосньою обкрутять, да тоді з
овечого сукна такіє мати повирєзує суконки, да тими
суконками пообматують, да в постоли взувають. Да
й ходили так і так жили. Мой батько постоли взуває,
а то гарниє онучки такі лляниє,
да постоли взуває, да
́
й у церкву йде. Волокі з льону поробіть, постолики по‑
плетуть з лика. Чуні. А вже послє войни да чуні стали
клеїть. Чоботи. На свята, в кого є, чоботи взуває. Чо‑
боти лєтом взув, пошов у церкву, прийшов – скинув.
ГОЛОВНІ УБОРИ  Капелюх. [30–60‑ті роки ХХ ст.] На
голову... Капелюші, як люди йдуть до церкви. Капе‑
люш – не червоний, колькі [лише] коричневий, а ні –
синій, а ні – зелений. Оце на голову накладає. Капе‑
люш обов’язаний з крайки [стрічки], вона не висіла,
тако на капелюш зробляна. Брилі мало носили. Шапка. А зимою шапку накладає і рукавиці поплете.

Е

ГОЛОВНІ УБОРИ  Хустка. [Як колись зав’язували хуст‑
ку?] І «бабку», і «в молодицу» зав’язувались баби. Як
уже замужем, до в молодицу. Я знаю только, баба
зав’язувалась у молодицу, казала моя Валя маленька:
«Баба ондо в шапотци йде». [Це як?] А, якийсь гор‑
щок, накручене таке на голов’є. Це так і обруч, і льон,
да таке морочили голову... А це колись таке – це замуж
пошов і молодицею зав’язували д’євку. В молодицу –
чорна хустка, а наверх – б’єла. Намітка. [Що таке на‑
мітка?] Це колись баби ходили в нам’єтци, це вельми
давняшнє, виткане нанизу таке – це нам’єтка. Я знаю,
як я була малою, це дівчата виходять замуж... Пошла в
нам’єтци – до це вже фата.

ка. Зара’ кажуть «хвастухи», а то запаски вони ж не
тоненькиї, а грубоватенькиї, з шерсті з овечок. І одяг
забірали [під час війни]. Ми так обносилися, що мати
стари хвартухи склала докупи і спідницю пошила.

Ф

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] А тут
же накладе кохту, а тут ще жилетка. Багато намист.
Жупан довши, розпорка ззаду тиї, набори, а тут нема,
зав’язав. З краму шиє або з сукна, як хто багатший –
з сукна. Як нема поясу, до крайку.

ІМ

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] [Що
колись одягали жінки?] А одежа була яка – ткана, по‑
лотно, да зшивали і ходили. Сорочка, сподниця і хуст
ка да й всьо. [У чому ходили чоловіки?] Було і полот‑
няниє шили. З полотна і сорочка да і штани так, як
і тепер. Хто в чом. Це соби полотняниє штани і со‑
рочка, це соби подпережеца крайкою да пошло. Це я
ще дєда Матроса знаю, такий високи[й] в полотняних
штанах ходив, баба таке висока, все в голубовой спо‑
дници ходила, а дєд Матрос в тих полотняних штанах.

Малинський район
с. Йосипівка

Записала З. Гудченко 2003 р.
у с. Йосипівка Малинського р‑ну Житомирської обл.
від Забірової Ганни Іванівни, 1924 р. н.,
та Марчук Єви Михайлівни, 1919 р. н.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС Спідниця. [Середина ХХ ст.]
Жінки спідниці одівали довгії. Поясом зав’яже – тако
чубчики зелені. Крайки ткалися, а пояси плелися, та‑
кіє чуб здоровий. Отако обв’яжеться поясом, чуб ві‑
сить трохи. Пояс сукають з овечок всякого кольору:
зеленого, червоний. А крайка снується на нитки і
тчеться, човника закидає. Запаска. Жінки запаски
шили, ткали. Оце тут спідниця, а тут не запаска су‑
канно та в квитки. А ше носили запаски без спідниці:
з цього боку запаска і з цього сорочка довга, чи вона з
карунками, чи так. Оце як кому іти, то з сюдава видно
і зснедва видно, а це зснедва запаска і зснедва запас‑

с. Скурати

Записала З. Гудченко 2003 р.
у с. Скурати Малинського р‑ну Житомирської обл.
від Мельника Марка Марковича, 1921 р. н.,
та Василенко Марти Григорівни, 1911 р. н.

СОРОЧКА  [30–60‑ті роки ХХ ст.] Жонки носіли вішитиї
сорочки полотняні. Вони не линяли. Пізніше – муліне.
Пізніше поверх полотняних почали перкаль вішитий
накладать, вже не по полотні вішивали, а по перкалю.
Дівчата теж носіли сорочкі вішитиї і спідниці, і лєнти
вшивалися вкругову на спідницях. Сорочки верхні,
єврейка була тут, шила. Їй носили додому. А старі жін‑
ки носіли ще запаски – сорочки внизу виглядали, фар‑
тух перкальовий обов’язково, особливо у старших.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ [30–60‑ті роки ХХ ст.] Піджак.
У діда був пуджак суконний. Сукно прали, ткали
так само, як полотно, а тоді в Обіходи носіли – його
валя́ли. А тоді шіли. Манжети нашивали ремінниї.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [30–60‑ті роки ХХ ст.] Кожух. Зимній
то у діда був кожух з коміром – як накіне, то не треба
шапки. Кожухі шили спеціально такі діди. В селі один
був з Росії да в чотирнадцятом [1914] році пристав
тут у прийми, да й шив кожухі. У батька – «чемерка»
називалась, пошита, як пальто, а ззаду зморшки, як
ото женські кожухи шили, і кармани по боках два з
коміром, комір – чорний. А мати як замуж віходила,
до шуби в єї була ткань така хорошого качества, вата.
Паски якісь були на них.
ВЗУТТЯ [30–60‑ті роки ХХ ст.] Постоли. Колісь у лап
тях ходили. То кажуть: «Як Явдохи, до ще буде снє‑
гу во волокі» [волоками обв’язували онучі]. Чоботи
більше [носили].
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [30–60‑ті роки ХХ ст.]
Шапка. Шапки стоячі із овечки, хутром нагору, все‑
редині – вата. Натягує на вуха. Башлики надіваються
на голову, дві лєнти заматав, тільки обличчя видно.
У батька було чи не з армії. Жінки носили на голо‑
ві хустки, опінки – здорові хустки суконні. Хустки-
резанки на свято, а обикновенні – стружечки. Чіпець.
А баба моя носила якогось чепчика. В єї волоси були
вже рєдкіє, дак вона жмут льону туди вплетала. Льон
вічесаний, вітрепаний, як костра вілетить, а остається
волокно. Дак вона пудклала пуд коси, а тоді чепчик, як
ото у малих дітей надівається – одна сторона звужу‑
ється, зв’язується. Якось так заплетається – бабочку
таку зробить на голові і тоді в хустку замотає, і хуст‑
ку так пуджене під той чепчик. Дівчата большенство
коси мають, заплітають. Коси висять, а в конці – лєн‑
та. На ногі такіє черевики глибокі, шнурки і крючеч‑
ки... Хлопців малих стригли під макітру. Як я почав у
школу ходити, батько стриг мене пуд польку європей
ську. А перший раз наголо стрижуть ножицями.

с. Кам’янка
Записав О. Босий у 1997 р. у с. Кам’янка
Попільнянського р‑ну Житомирської обл.
від Зотової Анастасії Пилипівни, 1920 р. н.,
родом із с. Любарка Народицького р‑ну
Житомирської обл.,
Гарбарчук Ольги Адамівни, 1922 р. н.,
та Єсипчук Ніни Федорівни,
родом із с. Великі Міньки Народицького р‑ну
Житомирської обл.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] Обично ішли три свати. В руках нес
ли хліб, замотаний у хустці або в рушнику, і горілку
несуть. [...] Заходить тоді молодий, вона його в’язала
хусткою за ліву руку. Сватів перев’язували навхрест.
Садять молодого з боярами коло молодої на кожух,
щоб багатими були. А матері молодий привозить чо
боти і остальні подарки. Заставляють затя мити тещі
ноги, їх візмуть сажею або гразею обмажуть, зять їх
миє горілкою, потім витирає втіральником, дає чобо‑
ти, а вони тісні. Наливають у чоботи горілки, і вони
вже великі, треба стічки вкласти. Молодий кладе гро‑
ші, узувають, і теща вже танцює з зятем. Батькові да‑
рить молодий сорочки, сестрі і брату, вони одягають
на себе і танцюють. Після короваю починають завива‑
ти молоду. З рідні молодих, хтось із жінок це роблять.
Молода сидить на кожусі, беруть початок і співають
пісню. Мати несе горілку, гребінця – розчісують. Мати
молодої зніма вінок, кажуть «Бог благословить» три
рази, знімають вінки, і тоді мати дає хустку вишньо‑
му. Завивальниці, коли завивають, теж накривають
голови платками. У церкві спочатку стелять килим,
а потім на нього – рушник. Молоді стають на рушник.
Потім другим платочком їм зв’язують руки. Молода
сидить, а вони з тими пиріжками, три рази цілують,
а тоді розвивають і зав’язують платок. [...] У нас моло‑
дих садять на кожусі, щоб були кучеряві діти, і у мене
троє дітей, і всі кучеряві.

Ф

Е

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] В селі
зник домотканий одяг не раптово. Спершу їздили в
Київ спекулянти, прівозили зсудова корту, ситцю,
а наші жінки заготовляли масло да віплачували. Вже
аж послє войни появились машинки швейні. Жінка
сама почала шить. Колись у 1905 році сіпалася дорога
Коростень – Київ, до мати казали, шо їй було вісім год,
вона песок носила у сорочці. Тоді штанинов [спідньої
білизни] не було, а в єднай сорочці ходила. Це була і
спідниця, і сорочка, і все на світі одне. Красний і білиї
намиста були куповані.

Попільнянський район

ІМ

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[ХХ ст.] Жінку одягали хто як: хто у костюм, хто в та‑
кіє кофти. [Кого одягають у весільний одяг?] Це тіль‑
ки як молода дівчина помирає, то тільки тоді. Платтє
вінчальне, таке біле... Це вже скільки років пройшло,
як Маркова убилась? То Наташу хоронили, то надівали
їй плаття вінчальне, пришивали квітку, як і молодій...
Дівчині віночок надівали, а хлопцеві квитку пришива‑
ли. Колись жінці обично чепет треба було, шоб був на
голові, чепет і фартух, тепер є по шістдесят, сімдесят і
до дев’яносто лєт, а фартуха немає. Обичай такий був:
колись без фартуха до церкви не підеш, женщіна до
церкви не піде... Законом забороняється Божим. Ко‑
лись як не покрита голова, до не маєш права у церкву
зайти. Єслі ти женщіна, ти должна з покритою голо‑
вою йти. [Обручку, перстень] накладають. Хто но‑
сить, до в того є. Як є золотий, до накладають золото‑
го, а як є серебряний, до накладають серебряного, а як
є мідний, до мідного... А як нема, до так ложать, мені
не треба та обручка. У нас хрестика дають, раньше ро‑
били з воску, а зараз у церкві видаються пласмасовіє
хрестики, свічки й хрестики, от і все. [Що кладуть чо‑
ловікові?] Те ж саме. [А як маленька дитина помирає?]
Треба, шоб був натільний хрестик обєзатєльно. [Як
одягали дитину?] По-дєтському. Дитяча одєжда: хлоп‑
чику – костюмчика, дівчинці – платтячко. Новень‑
ке платтячко шили й надівали. [...] Колісь трапками
білими да ниточками [ноги обв’язували] покійнику.
Під голову [клали] сєно, зілля свячене. Як мужчині,
то шапку, попружку треба. У нас одному, [що] вмер,
да ременем не підперезали штанов, от і сниться, шо
каже: «Це мені треба в руках держать штани, шо немає
ременя». До й шо хоч, те й роби...

с. Романівка
Записали К. Чаплик та В. Сироткін
у с. Романівка Попільнянського р‑ну Житомирської обл.
від Чуприни Антоніни, 1931 р. н.,
Шевчук Лідії, 1929 р. н.,
Мартинюк Євдокії Григорівни, 1934 р. н.,
родом із с. Піківець Уманського р‑ну Черкаської обл.,
Кочубея Бориса Уляновича, 1941 р. н.,
та Марії Іванівни, 1924 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] Було дуже
важко. Що ми тоді носили і що ми їли... Носили по‑
лотняне – і сорочка полотняна, і спідниця полотняна,
і кохта полотняна. Я помню, як дівувала, то тоді при‑
биралися по-українськи. Надівали вишиті сорочки,
спідниці і пояси шерстяні, полосаті довгі. Як тільки
наділа, то йдемо гулять. [Заборони]. Як обманить або
ото ходить беременна і надіне стрічки, то дуже вона
на себе гріх великий бере.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Середина ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. Це вже тільки мати посилає дочку
чи сина, щоб кликали з калачем. Дає в хусточку кала‑
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чі. [...] Які були, такі й приходили на весілля. Молода
і дружка вбиралися у вінок, вишиту сорочку, у стріч
ки. Убори українські. А «запорожці» приходили хто в
чому. [...] То це вже сватів перев’язує, молода вбираєть‑
ся у фату. Плаття було, хто яке мав: чи салатове, чи
голубе, чи розове. Я була в салатовому. Штапельне са‑
латове плаття. [На голові] вінок, фата була. Фата дуже
гарно збиралася. Туто маленькі рюшики були, а тоді
ставилася така висока, широка шлярка була, і під цим
вінок був дуже гарний. Колись вінок був дуже важкий.
Були розочки та листочки. І всі вони були повмочува‑
ні в парафін. Це такі продавалися. З живих [квітів]. Це
такі продавалися. [...] Клали молодим кожуха на ба‑
гатство. Молодий і молода сиділи на кожусі. Сідають
гості, і мати вже пригощає гостей. Кожух вивернутий
вовною наверх. [...] Як коса в дівчини була, то були
стрічки. То це «квітки» називалися... Мені надарува‑
ли отаких кусочків перкалю. Мабуть, було з десять.
Не було ж краму. Отакий кусочок перкалю, з метр, то
це вже багато. [Що таке перкаль?] Біле полотно, що
то платочки з його робили. Отаких кусочків з десять
мені подарували... А то таке – на плаття хтось принесе,
а хтось курку принесе. А то був коваль, то приніс рога‑
чі та кочергу на хазяйство. [...] Розплели брати молоду,
і накидає мати вже хустку. [Вам хто накидав?] Бабка
накидала. Вона ж тоді за матір була... Розплели моло‑
ду, накинули хустку, і батько з матір’ю ведуть свою
дочку до молодого... Уже сваха сваху дарує. [Що дару‑
вали?] Хто що мав. І на плаття, і хустку... Як мати вве‑
чері дарувала молодьожі, напримєр, платочки носові,
то вже кидали на тарілку. [...] Починалися «чоботи»,
«цигани» – жінки перевдягалися, надівали шапки,
штани, вуса; чоловіки – у жіноче, і йшли по селі цига‑
нами. Наряжалися у кого хотіли – у голову колгоспу,
сільської ради. Бувало на весілля ще смішне, як моло‑
дий взував тещу. Молодий повинен був купити тещі
чоботи. Насправді купував. Але перед тим вони таку
сцену робили, шо всі падали. Той бідний молодий сво‑
їй тещі годить, а він поназбирує усяких оборок, холяв
старих туфель, усе... А теща сидить і отдихає, їй не‑
вгодно, а вона віддихає. А він коло неї годить. А тоді
вже приходить і взуває гарні чоботи або черевики,
вона взуває. [Зять миє ноги тещі?] Миє. Ноги в гря‑
зюку обробляли, а зять миє. Купить тухлі чи чоботи
і тоді витирає ноги, і взуває...

бительні, ше й лопатка вибирати, шоб костриці там
не було. Та сушили на пічі і коноплі, і льон, бо зимою
прали [пряли], літом прасти не було коли. У мене ше
й кóворотка є на горі, досі стоїть, та, шо нитки прасти.
Гребінь, гребінка... Калинички. Я то на полотно не пра‑
ла, а мати моя прали, я вже на рушники прала, а тоді
верстати ставили та ткали полотно. З полотна одіж
шили, а рушниками прикрашали хату і втирались. Як
на настілники, то ізшивали радна з двох половин і ви‑
шивали краї (це вже з льону, і рушники – з льону). Це
вже хочете – на стіл, а хочете – на лижко, застеляли
таким. У нас іще часто мішали, трохи конопель і трохи
льону, ото з такого часто робили, а рушники як по‑
випираються та прибіляться, то гарні, а спершу такі
цýпки. На церкву теж рушники шили [вишивали],
але то вже такі делікатні, на перкáлі, як убрана церква
була, то так гарно.
СОРОЧКА  [Середина ХХ ст.] Я чоловіку вишила со‑
рочку до весілля, на перкалі, побачила тут в одного
чоловіка сорочку, і там мені до душі був той взор, шо
я попросила в нього ту сорочку і зкопіювала. Я гарно
вміла вишивати ще з дитинства і любила, от я йому
вишила, і він у ній вінчався, і зносив її – так вона йому
подобалась. Уже такою благенькою, але хлопці наші
брали ще її на виступи, бо ж дуже гарний взор на ній.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] У мене плаття було із штапелю, біле,
а вінок був високий такий, гарний, і фата довга. [...]
Коровай на весіллі роздають (і раніше так було) моло‑
дий і молода по кусочку кожному, у хвартухах (і мо‑
лодий чіпляє собі хвартуха) розносять. [...] Кожному
(не рідні) – хусточку і рушничок, а з рідні вже, як
ближчі, то краму на плаття, як дальші, то покривало
якесь чи скатерть. І хусточки кожному.

Пулинський район *
с. Стрибіж

Записала К. Ковтун 26 червня 2009 р. у с. Стрибіж
Червоноармійського р‑ну Житомирської обл.
від Сірик Ольги Петрівни, 1940 р. н.,
та Сірика Івана Олександровича, 1936 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [Середина ХХ ст.] Виготовлення тканини. Сіяли і коноплі, і льон. Льону – більше,
а коноплі снопами мочили у воді (тут така річечка
мілкенька в нас була), вони там вимокнуть, тоді ви‑
ймали, сушили та такі бительні були, і били, аж поки
не розм’якне. Льону вдома не сіяли, то в колгоспі кра‑
ли, наносимо, було, хто скільки, та били ті коноплі на
* До 2016 р. – Червоноармійський район.

Радомишльський
район
с. Вишевичі
Записали Н. Гаврилюк, В. Сироткін та О. Таран
10 липня 2008 р. у с. Вишевичі
Радомишльського р‑ну Житомирської обл.
від Василенка Петра Костянтиновича, 1926 р. н.,
Василенко Ганни Іванівни, 1932 р. н.,
та Крижанівської Наталії Василівни, 1956 р. н.
ГОЛОВНІ УБОРИ  [Середина ХХ ст.] Шапка. [Які голо‑
вні убори носили чоловіки?] Кашкет, а зимою – шап
ка. [Чи чоловіки кидали об землю шапку на знак своєї
правоти?] Це мужики. Якщо знає, шо правий, то може
і кинути. [Чи обов’язково чоловік повинен був ходити
в шапці?] Колись це було обов’язково. Но це до рево‑
люції. Хустка. Жінка як вийшла заміж, то вона плат
ка вже не скидає. По воду вона вже без хустки не піде,
у церкву теж. Це вона без хустки може ходити біля
плити. А на вулиці, на людях – ні. Ось у нас кажуть:
«Пішла, як жидівка». Її могли від криниці вигнать.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[Середина ХХ ст.] Получилось, що ми ще одну жі‑
ночку брали, тому що ми вдвох її не підняли, вона ж
помагала мить, нарядили, все. Я їм дала по буханці
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хліба, стрижки [шерстяні хустки]. [Хусткою у вас що
називається?] Велика хустка, плечова хустка. [Поми‑
ли, і відразу дають?] Зразу. І мати пошила фартушки.
Три фартушки: як будете мить, щоб наділи да себе
не обприскали. І ті фартушки отдаються. Дала по
пятьорці чи по десятці, скільки хто хоче, і все. У нас
всігда давали фартушика, хліб і хустку. [Хто обмиває
чоловіка?] Жінки. [Що одягають?] Все нове. [Чи одя‑
гали народний стрій?] Ні. У нас воно все позношува‑
лося, а після войни, знаєте, яке воно! [...] [Чи є звичай
класти запасний одяг?] Да. У нас укладається тільки
хустка і убор.

Ружинський
район
с. Немиринці

Е

Записала Г. Бондаренко 9 червня 1988 р.
у с. Немиринці Ружинського р‑ну Житомирської обл.
від Репетій Марії Артемівни, 1923 р. н.,
родом із с. Соснівка Погребищенського р‑ну
Вінницької обл.

До ж нема уже. [Куди складали витерте й вичесане
прядиво?] У цебри, на греб’їнку, да прали, прали.
Коворотка була, таке. [Із чого снували?] І з верете‑
на, хто хтів, а хто з клубка, а хто... Як хто вміє. Тайка
була, на тайку мотали. [Що потім робили із цією пря‑
жею – фарбували чи відбілювали?] Як хто хотів. Хто
хтів клєтчасте, то це б’їлить да намотає, паска б’їла,
чорна паска отак. А снивниця така була, снивниця –
снували. Да на ту снивницю снували. [Коли стригли
овець?] Колись казали: «На Миколу не сій гречки, не
стрижи овечки». А до Миколи треба. До Миколи. До
літнього. [Овечок мили, перед тим як стригли?] Нєа.
Так колись так... [А як уже пострижуть вівці, цю вов‑
ну миють?] Як хто хоче. Хто хоче прясти заре’, до не
миє, а хто положить, то помиє. [Як потім її сушать?]
На сонечку. Скубуть. [Згортають вовну перед прядін‑
ням?] У куделю. Єсть такі, шо заре’ роблять, прадуть
його, до куделю роб’ять, да прив’яже до тички, да й
праде. [На чому пряли вовну?] На коворотках. І на
веретенах. Отак веретено крутить, крутить... [Чим
валяли сукно?] А була колись... У ступі. А єсть такі,
шо вже повироб’яли... У ступі товчуть. [Як роблять
різнокольорове?] А це вже різнокольорове, до треба
красить. [Чим фарбували?] Краскою. [Де її брали?]
Купували. [...] Ондо ж, радюжку то я поткала. Отам
три митиє, що в батька застелені. Там є і перебори, це
колись так, би ти в того, шоб у Лєни, то вона шось там
їх «циганками» перебирає да к’їтки робить.

СОРОЧКА  [Середина ХХ ст.] Вишивали. Хто вм’їв, до...
А хто не хтів, до не хоче, й заре’ не хоче. [Якими нит‑
ками вишивали?] Які наравляться кому. І червоні,
і чорні, і сині – всякі. [А раніше якими?] Чорними.
Хрестиком вишивали, а потім і гладью якоюсь плута‑
ли. [Як вишивали сорочки?] Смотра яку хто хоче со‑
рочку. Це тут йшли такі рукава, тут чохли вишивають,
а тутечки знов ціє по рукавах к’їтки, а тут і густовки.
Боже мій! [І комірці вишивали?] Вишивали. [Чи ви‑
шивали чоловічі сорочки?] Тоже єсть, там же у марет
повинна буть і чолов’їчі сорочки. [Які були нитки для
вишивання?] Куповані. [Де їх купували?] На базарі.
Вишивали. Мужчини [в чоловічих сорочках] даже по‑
дол повишивали. Отак вони і вишивали. Не в штани
впихали [сорочку], а поверх. І пояском підперезує.
Поясок такий якийсь там. Купований, а хто їх плів –
не знаю. А єсть такі, шо й саміє. [Тільки у вишиваних
сорочках ходили?] Нє. Всякі є, як хто мог, не тільки...
І жінки, тоже носили вишивану сорочку. Тут на рука‑
вах... І заре’ в баби повинна буть.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Середина ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. Як до вінчання, хустинкою руки в’яжуть
і виводять на дорогу, і обсипають зерном. [...]. Свати
прийшли, заводять молоду за стіл, скинуть вельона
чи вінок і ведуть до свекрухи. Мати із свічкою знімає
вінок. Дружки співають. Молодий запинає хустиною.
Мати благословляє образами, хлібом і провожає до
свекрухи. [...] Як ділять коровай у молодого, то сороч
ку на дрючкові вішають... Зять дарував тещі чоботи,
і вона йшла танцювати. Сорочку чесної молодої свахи
носять по гостях і співають «На кілочку калиночка...».
Молода одягнена: спідниця, вишита сорочка, корсет
ка, вінок.

Хорошівський
район *
с. Стебниця

Записала Т. Колос 3 березня 1999 р. у с. Стебниця
Володарсько-Волинського р‑ну Житомирської обл.
від Колоса Харитона Опанасовича, 1909 р. н.,
Колос Параскеви Яківни, 1912 р. н.,
та Примак Г. І., 1930 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [Середина ХХ ст.] Виготовлення тканини. [Де стояв ткацький верстат?] В хаті.
Вносили в хату да ставили, да робили. А послє вино‑
сили, як треба, в комору виносили, стояло. [Виноси‑
ли на літо, коли вже не ткали?] Да, як не ткали. [Як
обробляли коноплі та льон?] Коноплі, коли посіють,
це стануть уже висипать, то тоді брать треба вже. Тоді
стелють його да мочать. Як мочать, до на землю да су‑
шать послі. [Б’ють, труть?] Да, терниця. Такі були тер‑
ниці. Кожен собі сіяв, кожен собі виберав і мняв його
топіру. [Чим вичісували?] А був гребінь і греб’їнка.
* До 2016 р. – Володарсько-Волинський район.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Середина ХХ ст.] [Що шили із сукна?]
Кохту, свитку, гуньку колись... Це тепер не роб’ять.
А колись таке. Боже! [Що таке «гунька»?] Така, як на‑
кидка, як плащ. Да таке було. Довге, таке, як плащ.
[Коли його носили?] Як завірюха. [З вовни ткали?]
З вовни. [Яку вовну використовували?] Овечу. [Чим
фарбували?] Краскою.
ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Постоли. [Раніше ходили]
в кожухах, шапку, в чоботях або в постóлях. [Посто‑
ли самі робили?] Самі. Із лик плели... Рябі тиє... Кора...
Я не вмів їх... [А жінки в чому ходили?] Так само, в чо‑
ботях, в постóлях. Далі жінки деякі ходили колишні у
Київ, до дві пари постолів в запас брали. Ну, там ішли
у Київ на прощу. То рідко, але ходили. Дві пари посто‑
лів, щоб потопчуть, то боса не піде.
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Чуднівський район
с. Троща
Записали О. Васянович, О. Таран та В. Пустохіна
23 червня 2009 р. у с. Троща
Чуднівського р‑ну Житомирської обл.
від Захарчук Хими Кирилівни, 1919 р. н.,
Шелешей Ольги Іванівни, 1938 р. н.,
Борозенної Ганни Антонівни, 1939 р. н.,
та Кравчук (Колесник) Євгенії Яківни

ІМ
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Середина ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. Як хусткою мене пов’язували, то всякі
дурниці співали. Одяг у поховальному обряді. Новий
обов’язково [одяг]. В книжці писано, що як він буде
йти на Страшний суд, щоб він був чисто вимитий і
в нове одітий. Отак у нас одівають. [Чи застібають
ґудзики?] Застібають. І обов’язково підперізують.
Покойніка любого підперізують. Ми пояси такі собі
шиєм, підперізуєм. А в чоловіка – є такі маленькі
паски, купляють... І жінок підперізують обов’язково.
Пояс повинен буть. Так прийнято споконвіку. Жінок,
які були замужем, чіпляють їм фартухи і підперізу‑
ють. Зв’язали тоѓ о вуз́ ля, куди поклали: чи в чемодан,
чи в скриню. Поклала, щоб ніхто його там не зачіпав...

Скриня моїх тіток... Вона повна-повна. Хусток там ба‑
гато. Все прилаштоване до смерті. Є в кого одягають
по-інакшому. Так, як вона повинна була на свадьбу
бути. Платтє, на голові віночок, гірлянда, «вельон»
колись казали, допіру як воно зветься, то не знаю.
Біле плаття одівали – так, як молоду... Парубка – не‑
сли гільце за ним (парубок чи дівка – то несли гільце),
так, як на весіллі носять, під час весілля. Якшо люди‑
на багата, вона кажду людину, яка прийде [на похо‑
рон], обв’язує. В мене брат – з цим були погоріли, –
то я всіх їх обв’язувала, я кажду людину, яка прийде,
обв’язувала платочком, а ті ж люди, які несуть віко,
і оті, шо копають ями, то їм плотять: дать хлібину, хус
тину, гроші, хто може давати гроші... Оці, шо віко не‑
суть, платочком перевязують, а в кінчика завязують,
хто скільки може, два рублі, завязують гроші. Це тіль‑
ки робочим людям, цим, шо несуть, а тим тільки пла‑
точок завязують. [...] Кладуть йому [покійнику] одежу
передітись, тапочки ставлять туди, якшо чоловік –
то кашкета, ми кажемо «кашкет», «фуражна», чи як
там? Сюди-туди, де подушечка, ложать. Ложать одежу
спідню, верхню, хто шо. [...] Жалоба, так і є жалоба,
платочки чорні носять і всьо. [Що роблять з одягом
покійника?] Спалюють, її не можна, шоб хтось носив,
і десь її так дівати не можна, її тра’ спалити, і попіл
виносять на воду.
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Великоберезнянський район
с. Верховина-Бистра
Записав В. Коцан у вересні 2010 р. у с. Верховина-Бистра
Великоберезнянського р‑ну Закарпатської обл.
від Федич Єви Василівни, 1928 р. н.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС  [40–60‑і роки ХХ ст.] Спідниця. Фартух. На каждий день жінки вдягали виши‑
ване «пліччя» з простого лляного полотна, вишивану
спідницю, «фартух» (але не ряшений), пілку «при
пиначку», яка в’язалась на шнурки. Підперезувались
плетінкою, яку плели із вовняних ниток («хараст»),
фарбували бузиною («базником») та іншими кольора‑
ми. Але май більше ці пояси були червоними. Святкові
пояси в’язали на ґудзики і в кінці вони мали китички.
Штани. Пояс. Чоловіки на кожний день одягали со‑
рочку і гаті з домотканого лляного полотна. На гатях
замість реміня був гачник. Його робили з вовняних
ниток або із кусків шкіри.

Ф

Е

СОРОЧКА  [Перша половина ХХ ст.] Жони носили по‑
лотняні пліччя з надшивкою. Передню частину со‑
рочки густо моршили на рамки [складки]. Сорочку
декорували вишивкою на грудях, на плечах («через
плече»), на манжетах та комірі. Найпоширенішим
орнаментом був узор «на квітки». До сорочки жінки
одягали спідницю фартух та підперезувалися поясом
(пасина) із червоних ниток. Чоловічі сорочки виши‑
вали у два ряди вздовж розрізу аж до паска. Діти но‑
сили довгі сорочки. Дівчаткам у дев’ять років давали
до сорочки фартухи.

ґудзиками, вважався багатим. У селі були поширені
такі техніки вишивки: «крестом», гладь («мотано»).
Візерунки самі собі малювали. Геометричні узори ви‑
шивали на чоловічих сорочках «гуцулках», а на жіно‑
чих – квітки. Раніше вишивали вовняними нитками.
Після Першої світової війни цигани міняли нитки на
продукти.

ІМ

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Перша половина ХХ ст.] Верхнім одя‑
гом був сірак. Сіраки носили не лише жони, але й чо‑
ловіки. Відрізнялися вони тим, шо жіночі сіраки були
короткі, а чоловічі – довгі. Дівчата мали на сіракови
через руку шафлик із сукна білавого, а чоловіки – на
галірови.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Перша половина ХХ ст.]
На голову чоловіки одягали вовняні шапки «чиплі»,
а жінки – хустята, малі і білі вовняні великі. Після
одруження кожна жінка повинна була носити чіпець,
який шили із полотна, пришивали до нього ленти та
«коцки» із дзеркала. Використовували також уплітки
у волосся (білаві, зелені, червині), які вплітали у косу.
На шиї жінки носили драбинки із бісеру, який купува‑
ли у магазинах.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [20–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. Весільний одяг молодої складався
з таких елементів: сорочка «пліччя», спідниця «фар
тух», запиначка (мала бути біла, весільна). На голову
одягали білу хустку, яку спереду зав’язували шпиль‑
кою, а поверх неї – вінок із барвінку, вівса і чесноку.
Весільну палицю «заставу» ніс перший дружба.
Записав В. Коцан у вересні 2010 р. у с. Верховина-Бистра
Великоберезнянського р‑ну Закарпатської обл.
від Шаранич Марії Юріївни, 1940 р. н.
СОРОЧКА  [Перша половина ХХ ст.] На неділю і свято
чоловіки одягали білу лляну сорочку з голубими ґу‑
дзиками, нашитими в два ряди вздовж поздовжньо‑
го розрізу. Чоловік, який мав сорочку із голубими

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [40–60‑і роки ХХ ст.] Піджак. Як жін‑
ки, так і чоловіки, в холодну пору одягали піджак «се
рак». Робили його з вовни. Вовну везли в с. Люту і там
били у ступі. Із збитої вовни получалося сукно («по‑
став»). Із нього шили сераки і зимні гаті «калошні».
Краї дівочих сераків обшивали голубим полотном, а у
старших жінок – чорним. І чоловіки, і жінки у холод‑
ну пору носили гуню («гунча») з овечої вовни. [дитяче
вбрання] Дітей одягали у такий самий одяг, як носили
дорослі, тільки менших розмірів. Називали його на
-ата, -ята: ходачата, серачата, плічата, клебанчата,
гачата і т. д.
ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Із взуття побутували посто
ли та гумаки. Гумаки кроїли з прямокутного шматка
гуми, на них робили невеликі наскрізні отвори («зміт‑
ки»), які просилювали нитки, спрядені з овечої вовни.
Ці шнурки мали назву «поволоки» або «фрамбійки».
Побутувала приказка: «Вплела ти ся біда, як пово‑
локи у змітки». На кожен день босу ногу обвивали
простим лляним полотном – онучами, поверх яких
одягали постоли і обмотували фрамбійками до колін.
На неділю онучі були з відбіленого лляного полотна,
зав’язувалися так само до колін.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Середина ХХ ст.] Дівчата
на голові одягали хустя червоного, голубого або зе‑
леного кольору. Заміжня жінка на голову обов’язково
мали одягати чіпець, із чіпця йшла лента «партиця».
Поряд із лента «партицею» на плечі звисала запле‑
тена з уплітками коса. I партицю, і косу заправляли
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за пояс, так щоб з нього звисали їх кінці, декоровані
китицями або ґудзиками із вовняних ниток. На голо‑
ву чоловіки одягали фетровий капелюх «клебанку»,
«клебаню».
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [60–70‑ті роки ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. Коли хлопець виріс і хотів женитися,
наречена («фраєрка») мала вишити йому сорочку –
«гуцулку». Якщо вона не вишила, то це означало, що
вона його не любить.

c. Княгиня
Записала Є. Гайова в червні 2003 р. у с. Княгиня
Великоберезнянського р‑ну Закарпатської обл.
від Мохналь Марії Іванівни, 1926 р. н.,
та Сегеди Катерини Юріївни, 1924 р. н.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Перша половина ХХ ст.]
На голову жони одягали чіпиць з «парадами», монис‑
том, а поверх чіпця хустку, щоб трохи видно чіпиць.
Хустка зав’язувалася під бородою на шпильку. Із чіп‑
ця висіли стрічки.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. На весілля молодий і молода одя‑
гали гуню. Ворс на гуні – «коструби». Також одягали
вінці із часнику і барвінку («весільний вінець»). Моло‑
да одягала платок поверх вінця, щоб не наворожили.
Записав В. Коцан у вересні 2010 р. у с. Лубня
Великоберезнянського р‑ну Закарпатської обл.
від Кофеля Мігеля Мігельовича, 1940 р. н.,
та Кофель Марії Василівни, 1938 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] Чоловічі со
рочки називали «гуцулками», тому що на них вишива‑
ли широкий нагрудник, який так і називали – «гуцул‑
ка». Вишивали нитками, які називалися «заполовач».
Їх розбирали, а потім вишивали. Жони носили корот‑
кі «пліччя», потом підшивали їх. Поверх сорочки одя‑
гали «ряшеник» [спідницю] та «припиначку» [фартух].
Верхнім одягом був сірак [піджак]. Він міг бути і без
рукавів. Шили сірак із сукна. Була ступа-сукновальня
у Стужиці. Із взуття побутували ходаки із шкіри [«із
кори»]. Кожен робив собі сам. Обв’язували їх шерстя‑
ними волоками. Носили також дерев’яники – підошва
дерев’яна, а верх шкіряний. Замужні жінки носили
чіпці. Поверх одягали хустки. Весільним головним
убором нареченої був вінок, який потім знімали і одя‑
гали чіпиць. Дружки теж мали вінці з пантликами.
Молодий клав на шапку фаргови [квіточки із пір’я].
Прості шапки украшали пір’ям птахи чвертка, соро‑
ки; якщо файний когут, то брали й з нього.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50‑ті роки ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. Вінок з барвінку плетуть свашки
і ладкають – перед тим, як має прийти молодий. Ві‑
нок з барвінку клали на голову глибше на тім’я, а бі‑
лий купований вінець клали на чоло. Одяг молодої:
був вшитко білий, фартух білий мав бути. На шию
клали плетене з бісеру (вузьке чи широке) монисто.
[...] Вінець у молодої лем білий, а у дружок з квітками.
У молодого богрейда – біла квітка. Дружбам давали
ручники, дружки їх перев’язували через праве плече.
[...] У старости протягом всієї свадьби в руках була за‑
става – довга палиця, на якій нав’язані різні хустята,
стрічки, дзвіночки, квіти, він нею час від часу гойкав:
«Гой, гой». Невістка після гостини дарувала няньові
сорочку, матері – пліччя, два метра полотна, сестрам –
хустя, полотно. На кунці свадьби молоду контяли,
дружба правив контя (покривали голову хусткою) і
був «Ховсковий» танець, його всі вшитко танцювали з
молодою, і тоді всі дарували на танір: «Хто із молодой
танцює, най на ниї дарує, на хусточку, на чіпець,щоб
замінити вінець». Після того, як з молодої зняли ві‑
нець і поклали на голову чіпець, а зверху зав’язали
хусткою.

солому. Поверх ходаків одягали онучі, які зав’язували
чорними вовняними мотузками «волоками». Високо
не зав’язували.

с. Лубня

Записав В. Коцан у вересні 2010 р. у с. Лубня
Великоберезнянського р‑ну Закарпатської обл.
від Кофель Палагеї Юріївни, 1924 р. н.

СОРОЧКА  [Перша половина ХХ ст.] Кажда жона шила
собі сорочки. Спочатку сіяли лен, восени (август) його
збирали. А дале з виготовленого полотна шили курті
«пліччя» [сорочки]. Майже кожна жона в селі виши‑
вала. Давно хрестиком «хресточком», потім гладдю
малювали узори. «Мидря» [нитки] купували або мі‑
няли на крумплі. Вишивали кольоровими нитками:
білявими, зеленими, жовтими... На весілля старостам
вишивали білими нитками.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [Перша половина ХХ ст.]
Із сорочкою одягали біленик [сукню], густо зібра‑
ну у «рями» та препиначку [фартух]. Поверх цього
зав’язували пояс. Жони робили пояси із заполочі –
пасина, пацина та ткані – попрушка. Чоловіки носили
спідні і верхні гаті. Спідні гаті були широкими, мали
стряпки.

ВЗУТТЯ [Перша половина ХХ ст.] Із взуття носили хо
даки із шкіри, які стягували дротом. У ходаки клали

Записав В. Коцан у вересні 2010 р. у с. Лубня
Великоберезнянського р‑ну Закарпатської обл.
від Каганець Марії Юріївни, 1930 р. н.?
та Мошак Марії Михайлівни, 1927 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Ді‑
вчата збиралися прясти чи вишивати в одній хижі. Як
хлопці йшли, ховали коліна. Дівчата ночували на печі.
Вставали коли когут запіє. Освітлювали хату скіпкою
і займалися роботою. Вишивали геометричні та квіт‑
кові узори. Геометричний узор називали «гуцулка»,
зображення квіток – «квітки», «квіточки». Дівчата
часто казали: «Ой, таку си квітку на грудях нашила».
Нитки купували у магазині [«склепі»] у жидів. […]
[жіноча/чоловіча] Жони носили пліччя. Іглицьов зби‑
рали їх у рями. На шию, поверх сорочки одягали мо
нисто драбинки. [Марія Михайлівна показала стару
конопляну сорочку, у якій наявна розпірка на животі.
Пояснення таке: «щоб шіпатися, блохи били», «дитину
годувати»]. Жони носили короткі пліччя, потом під‑
шивали їх.. Передній розріз та манжети застібувалися
на ґудзики. На чоловічих сорочках робили загинки,
шили на грудях квіти. Це були сорочки «про неділю».
[дитячий одяг]. Малі діти ходили в довгих сорочках.
В 5 років, коли вже йшли до школи, одягали такий

www.etnolog.org.ua
Великоберезнянський район

одяг, як у дорослих. Сіраки носили і влітку, і взимку.
Ходили в ступу, у Стужицю. Взувалися у ходаки. Ро‑
били їх із шкіри, яку попередньо клали у вапно, щоб
обробити. Як сковзько було, підв’язували мотузки із
коноплі. Головним убором заміжньої жони був чіпиць
з партицею. Також носили хустки дуплованки.

с. Сіль

ІМ

Ф

Е

Записала Є. Гайова у 2005 р. у с. Сіль
Великоберезнянського р‑ну Закарпатської обл.
від Тур Марії, 1920 р. н.
СОРОЧКА  [Середина ХХ ст.] «Жіноча сорочка – то ся
упліччя називає». Упліччя шили з домотканого коно‑
пляного полотна. Метр і двадцять сантиметрів ішло
на одне упліччя, хто хотів довше – брав більше. Дода‑
вали, лем, маленько по боках по всій довжині упліччя
прямокутний повздовжений клин. «Лем видите, то-то
полотно на шістдесят сантиметрів (бердо мало, лем,
десять пасем) то було вузькой, а коли було одинад‑
цять-дванадцять пасем, то полотно було широкой.
І бокові прямокутні повздовжні клини не вшивали,
вистачало ширини конопляної пілки. Переділюва‑
ли навпіл, то вже дивились, кому яку довжину треба
було. «Тогди на середині урізую, жеби скласти то ті
«загайташі» «загайтачки» спереду і ззаді на спині. Ви‑
різаю отвір на шию прямокутний. Потім ріжу «ласні».
Вирізається, лем, прямокутник на передній полі, а на
спині не вирізається. Спочатку на передній полі скла‑
даю «загайташі» (вузенькі складочки). Потім на пазусі
ріжу «ласні». Це розрізається впоперек загнута склад‑
ка сантиметрів два завширшки, і закладаються кін‑
чики. Таким способом вздовж пазухи є оздоблення у
вигляді двох поздовжніх «загайташ» [складок] і смуга
з «ласнів» [трикутників зубчиків]. Лем, їмлю на пазу‑
сі ще внизу все скріплюю ласнею поперечною. Потім
шию «защумки» [петельки] і «гомбічки» [ґудзики].
Рукав пришиваю до станка, а на плечі укріплюю пря‑
мокутними невеликими «платками» [нашиті наверх
на плечі]». Клинець [ластка] з’єднує рукав з станком.
Платок пришивають, лем, разом з рукавом, і зверху
рукав оздоблюють «загайташами» [(складочками].
Викінчується рукав широкою «обшивкою» [менжет],
вшиваний квітами, технікою «на виймання» (гладь).
Застібається на два «гомбичка» [ґудзика]. Інколи ру‑
кав викінчували гікльокованим штикуванням [пле‑
тене крючком кружево]. На спині «на загинки ся по‑
складовано» (складочки], і пришивалася ласня, «аби
не било стряпок» – обшивка вузенька. Комірчик об‑
шивався навколо горловини. Жіночу сорочку, лем,
називали «упліччя», а чоловічу сорочку кликали «со
рочка». Її оздоблювали спереду і ззаду «рамками» [ря‑
мували поздовжніми смугами] і добре «упарювали»,
«аби то-то трималось, би си не розходилось». Рями
упарювали, коли ще сорочка була не зшита по боках.

рями трималися з‑під споду (з виворотної сторони)
прошивали чотирма-п’ятьма поперечними смугами
кожду ряму. Іздівала то-то на глу, жеби стояло, а по‑
тому з-під споду вшила чотири-п’ять зашнурки. То ті
за шнурки тримали рями, якби то повтігати, то рями
розійдуться». Фартух шили з домотканого полотна.
А пошиті із купованої тканини [фартухи] називали
«біленник». «Вони були парадні, лем, на неділю». Ме‑
реживо гачкували глицею (крючок). Поверх фартуха
одягали припиначку, запиначку, збирану на «рями»,
«фалди» (складки). Фартухи вишивали під широким
поясом по зібраних рямах і внизу в подолі. У селі Сме‑
рекове фартухи називали «шурц», «хуста». Фартух і
припиначку обв’язували надовкола плетеною чи тка‑
ною плетінкою (пояс). Плели плетінку глицями з до‑
мотканої овечої шерсті, були вони черлені, викінчу‑
валися китичками. Зав’язувалися по боках, лем, ззаду.
Паси (пояси) плели так: вбили в струб сокиру одну з
однієї сторони, а другу – з другої сторони і наснову‑
вали з ниток основу для плетіння пояса. Наснували,
наснували, красненько наснували і тогди зачали плес‑
ти із середини. З середини плели до країв, спочатку в
один бік, а потім – в другий. Так шор [ряд] за шором
плели. Сіряки шили із домотканого сукна. Чоловічі сі‑
ряки майже не оздоблювалися, а жіночі обшивалися
синім купованим сатином, сукном, вишивалися ма‑
шиною вистрочкою на комірі і кишені. Сіряки мали,
як правило, полотняні підкладки (підшивки), щоб
міцніші були. На ноги вдягали бочкори, які шили із
телячої шкіри, а з овечої вовни до них робили волоки.
Із сукна, полотна ногу утеплювали внучками, які об‑
мотували навколо ноги волоками і внизу затягували
у бочкори, які мали два отвори спереду і ззаду – так
трималися внучки. Обмотувати тороками починали
зверху і йшли до низу – «так запинали ноги». Ходаки
робили із скори [шкіри] носили із онучами (із тканого
сукна), які обвивали навколо ноги. Взували на ноги в
холодну пору чижми [чоботи] «з лубами» [тверді ха‑
ляви]. Чижми були чорного кольору, купували у май‑
стрів на ярмарках.

c. Смереково
Записала Є. Гайова 2005 р. у с. Смереково
Великоберезнянського р‑ну Закарпатської обл.
від Кирлик Олени Михайлівни, 1935 р. н.,
та Кирлик Меланії Петрівни, 1939 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] Жіночі со‑
рочки – «пліччя» – були з круглою горловиною (об‑
шивка), з розпіркою збоку, порямлена на пазусі. «Щоб

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. А контят її [одягають хустку]
або її мама, або сестра. Молода до вінця йшла з розпу‑
щеним, зібраним ззаді, волоссям, а коли контяли, то
закручували його на потилиці, вдягали успуд чепець і
зверху клали парадне хустя. […] Коли молоду закон‑
тяют, та молода дає родині молодого дари – вітцьові
сорочку, матері – хустя, а кіть має брата – сорочку, се‑
стрі – блузку чи кіть шо.
Записав В. Коцан у вересні 2010 р. у с. Стужиця
Великоберезнянського р‑ну Закарпатської обл.
від Янковської Марії Степанівни, 1927 р. н.
СОРОЧКА  [50‑ті роки ХХ ст.] Жони в селі носили со‑
рочки, які складалися з двох частин: згори – пліччя,
здоли – надшувка («пущоє полотно»). На грудях ро‑
били густі рями. Рукави були довгі, закапчувалися на
ґудзик і защіпку, ззаду сорочки теж були ґудзик і за‑
щіпка. Сорочки вишивали, нитки купували у жидів.
Вишивкою оздоблювали груди, плечі, манжети («коло
рук», «пшувня»). Найважче було шити на грудях, там
вишивали хрестиком. Найулюбленішими узорами
були «квітки», «квітя». Чоловіки носили сорочки та
полотняні гаті і сукняні холошні.. Вздовж розрізу на
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чоловічій сорочці робили фалди [складки-загинки].
Гомбички на сорочці мали бути сині. Їх купували у
жидів у магазині [«корчма»].
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Перша половина ХХ ст.] Разом із со‑
рочкою одягали спідницю фартух та препиначку,
пов’язували пасину. В старших жінок пасина мала три‑
чі обійти стан, зав’язувалася ззаду. На ній були китич‑
ки різного кольору («всякої файти»). В молодих жінок
пасина була широка (п’ять-сім сантиметрів) і плетена
(техніка – просто вивертано). Вона обходила стан жін‑
ки лише один раз. До пасини пришивалися круги із за‑
полочі «всякої файти». Поверх сорочки одягали сукня‑
ний піджак сірак. Під холошні одягали спудні штани
із домашнього полотна. Верхнім плечовим одягом був
лайбик з вовни з рукавами, на руки одягали рукавиці з
вовни, а на голову – шапку із вовни. Теплі вовняні чо‑
ловічі штани називалися «холошні». У Стужиці була
ступа, у якій сукно треба було цілу добу бити, потім на
сонцю сушити, і тільки після цього можна було шити
одяг. За послуги ступи треба було платити.

Ф
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [30–60‑ті роки ХХ ст.] За‑
міжня жінка без чіпця не могла йти до церкви. Жін‑
ки своє волосся сплітали з нитками (гарастом) у дві
коси і спускали ззаду, закладаючи коси за пояс («паси‑
ну»), на якому були дзеркальцята. Поверх кіс одягали
чіпець. Дівчата заплітали косу із стрічкою – «запліт
кою». Перестали носити чіпці в кінці 50‑х pоків. На‑
родний одяг перестали носити в 60‑х pоках. Про тих,
хто носив куповане, казали: «Ходит з чорнов гузицею».

льону чи конопель нитки. Пряли їх тоненько та рівно,
щоб жодна нерівність не шкодила рухові нитки у вуш‑
ці голки, щоб вона легко стелилась на полотні. Поши‑
реним было вибілювання ниток. Досвід вибілювання
жони передавали з покоління в покоління. Напрядені
з льону чи конопель нитки для вишивання змотували
у півмотки і багато разів золили у бочках [зільницях].
У бочки складали півмітки, зверху бочки зав’язували
полотном так, щоб на нього можна було насипати
попіл із спалених дров дуба, вільхи. Попіл заливали
кип’ятком. Лугова («попелова») вода проціджува‑
лась через полотно і стікали у бочку на нитки. Після
цього нитки прали і висушували на сонці або морозі.
Впрдовж літа та зими повторювався процес намочу‑
вання та висушування ниток. Вибілені нитки нази‑
вали «біль», «білизна», «білка». Ними вишивали одяг,
часто комбінуючи із сірими невибіленими. У народі
побутував критерій оцінки дівчини-одданиці – чи
вміє вона тонко прясти білу нитку, готувати придане.
У пісні співалось: Не виспалась наша дівочка, Усю ніч
не спала, біль сукала, По горі ходила, біль білила. Та
до теї белі говорила: Ой, беле ж моя, тонесенька. Кому,
ти, будеш вірнесенька? Чи я тебе, беле, не білила? Чи я
тебе, беле, не золила? Я над тобою, беле, сиділа, І всю
Петрівочку просиділа. А я тебе, беле, шануватиму, На
великий празник одіватиму. При вишиванні могли
використовувати й невідбілені нитки із зеленуватим
відтінком - конопляні, лляні, охристі, більш тугі, по‑
рівняно із м’якими вибіленими нитками. їх за спеці‑
альним рецептом натирали воском. Тугі еластичні
воскові нитки рельєф ніше виділяли на фоні тканини
орнаментальні мотиви і відблискували. Був й інший
метод обробки сировини, при якому коноплі не мо‑
чили у воді, а стелили на стерні. Сонце, роса, і земля
сприяли тому, що з кужеля після такої обробки си‑
ровини отримували нитки з чорно-синім відтінком.
Для фарбування ниток використовували кору вільхи,
дуба, ягоди, бузину, цибулиння. Також нитки фарбу‑
вали у сажі, яка утворювалась при згоранні жиру у ка‑
ганцях. Нитки виходили чорного, дещо нерівномірно‑
го кольору по всій довжині. Жир сажі сприяв рельєф‑
ному виділенню ниток на полотні. У кінці XIX ст. ста‑
ло поширеним використання привозних бавовняних,
вовняних, шовкових, металевих ниток, бісеру. «Мені
було десять років, коли мамка дала ми полотно, нитку
та голку. Показала як вишивати новий взір, говорила,
щоб я стелила стібки дрібненькі, рівні і спрямовувала
їх туди, куди голка нитку веде. А голка мені все нитку
рівненько вела, стібками застеляла поле, розсіювала
квітки, стелила стежки, доріжки, малювала весь світ,
все, шо очі бачили.

ІМ

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [30–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. Як дівчина віддавалася, її вдіва‑
ли у самой білой: блузка, юпка («складуваник»), білі
штримфлі куповані («купчі»). На носки одягали то
панки із високими «сарами». Носки мали бути вище на
два пальці від топанок. Дівчина одягала також блузку
вишивану, яка була оздоблена вишивкою на грудях,
на плечах, на обшивці (вузенька – на палець). Поверх
блузки одягали намисто – «драбинку». Коли дівчина
йшла до вінчання, то йшла з голов головою, з вінком.
Раніше неодмінним весільним атрибутом був вінець
із часнику та трьох листів барвінку. З 1940‑х pоків по‑
чали використовувати куповані («купчі») вінки. Бабка
з родини нареченої несла до церкви чіпець («чупець»)
вишиваний, який після вінчання одягали на голову
молодої. Була в селі одна жінка, що шила «чупці» на
заказ. До весільного чіпця були пришиті три шнур‑
ки (зелений, ружовий, голубий), кожен з яких був із
різним узором. Згори на чіпці було твердое полотно з
конопель, а спереду, на чолі три квадратики із дзерка‑
ла («веретко»). Поверх чіпця одягали білоє полотенце.

Виноградівський район
с. Новоселиця
Записав В. Коцан у липні 2012 р. у с. Новоселиця
Виноградівського р‑ну Закарпатської обл.
від Богач Марії Андріївни, 1928 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [Перша половина ХХ ст.] Виготовлення тканини. Основним матеріалом для виго‑
товлення полотна, з якого шили одяг, були прядені з

Записав В. Коцан у липні 2012 р. у с. Новоселиця
Виноградівського р‑ну Закарпатської обл.
від Пелехач Марії Юріївни, 1926 р. н.
СОРОЧКА  [Перша половина ХХ ст.] У селі Новоселиця
серед жіночих робіт найбільш поширеною була ви‑
шивка. Нею займалась практично кожна дівчина та
жінка. Основними матеріалами для вишивки були
ручнопрядені вовняні та конопляні зсукані нитки
(«коцик»), зсукані сплетені шнури, шовкові, срібні
нитки, муліне, бісер, стрічки, ґудзики, корали. На змі‑
ну ручнопряденим приходили фабричні нитки. По‑
лотняний одяг вишивали переважно вовняними та
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ділок гуски, у четвер – то у середу гуски, якшо у суботу
весілля було – тоєсть ці три дні прийнято було робити
весілля. [Які є пісні, коли шиють «курагов»?] «Ой, чия
то то кураговля, што ся сночі шила? / Та най буде чия
хоче, най буде щаслива». [Кураговля одна?] Одна на
свадьбу. Дружки і дружби шили. [Де вона робиться?]
У жениха. Вечором ся збирают у жениха, роблят цю
курагов. І носит цю курагов самий ліпший друг моло‑
дого. [Як вінок молодій одягають, співають?] Співают,
бо вінок кладут на голову цімборашки, подружки. Нє,
то як фату, коли шиют. Мати, людина, котра прибит
молодицю, та й та кладе вінок, шиют. То давно, дав‑
но. Музика грає, дівчина співає сумні пісні, молодиця
плаче, бо знає, що їй буде замужество: щасливе чи не‑
щасливе. Співают такі пісні: «Ей вінку, каже, вінку та
й вінку та вінку, / Та так-ім тя доносила дала‑м за ши
рінку», – се коли вінок кладут. [Хто одягав молодого?]
Ун сам ся вдягав. [Хто пришивав косицю молодому?]
Дружка. Старша дружка. [Молода мала шити моло‑
дому сорочку?] Давніше. Вони ся обмінювали просто
подарунками. [Якими?] На гусках. До нас ходили ста‑
рости. Староста один, котрий в’їв весілля, і з тим ста‑
ростом йшли такі добрі друзі: сусіди, родичі. Уд жени‑
ха ішли до молодиці. А уни мали з собов куфер (чемо‑
дан), у тому чемодані жених [приносив] се весільний
одяг і там подарки дарив матері, батькові. [Які?] Ну,
там ко што, ко хустку, ко рубашку, ко плат такий, шо
давно то-то носили плати. А потому ішли уд молодиці
до жениха. Уд удданиці тоже несли подарунки, і пак
тамки вже, як дарили подарунки, сі і начинали шити
курагов. Дают пак там дружкам, дружбам ці косиці.
Кладут грань і куфайку (жакет) і переходят через по‑
руг. [Через кураговлю – ні?] Курагоулю теж ставлят.
То є три: вогонь – Грань (вогонь – то є ота вічність),
бо на кураговлі – вісімка, ну, а куфайка – то багат‑
ство. Ну, шоб на нюй було. Давно було, усьо клалося
на верхній одяг, шилися різні бусинки – чим більше
пришито, тим багатше. [Молодий переступає щось?]
Так же само і молодий, лиш у себе вдома. [Батьки на
весілля якось особливо одягнені?] Не відрізнялись,
файно ся вдівали. [Курагов носить старший дружба?]
Самий ліпший друг молодого [З якого боку дружбам
пришивається косиця?] У всіх біля серця, у молодого
і всіх. [Дружкам і удданиці пришивається шось?] Нє.
Дружки кладуть собі туй на бук на волоссячко таку
файну біленьку косичку. Ко живу кладе гвоздику, ко –
продают тепер всякі різні-різні.
Ей, вінку зелененький рада‑м тя носити,
Через хлопця молодого мушу тя лишити.
Ой побита головочка, побита, побита,
Не за вто вна так побита, што файно завита.
Ей, Марійко кучерява, штось файно завита,
Кулькось била целована – тулько будеш бита».
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лляними нитками. Відповідно до призначення одягові
вироби вишивали низинкою двох видів стебнівкою,
плетінкою, обміткою, кістко, ниткою поперек голки
(«кмочки») штапівкою («решіткою»), насилуванням
(«соснівкою»), хрестиком двосторонньою стебнівкою
(«плетений шнурок»), мережкою. Найпоширенішою
була техніка низина («низь»), якою вишивали складні
орнаментальні мотиви на виділених частинах одягу.
Основні мотиви, які вишивали у Новоселиці були:
ромби з прямими виступаючими ромбами («кнєгинь‑
кові»), із виступаючими назовні сторнонами, ромби
із ріжками, загнутими під прямим кутом ріжками
(«пекурівки»), ряди із виступаючих зубчиків («ріж‑
ки»). Характерною рисою вишивки є використання
ниток різних («всяких») кольорів. Найпоширенішим
був червоний колір, різні його відтінки. Вкраплення‑
ми служили жовтий, синій, чорний, зелений. Кожен
кольоровий стібок, елемент, мотив, ритм введений і
підпорядкований так, щоб досягти ефективного ко‑
лористичного акценту композиції вишивок. Іноді зу‑
стрічались вишивки виконані червоними та чорними
нитками. Сорочки, у яких вишивка розміщена на ман‑
жетах та комірах були буденними.

Ф

Записав В. Щибря 7 травня 2018 р. у с. Новоселиця
Виноградівського р‑ну Закарпатської обл.
від Вамош Наталки Михайлівни, 1968 р. н.,
Світлик Оксани Миронівни, 1962 р. н.,
та Світлик Мирослави Юріївни, 1995 р. н.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Друга половина ХХ – початок
ХХІ ст.] Одяг у весільному обряді. [Як у Вашому селі
називали молодят?] Казали «жених» та й «удданиця».
[Хто одягав молоду?] Такі люди, жони, наприклад,
мати її вдівала. Мати, бабушка. Всьо вдягала. Плаття
свадібне, весільне. [Свиту одягали?] Пак сякоє – юпка.
Давно, то давно. Давно [вдягали] подолок, ще до нашої
тямки. Я ся народила – я вже не затямила то. [Сви‑
ту, плат?] Плат, блузку. [Які були прикраси на шиї в
молодої?] Баршун. Баршун був. [Молода виготовляла
собі одяг на весілля?] Мала собі зшити дівка, яка ся
хотіла уддавати, мала собі ушити подолок та й блуз‑
ку. [І вінок з пацьорками, зі склом?] Я не знаю, утки
походило. Ці, де в кого брав ці, як то ся робило. Це
передавалось від одної дівчини до другої. [Що таке
«курагов»?] Курагов – то така весільна… То є символ
нашого весілля. [Хто його шив?] Дружки, дружби на
гусках. В день перед весіллям є такоє – «гуски» нази‑
ваєся. Збирається молодь, п’є і гуляє, і шиють ту ку‑
рагов. Там входить барвінок, із барвінка роблят таку
вісімку, саме вісімку, бо це є символ нерозлучності,
хустки там ідуть, там є такі пантлики [різнокольоро‑
ві стрічки], носовички, носові платочки давні такі. То
ся прикріпляє на боту [палку дерев’яну], то всьо об‑
шивається, і та вісімка іменно так мусить бути. Вісім –
шо вони завжди разом, молоді, шоби ніколи не роз‑
лучилися і тому подібне. То є курагов у нас. І цвяхами
б’ється, шоби воно не розпалося. Та й та палка береть‑
ся цупка, шоби її не могли зломити. І ще ті цурґалу
ви [колокольчики], що на коні. Вони на одній стрічці
були. І воно кладеться туди, шоби був звук, як тою
бутою ударять.[Раніше весілля в який день відбувало‑
ся?] Та робили і в вівторок, четвер, субота. В вівторок
і в четвер. [Тобто гуски – це десь середа?] Понеділок,
середа і п’ятниця. Якшо весілля у вівторок, то в поне‑

с. Хижа
Записав В. Коцан у липні 2012 р.
у с. Хижа Виноградівського р‑ну Закарпатської обл.
від Полешник Ганни Юріївни, 1921 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯгАННЯ [Перша половина ХХ ст.] До
жіночого одягу входили курта сорочка, «подол» (спід‑
ниця), «плат» (фартух), «ширінка» (хутска). Сорочка
з уставками, рукави вшиті, призібрані на плечі, на за‑
пясті оборка. Вставки вишивали рослинним орнамен‑
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том. Ушивали їх «за шориком» (рядочком). До чолові‑
чого одягу входили сорочка, штани («гаті»), широкий
римінь, тайстра. Вишита сорочка опускалась по гатях.
Гаті широкі. Через плече носили тайстру. У вишивці
одягу переважали коричневі, червоні та сині кольо‑
ри. «Подол» був з пришитим вишитим поясом. Внизу
оздоблений вишивкою. Плат зав’язувався спереду.
На зиму жони шили собі теплий жакет («уйош»), який
оздоблювали плетеними шнурами («горголовками»).
Із взуття носили топанки, постоли та чоботи. Голову
пов’язували купованою фабричною хусткою («ширін
ков»). У ширінці ходили як малі дівчата, так і старші
жони. Під час весілля дівчина вдягала на голову ви‑
сокий вінок, на низ уд вінка йшов шлаєр («шлайор»).
Коси спускалися у долину, на кінцях прив’язували
бантик, косиці, пантлики. Заміжні жінки заплітали
волосся у косу і викладали («вкладували») її на голові.
З головних уборів носили чорні крисані, які прикра‑
шали баршуном. Дівчата робили хлопцям прикраси із
бісеру («трондоли»), які чіпляли на правий бік криса‑
ні. Коли хлопець женився трондоли більше не носив.

СОРОЧКА  [Перша половина ХХ ст.] Чоловіки носи‑
ли сорочки, виготовлені з того ж самого полотна, що
і жіночі. Кроїли їх без плечового шва або з плечови‑
ми швами. Сорочка мала широкі рукава, під рукава‑
ми вшивали ромбвидні латки. Біля зап’ястя рукави
збирали в зборку, до якої пришивали манжет. Сягала
сорочка нижче пояса. Її носили навипуск. Ззаду та
спереду, під коміром, в верхній та нижній частинах ру‑
кавів полотно збирали в зборку і прошивали білими
нитками. Орнамент використовувався переважно рос‑
линний. Вишивали комір, плечики, манжети, низ со‑
рочки. Обов’язковим було закінчення низу – простою
білою ажурною мережкою. Комір-стійка стягувався і
зав’язувався скрученими вручну шнурами. Побутува‑
ла пісня: Ой, Іване, Іваночку, Шию ти сорочку. У комо‑
рі, на яворі. Висить на кленочку! Сорочки підперезува‑
ли шкіряними широкими ересами з двома пряжками
та тисненим геометричним або рослинним взором.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [30–50‑ті роки ХХ ст.] Чоловіки но‑
сили полотняні «гаті», зшиті з доморобного білого
полотна без з’єднуючої холоші вставки. Кожна шта‑
нина пошита з однієї-двох пілок. Ширина доходила до
80–120 см. Утримувались вони на втягнутому в «за‑
гинку» (широкий рубець, якими закінчувався верх
штанів) ручнокрученому шнурі із повісма або мика‑
ниці. Внизу штанину прикрашали бахромою («стряп‑
ками»). У селі Хижа чоловіки поверх гатей одягали і
фартух («плат»). Він виготовлявся з домотканого по‑
лотна, по периметру мав рослинний або геометрич‑
ний орнамент. Традиційним є закінчення бахромою.
Обов’язковим атрибутом була сумка («тайстра»), ви‑
готовлена з доморобного полотна, мала тканий або
вишиваний орнамент.
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Записав В. Коцан у липні 2012 р.
у с. Хижа Виноградівського р‑ну Закарпатської обл.
від Ухач Ірини Іванівни, 1928 р. н.

Записав В. Коцан у липні 2012 р.
у с. Хижа Виноградівського р‑ну Закарпатської обл.
від Батин Марти Іванівни, 1925 р. н.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–50‑ті роки ХХ ст.] Чолові‑
ки носили сорочку поверх гатей. Чоловіча сорочка
мала вишиваний ошийник. Коло шиї «морщилась».
На ошийнику було два ґудзики з одного боку і два з
другого. Крім того, сорочка зав’язувалась на тонень‑
кі плетені шнурочки («щомки») із маленькими кити‑
цями («бомбонами») на кінцях. На плечах полотно
морщено й наявна вишивана вставка. Рукав закін‑
чувався вишитим зап’ястником, що застібувався на
два ґудзики. Полотно стягувалось на голку, при цьо‑
му використовували дві нитки. Поверх сорочки через
плече носили тайстри. Малі хлопці носили довгу со‑
рочку із вишивкою на ошийнику, зап’ястях та на пле‑
чах. Коли ставали більші, то їм чинили гаті. Жіноча
сорочка застібається ззаду. Долу рукавом, посеред‑
ині, йшла вишивка. На грудях вставлений вишитий
ошийник («вишиваний пуслик»). Полотно біля пус‑
лика, на плечах та у запястника морщено. Низ спід‑
ниці («подолу») гачкований, вишитий. Плат одівався
так, щоб було видно вишивку на подолі. Пояс тканий
вишиваний, пришитий до подолу. Тканину для платів
та ширинок купували. Чоловічі гаті зав’язувались
гашником, який плели із різнокольорових ниток. Низ
гатей оздоблювали вишивкою, викладеною вузьки‑
ми смугами («портисами»). Зимою чоловіки носили
теплий уйош («москвич») з овечої вовни. Носили по
столи. Кожу носили до жида вартижити. Потім з неї
чинили постоли. Дівчата та жінки носили постоли,
чоботи, на свято одівали топанки («бокончі»). Плели
вовняні папучі, на спід пришивали підошву («тарбу»).
Головним убором служила крисаня («крейта») при‑
крашена баршоном та бісерними трондолами. Коли
й шли до церкви та на свята дівчата одягали високі
вінки, зроблені з товстої косиці. Такі самі вінки мали
й одданиці. З прикрас дівчата носили баршон на шию,
пацьорки, гусоші (гроші). Одданиці одівали гусоші і
на голову. Волосся запліталося у широку косу, нама‑
щувалося маслом і клалося шориком. У коси вплітали
«волочки», «петянки».

ВЗУТТЯ [Перша половина ХХ ст.] На ноги взували
стягнуті постоли, та зшиті черевики. «Папучі» – ви‑
плетені з пряжі, на низ пришивали пластинку резіни,
переважно для цього використовували камеру з коле‑
са. Постоли виготовляли з шкіри овець. Передню час‑
тину «постола» та п’яту моршили. У верхній частині
пробивали по чотири дірки, через які пропускали
шерстяні шнурки. При цьому ноги обмотували ону‑
чами зі старої тканини. Інколи на постоли наносили
тиснений візерунок.
ГОЛОВНІ УБОРИ  [30–50‑ті роки ХХ ст.] Головним убо‑
ром служив капелюх («кресаня») темного кольору,
прикрашений квітами, «кольоровою павою», прикра‑
сами з бісеру.
Записав В. Щибря 6 травня 2018 р.
у с. Хижа Виноградівського р‑ну Закарпатської обл.
від Гондзи Марти Петрівни, 1932 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Середина ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. [Як у Вас в селі казали на молоду?] Удда‑
ниця. [А на молодого?] «Жених». [Як одягали моло‑
ду?] У се плаття (плат), што тепер на нюй є, свита,
ну, та й подолок пуд свитой ще. [Лайблик одягали?]
Но, били й лайблики. [З чорними рукавами?] Били,
били. Такі жекети, такі кофти сяк били. [Як вона на‑
зивається?] Вуйош. Нє, то вуйош ще по-румунському
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ґлійова, такоє як шерстяноє, но не шерстяноє било.
[Барвінок ішов туди?] Барвінок не йшов, лиш сама
косиця, та й два листики клали сяк. [З чого?] То дав‑
но було, такі файні, то ще Романія і чехи були в тас,
то такі були файні зачинйні. [Хто робив косицю?] То
в магазинах купували. У нас всьо било в магазинах.
У нас давно. [Пришивали щось до шапки?] Пришива‑
ли, такий баршун, в коло баршун пришили, а такі били
пави, сяка нечорна била чараз шапку щє, а в тій пави
було ще баршун такий. [З бісеру?] З пацьорок. [Як ка‑
зали: шапка чи капелюх?] Шапка. [З чого була пава?]
Ну, я не знаю, з чого то воно було. Чорна, красна. [Не з
пацьорок?] Нєт, такий баршун як поклали через ньо‑
го, через ту паву, то так шапку стояло. [Косиця мо‑
лодому до якого боку пришивається?] На лівий бук.
[Бувало, що молодий на вінчання дві сорочки одівав?]
Нє, [одягав ту сорочку,] шо удданиця ушила му. Ми
вже вшивали сякі наші українські, а давно – нєт, давно
били такі. [Де і коли у день весілля молодий з моло‑
дою зустрічаються?] Пуд церквою. Там ся стрічат, там
ймуть ся у руки. У руки ся йму удвоє, так ідут до церк‑
ви. Платок такий куповали собі, там з платком повін‑
чають. [Чи несли свічки з дому на вінчання?] В церк‑
ві ся куповали, свічки брали у руки і так ся вінчали.
З свічков ся вінчали. [Ті свічки чимось прикрашені?]
А такой пантлик прив’язали, красний, лиш красний
пантлик в’язали, шо з дому взяли. [Як батьки молодих
були одягнені? У подолки, плати?] Як усе. Но, били,
били тоди подолки, а потому вже всьо – плаття пошло.
[Вони чимось відрізнялись від гостей?] Усі єднакі хо‑
дили в подолках. Нич, ся не перв’язували, нич. [Скіль‑
ки було дружбів і дружок?] Два дружби били і дві
дружки били. [Що вони мали робити на весіллі?] Він‑
ки уплести на гусках, курагов зшити красну, прибрали
три платки: красна, чорна, біла. [Хто носить курагов?]
Дружба старший. [Вони теж нічим не перев’язані?]
Ні. [Букетики мають?] Косицю мають. [З якого боку?]
Так само, як і молодий. [Хто їм пришиває?] Дружки
купуют і вони пришивают. [На капелюхах щось при‑
шивали?] На капелюхах не било. Пава була у хлопців.
[Дружки у що одягнені були?] Подолки, плати. [Що на
голові було?] Нич. Як було холодно зимою, то брали
платки. [Молодиці в ширінках були?] Молодиця сяк,
а в зимі брали платки файні такі. [Раніше музики на
весіллі були в сорочках і в ґатях?] Били, били. Щє й
тайстри в них били. [Дарувала молода дружкам якісь
подарки?] Дружки давали подарок. Чи платок куплят,
чи такоє штось. [Що люди дарували молодим?] Май,
бульш гроші давали, та й купували куми там матерію
якусь. Давно анґлійки били. [Молодий з молодою шось
одне одному дарували?] Удданиця сорочку давала на
гусках, а ун плаття юй купив. [Коли скидають вінок з
молодої?] На свадьбі вже. Як народ вже ся розійде, ві‑
нок берут долув. Прийде сваха чи хто, вінок розчинят
і знімуть, та на другу клали. [Як вона вже молодиця,
що з її волоссям робили?] А нічо, розчісали файно і
все, в косу, та завили в платки. [Вона тоді має право за‑
плітатися в косу?] Має. [Косу закручує?] Закручує. [Як
така зачіска трималася?] Воно так було файно заплете‑
но, як башун сяк. [Потім ширінка?] Та платок. [Чи одя‑
гає вона ту ширінку, якою перший раз її покрили?] Ну,
та бере до церкви потому. [Так не було, що її на плечі
накидала, як до церкви йшла?] Нєт. Потому, як з він‑
чання, то зачинят їй. [Хто купував ширінку?] Жених
тогди. [Дарував удданиці] на гусках, коли гуски били.
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в нас казали. Не годна нагадати. [Які прикраси були
в молодої?] Такої били, з пацьорок, баршун сяк казав.
Били ще такі рйци файний. То било, май, широкоє. То
било дуже файно вплетено. [Теж з бісеру, з пацьорок?]
З пацьорок, біленьке. [Пам’ятаєте пацьорки з дутого
скла?] Малесенькі? Ну то де, то такі били, в мене є туто
на шиї. [На голові фата?] Но нєт, то фата і вінок вер
того, такий з пацьорок, такий файний, високий такий,
сяк не є високий. [Хто його виготовляв?] То десь ми
в магазинах купували сьме то, в магазинах. [Давніше
такий вінок, як корона, був?] Ну, то так і било. Це не
корона сяк казали, а вінок – сяк казали. [Білого ко‑
льору?] Оно не біле, оно било всякого. Всяки крас‑
ні були, ще й зіркала били там сякі малесенькі, такі
файні. [Пантлик був?] А пантлики били унизу, тако
зачиняли, споду дротик, аби ся держало красно, дуже
файнив був. [Там барвінок був?] Нєт. Барвінок був на
кураговли. Такі плели на кругу, воколо кураговлі з бер‑
вінку такі вінки плели. Там цуркалави [дзвіночки] такі
били, шо так, як на конях. [Молода собі одяг шила?]
Ото ми не шили, бо то ж май старі, май давні люди
нам давали. У нас були майстрі, в них брали. [Хто вдя‑
гав молоду?] Жоночка. Жонка прийшла, оділа. Вінок
лиш учинила, таку косу плели, косу плели там з волос‑
ся. Сюди долив широка коса. А вінки на косу клали ще
такі. [В який день це плететься?] Но, чинили свадьбу
в четверь, в вівторок, то тоді плели косу. [Ця жіночка
приходила в день весілля зранку?] Но, прийшла [у пе‑
реддень] ввечірі, коли гуски били, коси сплела красну,
а потому вдень поклали вже вінок та цей шлер. Казали
шлер за це білоє. То так било, било. [Чи перев’язували
молоду рушником?] Не рушником, а платки купува‑
ли. То так – ішли двоє, не за руку ся вели, а за платок.
[Це куми вели?] Нєт, дружба йшов із удданицьов, а ці
хлопці вели удданицю. [Дружби?] Дружби, дружби, то
били дружби два. [Стрічок у вас не було до вінка і по
спині?] Та де, до осяк били, такі били файні пантли‑
ки, дулув коси били такі. [А коли шиють курагов?] На
гуску. На гусках її шили, красно чинили, а вже тоди,
як йшла ся вінчати, в село йшли, то тоди брали кура‑
гов з собов, там бубен був. [Її до церкви заносили?]
Усьо до церкву йшло, але там тихо було, не трясли.
Іще з тов курагов перехожували у церкві, клали сяк
пуд ног та перехожували. [Вдома молода ще й пере‑
ступала?] Било, било дома, било. Як іде з хижі, то так
перед хижи, перед дверь клали. [Грань клали?] І грань
клали. [Зразу усе переступає?] Усьо. [Не могло загорі‑
тися?] А нє, бо то несли на лопаті, шо сміття несемо.
[Хто вдягав молодого?] Ніко, он самий ся вдівав. [Со‑
рочку, ґаті?] Но, сорочку брали, то удданиця ушивала
сорочку. [Черес?] Черес. То не у всіх били череси. Хто
купив – у того був черес. [Сорочка навипуск іде, не за‑
правляється в черес?] Нєт, так файно стояла, як тепер
сяк українські, а доти – нєт, били звирху. Ґаті били.
Широкі ґаті. [Постоли були?] А постоли не били тоди,
коли ми били. Може, давно і били постоли. [Молодий
був перев’язаний рушником?] Нєт. [Поясом?] Нич, не
чим не був. Лиш потому, як пуп повінчав, вінчав, такі
пбнтлики – називали сяк. То куми давали тиє пантли‑
ки, убв’язували нас у церкві. [Це руки прив’язували?]
Нє, то так давали женихові у руку і удданці давали у
руку. Не перев’язували, нєт. [Хто пришивав молодому
косицю?] Лиш дружки мали пришити, бо там бульш
нич не є. Дружки, дружки. [З чого та косиця?] Така
матерія била файна тоненька. [Анґлійова?] Нєт, не ан‑
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ [50–70‑ті роки
ХХ ст.] Виготовлення тканини. Я із Воловця. В нас,
помню, ткали. Із вовни робили. [Опишіть процес ви‑
готовлення із вовни.] Люди дома держали овець. Самі
стригли, та й дома старші майже робили. Так як із льо‑
ну. Постригли, вовну вимочили. Повмивали, но вже з
порохом. Замочили у корита. У ше в [19]75 році ро‑
бились. Як повмивали вовну, та й на кудилю намоту‑
вали ту вовну саму. На веретено накручували так. То
ще краще як льон, бо воно тягнеться. Воно тягнеться,
а воно ся не розходить. На веретено накрутили його.
І так прядуть. Із вовни робили одіяла. Петики таки шо
перши робили. [Чи виготовляли шкарпетки?] Тоже.
Все зимою ходили. А ще онучі робили, але то з старо‑
го. Бо не всі держали вівці; хто мав, в’язав носки.

СОРОЧКА  [Перша половина ХХ ст.] Сорочка вишивана
по пояс. Довгих я вже не застала. Були такі «довгані»,
їх так називали. Їх робили з полотна, самі ткали. Я по‑
мню, коли ще була мала, то в нас були коноплі. Перста‑
ми ростити, то йой то вже давно було. В молодших моїх
класах. Може, п’ятдесят років тому було. Вирощували,
тоді зривали мама, і тоді так мочила, тоді висохувало,
витрушували, намотували кросна, ткали. Більшість
кросен було своїх. І тоді ж так на сонечко вибілювати.
Вони воду так ся намочить, тоді на сонечко, тоді воду,
тоді знову сонечко. Були дуже білі. Довганю робили з
одного полотна, одна лиш пілка так надівалася і тоді
розріз робили. І з боку зшивалося. То у хлопців розріз
збоку, а у дівчат спереду. На лівому плечі у хлопців. А у
дівчат спереду щоб кормити дитину. На плечах пілок,
ставочок не було. Широкий рукав без манжетів. А вже
в жінок, ви знаєте, нитки ся появили. Жінки вишива‑
ли спереду, на рукавах, на манжетах. Це була сорочка
з домотканого полотна. Вишивали різні квіти. Хрести‑
ком вишивали, но були гладдю. Чоловіча сорочка тоже
ткана, трохи вище коліна, не заправлялася, поверху
носилася. Пояс поверх одягався. Вишивані сорочки
мали розпірку зпереду з коміром. А на плечі то прості
сорочки. Вишивка мужчинська інакший узор. Мав во‑
рітник вишитий і сюда грудь. А жінка мала тільки на‑
вколо розпірочки коротенько. Вишивані були зовсім
різні. В них спереду у отак вишито, туй позбирано, на
плечах вишито. А у мужчин вортники повишивані, і
грудь до пояса вишита. У мужчин ромбікі , а у жінок
квіти. Різні кольори були.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [70‑ті роки ХХ ст.] [Опишіть
спідницю жіночу – сукман.] Воно було одним кольо‑
ром. То білі носили, чи красили їх якось. Мали одну,
то держали собі на парадну. Дома робили собі такі
плаття, купували собі та шили, із магазина. А то на
празник держали, і робили юбки-сукмани, сорочки і
вишивали. Вже як мені було двадцять з чимось років,
вже не ткали, вже рідко хто ткав. Коли я вже помню,
уже всякі були. Лляні були. Китайський шовк був.
Я вже виросла в парадному. Кремплінові плаття
були. Олімпійки були. Я мала їх, тато дуже балував.
Він нас одівав, креплінові платті, махерові светри,
все у нас було. [Який одяг носили чоловіки?] Носи‑
ли як такий і тепер, штани кльоші. То широкі шта‑
ни донизу, така тоді мода була. Жінки носили такі,
носили кремплінові. А билі ще вільветові. Перше
були при нозі, так як тепер уже носять. А потім пере‑
йшли на кльоші. Я ше вчилась тоді ж в університеті,
уже [19]76 рік був, вжесь ми кльоші от тоді носили.
І були ше з крепліну, і шерстяні носили. [Чи був одяг
дефіцитним?] Дєфіцитноє, но можна було. На базарі
купили за гроші. А гроші були, можна було. Ми за‑
можньо з татом жили, могла собі купити. Потом пла‑
тили, я була інженером винодєлія, платили, і я одіва‑
лась дуже файно. Шо була мода, то в мене всьо було.
[Опишіть дитячий одяг того часу?] Своїх я вже, так
як тепер, вже все мали. Пеленки мочили самі із мар‑
лі. В магазинах купувались байкові, і прості, то все
купували. Ми ж марлеві ще мочили, прали їх. [Що
одягали на хрестини дітям?] Ми шили парнюхи самі
собі. Одіяльце такоє. Парнюшок білий брали. Дитину
в нього повивали. Я маю роблений, зшитий і виши‑
ваний спеціально. Я давала робити, на трикотажці
це все мені обробили, там була така машина. А потім
вже все купувала дітям в магазинах. [Чи ходили в на‑
ціональному одязі?] Нє, не ходили. Тепер вишиванки
такі носять до школи. А всяк не ходять. Тепер то ку‑
плять і вишивають. Я наприклад, годна вишити сама.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [30–50‑ті роки ХХ ст.] Низ жіночо‑
го одягу, юбка, ну, то пілка. Пілка та передня, так си
зав’язує ззаді, а сукня ззаду. Стара пілка була не вовня‑
на, то на Міжгірщині було більше з вовни. А тут була
ткана, конопляна. Спочатку пілка була білого. А потім
було чорне, голуба, зелені були. А сукня ззаду. Вони
загорталася, така рясна і ззаду повишивана. Візьмеш
сукню а тоді поверх того ту пілку. Вони зав’язувались
на шнурочках. Кольору різного: червоного. Ниже
юбка була і по ній узорчики. А ще мужчини ходили у
білих таких широких штанах. З тої ж матерії. На ве‑
сілля так ходили. Мужчини мали широкі пояси. Пояса
з того суконного полотна. Поясок на узелок завязку‑
валося. Ширінки не було.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [30–50‑ті роки ХХ ст.] Теплий одяг то
гуйоші. То такі давні піджаки. То вони із тої твердої
матерії. Я навіть не моржу вам поснити. Білого ко‑
льору. Воно було поясне з рукавами. Був комірець
складений, невеликий. Кожухи то пізніше, коли мали
вівці. Коли заріжеться овчиню. Обробляли. Тепер на‑
зивають як дубльонки. Кожухи були і до війни. Зверх
матерією то май більше на Міжгірщині, а в нас менше.
Хто мав вівці. А хто ні, то в гуйошах.
ВЗУТТЯ [Перша половина ХХ ст.] І такі були закачувані
чоботи. Фабричні. А до того колись були дерев’яники.
Із дерева. Вопше дерев’яні, у них всьо з дерева було.
Такі давні люди то всьо носили. То люди кожен сам
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для себе робили. Тоді нич не продавали. Тоді появи‑
лись чоботи високі, були закачувані, так гармо шкою.
Чорні такі. З лика не робили. Постоли були, але не
пам’ятаю. З соломи нічого не робили. Капці почали
плести, коли вівці були, щоб вдома по кімнаті ходити.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [30–50‑ті роки ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. На голову одягали жінки... коли
свадьба, то їм давали таку червену косинку. Закривала
все волосся і чорна платина зверху. То вже після весіл‑
ля. А до весілля такі платини такі парані. Дві коси, і в
коси заплітали бантики. Такі різні: червоні, сині. Ши‑
рокі і вузьки. В кого які є. На дівчину одягали білило.
Такоє біле полотно. Тоді клебаню. Клебаня чорна. Це
як крислатий капелюх. Нарізався барвінок молодим.
То перед свадьбою. Свахи ріжуть, віночки плетуть.
Молодій вішали, мала клебаню і свою тим, а моло‑
дий свою. А дружки такий гез з барвінка на грудях.
А дружби тоже так мали. Ну, а зверху були такі тоже
пілки, сукні, парані. І були вести. Це така вишивана
безрукавка. Було всьо у квітах вишите. Таке шерстяне.
З двох пілок: задньої і передньої, приталена, без ру‑
кавів – «веста». Різного кольору була. Гладдю вишита.
Вишивані сорочки, пілка, сукня.

і в дружки. Такий мали одяг. [...] Весільний одяг. За‑
рукавники вишиті... Це ще не так багато, як вишива‑
ли тим дорослим молодицям. Ті мали мати багато на
рукавах. Там такі сорочки, така вишивка в одну нит‑
ку через одну. що я цьому році вишивала із сорочки,
на рушник відшивала узор, то я ледве те бачила. Так
дрібно. Я його на всі сторони крутила, щоб добре роз‑
гледіти, де та нитка має йти. У нас вишивали менше
хрестиком, більше вишивали – у нас казали «низина»,
а у літературі то йде, як «низь». [...] Ще під час весілля
молодих посилали за водою з відром, коли вже платки
пов’язали. [...] Вони йшли до молодого, несли до моло‑
дого подушки, придане несли, якщо то не була корова.
Корову потім віддали у вівторок. Потім ще подарун‑
ки: молодому сорочку дарували. І молодий на другий
день був у тій сорочці вже. Потім батькам – батькові
і матері сорочку дарували. [Це вже від молодої для
молодого?] Так. Потім його батькам. Батькові теж со‑
рочку. Колись так було, що сорочки дарували. Матері
дарували хустку або відріз якоїсь тканини на спідни‑
цю, на плаття. А тепер... плєд. [...] Як було десь там ве‑
сілля, так ми у вікна виглядали, як молода одягнута,
яку хустку має, – це цінність була, сорочку. У нас на‑
зивалася не хустка, у нас називався «плат». Платина,
то вже було буденніше, а до церкви у неділю мали плат.
Причому той плат мав бути америцький, з Америки.
Коли Колумб відкрив Америку, гуцули вже верталися
з заробітків. Не було тих великих, що носили на схід‑
ній Україні, з такими великими китицями. У нас роз‑
різали на чотири. То вже у пізніші часи. А до того часу
були інакші. Мама прийшла у невістки і не мала такого
плата. Татові сестри так трохи дивилися, що у неї нема.
Потім вона поїхала і купила у Мукачеві на базарі плат.
[...] [Молоду у що вбирали?] У білу сукню. До церкви
вінчатися мала йти у білій. Називалася білинник. Це у
нас називалося пілка [фартух], це натуральний шовк.
У музеї є сукні моєї прабаби, котру вона отримала на
весіллі. Тій сукні понад сто років. Вона з такого полот‑
на домотканого, біла, але прикраса ручна була, уни‑
зу – мережка. То ми називали «білинник». І пілка теж
була біла, називалося – катран білий, або ще червоне.
Бабуся вінчалася у тисяча девятсот двацять шостому
році. Вона так зберігала той білинник і той катран, що
вона нам наказала, що як помре, її у тому похоронити.
І вона у тому катрані була похоронена, і у вишиваній
сорочці. Вона інакше не хотіла. Вона сама вишивала.
[Що таке «катран»?] Це та пілка, але якщо воно біле,
нарядне, стильне – то катран. А то називалося «веста».
Її могли робити навіть із сукна. [Це наче безрукавка.]
Вишита. Вишивали не хрестиком, а гладдю. То була
така тонша нитка, то були спеціальні нитки. [Які час‑
тини сорочки вишивали?] На грудях, і на спині вона
мала, тут – посередині лопаток. Вона застібалася, але
не починаючи під грудьми. То було таке літнє вбрання,
а на зиму мали з шерсті – черстяну нитку ткали, но вже
називалося, з білої тканини – уйош
тканоє. Але то була
́
така тепла одежина, то у нас переплетено з мадьярами,
у нас не може бути так..., то було з рукавами. Одяг у поховальному обряді. [У якому одязі хоронили?] В якім
ходили, а таке і одягали, в костюм. [Костюм – це те‑
пер, а раніше?] Щоб були сорочка, штани прядивні.
І ноги були босі, хіба якісь носки були. Бо не вбували.
Це тепер обувають. [...] [А нема такого звичаю, оце ви
сказали – рушники під нього кладуть, а нема такого,
щоб одяг запасний клали?] Клебаню кладуть. [Що таке

Ф

Записали О. Боряк та Н. Гаврилюк 24 листопада 2008 р.
у с. Верхні Ворота Воловецького р‑ну
Закарпатської обл.
від Шусти Марії Іванівни, 1941 р. н.,
Шусти Надії Михайлівни, 1964 р. н.,
та Калитич Віри Іванівни, 1931 р. н.

ІМ

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [20–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. У нас кажуть: «Свадьба сорочку зна‑
йде». [З чим ходили кликати на весілля?] У нас нічого
не носили, а на Івано-Франківщині, я бачила, там не‑
сли цукерки у платок загорнуті. [...] І у ті часи молодий
мав прийти у першій половині дня. Я ще була навіть не
в весільному платті, а мій чоловік уже був під воро‑
тами. [...] [Які подарунки?] Для молодого обов’язково
несли сорочку. І та сорочка мала бути розстібнута.
Щоб дружина його так добре не тримала за горло. За
тим дивляться. Є там спеціально, хто за тим дивиться.
[...] Батьки клали кожух під ноги коло порогу, коли вже
переступали в хату. Ото мали стати на якійсь верхній
чоловічий одяг. Я ставала на татів піджак. У нас вівці в
горах розводили, і з овець одяг, то верхній одяг кида‑
ли обов’язково. [...] Знімали фату. То білило, що я вам
казала. І той капелюх з дзвінком, з тим її повели до мо‑
лодого і пов’язували платки. [Хто це все робив?] Ста‑
роста знімав. Тоді у минулому у нас в’язали два плат‑
ки: один так пов’язували на чоло, червоний, на чоло і
зверху червоним. Білих у нас не носили, на відміну від
України. На Івано-Франківщині я бачила різні, а у нас
здебільшого червоні були у молодих, а у старших, уже
в літах жінки – чорні носили. А коли вдова була, то ту
червону знімала і пов’язувала чорну так на чоло – те‑
пер хлопці, байкери, пов’язують собі хусточку. [...] У не
так було, тепер же молода відкрита, і він її прикривав.
Мав капелюх, вінок з барвінком і квітки там вплете‑
ні. І в дружки так. Та квітка називалася «боґрейда».
Квітка була, там мусив бути барвінок. Це як брошка...
[...] [Це у молодої брошка?] [Розглядають весільну фо‑
тографію] У всіх чотирьох – в молодого, і в молодої,
і тато мав теж. Прикріплена до піджака. І в дружби,
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клебаня? Шапка така чоловіча?] Шапка чоловіча. А ще
кладуть жоні платину запасну. А як замовляли, то
кладуть ще й пілку запасну. [Навіщо запасний одяг?]
Аби там мала у що ся перевдіти. [Батюшка не заборо‑
няє такого?] Нє, нє. [...] Було такоє, шо умер молодий
хлопець, то хлопцям платки пов’язували. [Чи було таке
раніше?] Було. Було. Коли дівчина молода померла, то
дівчата вбиралися в білі пілки, вишиті сорочки і чорні
платини. Чорний – то то смуток.

Іршавський район
с. Доробратово
Записали В. Іванчишен та В. Юрченко 8 вересня 2018 р.
у с. Доробратово Іршавського р‑ну Закарпатської обл.
від Сухана Івана Івановича, 1926 р. н.,
та Кучини (Сухан) Марії Іванівни, 1960 р. н.

Ф
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ [40‑ві роки ХХ ст.] Виготовлення тканини. Колопні сіяли так як пшеницю,
жито на городі. Сімня було. Жизнь заставила газдовати.
Потом як колопні достигли, треба було брати, в’язати у
файні снопи, і на озеро. Покласти на озері у воду, при‑
класти, і воно там укисло, його вдалося облупити. Во‑
локно вже було. А потому, била така телниця, вишкід‑
ляв і другою «рукою» (як деталь телниці) бив, аби поло‑
мати ото волокно. І вже можеш тягти з нього ту пряжу.
Волокно. А пак жони в зимі сидять і прядуть нитку,
мотають на веретено, далє на клубок, далє на кросна.
І кросна, там у них бердо, і вже було полотно. Ткане по‑
лотно. І так сама жона узрізала і пошила плаття.

ли, як достигло. Далі його гажили, перетикали, пряли,
і так йшли ткати. Кросна були такі, і в нас ще вони
живуть, там у няня. Вони взяли участок тай справили
хижу, ти й пак май я там жила. Сіяли [коноплі] так, як і
мак, розсіювали. Піддобрували. Пак розсівали, a в селі
то ми колопні казали. Вони такі билі, тоже їх скоє, тоже
їх мочили пак по ярках. Ями так увібрали та мочили
там. Пак то сохло. Із того ткали полотно, верети, під‑
стілниці були з того, вшитко було з того. [Скільки часу
вимочували колопні?] Кілько днів вже позабувала, вже
як подавалась, м’якоє ставалою. Сохло, а потом його
товкли так. Перетовкли із тих колопнів, стало такоє,
як нитки, полотно. Потім пряли, то називалось «куди‑
ля», і кросна. [Опишіть, як колись пряли?] То з коло‑
пнів брали такі тайки, а на тих тайках нав’язали. Нит‑
ку пряли, слину слинили на нитку і тягли, і то веретено
так оберталось. Так крутили. Далі ішли як нитки. Далі
сновати, вже далі ті кросна билі, пак полотно правило.
[Як рахували нитки?] То було спеціально, то як снова‑
ли. Клали на чотири їх, чотири вугли і так посновали.
Вони знають кілько там витків роблять. Як посновали,
одразу клали в кросна, знали, хто стільки клав. На тих
кроснах був відділок, де мали вшитко набирати. Уже
там не тре було лічити. Вже були узори, то вже лічи‑
ли на узорі. І так ручники робили, чи скатерки, чи со‑
рочки. Там бердо, то вже коли били нитки. Не було ні
мила, ні пороха, нич. А там попіл, така бочка, накла‑
дуть того. Пачмаг верет вшитко, попіл поспора, так то
вариться. І тим заливають, і то пак там мутить. І так
підуть на ріку полокати і так бити. Такий був правник.
Райбачка і тим правником били. І розстеляли на поле
на сонцю і сонце білило. Ціле так життя йшло. З того
полотна довгого шо ткали шили.

ІМ

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [50–60‑ті роки ХХ ст.] Петики були білі,
в зиму. Ходили в них, воно ворсисте, вже в п’ятдесят
років, я помню як ходили. [До 50‑річного віку люди
ходили в петиках?] Тепер старих нема, а раньше каза‑
ли, вже п’ятдесят років, вже всі в петиках, старі бабки,
в темних хустках. Тепер всі молоді. В основному були
темні хустки, много було темного. [У чому ще ходили
взимку?] Робили кожухи, лайбики. Варжили з барана,
допустим. Були такі, шо дуже знали, аби зняти вовну.
Із робили з тої кожі лайбики. Жона вділа, і чоловік удів.

ВЗУТТЯ [30–50‑ті роки ХХ ст.] [Опишіть взуття, у яко‑
му ходили колись.] Топанки були. Постоли були. Люди
знали, із ската, із резіни урізав. Закрутив кривулю, де
нога впереді іде. Там же ремінці на ногу прив’язав. Так
було йти легко, хоть де, хоть на гору у ліс. А нич не
було, шо обувати. Ще було із липи, тополі, такі були
люди, устругали. Ногу туди забивали, але коли пак
іде, то нагризе. Я ходив в деревлянках, був малим.
Ото мене як ісказить, я як стану і вержу [як нагризе
дерев’яне взуття, стою і плачу].

с. Загаття
Записав В. Іванчишен 8 вересня 2018 р.
у с. Загаття Іршавського р‑ну Закарпатської обл.
від Маринець Марії Андріївни, 1931 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕНЯН ОДЯГУ [40–50‑і роки ХХ ст.] Виготовлення тканини. [Чи сіяли коноплі для виготовлення
полотна?] А геж, дома сіяли так у городі. А далі мочи‑

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [40–50‑і роки ХХ ст.] «Оприч» казали
на ціле плаття. А так сукман. Спідниця – «гобмін» ка‑
зали. Спідниця та була, туй гачі, з того була спідниця,
як і тепер. А верх – то рукави, так як і тепер плаття.
«Сукня» і «сорочка» називались. [Чи вишивали окремі
фрагменти?] Білоє було. Хто хотів та й вишивав собі.
Мали много вишиваного. Було таке, шо молодь зачала
була шити собі, вшивали. На рукавах вишивали і про‑
сто на сорочці. Хрестиком. На полотняному полотні,
шо прясти, все вишивали хрестиком. [Які орнаменти
могли вишивати?] Квіти, листки, виноград. Мак на
рукавах. [Коли йшли до церкви, чи на празник, що
одягали жінки?] То мама, було все чистоє, пак і ще
сукман, з такого полотна, що ткалося. І як баба, вже
та й не старий сукман, і обшивка туй і туй. Завісилась,
і так ходила до церкви, і вседки.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [50‑ті роки ХХ ст.] [Що одягали восе‑
ни?] Гуні мали. Петики, то з вовни, і купували. Його
не правили. Туй ці петики не робили, на базуні. Воно
як кобат, пальто, а то був такий петик. Чорні такі,
я помню, давні. Із барана –то парадноє було. То й те‑
пєр беруть, мода така. То не ткали дома. І тепер іще
бетельгеми йдуть на Різвдо колядувати так. І вшитко
от беруть усе. Айно йдуть колядувати до хижі з звон‑
ками, то на Святий вечір. Та й зимою в нім ходили.
ГОЛОВНІ УБОРИ  [50–60‑ті роки ХХ ст.] Хустка. [Які
хустки мали жінки?] То було з полотна хоть якого. Май
чорні носили. А були такі платини шо молодьож, на
цяточку білу чи просто. В магазинах купували. Їх не
робили самі. Платини були на білі цятки, вичавіла така.
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[Як зав’язували хустки?] Так як тепер. Попід бороду.
Як тепло – то назад, а як студено – то вперед. Раньше я
помню, їдну завивали одну хустку сяко, а їдну поверх
неї клали, на другу, і робили ат сяк, ріжком. [Чи ходили
незаміжні дівчата, жінки в хустках?] Котрі не віддані,
коли студено, то завили, а до церкви не йшли.
ВЗУТТЯ [40–60‑і роки ХХ ст.] Деревлянки, з дерева ро‑
били. Носила вйойком з дерева. [З якого дерева ви‑
готовляли?] З ясіньового, майстер видобував. Брали,
удовбав там, всьо вайно закруглять, і так ми у тім до
церкви йшли. [На замовлення виготовляли?] І кожен
собі тото робив. [У такому взутті і чоловіки, і жінки
ходили?] І чоловіки, всі люди ходили в тих деревлян
ках. Мало хто багатий був. Чоботи були, а то й босі
ми ходили ціле літо. А в зиму в деревлянки та й усьо.
І діти до школи. [Яке взуття було взимку?] В дерев‑
лянку внучу закрутив та й пішов. Онуча то полотно.
Хоть із светра, хоть із чого брали, і називалась «ону‑
ча». Їх раньше солдатам робили.

с. Негрово

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [50–60‑ті роки ХХ ст.]
[На голову що вдягали?] Шляпи якісь. То були клеба
ни, солом’яні шляпи, і баранячі. [Що носили жінки?]
Платки. [Як замотували хустку?] І назад, і наперед,
і під бороди. [На голові зав’язували вузликом?] То то на
Україні, так баби хвостика з чопиками, з хвостиками.
[Чи відрізнялися заміжня жінка від незаміжньої?] Вже
чорний платок мала, бо вона вже жона. [Святкові якось
відрізнялися від буденних хусток?] Бідно жили, то не
мали такі святкові, може один, два – більше не мала,
а котрі багаті, то мають [То відрізнялися багаті від бід‑
ніших?] А тепер хіба не відрізняється. Ти нарядна така,
то видно, що він бідний, немає ніч, тяжко було жити.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [60‑ті роки ХХ ст.] [Яке у Вас
було весільне плаття?] Як я заміж виходила, то були
такі, як тепер молодиці, таке було в 65 році, таке як
тепер, біле плаття, фата була. [З якої тканин?] Такої
як тепер. Шовкове плаття і фата. [Віночок був?] Був з
паперу, білий папір, зробила паперову квітку, вмочила
у свічку та й зробила. [На ноги яке було біле взуття?]
Хто які мав топанки, мав парадні. [Як Ви маленькі
були, як вдягали дитину?] В [19]66 році мала сина,
та не мав повзунок, не було, купляла білу матерію в
цвіточки, такі були, та пошила халатик – так ходив.
Вже у [19]68 році з’явилися повзунки, розпашоночки,
костюмчик, пішла на базар – у нас у Мукачево був ба‑
зар, що в неділю – як баба, що свої не доносили діти,
та продавали, донька не доносила, то я купила, бо в
магазині не було. І бабака понесла на базар, виросла
онучка чи внук, – понесла, чи шапочку понесла, чи
светр, ползуноки чи колготика, і я пішла і взяла, і він
носив. [Як Ви були маленькі, у що вдягалися?] Одне
платтячко мала до школи, трусики і маєчко і в’язала.
Одягла стареньке, а до школи мала чистеньке. [В шко‑
лу ходили однаково в формі?] Була вже форма. [Мама
не шила платтячка дитячі?] Шила, купувала матеріал
і пошила платтячко, топаночки. Йшла до школи –
іду боса, а в школі вдівала. Були папірові. Купила собі
за десять копійок сандалі, за тридцять копійо – другі
сандалі та пішла у воду, а сандалі мої... І я боса...

Е

Записала В. Юрченко 8 вересня 2018 р.
у с. Негрово Іршавського р‑ну Закарпатської обл.
від Васько Ганни Михайлівни, 1946 р. н.

[Онучі намотували?] Намотували. [Під шнурки чи в
чоботи? ] Хто як ходе.

ІМ

Ф

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ [40–50‑і роки ХХ ст.] Виготовлення
тканини. [Раніше ткалося полотно? ] Так. [Як це воно
ткалося, що сіяли льон чи коноплі?] Колоплі були, сія‑
ли, дальше плели осенью, як вже позабирали туда, туда
до ноября місяця. Вони мочили у воду, стояло дві не‑
ділі, дальше висушили, дальше пішли пряли руками і
поснули, і в ничильниці брали, і сама ткала з мамою,
навчила мене. [Що ви ткали?] Полотно. [Що це таке?]
Полотно чи перину (плахту), бо раніше були плахти,
таке на постіль стелили, рушники, доріжки ткані. [Со‑
рочку не ткали?] Мама сама знала сорочку і брюки по‑
шити, покрасили на чорне, на зелене, якоє хотів.
СОРОЧКА  [50–60‑ті роки ХХ ст.] Сорочка була дов
га, а мужикам була коротка, така як рубашка тепер.
А жінки плаття собі шили, блузки, тоді білизні спід‑
ньої не було. А знаєш, як раніше жінки ходили? Ввзяла
собі ткану тряпку, перев’язалася, та сюди булавками
зашила та й так ходили, коли треба було, а коли і так
ходили, то хлопці зиркали та дзеркала клали. [Це коли
було?] У [19]50‑х, у [19]49 році, та й скоріше ще було.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [50–60‑ті роки ХХ ст.] [Що вдягали по‑
верх сорочки?] Піджак, такі петики, як казали, гуні,
кожухи були з барана довгі, і безрукавки були. [Якого
кольору ці кожухи?] Білі. [Чорні не були?] Як чорний
баран, є чорний баран чи коричневий баран. [Вибілю‑
вали, щоб біленьке було?] Дрова палили, попіл сваля‑
лися, намочувалися і на воду. [Золили?] Золили. [То
це була шкура така чи нашивали ще тканину наверх?]
Шкура баран, ну який баран. [Чимось прикрашали,
орнаменти були по ньому?] Ні, просто.

ВЗУТТЯ [50‑ті роки ХХ ст.] Такі постоли носили.
І дерев’янки такі з дерева, були сапоги, топанки з дере‑
ва. [З якого дерева?] Букового, смерека, смерека була
легка, а бук міцний. [Вони якось кріпилися до ноги?]
Ніч, просто взувалися і все. А були з кожі тоже роби‑
ли такі постоли [З якої кожі?] Не знаю, така кожа була
і шили [Шнурками зав’язували до самих колін?] Так.

Міжгірський район
с. Верхній Бистрий
Записали О. Боряк та Н. Гаврилюк 28 листопада 2008 р.
у с. Верхній Бистрий Міжгірського р‑ну
Закарпатської обл.
від Бойчич Гафії Юріївни, 1935 р. н.,
та Блинди Калини Олексіївни, 1959 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [40–70‑і роки ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. Староста знімав віночок з моло‑
дої, і накривають червлену платину тоже, молоду
нaкривають платом... А давно велика така платина, то
клали білило. Та й вінці плели із барвінку, такі файні
такі, і вішали на вінці. А тото білило кладут на молоду,
а далі вінок кладут. А тепер нє... У білоє ся вберали.
[...] Як вінчалися, йшли пішком, та грають, такі спе‑
ціальні гуні нароблять. Сорочки – напереді маленько
протягнуть. Спереду був розріз. Вишивка була на ру‑
кавах. І на зап’ясниках вишиют. Поділ сорочки не ви‑
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шивали. [Кольори]: червоний, зелений, синій. Поверх
сорочки вбирали камазолькy, – так, шоб шнурувати
файно. Мама шила з такого тоненького, якого файно‑
го. Брали давно спідниці. Пілки файні снурками, черв‑
лений зелений такоє файноє. На голову – платина,
у коси заплетені пандлики, позав’язує такоє файноє
Старша жінка, яка вже віддана була, на голову клали
волосся. [На ноги] і постоли були, і такі біленьки...
Були такі блузки із вовни – жилєтки.

с. Ізки
Записав В. Коцан у червні 2011 р.
у с. Ізки Міжгірського р‑ну Закарпатської обл.
від Феєр Гафії Семенівни, 1936 р. н.,
та Микулинця Юрія Васильовича, 1941 р. н.

Записала О. Боряк 26 листопада 2008 р.
у с. Лозянський Міжгірського р-ну Закарпатської обл.
від Пойди Федота Васильовича, 1930 р. н.,
Пойди Олени Григорівни, 1929 р. н.,
та Мужко Любові Іванівни, 1930 р. н.,
родом із Вороніжчини (у с. Лозянський проживає
з 1963 р.)
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [30–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. Вирубають вербу, і на ту вербу пере‑
гнуть платину, раз – білу, далі – червону, клали вінок,
прив’яжуть. Таку файну курагов зроблять. І з тим ма‑
ють іти за молодов. Зранку убрався молодий, і пішов
за молодою. [Одягав] костюм у нас, така файна шля‑
па – крисаня, сорочка, стани, ботінки. [...] Вінок клали
на ту крисаню, на шапку, коли сиділи за столом, тоді
клали йому вінок, і молода косицю таку приткаткува‑
ла на костюм. І на молоду, коли вінчалися. Таки косич‑
ки з барвінку зроблят, молодому, да кумам з барвінку,
такі маленькі косички нароблят, да много – то і мамі,
і молодому, молодому май файно, а сьосьо май усякі,
май малі. Не так, як тепер, куповане усьо. З барвінку,
файно усьо. [...] Колись то вінчають, то піп хусткою
білою накриє, а потім вінок покладе, вверх білої хут‑
ки. [...] [Що у посаг давали?] У мене не шитко було.
Покривці, туряні, вовняні простині, сорочки.

Ф

Е

ГОЛОВНІ УБОРИ  [30–50‑ті роки ХХ ст.] Ушивані чепці
виконували різні функції. Так, у молодої, яка йшла до
вінчаня, на вінку кріпились вісім-десять вишиваних
кольорових пантликів, а після вінчаня залишалось
лише дві-три. Це засвідчувало, що молода ставала за‑
мужньою жоною. Кількість пантликів на чепцьови,
барвистість їх вишивок та матеріал, з якого вони ви‑
готовлялись, вказували на заможність дівчат, а оздо‑
блені вишивкою і бісером «партиці» (стрічки) з купо‑
ваної матерії у заможних жінок засвідчували про стан
сім’ї. З чепцьом пов’язано й ряд обрядів. Люди казали,
шо жона свій весільний вінок зберігала всьо життя,
аж до смерти. Коли жона помирала, з чепця знімали
різнокольорові вишиті пантлики і заміть них кріпи‑
ли чорні. У такому чепцьови жону й хоронили. Кро‑
ме чепців, всюди в Закарпатті дівчата і заміжні жони
пов’язували голови кольоровими хустками. У дівчат і
молодих жон вони були яскравих кольорів.

такі із кожі – постоли. Такі робили із кожі на вихідний
день, а з резини на робочий день. [Гумові в ці часи,
а Ваші батьки, мабуть, не знали таких?] А‑а… Ми вже
май не знали, обуві тєпєрь вдосталь. А прийшов на
Сівер [19]59–[19]58 года, та це в отаких то «банках»
пішов на Сівер (у постолах) в Архангельську область.
Та два дні побув, а далі пішов чесно в магазин та взяв
валянки, а постоли – в огонь, у ватру. Замерз на соро‑
каградусному морозі.

ІМ

Записав В. Коцан у червні 2011 р.
у с. Ізки Міжгірського р‑ну Закарпатської обл.
від Янчик Мар’яни Федорівни, 1939 р. н.

СОРОЧКА  [Друга половина ХХ ст.] Сорочка, сукня, фар
тух, хустка оздоблювались вишивкою геометрично‑
го орнаменту. Люди їздили на заробітки в Угорщину
і звідти привозили заполоч. За одну зиму ціле село
могло повишивати собі сорочки новими кольорови‑
ми візерунками. Жунське вбрання загалом було поді‑
бним, проте в деталях оздоблення та вишивки розріз‑
нялось. Так, жіноче вбрання з сіл Прислоп, Завадка,
Тітківці, Торунь, Великий Бистрий, Майдан, Сойми
відрізнявся від жіночого вбрання та вишивкою від сіл
Ізки, Келечин, Річка, Репинне. За деталями оздоблен‑
ня одягу вирізнялися також села Новоселиця і Голя‑
тино. [30–60‑ті роки ХХ ст.] Натільним вбранням жон
была суконна безрукавка «лайбик», яку називають
«келешка». Вона не була оздоблена вишивкою.
Записали З. Гудченко та Н. Гаврилюк
26 листопада 2008 р. у с. Лозянський (присілок Собки)
Міжгірського р‑ну Закарпатської обл.
від Собка Федора Васильовича, 1932 р. н.,
Собко Калини Іванівни, 1937 р. н.,
та Ломин Василі Олексіївни, 1921 р. н.
ВЗУТТЯ [30–50‑ті роки ХХ ст.] А постоли – обуванки,
ремінчика із гума… Гума така била із колес (з каме‑
ри з машин). А рано – кожані із такими гондзюбками,

с. Присліп
Записали А. Момрик та Н. Гаврилюк
25 листопада 2008 р. у с. Присліп
Міжгірського р‑ну Закарпатської обл.
від Сіромана Олекси Федоровича, 1933 р. н.,
та Скічки Марії Юріївни, 1942 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [30–80‑ті роки ХХ ст.] Виготовлення тканини. Пряли, лен сіяли, пряли, терли,
полотно робили і вручну шили і машинок не било.
В ручну. Коноплі або льон. Із коноплі май міцної було.
Май крепкоє. З льона май слабкоє. З любого дня сіяли.
Коноплю вибирали, а далі мочили. Викопували таку
яму, і там вода натікала у ту яму. З землі натікала. То
там мочили, а далі пак сушили. А далі пряли. Вся сім’я
робила. На терлиці терли. Куделя, шо пряли. Костри‑
ця не пам’ятає. Терли прядиво, далі щита була така,
чесали, а далі пряли руками, або на куделях з отаким
колесом.. А руками на веретено. Така палка була, і там
прив’язано мотузком то то прядиво, а звідти микали.
Були дні таки, коли не можна прясти. Протів худоби
ти що тото казали. В празник Аннино зачаття, девя‑
тий четвер, Андрія. Такі празники, шо не можна було
прясти. Та попрядуть, та й винесуть. Ще до того було
треба мотати такоє мотовило та тоти нитки, а далі
щи мочили, виварювали нитки тоти. Май біле полот‑
но било. Потім вони як тото ще й пак снували, такі
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були снувальниці та й снували, а далі були кросна та‑
кії. В кажній хаті були свої кросна. При союзі ще то
було. Ще й тепер тчуть дорожки. Тепер уже нє, а оде
ще й недавно ткали дорожки. Дорожки з шерсті овець.
Пряли ще й тепер прядуть, носка плетуть ще й тепер.
Светери, кофти плетуть. На куделі. Веретеном нє, те‑
пер тільки-но на куделі. Ну а далі плетуть. На кроснах.
Горизонтальні. Та там бедро там прибивають. Тепер
уже не тчуть, бо тепер уже є всьо купити, а давно, то те
рубашки бувало... Ще бувало напрядуть та фарблять,
фарбу купували та красили. З дерева фарбу не роби‑
ли, купували. Полотно вибілювали. Коли вихором по‑
крутило, то нічого.

ГОЛОВНІ УБОРИ  [Перша половина ХХ ст.] На голові
носили. Бували такі наушники, були тільки вуха за‑
крили. А зверху капелюха. Із сукна якогось. До войни
то робилось. У нас казали «кресані». З крисами були.
Купували. Робили й самі. Валенки нєт. На голові плат‑
ки. На голову так, а поперево отак плат. У молодиці
таке так було зшито. То як називалось – «молодиця».
А дівка лише платок носила.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [30–90‑ті роки ХХ ст.] Одяг у
поховальному обряді. [Для померлого] все нове має
бути, все нове. Ну, колись говорили, моя свекруха
говорила, в чому вінчалися, то той одяг берегли на
смерть. [Крім одягу що ще складають на смерть?] Ну,
ставлять під голову один рушник, під ноги такий.
А потом кладуть йому біля голови рушник такий,
аби там утирався, носовик. Хрестик на шию. А жін‑
ці хустки. [Скільки хусток?] Дві, три. Одна на голові,
друга – під головою, а третя – біля голови.

Е

СОРОЧКА  [30–50‑ті роки ХХ ст.] На свято чоловік но‑
сив сорочку. Сорочку робили. Різали полотно на дві...,
тут зшивали (на плечах), рукави зшивали. Манжети
зшивали. Пришивали отдільно ворітник. Переднє і
заднє пришивали до рукавів. Зшивали вставочки...
Жіноче шось там не однаковоє було, бо тото так од‑
різнялось, я не знаю як. Чоловіче вишивали. Розпірка
зпереду була. З боку не було. На лівому плечі розпірки
у нас не було. Зпереду вишивали давно. До самого по‑
ясу вишивали. Усякий разний узор. Жінки по гори‑
зонталі і на рукавах шили, чоловіки на рукавах шили.
У жінок усюди, квіти там. Квіти чоловікам не шили.
Ромби, квадрати. Різні нитки такі. Сорочку заправ‑
ляли в штани. Навипуск не носили. Жіночу сорочку
інакше шили, не так. Збиралося біля шиє у зборочки.
Воротників не було. Сорочка до пояса була. У малих
дітей були довгі. У старих довгих не пам’ятає.

туди по Україні. У нас з берести не робили нич. Такі
гвіздки робили підбивати. Була шкіра, було деревляне
копито та на копито, та кілом пробивали, а за тим тоті
гвіздки деревляні з берези вбивали. Чоботів довгих не
було. Онучі робили. Носки плели, в’язали вдома. Дав‑
но в’язати вміли. «Капці» називали. Висота – хто які
хотів. До колін були і до кісточки. Називалися капці.

Ф

Записав В. Коцан у серпні 2014 р.
у с. Присліп Міжгірського р‑ну Закарпатської обл.
від Кривки Марії Василівни, 1935 р. н.,
та Головки Гафії Миколаївни, 1929 р. н.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [30–60‑ті роки ХХ ст.] Штани спершу
були полотняни, з полотна. «Гаті» називались. Бачма
ги. Були як звичайні штани. Гаті були на мотузці, так
затягалось. Ширинки не було. Бачмаги вже не затяга‑
лись мотузком, вже ремені були. У ногавицях. Бачма‑
ги верхні били, а спідні гаті. То був фартух а то була
пілка спереду. Фартухом обмотувались і завязувались
а пілка тота лише отак тільки спереду була. Фартух
красили всяким кольором. І синіми ягодами красили.
Спереду пілку красили. Полотняна. У нас поясів ши‑
роких не було.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [30–50‑ті роки ХХ ст.] Сукно робили.
Валяли. Войлок не робили. Поверх сорочки з овець
робили і з тої шерсті пряли, ткали, а далі носили у сту‑
пу бити. Там било під Боржавом, там під тойм горов
там била. Носили. Та с того пак шили. Такі на зиму
жакети шили. То називалось «сукно». Бунти – то без
рукавів. Плели, в’язали, з баранів робили шкіряні.
Шерстю успід. Та той й тепер так. Кожухи були. Без‑
рукавка – бунта. Поверх їх вишивали лиш у нас нєт.
А там, де вишивали... В Івано-Франківській вишива‑
ли, а в нас – нє. Так прості та й були. Кожухів не було.
І з того сукна, шо я говорю, гуйоші робили. Ворітник
видкладався, не стоячий. Рукава, манжети були. Пря‑
ме було, на поясі не розходилось. Сіре, не дуже біле.
Кожухи не носили.
ВЗУТТЯ [30–50‑ті роки ХХ ст.] На ноги ходаки робили
і з свині. Шов зверху по носаку тримався. Із єдиного
шмата шкіри. По великому пальцю шили. Підошв, ка‑
блуків не було. То то при мадярах били. Була шкіра,
було дерево, а до дерева гвіздками прибивало шкі‑
ру. Ходаки сами робили собі. Шевця на селі не було.
Лапті з липи май робити, а у нас липи не було. Ато

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [Середина ХХ ст.] Давно май
більше было однобарвних вишивок (чорні, сині, чер‑
воні, бордові, жовті, зелені та іншими фарбовані нит‑
ки). У домашніх умовах нитки фарбували лушпин‑
ням цибулі і шкаралупою горіха; корою дуба, вільхи
чи смереки; сажею. Чорний колір отримували таким
способом: сажу смерекових дерев розчиняли у воді,
замочували у ній нитки і довгий час виварювали, а під
кониць у розчин додавали оцету і закріплювали ним
колір. При фарбуванні ниток виварюванням, їх колір
обов’язково закріплювали оцетом, якщо цього не ро‑
били, то колір з часом вицвітав.
СОРОЧКА  [30–50‑ті роки ХХ ст.] Жіночий одяг скла‑
дався із многих частин. Найголовнішою з них была
морщена сорочка. Після Другої світової війни морще‑
ну сорочку замінили блузки з коміром та вишивкою
рослинного взору технікою гладі. Сорочка-блузка
була короткою.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ [30–50‑ті роки ХХ ст.] До сорочки
жони вдівали спідниця, яку називали «фартухом».
Його морщили. Рідко спідницю вишивали. Вона спе‑
реду застібувалась на ґомби. Складки спідниці закрі‑
плювались у поясі. Поверх спідниці спереду вдягали
«півку» (фартух). У нас у селі были півки червоних,
бордових, чорних кольорів та зеленого кольору з
фабричними косичками. Півки шились із куповано‑
го полотна. По нижньому краю півки могли вишити
єдну смужку дрібного взору. Поверх півки не в’язали
пояс. Вона зав’язувалася тонкими шнурочками з того
ж полотна. Півки оздоблювали покупними тонки‑
ми кольоровими стрічками та чіпками (мереживом).
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Старий та новий одяг жона зберігала у коморі, вхід до
якої був з вулиці. У коморі одяг держали на жердці.
Півки били складені вчетверо по вертикалі, що дозво‑
лило утримувати вертикальну структуру бігльованих
(прасованих) складок півки. У верхній частині пів‑
ка обмотувалась, зав’язувалась і зберігалась у підві‑
шенов за допомогою шнурочків на кінцях пояса. Так
складки фартуха залишались рівними і прямими.
ГОЛОВНІ УБОРИ  [30–50‑ті роки ХХ ст.] Головним убо‑
ром жон били білі полотняні вишиті хустки, у нас у
Прислопі їх називали «перемітки», «плати». Обично
це білі квадратні тонкі полотна з покупної матерії.
В одному із кутів хустку вишивали «обміткою» [глад‑
дю за контуром малюнка]. Візерунок хусток був рос‑
линний. Хустки вишивали їх власниці. Проте рисунок
візерунку наносила жінка, яка вміла малювати.

с. Торунь
Записав А. Момрик 28 листопада 2008 р.
у с. Торунь Міжгірського р‑ну Закарпатської обл.
від Головки Калини, 1937 р. н.,
родом із с. Присліп Міжгірського р‑ну

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [30–50‑ті роки ХХ ст.] Наверх сороч‑
ки та була така безрукавка камазолька. В інших селах
так само називали. А далі був гуйош з домашнього сук‑
на зроблений. Камазолька з двох пілок і зшивалася на
плечах. Уставок не було. Такі були спереду копчики, як
зараз у жінок на лівчику. Вишивали вже так, а більше
така проста, така чорна. Чорна, або з зеленої матерії.
І вишивали пак при послідку, альбо пацьорками. Лєнти
на то не шили. Коли уже в зимі, то гуйош вдівали.

Е

СОРОЧКА  [40–50‑ті роки ХХ ст.] Сорочка була ко‑
ротка до коліна. Давно не носили нижче коліна. Со‑
рочка була давна окрема. І вишита май сюди. З двох
робилась частин. Та й рукави... Збиралося по шиї, як
зшивали, тут сі сходилось на плечах. Отак було круг‑
ло усяк. Розпірка була на заді, на плечах. Спереду не
було. Рукави пришивалися до самої шиї. Дві пілки
пришивались до рукавів. На рукавах манжети зби‑
ралися. «Зарукавка» називалась. Обшивали зарукави
та в збиранинах над грудьми. Ззаду нічого не шили.
Ґудзик пришивали та таку петлю. Та такі дві ущіпки
робили та зав’язували. […] [Чоловічу сорочку] так
було пошито, почти як тепер шиют. На плечах по вся‑
кому робили. Був воротник – «галіль». На вихідні так
робили, а на робочу то обшивку робили. У обшивки
розпірка спереду. Рукави пришивали по-всякому. До
плеча, а у жінок до шиї. На кінці рукава був зарукав,
але він призбирувався мало. Навколо шиї у чоловіків
не призбирувалось. Вишивка була спереду до пояса.
На рукавах і за рукавах не було. Якщо шилося за га‑
лільом, то галіль був вишитий. Вишивка жіноча – то
шили квіти, а чоловікам вишивали низином або хрес‑
тиком. Інші узори... Як вам назвати: чотирикутники
геометричні. Сорочку запасували за штани. І жіноча
заправалялася, і чоловіча.

не було чим красити. Чорницею. Якою краскою краси‑
ли, якщо була. А далі купували полотна чи червоного,
чи чорного та нашивали такі лєнти. Май сюди вузьки.
А там по іншим селам май широкі. У Прислопі вузькі.
Усякого кольору. Широкі лєнти туди – в Новоселиці,
в Голятині. Мало було відрізняло, шо можна було по‑
знати. Вишивали і фартухи, коли появилося біле по‑
лотно, то по білому вишивали. Пояси давно були такі
вовняні. Були широкі, а далі вже вузькі. […] Широкі
пояси, як у гуцулів, рідко в кого були. Шкіряні з клеп‑
ками – то Гуцульщина. Звідти можна було купити. […]
Штани «холошниця» називалися – з полотна, а спідні
«гаті» називались. Із клоччя. Трималась – мотузок
був. Розпірка збоку була у чоловіків на холошницях.

ІМ

Ф

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [40–50‑і роки ХХ ст.] Довгого одягу по
коліна не було. Пальтів не було. Відлог, каптура не на‑
шивали. Обшивали чорною матерією май воротник
і рукава, а інших селах так не робили. А туди ще по
плечах сюди кривульку якусь пришивали і якісь жеби
[кармани] робили, то мало шо відрізнялось. Кармани
робили вертикальні. В учителя з Новоселиць кармани
були пообшивані, а в нас так нєт. А жеби були. Чоло‑
віка я так не тямлю. У нас на жіночих були бічні скісні
жеби. В інших селах цього не було.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС  [40–50‑і роки ХХ ст.] Колись
можна познавати по одежі. В каждом селі інша була
ноша. Чимось мусіли сі відрізнятись. Ся вбирали жін‑
ки. Були такі фартухи. Одяг однаковий, з однакового
полотна, але не так собі пришивали давні жони. Бо то
нетака била ноша, як тепер, а єще були такі двойні.
[…] Була в неї свита єдна, а ту бив такий фартух. […]
Фартух був єдин. Довганя – то лиш в дітей була, а до‑
рослі не носили уже такі довгані. А туй була така піл
ка. І до боків опасували. А під нею та свитка була, фар‑
тух. Фартух був зшитий, позбираний, як та сорочка.
Замотували. Спереду було вузко, а ззаду рясно було
позбирано. А тут спереду клалася отака пілка. Колись
робилося та полотняна така. У всяку фарбу. А далі, як
було полотно де купити, то купували ся собі. Фарбу‑
вали чорну чи червону, хоть яку, ягодами чорними, бо

ВЗУТТЯ [Перша половина ХХ ст.] Самі пряли вовну із
шерсті з овець. Самі робили. Пряли, далі ткали отак
як обикновєнноє полотно. І далі ще носили... якісь
були ступи, тото ізбивало. Та з того шили мужикам
холошні та й гуйош. А гуйош був і в жінок... У жінок
холош не було, хіба що капці плели якісь. Шерстяні
вони були, до коліна. Вище колін не робили. Альбо
по кісточку. Колір який був: білий, сірий. Та однакове
було всьо. Без полос. Волоки ще були. Робились із ни‑
ток тоже з вовняних і з чорних, на два персти, на три.
І вдівалися ходакі таки. Отакі носки були. Бували ті
волоки, ходаки, плетінки. Волоки – це те, що в хода‑
ки одягались, тканина, в яку замотували ногу. Ходаки
робили з кожи. А потім і з резини із скатів. По вели‑
кому пальцю зшивали. Прошивали перед кожу, посе‑
редині порожньо було, і ту назаді зшивали. І одягали
на волоки. Підошви не було. Такі рівні. З дерева взут‑
тя колись давно робили при мадярах. Деревляники.
Тілько подошва деревляна. До неї прибивали кожу.
Металічними прибивали. У жінок не було тих дерев
ляників. Тільки ходака були прості постоли. З липи
не робили, але чув шо так роблять. Із свинської кожі.
Взимку холодно та носки вовняні плели та парфянки
до них. […] На ногах як і в жінок носки. Ходакі такі
самі. До мадярів тілько з кожі носили. […] Валенки,
з волоку ніколи не було. Лише сукно робили з вовни,
гуйоші. Сірі тай білі май більше. Зверху одягали чоло‑
віки гуйоши.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [40–50‑і роки ХХ ст.] На
голову дівки платину носили і під шию зав’язували.
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Всякому могли зав’язувать. І дівки, і жони зав’язували.
Дівка може ходити без плати, а жона ні. Або тепер
ходят і всі без плата. Чепець був лише на празник на
великий, а молодиця була два плата носила. Один
одягався так, а другий сяк. І на кінцях такі китиці на‑
роблять. Дві коси давно робили. Дівка. Коли косу по‑
всяк носили, але лиш заплітали. В інших селах були
гуні більші такі, нав’язані нитками. До коліна звисали.
У нас менше. Дітям таке робили. Дівчинка мала лише
довганину і все. […] На голову була така з молодого
ягняти така шапка, зшивали. Шапка, як ковпак була.
Низька, в подобі як у козаків наших. Невисока. Не
було ткані, повністю кожа була і всьо. Білі були, чор‑
ні. Крислатих капелюхів не носили. […] З соломи ка‑
пелюхи не робили. То коло Хуста так роблять, у нас
того немає.
Записала О. Боряк 28 листопада 2008 р.
у с. Торунь Міжгірського р‑ну Закарпатської обл.
від Пінзур Калини Михайлівни, 1929 р. н.,
Дикун Ганни Андріївни, 1933 р. н.,
та Жаби Федора Федоровича, 1940 р. н.

м. Мукачеве
Записав В. Іванчишен 10 вересня 2018 р.
у м. Мукачевому Закарпатської обл.
від Бобонич Надії, 1955 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕНня ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ [50–70‑ті роки
ХХ ст.] Виготовлення тканини. Рушники маємо
[19]50–[19]60‑х років, це і ще я пам’ятаю, я робила
то – бабці помагала на таких кроснах. Вся сировина
намочується у воді. Вона розбухає. Ця батальня, то,
наприклад, як конопля чи льон, вона пом’якшує. Така
січка, сікли волокно. Зверхи прибивали на ній, шоб
воно пом’якло. І тоді на чесалко, прочісується, коли
вона мокра. Якої консистенції хочте: або на тонке...
шо ви хочете отримати. Наприклад, якшо мішковину,
значить вона буде грубша. Це вже клоччя буде з че‑
салка, вичесані такі. А якшо для плаття, то вони тоже
твердоваті, і ці нитки тонші. Потім прядилка, напря‑
дають, і воно йде на котушки. Маємо вертялку, вже
на ній вимірюють ті нитки, залежно міряли від до‑
вжини кросна, і наскільки регулятор. [Як вимірювали
нитки?] На ті вертялці є спеціальні дірки, зубрини.
І коли ставили, вже жінки знали метраж, скільки на‑
кручено ниток. В кроснах, значить, виставлені ничал‑
ниці і бердо. Маємо тут човник. І йде котушка, на яку
намотували нитку. Бердо, в нього ставляться нитки,
які хочемо ткати. Ми як набрали нитки, а човником
проходимо через кожну ниточку. І ниточка проходить
з човником. І педалями витягують. Педалі для закрі‑
плення нитки в ткані. Ми човником пройшли нитку,
але її треба закріпити. Принажив, і отак затверди́ти
його. І от бердо з човником працюють, щоб нит‑
ка не спуталась, вона проходи між ними. Мали ру‑
бель, як зараз утюг. Його мокрим накручували і так
вибивали.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [30–90‑ті роки ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. Гроші віддають молодій у фату,
а миску розбивають. Золотий танець кончився. Тому
він і золотий, що гроші збирают. І тоді молоду за рукиі
до комнати [ведуть]. Там знімають з неї фату. Старос
та знімає фату та на дружки кладе – на одну, на дру‑
гу. [...] Давно, то були чепці, се венчальні. Були такі
пандлики кольорові – червлений був, і голубий, довгі,
до пояса [стрічки]. Така шапочка, кругленькоє,
і воно
́
обвите було полотном. То на чепець клали платину,
червону чи білу, а далі кладут на молодув. Зав’язували
[...] Молодиця така, кликала, мати ходила, і ще й я
ходила. Чорная така була, і китиці наробила, то так
чотири – дві горі були, а дві – так убиралися. Давно
ходили жони у тім... Боже, не можна було без плата!
Щоб чоловік не вмер скоро! То так робили, не дай Бог
через поріг без плата переступити, особено вінчата.
Було білило – такий кусок білененого, так бервінком
пообшивали файно, така хустина велика, півпрости‑
ні – десь подібно, а з‑під червоного плат такий черво‑
ний, а поверх того – біле, а поверх того вінець клали.
І то білоє пообшивали листям з бервінку. То кликали
білило. Воно білоє було, таке файне! [...] А ще молодий
і молода мали ґуні коцьоваті, білі, з овечої шерсті. І в
тім обов’язково молода і молодий мали бути, хоч вліт‑
ку, і до церкви в тім ішли. А як повінчались, розбира‑
лися, а так ішли до вінця – так файно грали! [Брали]
нові, білі, але після того тим користувались. Кажна
молода мала ті гуні білі. […] Одяг у поховальному обряді. Купуют одяг новий, і колись старалися, аби но‑
воє було. [Для жінки] – півка [фартух], як вінчалася
у чепці, так тот чепець убирали, плат червоний, бі‑
лий – як дуже стара, – чорний. Так ся держали, у чому
вінчали убират: і сорочка, і півка червона [...]. Зараз
такого не є. Най попробуй – як віддавалась, тендітна
була! (сміються). [...] [Як молода незаміжня дівчина
помирала], їй плели вінок, i хлопець –вінок. Вбирають
як молодого і молодий, так убирают – коли б женився
[наче до свадьби]. І вінок, і біла сорочка. Так, все фай‑
но. [...] [Одяг померлого] дають бідним. Тепер не дуже
і беруть, а колись брали.

Мукачівський
район

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Гуня. [50–60‑ті роки ХХ ст.] Зберігаємо
у нашій колекції одьожки, що одягали в [19]50– [19]
60‑ті роки. Тут костюми маємо словацький, угор‑
ський, румунський костюм. Маємо гуню, але хто знає,
шо це не оброблена гуня. Наприклад вівцю обстригли,
і наткали ту шерсть іменно на цю куртку. Шерсть на‑
стояща. Був плащ. і шерсть ткали на нього. Чому так
робили, бо сохраняло тепло. Наприклад, баран міг і
зимою перебити на снігу. І в дощ він так не промокав.
Це робили ті, хто пас худобу. Шерстяні штани менше
були, а більше гуні робили. Маєм і гуню оброблену.
[Чим відрізняється?] Воно валяне було. Воно не вши‑
те, а валяли сукно. Тут не говорено, де саме це робили.
Костюм і дома робили. І зара є швеї на роботі, і вдома,
хто знає де саме пошито.
ВЗУТТЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Раньше ходили у цих
дерев’янках. І ше ті постоли, такі обвиті. Посто‑
ли були більшість із тканини, ткані. З тканого того
приспособлювали собі на ногу. [З чого робили під‑
ошву?] Вся була полотняна. То вони і не дуже довго
носились. Більше босими ходили. [Що взували взим‑
ку?] Такими тряпками, казали «внучами», і взували
постоли.
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

с. Бобовище
Записала В. Юрченко 10 вересня 2018 р.
у с. Бобовище Мукачівського р‑ну Закарпатської обл.
від Болдижара Дмитра Миколайовича, 1950 р. н.,
та Болдижар Світлани Василівни, 1950 р. н.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Перша половина ХХ ст.] [Що було з
верхнього одягу?] Гуня у моєї баби по батькової лінії,
тоже така гуня була. То носили ще особливо за Ав‑
стро-Угорщини і за Чехословаччини ще носили, але
вже було розвинена культура, то запроваджували і в
нас, то вже гуні вже рідко, може старі люди, може до
корови чи пасти корову коли. Дідо стареньки, коли
студено, то брав тоже, пас корову, студено було, то
дуже практично, то з бараньочої вовни, і легкоє, дуже
тепло. Немало кого приваблювало. Застібалося, рукав,
як пальто, не було комірця, на мотузочок коло шиї.
І чоловіки, і жінки носили, більше чоловіки, ну і жін‑
ки, коли студено було, як зимою.
ВЗУТТЯ [30–60‑ті роки ХХ ст.] На ноги плели бочко
ри, були двоякі з кожі, ці різали і плели. То хороші,
бо кожа є кожа, з кожі свинячої, бараняча чи теляча,
висушували, то добрі. Були такі плели тимчасові з ку‑
курудзяного пір’я. Що лущиться. З них плели. Воно
не рвалося. Коли було сухо, тепло, то нормально.
Як я ходив до корови, дід знав плести, так радувало,
я носив літом, на ноги. Вже не пробив ногу, а так босі
ходили, і корову пасли, і в школу ходили. А тепер я
тоді міг ходити хоть куди: і стернянка, і корову пас‑
ти.Коли дощ і болото, то воно розлізало. А бочко‑
ри – то вже діло було ремені з кожі, ми носили. А ще
були з дерева, дерев’янки, то вирізали з м’якої поро‑
ди обачно із верби, липи, смереки – ну, як ложки ро‑
блять, так приблизно міряли, який розмір, вирізали
дерев’янки, –у нас в школі в музеї були, то там вже
можеш вдягнути шкарпетки (називали «штрінфлі»).
Плели самоткані з вовни – то діло було, то вже не мо‑
кло і тепло було. Ще одягали на ноги онучі. Як солдати
в армії, я служив, тепер вже майже не носять, тепер
портянки, добре зимою. [Що носили під спідницею:
гольфи, шкарпетки, носки, колготи?] То штрінфлі,
а штрінфлі йшли сюди, а тут підв’язували, прості, теп
лі, пізніше капронові були, баба одівала.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [Перша половина ХХ ст.] Виготовлення тканини. [Домоткані сорочки як виго‑
товляли?] Кросна були, станок ткацький, у нас многі
жони ткали, у нас дома був, мама ткала. Сіяли коноплі.
[Чи сіяли коноплі на городі?] На городі в нас були, бо
горобці відганяли. Коли вони стигли, тоді косили сер‑
пом і мочили у воді в потічку. У нас потічок – чистень‑
ка вода, мочили, потім цим вичісували, потім сушили,
потім нитки робили, пряли кудиля, нитки у клубки
такі робили. Були мотовила, що намотували спеціаль‑
но з тих ниток, кросна, там берда, ничильниці, чов‑
ники такі з тих ниток [намотували], збивали їх, ткали
полотно, воно було білоє, хотіли – фарбили. [Нату‑
ральні фарби використовували?] Да, то дощ піде, то
ростікалося. Ткали дорожки купяли всякі червоні,
сині, жовті, з старого красиві дорожки. Ткали пулки,
вишивали жони, рушники такі, у нас кажуть «пулки»,
з білих ниток, білі нитки намотувалися. І з тих ни‑
ток ткали полотно білоє, і вишивали на тому, пізніше
продавали в кліточку, шо видно, коли голку, то дуже
важко було на тому вишивати. Кума наша знала і тка‑
ла. То були майстрині, не всі жінки могли[ткати].Хто
мав кросна, то вважався заможним. Хто мав, і не всі
то вміли робити. [Жінки разом пряли?] Називалося
«вечорниці», пряхи. Збиралися дівчата. Наприклад,
мама жила рядом і розказувала, що п’ять, шість, де‑
сять з села пряли куделі, хлопці на вечір приходили
допомагати. Там ворожили, всякі сміхи робили; клу‑
бів не було, танці, на вечір каждий свою любувалися.
Зимою [сиділи] допізна, бо зимою вечір скоро, то зи‑
мою було, літом ніколи не було – такі зимові пряхи,
посідєлки, вечорниці. На куделі навішувалися клочі
тако, требу було знати, моя мама то знала, то так ве‑
ретено мало ходити швидко, швидко, такі були прял‑
ки з колесом, що механічно, то були такі, що ногою
кивав, і воно намотувало. [Робили нитки? Вони були
товстіші й тонші?] Всякі, треба пальцем, як зробиш і
ниточки. [Пригощання були на пряхах?] В основному
господиня. Так могли і хлопці принести паленки.

як йде на город, щось кладе туда. До половини такі.
А у нас називалися вони «платяники», або «катран».
Були карманчики, одівали жони, йшли у город рвати
фасолю, лопатки рвати. Наша баба, як знала казати:
«Порядна газдиня має повний катран з городу літом
принести продукції і огірки».

СОРОЧКА  [Перша половина ХХ ст.] [Які були ткані со‑
рочки?] Білі жіночі і чоловічі, вишивані. [Тут зібрані?]
Мали свої орнаменти. [Вони були довгі?] В школі там
є музей. Якби піти до Лохова, там музей. [Що вдяга‑
ли на сорочку?] Спідницю обов’язково, спідниці були
такі білі, спудні. Воно від сорочки йшло довге, воно як
плаття, довга сорочка, тоже такі рукавчики, простоє
полотно, не хімія, а натуральне, не домоткане, а ку‑
плене – то пізніше, а раніше, то домоткані.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [60–70‑ті роки ХХ ст.] Тоді фартухи
носили жони. [Це простий повсякденний?] Простий.
Жони, вони мали такі фартухи, старші, вони мали такі
фартухи на повсякденно і мали такі виходні. Вони
мали ще катрани. То не фартух, то передник, коли
весілля, гостина, то хазяйка катран одягала, спереду,
щоб не замастити плаття, рятувало одяг другий. Пе‑
редники були, красиві, робочі були, і тепер є. Хазяйка

ГОЛОВНІ УБОРИ  [40–70‑і роки ХХ ст.] Чорні хустки
носили жони, але я не носю такі чорні, я ще одягала‑
ся так, в світлі. [То це до якого року носили такі чор‑
ні, темні хустки?] Та й жони і тепер носять, не зовсім
чорні, темні. [Які чоловічі головні убори носили?] Ка‑
пелюхи, «клебан» у нас казали. Плели і солом’яні, як і
тепер є. Були з шкіри, як дермантіну щось похоже, то
вже купувати треба на зиму, заможні. Бідняк – мали
якісь шапки, шапки мусіли мати, якісь шапки, а так
капелюхи: як вдягнув, вже великий, отакий…. [Жін‑
ки що вдягали?] Платки, чорні старші вже одягали,
квітчастих не було у дорадянський час. У моєї мами,
відколи я помню, такі чорні, темні. Хустку вдягали, як
йшли до церкви, тепер по-совремєнному, як плаття,
то і хустка до того плаття. По кольору підбирають. Як
молодьож хустку не носить, так в городі не носять за‑
раз. [На зиму були теплі хустки?] Як шарф широкий
жінки брали. [Щоб по дві хустки вдягали?] Ну у нас,
якщо холодно було, то теплу вдягали, а ще вдягали.
А ще одягали, у нашої мами, його мами, кестимани.
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Воно по розміру такий великий, воно було як кара‑
куль. Воно не хутряне було. У нас була вчителька, такі
модниці в селі, то собі шили костюми з того чорного
[кестимана]. Воно смотріться хороше, бо тут піджак
такий тут тоже висять, піджак і юбка, воно такоє на
осінь, на весну ранню. Кучеряве такоє. Сама основа
чорна. Накидка, я знаю, як правильно, як правиль‑
но, великий «кестиман» називалося. Хустка – по ру‑
синськи «кестиман». То слово зайшло, може, з мадяр,
може австрійське, наш край мав всякі слова.

Обрядове вбрання Одяг у весільному обряді.
[70‑ті роки ХХ ст.] [Якою була весільна сукня?] Коли я
виходила у [19]72 році, то вже брали на прокат плаття,
а так пошивались, просто з білого полотна та й всьо.
[Як називалася тканина?] Таке простоє, не було не ат‑
ласноє ніяке, прості такі білі плаття пошивали собі і
всьо. У мене було вже з мереживом. А на голову була
фата. Плели такий віночок на голову, і такий був до‑
вгий-довгий, то було з нейлонового полотна, і дівочка
з хлопчиком позад несли, а так вже лиш такий до зем‑
лі. Яке плаття було довгоє, така і фата. А вже коли моя
сестра виходила заміж, то вже було короткоє плаття,
такоє коротке. [Простеньке?] Нє, гіпюрове. [Носочки
якісь одягали?] Були підколінки, і жони носили «фу
сиклі» називалися, такі носки – то жони до церкви усі
йшли у фусиклях або у підколінках. То були прості, як
тепер носки: короткі і довгі – то всі жони носили або
якийсь празник, коли до церкви йшли. [То купували?]
То купували, а ні, то в’язали, багато жінок в’язали,
у [19]70‑ті роки. [Що ще в’язали, крім носків?] Плат
тя в’язали, кофти, безрукавки. Такі мастєриці були –
ніде не вчилися, самі вчилися.
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ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Перша половина ХХ ст.]
[Що ще було в тій скрині з одягу?] Чоловічі і жіночі
сорочки, взуття, якшо новоє, клали туди, гроші мав
відділення, прикраси на виходний. [Які прикраси мог
ли бути?] Намиста з дерева, з камінців, червоні, сині.
Туди клали «на виходний» кажуть, туди клали кра‑
щий одяг, шкафів не були таких, як тепер. Як дівчина
виходила заміж, то придане давалось. Моя мама, на‑
приклад, вийшла заміж на це місце (тоже бідні батьки,
три сини мали). Коли мама йшла за невістку, то бать‑
ки дали приданоє, якісь гроші, заголовки, подушки,
перина – то вкриватися, постіль саморобні робились,
не такі як зараз, хто багатший, то давав багатшу часть
приданого, а хто бідний, то… Було що і не було, нема.
Це було у дорадянський час.

була. [60–70‑ті роки ХХ ст.] Одіяльце такоє, і ті жони
вишивали руками, а так вже була така машинка, що
вишивала, але тоже руками жони руками самі виши‑
вали. [То це купували такі для дітей?] Самоє шилося.
[Продавали ці майстрині?] Продавали, казали: «Там
моя має родити, то зший мені парадноє заголовча».
Це в нас називалося «заголовча», парадновиходноє до
церкви. Бо тоді заповували до року до півтора – не так
як зараз: вже в місяць в повзунках, вже несе до церкви.
До двох років заповували дітей. [Який ще був дитячий
одяг?] Повзуночки були такі фабричні, що самі жони
шили. Моя баба і руками шила, мама купувала полот‑
но, а бабка моя на стіл розпустила повзунки, поміряла
і руками пошила повзунки. [Як Ви до школи ходили,
то шкільна форма була у школярів?] Яка шкільна фор‑
ма! Як я ходила до школи, то ми мали вже пальта, а то
всі у куфайках з рукавами, а були такі, що не мали, то
сведер до школи.

ІМ

Ф

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–60‑ті роки ХХ ст.] Це моя
сім’я, це [19]60‑й рік, мама там у центрі, я малий. [Як
називався той одяг?] Отакий у нас був одяг у дорадян‑
ський час до 1945 року, колгосп створили у 1949 році,
пізніше. А це музиканти, співак, заслужений діяч,
грає у ансамблі. Отак одягалися, був такий домотка‑
ний одяг: широкі штани, то шили дома, ткали з по‑
лотна і шили самі, були, як тепер, майстри; сорочки
такі домоткані, білі вишиванки. Хто був багатший,
мав кращу, хто бідніший – гіршу. [Чим відрізнялися
за зовнішнім виглядом багатші від біднішого?] За‑
можних селян називали ґазда, ґазди. Ґазда – значить,
заможний. Ліпший одяг, полотно було краще домот‑
кане, хто бідніший мав простіше, я се не помню, бо
при радянській жив, а мама розказувала, ще фарбили,
з глини робили і коли йшов дощ падав, то розтікало‑
ся. Фарбували білі сорочки, лайбики такі були накид‑
ки. [Лайбики як виглядали?] Жилетки накидали без
рукавів, нашивали тут пуговіци. І коли студеніше, то
брали носили. Такого одягу, як у нас пізніше, ну, бага‑
ті, то мали, а селяни так одягалися. Мама вдягалася в
темне, так старі вдягалися ще, як до церкви йшли, то
темне. [Куплене все було?] Це найстаршого брата не‑
вістка, лікарка, вона з Хмельницької області, подарила
мамі такий сведер (кофта), а це я малий, біднота було,
так одягнений – це [19]57 рік. [Скільки було сорочок
у кожного члена родини?] В [19]60‑х роках вже краще
було. [А до радянської влади?] Наприклад, старші бра‑
ти розказували мені, вчилися ще за Чехословацької
доби до [19]45 року, та школа була початкова, «народ‑
на» називалася, наприклад, чотири класи обов’язково
кінчаєш усі, а дальше, хто як хотів: п’ять, шість, сім,
вісім, то багатші ґазди, то платити треба було більше.
Школа, приміщення малі були, у дві зміни: старший
брат йшов зранку до школи, а менший чекав, поки
прийде і топанки взував, коли студено було, і йшов
до школи після обіду. [Які топанки були?] Нормальні
топанки, шили майстри з шкіри, чоботи були в дощ.
А коли малі приморозки, то босі ходили. Бідна сім’я

Записала В. Юрченко 10 вересня 2018 р.
у с. Бобовище Мукачівського р‑ну Закарпатської обл.
від Троля Василя Івановича, 1954 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Виготовлення тканини. Коноплі висаджували, я таке робив,
що відганяло, трєщотку таку, одганяв горобців від ко‑
нопель, бо вони сємена забирали. [То ви застали той
час, коли ще їх сіяли?] Канєшно, я застав. Потім жали
серпами і у річку мочили: приклали, щоб вода не за‑
брала. Таким деревом прикладували, коли вода вели‑
ка йшла, каміньом прив’язували, щоб вода не забрала.
Потім починався процес, щоб вийшла рубашка і брю‑
ки – то ціла історія. Послє того як вони висушилися,
є станок, «джмухатися» називалося, такий станок, як
тіпа большоє таке, шо рубати, як є як рубав жестянчи‑
ки з жесті, такі ножниці, таке дерев’яноє було, ножки
були, ручка така, як топор, як пила така, і то клали – і
чих-чих, рубка, як бухання, і потрощили, потрощили.
Ставало, як прядиво, груба павутина з тих конопель.
Начали класти, пряли веретено майстрині цілими ве‑
чорами. Ну, зато пісня була до ранку, і хлопці сходили‑
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ся. Було, нитку намотували на такий стержень, а зни‑
зу курумпель для того, щоб інерція, і тут загострена
була та палочка. І так шло, і так получалася нитка. Тоді
одкладували, слідуєще [брали]. Набрали много-мно‑
го тих мотків. І тоді начинали [ткати]. Такий станок
великий, як цей стіл, сита, решета, берда. Ниточки за‑
правляли так, то вже знали як майстрині то робити: і
ногами, і руками сюди, і все збивали докупи ті ниточ‑
ки. Як хотіли, щоб було цвітноє, то калинку красили.
Калинка, плоди чорні, ниточки покрасили. І хотіли
узори, то клали такі ниточки. Получилося такої ши‑
рини таке полотно, котроє намотували на стержень
на такий великий. То велика робота, це коротко [ска‑
зано]. Тоді полотно розкроювали, різали, як треба, і
пошивали. Воно було чисто екологічне, ніякої хімії не
було. Брюки [з нього] шили, сорочки. Мій няньо хре‑
щений мав [сорочку], красили її в коричневий, синій,
чорний цвіт, така краска була. Простині з того [по‑
лотна] шили також. Коли я перший раз на себе те одів
був, пішов дощик, тіло було вже синєє. [То це фарба
була вже куплена чи натуральна?] Така спеціальна з
кущу, з калинки.

ПРИКРАСИ І АКСЕСУАРИ  [50–60‑ті роки ХХ ст.] Сумки
шили до школи дітям, чорнильниці були, що мочили‑
ся пера, не шарикові. А чорнильниці ми з собою но‑
сили до школи, і у ту сумку клали, полотняні сумки.
У каждого були книжки, сумки були у плямах. [Як на‑
зивалися ці сумки?] «Веретяна ташка», «ташки».

с. Копинівці
Записав В. Іванчишен 10 вересня 2018 р.
у с. Копинівці Мукачівського р‑ну Закарпатської обл.
від Петаха Антона Івановича, 1933 р. н.,
Петах Ганни Юріївни, 1943 р. н.,
та Біличко Ганни Іванівни, 1960 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [40–60‑і роки ХХ ст.] Виготовлення тканини. Я про конопелі пам’ятаю таку сцену,
із свого дєтства. Я ходила була в шостий клас. Сіяли
точно коноплі, каждий газда мав. Кажна хазяйка мала
на свому участкові. Таку десь п’ять на п’ять метров.
Скільки хотіли, яка сім’я була. Переробляли гарно
грядочку, і ото сіяли коноплі, насіння. Такі коноплі як
тепер, шо міліція... та за шкірку. А тоди даже думки не
було, шо то є знахарськоє зілля. Люди то робили по
господарству. Для свої потреби. Жінки засівали. Але
то дуже любили збирати горобці. Лиш посадили,
а вони вже – «цвірінь», вже бігли там збирати. Скоро,
коли вже сходило, діти позирали за тим, якби горобці
не позбирали насіння. Бо в кого густо зійшло, гарно,
значить, діти дозирали вже то-то і кивали. А не дози‑
рав, то там пусто биво. Та пам’ятаю, шо дітий застав‑
ляли малих, таких, шо ше й до школи не ходили.
І мали наглядати, сиділи там і гралися, бавилися,
і оце – «гишь-гишь», аби горобці там не сідали. Но вже
як зійшло, а дітям було повільно, вже могли собі спо‑
чити от того. Ну але були гуси, корови, коні, то вже
треба було гнати дозирати на пастбище. Виросло тото, його висмикували. Кінець насіння, на сунку, як ко‑
лосок, стебла такі тоненькі наросли, і там насіння,
листя. Тоді жінки йшли висмикували то-то. Смикали
із корінням. Зв’язували тако, як у ручки, і зав’язували
сі ручки. [Чим зав’язували?] Ряндочкою, тряпочкою.
Котра як свої значила, бо треба було найти їх, де мої,
де чиї. Або вірьовочкою, або тряпочкою, позначували.
А тоді брали сі снопики, і висушували, шоб вибити
насіння з нього. На другий раз шоби було. Спочатку
висмикували його і сушили. І витряскували насіння.
Насіння прятали, бо на другий рік буде. А ці всі стебла
зв’язували у снопики, а потім у великий сніп і везли на
ріку, або на воду. На мочила ходили, там вище Щепана
були мочила. І ше тепер коло Петра Савкового там
теж були мочила. Так, у нас у селі була толока [земля
призначена для громадського пасовища], гуси, корови,
кози пасли. І ріка така стара, невеличка така ріка.
І люди везли жонам ті снопики, і з коровами, куньми,
хто з чим туди на ріку. Брали колики, клали оті сно‑
пики у воду, ставали, бо там же течія іде. Якби не по‑
несло, то закріпляли коликами. Забили колики і так
клали оті снопики. Ше й всередину забили, і тут, і ту,
бо як прийде велика вода, аби не забрала вшитко.
А тоді брали мотики, а там болото, там тим болотом,

Ф
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ [40–60‑і роки ХХ ст.] [Що носили з
верхнього одягу взимку?] А з верхнього були гуні,
петики. То з такого клоччя з грубого плели, в’язали
такий жгут, накладували один на другого – і нитка‑
ми, і нитками. [З чого робили гуні?] З вовни, барана,
овечу. Так само плели, так само. На жгути такі гру‑
бі зав’язували, розуміли то. [Воно застібалося?] На
дерев’яні пугвіци. Такі колики конусні були і в дироч‑
ку прив’язували [І чоловіки і жінки носили ці гуні?]
І чоловіки, і жінки, то пізніше вже куфайки носили.

В хустках. [Було таке, що по дві хустини вдягали?] Не
було у нас такого. Може, коли вдягали, коли була зима
дуже серйозна, тоді одівали.

ІМ

ВЗУТТЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] З сітника, шо росте в оче‑
реті, трубочки такі зелені, довгі-довгі ото плели, воно
держало добре. І з нього легку обув робили на літо.
Плели на літо. І ремені плели з того для краси, просто
воно ж не держало. Ще був сухий кусок дерева, ви‑
різали під розмір ноги, внутрі все видовбали, видов
бали. Тоді клали туди ноги, запинало, клали ногу ще
тут – треба підправити. Брали стамесочку подправи‑
ли і коли йшло по вулиці (асфальту не було, каміння
були), то йшло, то тук-тук, «деревлянки «називалося.
Вони трималися [завдяки тому], що вдягалися як за‑
криті тапочки. [Ви в них теж ходили?] Я в них ходив,
треба було вдівати, вони не спадали. [До якого часу їх
носили?] Я з [19]54‑го знала, як вони виглядали, то дід
нам вказував, до я в перший клас пішов, десь років сім
мені було, ну були, ми вже не носили. Були вже бре‑
зентові кірзові сапоги, а старі жони ще носили, чоти‑
ри роки ще точно було. До [19]50 року ще носили старі
жони. [Які були жіночі сорочки?] Довгі такі були, без
білизни ходили. [Коли з’явилися чоботи?] То вже піз‑
ніше, в [19]55‑му я в школу вже носив.

ГОЛОВНІ УБОРИ  [50–70‑ті роки ХХ ст.] Платки такі
були назад, під бороду. Старші жінки зав’язували під
бороду, а молоді так назад, нам притаманно тут на
Закарпатті. [Темну хустку носили?] Коли вже була за‑
міжня жінка, то мала носити не світле, а темне. У мене
мама молода ще була: що похорон, що не похорон – все
одно темний мав бути коричневий. [Які були чоловічі
головні убори?] Капелюхи мужскі були. Фуражки, то
вже пізніше було, шо люди наші любили носити, а так
всі капелюхи. Шапок не було. [Жінки в чому ходили?]
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веретен, був такий стояк, як в оленя роги. На їдному
веретені таких було чотири роги, і на ті роги такі за‑
кладені крутили, і намотували, мотки робили. Із тих
веретен перекручували на то. А як мотки, то лічили
жони, двадцять знаку має чи тридцять. Знімали із тих
рог і зав’язували. Їден кінець, і другий, аби це вони по‑
мотали нитки. А потім ці нитки, от уже упрядені, вже
зав’язані, зваряли. Зваряли їх у попелі, у золі. У вели‑
кий горчик наливали воду, клали попіль. То кипіло, і в
тому вмочать. В тому зварювало, бо було білоє. То мо‑
чили і поливали. Бочка стояла, а внизу в бочці була
дирочка, а то повну бочку накладили тих мутков, а з
цьої води гарячої, поливали все зверха. А знизу виті‑
кало у другу судину. «Зварька» то казали, зваряли. І це
довгий період, ко куди ішов, та все там поляло. Аби
мокроє биво. А пак тим, люди забирали і жонам везли
на ріку. І там на ріці вони вже полокали все. А кінці ті
висіли вниз. Я пам’ятаю, коли прали на річці ті мутки,
я аж тепер собі думаю – все молоді жінки. Несли їм
туди стільці, ну, і клали лави ці, жінки.Тоди не була
мода носити брюки, так як тепер, наговіци. А тоди
брали чоловічі наговіци, сі всі гуні на себе брали,
зав’язувалися, везли туди, а там ставили на ті лави і
мали прайники. Такий з ручкою плескати. Воно було з
дерева і ручка до нього. Ставали, а їм туди привозили
нитки, уже виткані, вимочені, уже лиш треба було ви‑
полоскати у воді на річці, шоб чистоє було. Бо такую
можливість ніхто не мав, хтось може і мав, колодязь
мати. Жінки на ріці клали ті нитки, і били сими прай‑
никами. Били, мочили у воду на лавку, і били, і били.
То його стірали, так як тепер стіральна машина. Знов
мочили, і знов били. Коли жінки прийшли, я дитиною
пам’ятаю, лічно бачила, як прийшли, відкривали две‑
рі, і на цих гунях, шо висіли пасма вовняні, був такий
лед, як сосульки на кришах, аж дзвеніли. Жінки, не
можна їх було роздіти, ледва прийшли. Бо всі замерзлі
були. Зими були не такі, як тепер. І коли вже мутки
були готові, білі і красні, ткали. [Чим фарбували нит‑
ки?] То вже пофарбували окреме. А так фарбоване не
носили, біле носили. Люди такі широкі плаття носи‑
ли, такі сорочки носили. В нас ще десь було те полотно.
Були старі такі. Казала мама, шо було файно, таке то‑
ненькоє. То нитки тонесенькі були, то казали «паму‑
товиє». Із того шили сорочечки файні і хлопцям, і ді‑
вчатам. То памутові з самих тоненьких ниточок. [Що
таке клоччя?] Це то з поздір’я поламали, лиш лишили‑
ся волокна. Волокна грубіші йшли на грубіші нитки,
а тонші на памутові, м’якші. Клоччя то як ділило, коли
чесало. І то було файненьке, а то оставалось паскудні‑
шоє, то вже пак ішло на міхи, на верині. Йшло і на со‑
рочки. Казала мама, шо як треба було пошкрептати,
бо таке твердоє було.Так каже ворушило, шо вишуру‑
вало тіло людини, шо і чистий був. Не треба ванни,
і купати. То мама нинько знала і спрясти, і зшити. Май
біліша була, і потому вишивали. То вже нитки з ріки
привезли додому. Нитки висихали, на грядки в хаті
клали. І вони сохли, поки не висихали. А тоді брали
ткацький верстат. Посновали на тому чотирикутному,
то снувальниця називалась. І переносили на ткацький
верстат, там треба було розумітись, то лиш майстрині
знали. Жінки майже всі знали. У верстаті були ни‑
чальниці, на які то-то намотували. З ничальниць у
бердо, а з берда йшло на основу. І то так май ткали.
В хаті тоді нич не було, лиш тот верстат. І причандал‑
ля до нього, аж до того місця, на нього намотували
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набирали його знизу, з дна, і кидали на них ізверху.
Тоді снопики ті сідали, заліплялись тим болотом, і там
кисли. Вимочувались. Кисли ма’ доки, я знаю кунко
там кисли, коли виділи, шо вже відповзло зверху то
лишнє, як кожа є на тих снопиках, називалось
«поздір’я». Одмокали, тоді жінки йшли, і якщо живе
та її колонка, а бувало так, шо понесла вода, і понеслапонесла, як недобре закріпила. А била велика вода,
або їдна в другої потяла і покрала. Не сміла, бо там
було позначено, бо та червоними тряпками
позав’язувала. То каже: «Нє, це муй! – А це муй сно‑
пик! А муй снопик принесла вода до тебе?» І йшли,
я дуже пам’ятаю, як ми діти малі, я гуси мала та дози‑
рала, десь двадцять гусий мала. Ми ледве чекали, коли
вже жони прийдуть убирати ті коноплі, а ми собі
платки берем на поле: чи дощ буде, чи сонце. Ми
в’язали сюди як переднички [фартух]. Жони залізали
у воду. Витягали ті снопики. І воді їх трепали. Мили
так, від тої глини, від того всього, шо нанесло на них.
А там у воді була риба, і коби хто придумав. Це з цьої
висоти ми вже говорим, а тоді діти, люди шо знали.
І як жони трепали то-то, свої коноплі, а риба лиш че‑
рева вставляла – дурман від конопель мала. А ми спо‑
вналі, шо риба тепер дурна, переверталась, руками,
можна піймати. Піймали у відра у платічка, у катран‑
чики, а на пору зішлись на дому. А дома у корита, чис‑
та вода налляли, у відро, та ту рибу у відро. Така гос‑
тина була з тої риби. Як коноплі пак повмочувались,
снесли на берег, а на березі дуже файно їх розширяли.
Клали сохнути. Ці стебла сухі, а вже як висохло, то
воно ся ламало, так легенько. Тоді збирали знов. Воно
вже легкоє було, вже жони й на плечі принесли, кому
як близько було. Принесли, а там чмухали. Терли.
Були такі, як ножиці. Тут із ручкою, а тут дві бревноч‑
ка, а тут їдно. Клали так [поперек] ту висушину бади‑
лину, ті снопики, а тут терли. Так ламали просто, ла‑
мали і ламали. Як поламали, із того всього тверда час‑
тина стебла падала додолу, а залишались тільки во‑
локна. Ці волокна вже й трясли, це вже було легенькоє.
А пак їх чесали. Тягли, була така на дереві, набиті
гвоздки так уверх, такі острі, брали туж ті, шо зали‑
шились волокна, і так клали на гвоздики та тягали.
І залишалось у руках лиш чистенькоє, така вовна, таке
як вовна із тих овець, а це із конопель лишалась така
м’ягка вовна. Тепер ті коноплі використовують на за‑
глушки, де тече вода та заглушують, шоб не текла.
А пак воловна ти-ти, скубли тепер так, як вовну ту.
Скубли і чистили, їдна тоненька, то на тоненькі нитки.
А грубіша – на грубіші, на міхи, на шо такоє, а потім
вже зима наставала. Та робили в хатах, то дерев’яні
хати були, то у верхні частині робили дирочку, і внизу
земля була, та робили тоже дирочку. А на то ставили
такі мотовила, чотирикутні такі форми, і там, то вже я
не знаю, як лічили. Як треба кулько, це їх раз мотали,
мотовила. То то вже на основу, як вже на ткання. А це
пак не знаю, вопшє не знаю за коноплі. Я пам’ятаю, бо
ми діти часто були у хижах, де жони пряли, то мотали.
Но спершу треба було нитки зробити, но так якраз
йшли празники різдвяні. Та дівчата й хлопці сходи‑
лись, доки й поробили, доти там погуляли. Поухажу‑
вали їдні за другими. То були танці. Вєчурки були
наші, як клуби. Хлопці веретена правили дівчатам.
В мене десь веретено й тепер є. То довгий час треба
було попрясти, не вшито. Наклали купу веретен, двад‑
цять-тридцять, в котрої кулько вийшло. А пак з тих
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нитки, нитки лічили, розділяли, і пропускали через
ничальниці як греблі. Ті ничальниці були з ниток. Із
грубик ниток такі зроблені. І кажду ниточку запуща‑
ли. І то бердо, то через кажду ниточку. Ті ничальниці і
так були, і сяк були. Шо йшла звутсі нитка, і з дому
нитка, бо мало бути восяк робила, колись я тамки ро‑
била, то так робили, шоб нитка попадала між два
ряди. Коли вже прибив її, вона вже була там. Так роби‑
ли пространство, шоб та нитка ішла поза ту, а та поза
ту. А потім я пам’ятаю, шо треба було ше, бо брат Се‑
менятко мені каже: «Кому треба посаг? Кому треба
свадьби? То придане – а дівкам!» То я так пішла на
двур, і потім навчились «вишивати», перебирати. Пус‑
кали поміж ці білі нитки усякі другі. То треба було
дуже лічити, скільки куди ниток пустити. А потім
прибивати, шоб вузор виходив. [Що виготовляли пе‑
реважно з ниток?] Сорочки. Те, що треба було з полот‑
на. Але полотно ще треба було і вибілити. А коли вже
поткали, чистоє полотно, тоді знову несли на ріку.
І ще уварували, і полокали. [Упродовж якого часу пря‑
ли?] Цілу зиму сиділи. Доки сонце засвітило, вже мо‑
жеш мочити. То крутили так красно і сиділи, кожен
ряд. Я не знаю, мене то не вчили. То так красно, ми
колись робили вєчурки, моя кума знає. І ще й в зимі
прати треба було. Такі дзендзелі принесла замерзлі, і
воно стоїть. Ше були нємєцкі ті кудилі, шо так сє коле‑
со крутило. Але то було досягнення техніки. Так ко‑
лись попало, хто був в Америці, наші люди ходили
туди на заробітки. Дали мало от Родіни, як кажуть.
І то чоловіки запозерали, і то жонам полегшення. Вже
се-се не треба крутити. Ай, вже зробили таке колесо,
а тут педалі такі, і те колесо крутили, так як глину об‑
робляють для виготовлення посуду. А це жінки наші
сільські кудилі клали, а там колесо обертали. Не треба
було рукою крутити, закручувати ту нитку. А тобі лиш
треба було приготувати нитку. А коли принесли, то
вже багатші, шо мали як купити ту куделю. Вже мали
полотно, кулько хтіли і як хтіли. То вже була техніка.

бути, бо вовняноє дуже кусать, то одягали зверхи. [Чи
відрізнялись сорочки молодих і літніх людей?] Мало,
мало тонші. Мало припараджені, чим ше. А старі зді‑
ли так, цілими тижнями носили. Вже купували, мі‑
няли, носили. В нас носили черешні, яблука, міняв
та мав якісь рублі. Вже як робив у городі, то так він
шось купив уже новоє. А в кого нема ни, то довго хо‑
дили ткали.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ [50–70‑ті роки ХХ ст.] Фартух. [Що
таке переднички?] То катрани, фартушки. То вже
було з полотна. То вже в мої мами було, а мама з
[19]25 року. Я вже пам’ятаю, шо всьо вже було з по‑
лотна, куповане. [Коли з’явилось куповане?] Аж у
[19]60–[19]70 роках точно. Даже й бувше. Колись ми
були під чехами, то й з Чехії возили. Із Америки люди
привозили, котроє що. Там такі вещі були! Наші люди
гнали паки [посилки]. Та вже все новоє вділи пози‑
рати. Вже пак прийшов із Америки. Вже в моді були
дуже, молодиця мала дарувати родичам молодого по‑
дарки. Старались глядати, хто загнав посилку із Аме‑
рики, так і загнали такі платки на голову: і чорний,
і з узором, молодіжний, котро який. То йшли до того
платити, хто вже мав які гроші, шоб для родичів мо‑
лодого, шоб подарувати, то американські кистимани
були дуже популярні. Хто доставав їх.
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [50–60‑ті роки ХХ ст.] Гуня. Моя баба
мала колись гуню. [Носили] одяг із вовни. Ставкова
і жона Василя Немічного мали точно гуні. Не курткі,
а довгі були гуні. [До колін були чи до п’ят?] Нє, до
коліна. Вони були такі короткі, і були такі довгі. Баби
мали точно ті гуні. Робили нитки, пасма і то одівали.
І тепер вони є на Верховині. Воно була так посновано.
І гачком так в’язали ним. [Скільки гунь мали у гос‑
подарстві? Одну чи більше?] Бульше не мав, це точ‑
но, може, їдна на цілу фамілію. То не на роботу, то у
Вариш ішли, і лиш до церкви. До школи вопшє ходи‑
ли босі.

СОРОЧКА  [50–60‑ті роки ХХ ст.] [Опишіть жіночий
одяг того часу.] Сорочка була, тут кругом шиї в осно‑
вном збирали, в мене ше баба була, то збирали так.
[Якої довжини була сорочка?] Сорочки були такі до‑
вгі, ниже колін. Чоловікам шили такі широкі, «гаті»
їх називали. Гаті, такі наговіци. Такі широкі наговіци.
Штани із полотна, широкі. Таке воно, як кльош було.
Казали: «Гуцули із широких гатив вишов, та й ми ви‑
йдем!» То ше десь на Верховині є такі костюми. Вони
були такі обточені, там шили, і там їх обточували, і ті
тряпки потім висіли. А сорочки тоже були такі роз‑
різані, широкий рукав. І так було десь до пояса. [Без
ґудзиків були сорочки?] Так, тулько там прорізали та
й усно. Аби так на голову ставало, та й усно. [Скільки
було сорочок у чоловіка?] На каждий день їдна, і на
неділю – їдна. Ще було много дітей, то ще й одно в дру‑
гого заставали. Много шили, нас було у сім’ї шестеро.
Чотири сини, я самий старший. Так шо сорочки шили,
шо переходили з їдно на другого. Сорочок було вдо‑
сталь. [Чи вишивали сорочку чоловічу?] Мали виши‑
вані. І жонську то не вишивало. У гірських районах,
на Верховині. Носили полотно, такоє було. [Влітку і
взимку ходили в сорочках?] А в чому ж ходили, за‑
вжди були. Гуньки були. Ше коли тоді там, на Верхо‑
вині, вони коноплі майже не сіяли, в них все майже
були барани. В них всьо вовняноє. Але все одно мало

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [40–60‑і роки ХХ ст.] На
голову брали шапку. Я вже носив. Калапи тоже десь
тут купувались, то таке як збрилик. Шляпа була з та‑
кими полями. У Хусті виробляли. Ті калапи тут роби‑
ли з якоїсь вовни. Ну то фетрофільцева фабрика була.
А були і в Ужгороді. Хустка. [кистиман] [40–70‑і роки
ХХ ст.] Великі платки, теплі носили. З вовни ся тка‑
ли, але тут ми купували. Бо в нас вовни не було. Ті
кистимани кучеряві. Вже з шерстяних парадних, то
ниток робили. Уже й продавали мануфактуру такі, як
одіяла. В удвоє склали та на плечі брали. А внизу юбки
мали, з полотна просто. Тоже продавали як мануфак‑
туру. [Які хустки носили жінки?] Кистиман купували
З полотна не робили. В Мукачево йшли там вже ману‑
фактура була така, шо виробляли нитки наприклад, та
вже жони купили ниток, та й собі зв’язали. Вже само‑
дільні робили такі. Як шарф наприклад, такі і платки
робили. [Як виготовити такі платки?] Спицями, так
як ми в’яжемо. [Як зав’язували хустки?] Так спереду,
вузлики такі. На угла складати, був великий то на по‑
ловину. Зверху був такий уголок, так мав бути. Фіць
треба було класти, цей зауглик. І вузлик красно скла‑
дувати. Два вузлики були. Я не знаю, кулько я свою
маму пам’ятаю, моя мама ніякого кроме чорного, то
був канадський зелений був. Синій був, камільовий
був. Мама мала чотири кистимани. І такі ще були чор‑
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вибивав і потім той доган жував. То тепер як з кофе‑
варки кафи. А діти ходять позирають, шо дідо робить.
Каже: «Багу плюнув!» Або каже: «Нич не дам, нічого
від мене дістанеш! Багу від мене дістанеш!»
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [30–70‑ті роки ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. Я пам’ятаю вігани [сукні] купова‑
ні. Там вже Олена Петахова, з 1915 року народження
вона була, то вже носили вігани, не такі як на Україні,
у Гуцульщині. В нас були вже такі вігани нормальні,
куповані. Шоб був довгий, низ такий. Мама вже мала
такоє, у [19]32 році виходила заміж, і вже було купо‑
ване. Довгий віган був. Сатін чи якоє то полотно для
нього було. Но шлаєр був довгий. Дорогого полотна
не було. Шлєєр чи з фіранки був, чи з чого. А маленькі
діточки несли за молодою той шлаєр. Шлаєр тоді був,
тепер фата. І вінець був обов’язково, плетений такий.
Із кріпового такого, чічок, потом заливали воском.
Такий був вінок. [Самі виготовляли вінець?] Так як
теперки купують. [Який костюм був у молодого?] Ан
цуг якийсь мав. Біла сорочка. Як тепер. [Чи дарує зять
тещі чобітки?] То колись співали на свадьбі, я не знаю
того. Коли я віддавалась, то давали сто рублів на чо‑
боти. А тепер та молодьож, гроші дають тьоті на чобо‑
ти, бувають гумові. Такі красні парадні гумові чоботи.
А тоди співали, коли вже давав зять, дарував. Молода
молодому родичам давала подарки. Купували амери‑
канські кистимани. Сорочку дідові, няньові. І давали
кремплінове полотно, вишивані ручники. На плаття
давали мамі, і платок. А як була сестра, то на плаття
якийсь матеріал купляли. Олімпійки, з Чех несли. Ізза границі несли. Коли я все віддавалась, то я розу‑
ма тога не мала, мама журилась, які я маю подарки
дарити. Дідові зробила галстук, і рубашку, і ручник.
То мусіли, то «пулочки» казали. А бабі, мамі його –
кремплін чорний і платок, канадський кистиман за
сімдесят рублів. А старуй бабі, його баба ще жила, та
й на плаття, і кистиман. Сестрі Ані то дали на плаття
отрєзи. А браттям, хіба Васильові ще був, і Костя був,
сорочки. Одяг у календарних обрядах. [50–60‑ті роки
ХХ ст.] [Що одягали до Великодня?] Одягали парад‑
ноє, старались мати. Чистоє. Як зачудували: «Яка
красна пішла!» Тоді мало бути простоє, і мало бути
красноє. Казали, пішла вже в канадськом кистиману,
чи сатіновом віганє. Мали обсудити. [На які свята ще
ходили?] То на все ходили, для церкви мали. У Мука‑
чево ходили не брали, у школу не брали, то лиш для
церкви. Вігани було три-чотири у мої дівок, один був
лиш для церкви.

Е

ні з такими мачечками. Світлого кистимани у мами я
не пам’ятаю. [Старші жінки носили темні «кистима‑
ни»?] Вопше темні носили. То тепер носять білі, всякі,
шо є. А коли робили, то так назад зав’язували, як у
ланку йшли. І то вже тепер, а старі взад не в’язали. Ще
були чепчики клали під кистиман. [Що таке чепчик?]
Це було так на голову, шоб чоло було закрито. А звер‑
ху накривали кистиманом. [Коли саме дівчина/жінка
одягала хустку? Як заміж виходила?] Доти нєт. Бо то
видко було котра дівка, котра жона. Коли вже вийшла
з церкви, коли вже повінчали, а вінчали вшиткі. Коли
священик поставив на голову кистимана, більше жона
без кистимана не ходила. Вночі спали в кистимані.
Такі правда тоненькі були, з простого полотна. І ото
спали в таких кистиманах. A дівці пов’язали кисти‑
ман, то була ціла процесія. Коли це повінчали, свяще‑
ник поклав кистиман на то, навик, жона не знімала
кистиман. Пов’язала і все – вже ходили в платкові.
І спати йшли жони в кистимані. На двур вночі не смі‑
ла жона вийти без кистимана. Покрита мала бути. [Чи
носили вінки?] Там на Верховині, я там чотири роки
прожила [під час навчання у м. Хусті], то там ішли за‑
прошувати на весілля. То там молода йшла, робили
вінки такі, як у голуба крила. Йшли вздовж селом про‑
сити на весілля. Я виділа, як ходила молода з молодим.
У нас такого нема.
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ВЗУТТЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Дерев’янки. Колись но‑
сили і дерев’янки. Колись хижу нам правили, і ходи‑
ли там робили ті дерев’янки. Носили, не ковзаючись,
носили, але то нагризло, такі молозі билі. З дерева
виджувбане вушко. Довго були дерев’янки, доки вже
пак не купували топанки. Із кожі вже шось. Постоли. [бочкори] А бочкори. Старі люди ше й бочко‑
ри носили. Бочкори – брали кожу, в’язали внучу та
зав’язували. То як ті лапті. Клали кусок кожі, не знаю
як уперед, як трикутник, спеціально зшивали, а по‑
тім там закручували внучами, або теплим матеріалом
якимось. А пак уже брали і теплі носки собі в’язали з
вовни. Закладували, і шнурували по нозі. З тої кожі
робили шнурки. Закручували аж доки можна було за‑
крити ногу. Зав’язували і в тому ходили. [Лише влітку
ходили в бочкорах?] Круглий рік. Коли тепло було, то
нич не брали. Лише бочкори давали ноги, а взимі за‑
кручували, шоб тепло було.

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [50–60‑ті роки ХХ ст.] Були
пацерки, але то була не прикраса, а приналежність до
церковних свят, міроприємств. То виготовляли мо‑
нахи навєрно все. А потім навчились виготовляли
намисто з якигось матеріалів, деревляні, були може і
дорогоцінні. Потім навчились уже в печі пацерки.
Сережки. Сережки носили точно. Цепочки – то вже
було розкош. То вже було тоди, коли люди мали гроші.
Сережки були і золоті, і серебряні. А то з дроту були.
Не було таких прикрас. Носили такі білі, але то вже
були дівки. Я не пам’ятаю в свої мами нич. [Чи були
прикраси у чоловіків?] Старі годинники у лайбиках,
в карманах попереду. Карманчик був спеціально по‑
переді в лайбику. Мішки мали спеціально, там доган
(тютюн) собі робили. Нарізали-нарізали і в то-то кла‑
ли. І мав ту піпу (люльку). Я так знаю: дідо муй на‑
бивав, а там кресало було ще. Піпи були з дерева. Все
приладжував у кармани. Брали та міняли в кого який
доган. Хвалились, як у піпах пахучий чи не пахучий.
Як то називалось, коли вибивали то ще, то багу, то вже

Перечинський район
с. Турички
Записав В. Коцан у липні 2008 р.
у с. Турички Перечинського р‑ну Закарпатської обл.
від Копичко Марії Андріївни, 1938 р. н.
СОРОЧКА  [40–50‑і роки ХХ ст.] До жіночого одягу в Ту‑
ричках входили «опліччя» [коротка сорочка], «кабат»
[спідниця], «катран» [фартух], «візитка» [накидка
з довгим рукавом на опліччя], «чижми» [чоботи] та
«хустя». Опліччя мало вузенький комір, пазуху спе‑
реду. Біля коміра полотно збирали в «рями». Рукав за‑
кінчувався «обшивками» [манжетами]Обшивки були
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і біля коміра. Низ рукава, до манжета тоже «рямили».
Сам манжет вишивали памутовими нитками. Дівочі
опліччя були з короткими рукавами. І опліччя, і візит‑
ки прикрашали вишивкою та «вучками» [дрібними
збірками] Хлопці і чоловіки одягали білі «ногавиці»
[штани] з домотканого полотна і білу сорочку.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [40–50‑і роки ХХ ст.] Кабати для жон
були в більшості темного кольору, само більше чорно‑
го. Шили його з одного куска матерії, роблячи рями.
Застібувався такий кабат збоку. Візитка була єдного
кольору з кабатом. На грудях і ззаду на плечах роби‑
лися рями. Рукав на манжет. Дівочий одяг був більш
яскравим. Кабати були синього, зеленого, рожевого
[кольору]. Знизу їх прикрашали кольоровими стріч‑
ками, ройтками.
ВЗУТТЯ [40–50‑і роки ХХ ст.] Чижми одягали лише
на свято, до вінчання. На кожен день вдягали бочко
ри – взуття з кожі вола. У це взуття взували шерстяні
онучі, шо обмотували мотузками із клоччя. На ноги
взували бочкори і дерев’яники. Низ дерев’яників був
із дерева, а верх – із полотна. Зверху одягали сіряк з
овечої шерсті. На свято взували чижми.

ВЗУТТЯ [30–50‑ті роки ХХ ст.] На ноги взували по
столи. Шкіряні постоли робили із волової шкури.
Брали прямокутний кусок, міряли, розрізали, носок
загострювали і збирали. По бокам робили по чотири
«діри», а в них просиляли шкіряні «протачки» (шну‑
рочки), які вирізували із останків кожи. В’язали на
вовняні «волоки», переплітаючи ногу. Волоки всиля‑
ли в «очки». Постоли носили п’ять-сім років, потім
зношувалися. Але якщо погана якість шкури і роботи,
то могли зносити і за сезон. Чоботи мали по єдній парі
бідні (одну пару все життє), заможні – більше.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–50‑ті роки ХХ ст.] Вдо‑
ма жінки одягали довгу сорочку і запаски, а до церк‑
ви – з підшитков. Сорочки та киптарі оздоблювали
вишивкою. Дівчата на своїх сорочках вишивали «ко‑
сички». Майже кожна жінка вміла вишивати. Вагітні
жінки найбільше вишивали, бо не брали участь у по‑
льових роботах. Запаски були вовняні, з позолотою.
Запаски з позолотою носили молодші жінки, а старші
ні. Пізніше, у повоєнні роки, почали носити сукні плі‑
сировані. У Рахові шили такі плісировані однотонні
сукні, їх носили на празники. І жінки, і чоловіки но‑
сили ткані «окрайки» на празники. Чоловіки носили
також шкіряні ремені. Такий пояс зберігав поперек.
Він був з різноманітними узорами, бляшками. У та‑
кому поясі чоловік міг носити кресало, сигарети, для
виготовлення яких сіяли «пачку». У Лугах був кушнір,
який робив кожухи. Кожухи продавав за коруни. Про‑
стий чоловік міг купити собі такий кожух. Кожухи ви‑
шивали шовковими нитками. Нитки для вишивання
купували, могли купувати й фарбу. У фарбу додавали
кору дуба [коричнева]. Сердаки носили як жінки, так
і чоловіки. Чоловічі сердаки мали «гетиці», а жіночі їх
не мали. На ноги одягали білі капчурі, взували посто‑
ли, топанки, шкіряні чоботи. Чоловіки носили шапку
«шлик». Солом’яні не були поширені. Гайналі [долиня‑
ни] приходили косити і продавали солом’яні шапки.
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [40–50‑і роки ХХ ст.] Для
заміжньої жони обов’язковим елементом одягу був
чипиць. Зверху на нього зав’язувалась хустка. Чи‑
пиць шили з двох кусків полотна. Ззаду збирали у
рями. Прикрашали вишивкою та пантеликами. Знизу
на чепець нашивали «хохли» [відрізки тканини]. Чи‑
пиць заміжня жінка мала одівати кожний день. У коси
дівчата заплітали «уплітки». Заплітали дві коси, на кі‑
нець вплітаючи пантелики. На свято заплітали одну
косу [до церкви йти]. Щоб коси тримались на голові,
їх кріпили «горноглями».

піл кептаря називалося «кутик», «куцинь». Богданські
кептарі були в коричневій кольоровій гамі, бо ясінян‑
ські май жовті і з «бивтицями». Головні убори. [30–
50‑ті роки ХХ ст.] Жони носили хустки [«герасанки»],
які зав’язували навхрест по грудях і ззаду.

ІМ

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [20–50‑ті роки ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. Наречена мала одну косу, в яку за‑
плітали три пантлики: два чорні з квітками та один
чорний. На голові наречена мала два вінки: один з
барвінку, а другий – з «ружок» [квіток].Наречений
одягав білі широкі гаті із «лойтрами» [стряпками]
знизу. Зверху була біла вишита сорочка, яку заправ‑
ляли у штани. Наречений одягав широкий шкіряний
«обершунк» [пояс] з пряжкою. На голову одягали чор‑
ний калан із червоною «богрейдою» із ружечками.

Рахівський район
с. Богдан

Записав В. Коцан у липні 2009 р.
у с. Богдан Рахівського р‑ну Закарпатської обл.
від Дем’ян Олени Олексіївни, 1925 р. н.
та Папариги Гафії Іванівни, 1927 р. н.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Перша поовина ХХ ст.] Кожухи (кип
тарі) шили з овечої шкури. Шкуру згинали, виріза‑
ли отвір для голови і рукавів. Передню частину роз‑
різали повністю. Оздоблювали шкіряною аплікацією.
Брали куски кожі [«красиці»] [в основному свинську,
бо вона еластична] і робили орнаменти. Ці орнаменти
мали різні назви. Зубчики на передній частині кеп‑
таря називалися «смерічки». Вони були коричневого
кольору. Біля «смерічок» були кружечки з вовняних
ниток – «пупки». Оздоблення нижніх кутів передніх

с. Косівська Поляна
Записав В. Коцан у серпні 2010 р. у с. Косівська Поляна
Рахівського р‑ну Закарпатської обл.
від Вариводи Василини Федорівни, 1922 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [20–60‑ті роки ХХ ст.] Жони
носили вишивані сорочки. Сорочки вишивали як нит‑
ками [ДМС], так і бісером. У дівчат на сорочках най‑
частіше вишивали квітки, у старших жон – геометрич‑
ний взор. У говіння не заборонялося шити. Дівчина
повинна була сама вишити рушники сватам. Весільну
сорочку могла й купити, якщо не вміла вишивати. Піз‑
ніше уставки, дудики [манжети] вишивали спеціальні
майстрині. Потім цю заготовку жінка вшивала у свою
сорочку. Найстаріші сорочки – це сорочки з уставками
на рукавах. Десь у 60‑х pоках XX ст. з’явилися поздо‑
вжні узори на рукавах. До сорочки одягали підшит
ку, а поверх підшитки – запаски. Підшитка мала назву
«пинділь». Внизу на підшитці була вишивка. Запаски
одягали поверх неї так, оби видно було внизу узор.
Май багатою вважалася запаска з блискучою ниткою.
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Поверх запасок одягали пацьорковий пояс. Чоловіки
носили широкий шкіряний ремінь з пряжками – «буку
рія». Верхнім одягом був «лейбан» [сердак]. Найчасті‑
ше лейбани були чорні або темно-коричневі. їх носили
і чоловіки, і жінки. У селі була одна жінка, яка вишива‑
ла кожухи. Взуттям на каждий динь були постоли. Їх
«варгували» [робили] в домашніх умовах. Дівчата но‑
сили до церкви свічкові вінки [з воску], з квіток. Жін‑
ки носили хустку [«ширінку»], яку зав’язували ззаду –
«по-молодецьки». Старші жінки хустку зав’язували
під бороду. Чоловіки носили кресані.

с. Луги
Записав В. Коцан у липні 2009 р.
у с. Луги Рахівського р‑ну Закарпатської обл.
від Романюк Марії Михайлівни, 1943 р. н.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [40–50‑і роки ХХ ст.] Чоловіки
носили маленьку шкіряну «гутику» [сумочку], яка
зверху стягувалася шкіряним ремінцем. В цій сумочці
носили сигарети, «багу», «пачку» [тютюн]. Також чо‑
ловіки носили шкіряні ташечки через плече, які на‑
зивалися «дзьобенки». їх носили також діти до школи.
Декорували ці сумочки металевими закльопками.

с. Розтоки
Записав В. Коцан у липні 2009 р.
у с. Розтоки Рахівського р‑ну Закарпатської обл.
від Славічук Олени Миколаївни, 1935 р. н.
СОРОЧКА  [30–50‑ті роки ХХ ст.] Жони носили сорочки
з вишитими уставками. Старші жони мали вузькі вус‑
тавки (на три пальці), молоді шили широкі. Найчасті‑
ше вишивали «звивороткові» уставки. Вони заснову‑
валися чорним кольором, а «писаним» (кольоровим)
заповнювалися. На чоловічих сорочках уставки не
вишивали.

Е

СОРОЧКА  [40–50‑і роки ХХ ст.] Жінки носили сорочку,
запаски, ткану окрайку. Сорочки були вишиваними,
часто стрічалися вишивані бісером. На рукавах виши‑
вали уставки. Уставка ділилася на полоси: поверх ниці
по згорі, далі вузинькі снурки, а всередині сама устав‑
ка. Сорочки застібувалися на шнурочки з гетицями.
Чоловіки теж носили вишивані сорочки. Найбільше і
найгарніше вишивали нагрудник («пазуху»). Нагруд‑
ник, так як і уставка, ділився на три часті. Це були
пазуха, снурок, поверхниця. На чоловічих сорочках
на манжетах, ошийках, нагрудниках вишивали обміт‑
ки – рядки звичайних хрестиків, якими обрамлювали
смуги вишивки на деталях сорочок.

кож короткі «топанки», які зав’язували на шнурки.
У чоботи одягали онучі або капчурі. Постоли, чоботи
виготовляли із шкіри корів, волів, бо свиняча шкі‑
ра швидко зношувалась. Постоли у нас були десь до
50‑х pоків XX ст.

Ф

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [30–50‑ті роки ХХ ст.] Молоді дівчата
носили вовняні червоні запаски. Були суконні чорні
запаски, які одягали лише «на поковаєнки» (на по‑
хорон). Суконні запаски жінки носили на свято, до
церкви. Вони могли бути або обидві червоні, або за‑
дня чорна, а передня – червона. Побували також ду‑
плаві запаски [дулівки]. При їх тканні добавляли дро‑
тик. Дріт купляли в жидів. Такі запаски носили багачі,
у бідних вони були рідко.

ІМ

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС  [40–60‑і роки ХХ ст.] До со‑
рочки давно вдягали запаски, які припасували окра‑
йоков. Цей пояс зав’язували зліва, но ближче до се‑
редини. Окрім запасок не було другого поясного одя‑
гу. З [19]60‑х pоків вдівалися плісировані однотонні
юбки. Чоловіки носили шкіряні реміні. Май більше
були на три пряжки. Оздоблювали їх випачюваними
орнаментами. Були прості і май складні орнаменти.
Прості орнаменти (крапки, кривульки) випалювали
на простих поясах. Складні орнаменти робили так,
що перебивали орнаменти, такі як на сорочках. Такі
шкіряні ремені носили вівчарі, лісоруби, а також про‑
сто чоловіки у селі. У Говерлі [присілок с. Луги] був
кушнір, який шив кожухи та робив ремені.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [40–50‑і роки ХХ ст.] На
свята жони голову пов’язували хусткою герасинкою.
Вона була квадратна. Її складали удвоє, як трикутник,
потом верхню частину загинали ще десь на п’ятьдесять сантиметрів. Потом одягали на голову. Під
бородою перехрещували, кінці тянули по грудям і
ззаду на плечах зав’язували. Чоловіки носили крисані,
а взимку – шлики. Шлики прикрашали прошнурками.
Влітку носили солом’янки. Шапки прикрашали пера‑
ми павліна або гілочками хвойного дерева (найчасті‑
ше –тиса).
ВЗУТТЯ [Початок – середина ХХ ст.] Із взуття носили
постоли. Вони були гостроносими, зав’язувалися на
волоки, які могли сягати в довжину два метри. Одя‑
гали капчурі. Капчурі фарбували в червоний колір за
допомогою кори дуба. У верхній частині робили «на‑
глик» [орнамент] з різнокольорових ниток. І чоловіки,
і жінки носили хромові [шкіряні] чоботи. Вони були
довгими, їх загинали як гармошку. Жінки носили та‑

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Перша половина ХХ ст.] Верхнім одя‑
гом був кожух вишитий. Його носили лише на свята.
Богач ношений кожух носив кожен день.
ГОЛОВНІ УБОРИ  [30–50‑ті роки ХХ ст.] Жони носили
великі хустки, їх зав’язували навхрест за спиною. Но‑
сили метрові хустки – зав’язували так, що один кінець
був спереду, а другий ззаду. Одягали також маленькі
хустки, які в’язали поза шию.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [20–50‑ті роки ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. Молода одягала фартух (сукню) з
тонкого сукна чорного кольору. Зверху була запаска
така сама, але коротша і обшита жовтим і чорним. На
ноги взували топанки. «Рантух» – головний убір мо‑
лодої. Його робили із двох метрів білого шовкового
полотна і клали на шию, він висів з обох боків. Здоли
була вишивка, мереживо; пізніше – вишивка вже була
на все полотно.

с. Чорна Тиса
Записала Я. Балушок 2002 р.
у с. Чорна Тиса Рахівського р‑ну Закарпатської обл.
від Огородник Марії Степанівни, 1948 р. н.,
Цуперяк Єви Каролівни, 1967 р. н.,
та Цуперяк Василини Миколаївни, 1963 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [40–90‑і роки ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. Колись на весілля мали топірці –
клюваки.
Колись на весілля молодий, дружби мали
́
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клюваку, на клюваці
́ мала бути червона файна лєн‑
та, в нас кажуть – пандлик.
[...] Коли вже прийдуть з
́
церкви після вінчання,
свекруха
невістці в’яже хустку.
́
А невістка свекрові дарує сорочку; братам, сестрам –
сорочки́ чи платки. […] [А туфлю у Вас крадуть у мо‑
лодої?] Ну, коли приходять додому із тими вінками,
оці вже куми молодої у молодого шось крадуть із того,
якшо вдається.

ся закочував. До ноги постоли кріпили вовняними
волоками, такими як були на запасках. Тільки на за‑
пасках снурок, а на постолах – волоки. Волока плелася
на чотири нитки. Постоли одягали на капчурі, онучі
не носили. Чоловіки, коли йшли на роботу, вверх кап‑
чурів одягали ще й онучі. Капчурі вишивали «в очка»,
оздоблювали бісером, як і сорочки. Носили й чоботи
буксові. Все було дуже дороге. Зарплата була триста
рублів, а чоботи коштували двісті.

Записав В. Коцан у липні 2013 р.
у с. Чорна Тиса Рахівського р‑ну Закарпатської обл.
від Вербищук Досі Василівни, 1938 р. н.

ГОЛОВНІ УБОРИ  [40–50‑і роки ХХ ст.] Доповненням до
жіночого одягу була гарна фустка [хустка]. На зиму
були великі хустки. Носили також великі чеські хуст‑
ки з ройтами, типу як шовкові. Шерстяних хусток не
було. Жінки і навіть дівчата мали бути обов’язково
у хустці. Якщо йшли до церкви чи кудись далеко, то
обов’язково одягали хустку. Чоловіки на голові носи‑
ли кресані і шлик взимку, який був схожий на ковпак.
Він був вишитий, закочувався, а зверху посередині
була ґетичка.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [40–60‑і роки ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. Весільним головним убором були він‑
ки. Вінок був чоловічий і жіночий. Чоловік мав за кри‑
саньов такий вінок, а жінка мала великі «гутурянки» по
бокам, які плели з барвінку. На голові також було «упле
тіньє» з вовняних ниток [з гарасу]. В уплетіньє вплі‑
тали гарні маленькі кольорові пуговички. Вони були
ззаду у волоссі. Також ззаду були пантлики. Коли піп
повінчав, то накидував на молоду фустку. Потім при‑
ходили додому, молода сідала на стілець, на подушку і з
неї знімали цей вінок та уплетіньє. Це робили свашки.
Потім вони клали фустку і завивали «по-молодецьки»
[назад]. Після цього клали лише вінок та ще якісь стріч‑
ки, але те уплетіньє вже з неї знімали. Жінка не сміла
вийти з хати без хустки, навіть на город. На весільних
коронках [вінках] були пришиті «гусоші» [монети].
Молода саме цими гусошами відрізнялася від дружок,
у яких теж були вінки. На весільному вінку, який клали
на чоло, було чотири-п’ять монет в один ряд. Молодий
теж мав той гусош на вінку, що пришивався до креса‑
ні, а дружби не мали. Весільний одяг не відрізнявся від
звичайного, він був тільки пишнішим, гарнішим. Все
мало бути новесеньким. Молода мала рантух. Він був
із білого шовку, вишитий посередині через полотнище
як уставка, квітки були вишиті по всьому рантуху. Піп
у церкві одягав на молоду рантух. Піп вінчає, а коли
має молодих вікочувати вон, тоді обох їх зав’язує тим
рантухом і виводить із церкви. Тепер цей обряд має та‑
кий вигляд. А раніше він брав рантух із шиї молодого,
клав на шию молодої. І вона вже була в рантусі. Рантух
знімали, коли завивали молоду і пов’язували хустку,
яку під ще в церкві зав’язав. Молода ся гордила, коли
ходила з тим рантухом.

Е

СОРОЧКА  [40–50‑і роки ХХ ст.] Кажда ґаздиня ста‑
ралася вишити гарну сорочку, з гарними широкими
уставками. Щоб вже ся мож було подивити, коли ді‑
вчина чи жінка буде йти в такій гарній сорочці. Діти
ходили в сорочці, підв’язаній мотузкою, такою як на
постолах – волоком. Сорочку шили із білого, лляного,
найкращого полотна. Хлопчики теж бігали у сорочках
по коліна. Від одного року дітям вже шили сорочки.
Потім діти одягалися так само, як і дорослі. З прикрас
носили «силянки» із бісеру, прикраси з монет [«гусо
шів»], сережки [«ковтки»]. Персні носили лише обру‑
чальні. Вони називалися «вінчана обручка».

ІМ

Ф

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [40–50‑і роки ХХ ст.] Фартухи давно
не носили, почали носити, як вже був СРСР, десь із
1946 року. Носили лише запаски. Коли йшли до ро‑
боти, то теж одягали запаски, все робили в запасках.
Зрідка могли тільки закотити наперед передню запас‑
ку. Жони поверх запасок носили тканий пояс. Запаски
ткали на кроснах. Раніше запаски були лише із вов‑
няних ниток, їх красили і дале вже ткали. При чехах
було золото [золоті нитки]. Їх продавали у крамницях.
Були також нитки, які називались «гарас». Шнурок,
шо йде по краю запаски – «снурок». Ткали запаски
«на очко», прості, «в колос». Дівчаткам шили навіть
маленькі дитячі запасочки. Чоловіки носили «прічі»
[штани-галіфе] сукняні. Носили їх влітку, робили
дуже тонинькоє сукно. Полотняні штани в нас не но‑
сили взагалі. Взимку носили також спідні штани. їх
купували в єврейських магазинах. Там купували не
полотно, а цілі штани, які називалися «барабки». По‑
верх них одягали холошні.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [40–50‑і роки ХХ ст.] По верху носили
кептар та кожух з рукавами. Шили їх із овечої шкіри,
хутром всередину. Оздоблювали кептарі «бовтиця‑
ми», металевими «капсулями», лисячим хутром. Для
цього ходили полювати на лисиць. Жіночі кожухи
були май парадні, як чоловічі, вони більше оздоблю‑
валися. Взимку носили петеки, а влітку, якщо було хо‑
лодно одягали кептарі.

ВЗУТТЯ [40–50‑і роки ХХ ст.] Із взуття носили постоли.
Робили їх з телячої шкіри, у Лазещині, у центрі села,
навпроти гастроному, ще живе чоловік, який «варгує»
постоли. Брали цілу шкіру, клали у бочку, де було ба‑
гато вільхи, в досить гарячу воду. Нічого не варили,
то стояло в тій воді і допитувалося. Брали ту шкірку,
крутили, крутили, доки вона не почервоніла, не була
гарна. Це називалося «варгувати». А й так шили по‑
столи. Шкіру складали трикутником і зморщували,
шкіряним ременем стягували. На п’ятці також реме‑
нем стягували. Носок трохи загинали уверх, він сам

Свалявський район
с. Березники
Записав В. Іванчишен 9 вересня 2018 р.
у с. Березники Свалявського р‑ну Закарпатської обл.
від Кондора Івана, 1957 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Виготовлення тканини. То моя мама робила, насівала,
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доспівали. їх смикали, такі снопи на ріку носили, в
таку яму копали, воду напускали, мочили колоплі. По‑
тім великий процес: сушили, терли на «терлиці» – то
називався такий інструмент. [Детальніше розкажіть
весь цей процес. Коли сіяли коноплі?] Навесні, коли
квітень, коли садили усю городину, тоді і коноплі сія‑
ли. Відводили таку частинку невелику плантацію, бо
нашо для селянина простого багато тих конопель сіяти
на свою сім’ю, щоб були полотно. Моя мама ткала по‑
лотно, баба вишивала сорочки, чоловікам шила, сама
кроїла, сама шила вручну, машинки не було такої, щоб
теє, раз раз – пошила. Сюда вишивали ворітник, сюда
на зарукав вишивали такі коротенькі мужські. Моя
баба останній час парадна була, бо дідо був обласний
працівник по збереженню навколишнього середовища
природного, то батько із 1910 року народження, то в
цій хаті народився в цій хаті жив, і ми залишилися, я,
донька. І так шили плаття, моя баба носила всякі па‑
радні, бо дідо їздив на всякі командировки в Польщу,
в Чехословаччину, були до того часу під керівництвом
під Австро-Угорщини, то який у нас уряд був, так і під‑
чинялися: чехословацький, і австрійський, і мадяр‑
ський і венгерський, то всі наші керівники були. [То
виходить, що після війни ще сіяли коноплі?] Сіяли, сі‑
яли. Я ходила в школу, кінчала одинадцятирічку
[19]61–[19]62‑й рік, мама моя шила, коли я заміж ви‑
ходила у [19]66 році, вона мені приданоє готовила до‑
моткані такі із конопель нитки, такі мені простині да‑
вала. [То в [19]60‑х роках тут, виходить, ще садили ко‑
ноплі?] Да. Сіяли коноплі, я сама вже, така дівчина
восьмий-десятий клас, з мамою ті коноплі. Довгий час
воно там викисало, мочиться, а потім візьме їх, пере‑
миє, вийме, щоб чистенькі, біленькі були, то і мул з
річки, вода коли яка, коли буря дощі йдуть, то грязна,
то все миється, щоб чистеньке біленькі коноплі. Були
такі снопи, далі складуються, сушаться, щоби дуже ви‑
сохли. Далі такий мастєрок таки був, і на тому давай
бух-бух. Я то не робила, робила моя мама, так тре, що
із тих конопель, з того твердого стане пряжа така. Пря‑
ли вечорами, світла не було, лампа така висіла, треба
було керосин по два дні заливати, квіточки робити з
крепової бумаги, щоб гарно було і лампа світила. [Де в
річці вибирали місце, щоб свої коноплі поставити?]
Крайні, коло берега, що як буде велика вода, щоб то не
забрало, камінням притискали великими. Якщо при‑
йде повінь, було не раз так, що прийде вода, дощ за‑
тяжний, то скоренько жме, каміння забираємо і коно‑
плі викидаємо на берег, щоб вода не забрала. [Були
випадки, що могла вода забрати?] Було, було, буває,
якщо нікого дома не було, коноплі пішли. [То що, якщо
дощ починається, то ви бігли до річки щоб швидень‑
ко?] Нє, то були такі бурі, вода, міг дощ падати неділюдві, і вода не піднімалася, а буває так, що за годину
така вода прийде, що..., у [19]63 році Дусинська серед‑
ня школа, навпроти пошти, та там і пошту вода забра‑
ла, а в нас аж до вулиці піднялася, різко прийшла і різ‑
ко позабирала, хто біля річки жив, і дрова... [Як дізна‑
тися, що коноплі вже вимокли?] М’які стають. Такі
м’якенькі. Вони тверді, сам стержень його твердий
дуже, а коли м’які стали, то ти можеш пальцями по‑
трогати і то вже видно, що вони намокли, розкисли, їх
пора убирати, шо вже будуть піддаватися легко оброб‑
ці. [Що робили, коли витягували їх з річки?] Мили
коло річки, щоб були чистенькі, біленькі, і несли додо‑
му, розставляли снопи попід сарай туда, і вони стояли
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косили, серпом жали. На городі в нас було, допустим,
десять на десять метрів. Коли вижали отакі снопи,
зв’язували [десять-п’ятнадцять сантиметрів в діаме‑
трі візуально]. Тоді намочували, не знаю на кілько.
Як накисне два тижні. Такі били місця, там намочува‑
ли. Прикладували, і там кисло. Потом віти винімали,
воно всухло. Так пак телницями терли. Волокно вже
було. В нас така телниця була, на неї ставиш, так все‑
редину, а зверху б’є так. І так твердіжжя то виб’ють,
а нитки лишилися тут у тій. То візьме у руку, і чіп-чіп,
і уже так примерно та пакля, яка і зараз є [клоччя, яке
використовують у сантехніці]. Потім нитки з того,
крутили веретена. Веретено жона крутить, та з того
нитку чинить. То обізатєьно тільки жінки робили.
Там пак мотовила були на цілу хижу, так то крутили
і так снували. В ті хижі, я не знам, шо з тими нитка‑
ми робили, накручувалось на таке на чотири. Потім
прялись, вже на тім кужелі. Були німецькі кужелі, як
ногу крути, ото німецький, він сам намотує. А було шо
в руці ше крутила. На ткацький станок клали, із того
міх, верети, покрівки, стелилось на постєльки, матері‑
али з того брали. Вже не помню, шоб з того одяг роби‑
ли. Колись були сорочки, вишиванки, пак пошивали.
[Опишіть вишиванки того часу?] То пак більше чоло‑
вічі були. Воно було вишите, у жонів тіпа вігани [сук‑
ні] тоже вишивані. Валяння сукна. Ото були в млинах
валяли овечу шерсть. Він там був під уклоном, і він
там крутив водоспад. Давали у млин, там крутилось
то колесо такоє, валило ту шерсть. Воно вибивало ту
шерсть. І тоди гуні шили з шерсті овечої, тіпа кожухи
такі. І зимні брюки до гуні були, такі як з шинелі. [До
якого часу носили гуні?] То фактічески діди, я того
вже не носив.
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ВЗУТТЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Постоли. Але постоли
носив гуньові, з тих резинових. Дідо був такий, то по‑
столи шив за рубля. В нього камери були з машини
[деталь автомобільного колеса, виготовленого з тон‑
кої м’якої гуми], то він з того робив. Той ремінець там
був, надів, закрив і пішов. Там такий виріз, на ногу
натягнеш то, воно тіпа сандала. Ззаду зашито, перед
там тоже якось він зшив, вирізав з резини такі полоси.
Тай на переді такий ремешок був, которий резину ту
стягав. [Чи пам’ятаєте дерев’янки?] Нє, в нас майже
дерев’янки не носили. Постоли, і ще пак такі були ко‑
жані. В зимі їх носили, кожані такі як постоли. З ове‑
чої шерсті брали, поки суха зима носили, можна було
в них хоч танцювати. А на воду, чи до тих машин, чи
до вокзала, босі йшли в зимі.

с. Росош
Записали В. Юрченко та В. Іванчишен 9 вересня 2018 р.
у с. Росош Свалявського р‑ну Закарпатської обл.
від Катринець Єви Василівни, 1946 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [40–60‑і роки ХХ ст.] Виготовлення тканини. [Як колись одягалися? Що ви
пам’ятаєте про старших жінок, про молодших? У що
вони вдягалися?] Старші, я пам’ятаю, такі, як я,
пам’ятаю, бо у мене баба була така стара, вона була
пані соврємєнна, бо дідо мій перший хазяїн був на селі.
[Який одяг був у Вашої бабусі?] У бабусі була вишива‑
на сорочка, домоткане полотно. Сіяли коноплі дома,
моя мама робила, і баба робила, коноплі мочили. Коли
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постєпєнно на сонечку. А тоді, як просохли, мама
каже, що треба їх терти. Такий верстат був дерев’яний
невеликий, така ручка, планка і бух тим на той станок,
і опять так доска прибита, і так воно сікло. Далі такі,
знаєте, «штіть» по-нашому казали, така доска, а на до‑
ску ній гвозді такоє круглоє, і на тому ті чесали коно‑
плі. [Вичісували?] Так. Вичісували їх. Як вичесали їх,
тоді брали таку патику велику, мотали довколо того,
мотузком об’язували і взяли веретено, і все помочили.
[«Штіть» називалося, що вичісувати?] «Штіть». [Довго
його вичісували?] Вичісували, доки не було тих лусо‑
чок всяких, мало бути тоненьке, м’якеньке, щоб можна
було прясти. [Коли пряли, то розділяли нитку на тон‑
шу на грубішу?] Вони так робили, що кажуть, «білінні
нитки» такі були, що можеш вишивати сорочки, шити
одяг, а якщо на простинь, то то грубші нитки чинили‑
ся, не такі, як рубашку собі шиєте та не шиєте такі, «до‑
вгані» казали, юбки нам шили, а чоловікам сорочки.
Моя мама сама ходила у такій домотканій сорочці,
сама собі шила. [То виходить, що тих білінних ниток
було більше ніжгрубших?] Дивлячись яка сім’я: як у
вас п’ять чоловік, свято йде, треба пошити, Святвечір,
Паска йде, треба обновку робити. Тепер купляють на
базарі, а тоді як не зробиш, то не маєш нічого. [Розка‑
жіть, як пряли його, що то робили?] Так брали велику
патику, на то намотували ті вже прочесані коноплі,
брали веретено, така паличка тоненька, і на тому рука‑
ми смикали, коли треба було, трошки поплювали на
пальці, щоб легше скубалося, і нитка вогка має скручу‑
ватися, бо як суха вона, не можеш її так скрутити, щоб
вона не розпадалася. [Як міряли ті нитки?] Просто в
клубки. [А клубок – то скільки ниток?] Ну, якщо ти хо‑
тіла ткати, казали, чотири. Я вже забула, хочете, на‑
приклад, десять метрів полотна, і вони собі крутили,
такий коник був, на тому конику, коли вже з клубків на
того коника крутили, чотириугольний. І вони собі ту
пряжу складають на кілько, наприклад, десять метрів,
хотять того, а далі кросна, на кросна наставляли нит‑
ки. [Як називалися частини кросен?] Знаю, що «крос‑
на», «ничільниці», «бердо» з ниток нароблено, куди
нитки встромляли, щоб так, такоє бердо; човник, на
човнику були нитки намотані, провдівали ті нитки. що
так ішли як ребром, не одностійно. А так ішли у два
поверхи, і туди човник нитки, а бердом такі ножки, як
на машині, коли передачі переключаєш, а тим бердом
б’єш і тчеш, і все. Вдарили раз, опять човник засунула,
нитки пішла, опять ногами покрутила. Ногами роби‑
ли, щоб переключилася нитка, щоб зробилося так нит‑
ка поза нитку, а коли ногами переключили, то бердом
притискуєш, щоб густоє полотно було. [Одне до одно‑
го?] Щоб їх ущільнити нитки, щоб вони не стояли, бо
такоє плотноє полотно було. [У Вашій родині лише
мати цим займалася?] Усі. Цілоє село. [У кожного були
кросна?] Наприклад, у нашого сусіда були кросна, до‑
мовляєшся, коли ти будеш ткати, то я прийду, даш мені
кросна, і бабака візьме собі і покроє собі дорожки –
ткали з старого такого, щоб не викидати, не палити,
а різали на такі лєнточки, змотували на такі патики і
ткали такі покривці. [Що означає «снувати полотно»?]
Так, щоб його покласти на кросна. [Як його поставити
на кросна?] Такий, називали «коник», вертушка, і тоє
нитки розставляли, єдно скручують у клубки, єдно на‑
лажують на ті кросна – дуже складна, знали люди то
роботи, хто їй понавчив. [Як вибілювали те полотно
потім, воно ж виходить не біле?] Зваряли. [Що це озна‑

чає?] Таку зварку велику, бо тоді не було мисок, тазіків,
а дерев’яні нароблені, складали, робили золу,
кип’ятили воду. [Золу яку брали?] Попіл, з пічки. [То
попіл всякий брали чи якийсь вибраний?] Дрова го‑
рять, які букові, не горять соснові, березові, а букові.
Потім беруть попіл, у тряпку замотають, між платтям
покладуть, кип’ятком заллють і стоїть, стоїть. Його не
шмакають руками, бо тверда така матерія, стоїть, сто‑
їть, кажуть «зваряти». На річку йдуть прати, такий
праник зробили дерев’яний з ручкою, там стане. Стає,
де великий камінь такий, і кладе ту матерію на камінь –
і бух-бух, у воду замочила, встряхнула і опять бух-бух.
[Як воно називалося?] «Правник». [Кожен мав той
правник?] Каждий мав правник. [Один раз чи кілька
разів били його, коли воно вибілювалося?] Один раз,
коли попрали його, посушили, а далі можеш білити,
коли вже і користувалися. Наприклад, тепер у машин‑
ку кинула порошок, закладаєш та й переш, а тоді ма‑
шинок не було і мило рідко в кого було, хазяйствине
мило, всьо це робили на золі.
СОРОЧКА  [40–60‑і роки ХХ ст.] [Сорочки були жіночі і
чоловічі?] Так. [Чим вони відрізнялися?] Чоловічі со
рочки на пуговицях застьобували, а жіночі просто со‑
брані так і натягалися на голову. І такі получалися, як
ти сягнеш ту нитку, а чоловіки такі сорочки не носи‑
ли, просто на пуговічках, були три, чотири пуговічки
і вони так плотно мають до тіла прилягали, а жіноча
була така рясна, зібрана, як гармошечка. [Навіщо так
робили?] Прикрашали так. [Як вишивали сорочку?]
Вишивали на рукавах, тут на манжетах, і сюда такі ву‑
зенькі невеликі розписи, не були великі, такі кричущі,
так щоб культурно було виразно. [Якими кольорами
вишивали?] Чорні, червоні, сині нитки. [Купували нит‑
ки для вишивання чи самі фарбували?] Я не помню,
що самі фарбували, я знаю, такі у нас були муліне, так я
не пам’ятаю, у нас дома хтось їх красив. То була сороч
ка, рубашка, так казали. Якщо була проста, вишивки
не було, то називалася «сорочка», а як були вишивки,
то казали «рубашка». [Скільки у кожної жінки було со‑
рочок?] Вона мала дві-три такі на вихідний день. Сім’ї
великі були, і на всіх не напрядеш, не одінеш їх, щоб
всі красиві були. Хто знає, який, по мірі можливості,
як були можливості, як хазяїн кажуть ґаздувати: якщо
сім’я була така, що землі було много, то ті були і багато
сіяли, а хто бідний – то знаєте як, так як і тепер: бага‑
ті –парадні, бідні лахи носять. Ті всякі там купляють
одяг. [Скільки сорочок мали чоловіки?] Шо думаєте,
що так брали кожен день? Ходив у ній цілу неділю. Вже
брав чисту, а тоді вже її прати. [Прали золою?] Золою
прали. [Як вибілювали так і прали?] То вже покращен‑
ня пішло, я помню, сестри мої (у мене три сестри) як
йшли перший раз, появився клуб, як визволення при‑
йшло, сестри йшли на танці у клуб.

ІМ

Ф

Е

176

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [40–60‑і роки ХХ ст.] Холошні, люди хо‑
дили, домоткані такі з вовни, гуні робили, називалося
так як тепер шуби з овець. [Ви теж тримали овець?]
У нас не було. Тоже так ті гуні ткалися на тих верста‑
тах всяких, носили до млина, там було валило. Як вода
текла, лоток на колесо тако, що обертало млином, там
мололо, а внизу валило, то я пам’ятаю, що дядько на
нас кричав: «Йдіть діти, бо потопитися». А там нане‑
суть із села, принесуть гуні такі товсті, ткані з овечої
шерсті, холошні, на штани казали холошні, – то то там
валили, милося. [Опишіть гуню?] Полупальто, плот‑
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доношена, – з того виріже, з сорочки, якої не можеш
носити, вся рвана. У мене половина класу у постолах
були. [Чи в’язали шкарпетки вовняні на зиму?] Сама
носила, і мама моя плела. [Де брали вовну?] Купували
у людей, хто тримав вівці. [Як навчилися в’язати?] На‑
вчили їх батьки, мама моя знала на спицях в’язали, усі
в’язали, і всі такі носки носили.
ГОЛОВНІ УБОРИ  [40–60‑і роки ХХ ст.] [На голову що
вдягали?] Платки [З чого вони були такі теплі?] Їх не
ткали, не робили, у баби такий був чорний, голову по‑
кривали, у нас ще кажуть, загартка, на плечах накида‑
ли, як каракуль. Баби моєї була панія була, така багач‑
ка, у бричці возилася, чоловік у неї був діловий. [То ці
платки вони теж вовняні були?] Нєт. [Куплені були?]
Куплені. [Куплені, то як вибирали для старих жінок?]
Старі жінки носили чорні хустки, коричневі такі темні,
молодьож носила різні з квітами, то вже купляли. [То
це платки віддані жінки вже носили чи не віддані?] Зи‑
мою всі носили платки. [Коли жінка починала носити
ці платки?] Заміж вийшла і всьо, має бути голова бути
покрита [Це в скільки років?] Наприклад моя сестра
вийшла заміж у сімнадцять років, та й покрива голова і
покрила, доки не померла. [Як зав’язували ті хустини?]
Так казали «під бороду», а замужні ззаді зав’язували,
а дівчата незамужні так, під бороду. А вже як жінка
зав’яже собі так, то різниця була: то дівчина, а то вже
жінка. [Жінки вже старші як зав’язували?] Мама моя
ходила як хотіла, і так і так під бороду. [Коли одягали
дві хустки?] Холодно було. Просто накинула на голову
і всьо, одна була така проста хустина, а другу зав’язала
під бороду, йшла до церкви. Я бабку пам’ятаю: йшла
до церкви, зав’язала платок чорний, а ту хустину має
велику – накинула собі, йшла як баришня. [А могли
зав’язувати зверху, на голові не зав’язували так?] Нє.
[То скільки було тих хусток у господарстві?] Див‑
лячись, яка хазяйка: як багата, як бідна, то дві трихустини носи і стірай. [Як на весілля йшли, то звичай‑
ну хустку закутували?] Нє, парадну. [Яка це?] Ну, така,
дивлячись по возрасту, старші жінки не носили черво‑
ні, зелені, а темний колір, а молоді жінки різноцвітні
одягали, покривали голову, бо то свадьба, і до церкви.
До церкви не сміє ніхто піти, навіть і теперка в церкву
без покритої голови не показуйся. Носили безрукав‑
ки. Казали, що мій дід такоє носив, у нього капелюх
був, перо такоє за капелюхом, причісні такі були, які
зараз галіфе, сапоги такі до коліна, таки й чоловік був
публічний. [Чоловіки носили капелюхи, а які колись то
були вони?] Такі круглі, не були як тепер всякої фор‑
ми циліндри, а такі капелюшки і всьо. [То вони якось
прикрашалися?] Чорні, коричневі, така лєнта була, то
купляли собі, носили з Чехії. Є така, що там оставалася
родина після закінчення війни, ті люди старалися при‑
носити. Наприклад, мій батько мав чеський капелюх,
прості такі не носив, форми самого капелюха. Дід но‑
сив безрукавки, такі жилети, тройки костюм, в нього
такоє було. [Що вдягали на голову взимку?] Шапок не
було ніяких теплих. Я не помню, щоб мій батько носив
теплі шапки, ковпаки як тепер кажуть, я не помню, по‑
стійно ходив у капелюху.

Е

на тканина товста, шерсть овеча висіла так, вона була
дуже тепла. [Як вона застібалася?] Зав’язували про‑
сто. Там не було ні пуговиців, нічого не нашито не
було. Просто я пам’ятаю ті гуні, старі жінки, і виді‑
ла, і в церкву носили, і біленькі, гарні, з грубої шерсті
ткані, що дома на хазяйстві були, і ту гуньку натягне
на себе, тут зав’яже. [Як зав’язували?] Просто так, як
зав’язуєте шнурок. Ґудзиків не було, просто дірки вчи‑
нили там, або просо накине на плечі, а на стьобку. [Як
їх робили?] Що з ними робили, я не знаю, несли то
валили, то стірало, довго там стірало, не понесли на
дві години – кинув і всьо, а то могло стірати і два, і
три дні, крутила, крутила. Ми малі дітлахи ішли ди‑
витися, а там мельник, що за тим спостерігав за тим,
кричав: «Не йди, бо утопишся». [У чому взимку хо‑
дили чоловіки?] Наприклад, куфайки були вже, гуні з
шерсті вівці, а то було із якогось домотканого плотна
називалося... такі тоже шили власноручно. [Це чоло‑
вічі? Яке воно задовге?] Такоє до колін. Як пальто, як
куртка тако удобне, могли чорні попришити, чорноє
на карманчиках пришите відрізнялося, на воротніку
оздоблювалося. [А жінки взимку що вдягали?] Після
появлялася така матерія, купували, шили собі типу як
куртки, наприклад, у моєї баби було пальто.

ІМ

Ф

ВЗУТТЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] [Розкажіть про взуття,
яке тоді носили.] Постоли, тако брали... Наприклад,
зараз машина, є колесо, а там є скат, були такі майстри
у селі, оту гуму брали, урізали, сам шив, сам звужу‑
вав. Носили, бо біднота така. Я вже до шкоди ходила,
та пам’ятаю, у нас були учні в класі: тайстра, з домот‑
каного полотна така шита, так казали «тайстра», як
сумка на плече бралась, у ту тайстру складалися кни‑
ги. І в постолах, лічно я в постолах не ходила, а був
у нас чоловік (ми йшли просто раді принципу) дядя
Федя. «Зшийте нам постоли», – казали. А він каже:
«Йди дівко..., батько мене вб’є, як почує, що ти в по‑
столах». [В чому ходили тоді багатші, як не в посто‑
лах?] У нас були чобітки, туфлі такі. [Вже куповані?]
Так. [Дерев’янки пам’ятаєте?] Мама розказувала, що
були дерев’янки, а які вони, я на свої очі не бачила.
[А як холодніше ставало що взували?] Бурки вже по‑
явилися, такі як чоботи, полотняні, з ватою, калоші
на ті бурки надівали, а таких сапожок не було. Як по‑
явилися чулочні, може, ви носили, дуже плотно при‑
лягали, лакові – то то згуба була, бо холодноє було,
а красиво було, далі появилися сапожки обикновєн‑
ні всякі теплі. [Розказують про часи, коли в родині
була одна пара взуття, було таке?] Було, лічно у нас
не було, а було такоє, коли діти не йшли до школи, бо
як пішла старша дочка або син у школу і одяг чоботи
чи топанки кірзові, такі грубі, то друга дитина сиділа
дома чекала, доки брат або сестра не прийде зі школи
та принесе, та взувала і йшла до школи, було такоє.
[Коли дефіцитно перестало бути, що вже з’явилося
стало доступно?] В [19]60‑х роках. [Чоловіки цілий
рік ходили в кирзових чоботях, а зимою ж холодно?]
Ну і шо, шо холодно, даже було, ті постоли, ті носили
і брали такі онучі грубі, замотували, ногу у ту постолу
там він запхне, тут онучі тоді шнурком красно замо‑
тувалося до колін, обмотувалися до колін шнурком,
щоб не розмотувалися, намочить, прийде додому.
Яка та обув, коли сніг, ноги мокрі, онучі мокрі, при‑
йде додому, сушить то всьо. [Ті онучі з чого?] З домот‑
каного полотна, з якійсь лахи старі, якась простинь

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] [У що
вдягали маленьких дітей відразу після народження?]
Так шили з якоїсь матерії сорочечки, лічно нам мама
шила, якась така стара... Я [19]46‑го року народження.
Магазини було шо можна купити матерії, євреї торгу‑

177

www.etnolog.org.ua

178

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

вали, вони мали такі магазини, і накупують полотна
такого дешевого, і пошиєш дітям сорочечки, штанці
такі, не було так, як тепер – купляй на дітей. [Розкажіть
про одяг на весіллі. Як молоду вдягали?] Я пам’ятаю,
біле плаття не таке, як тепер красиво, а було біле по‑
лотно, «штапель» називалося, брали купували те по‑
лотно, самі шили, несли в майстерську, були люди, шо
знали шити, обикновєне, чуть-чуть довше, як те шо
носити, білі носочки, топанки. Обув взуття чорне, такі
білі носочки до кісточок. В [19]58 році сусідка заміж
виходила, віночок у неї, а далі з роками, в [19]66-му
році, у мене вже було парадноє плаття. Не таке, як те‑
перка... рукав такий, под’юбник був, такоє було, довге
не шили, фата була, віночок дворядник, сплетений,
квіточки, оброблений у свічку. Тепер з кожним роком
прогрес іде. [Як одягався молодий?] Чорний костюм,
біля сорочка, тоді вже нейлон появився, молодиця
мала купити чоловікові білу нейлонову сорочку. В ма‑
газинах не було ще так, просто жінки були... перекуп‑
щики продавали, носили з Латвії.

ІМ
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [60–70‑ті роки ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. [Купляли чобітки тещі?] Топанки.
Давали до майстра і він шив дома, наприклад, мій чо‑
ловік пошив моїй мамі такі немаленькі напівчобітки,
і шнурувалися шнурками. Помню, як подарили мамі
під час весілля – ті дуже почали настоювати на тому,
щоб моя мама скинули свої туфлі і переобувалася в
ті, що зять [купив], а мама не хотіла. Сваха підійшла і
каже: «То подарок». Мама не любила, швернула тими
ботінками, і як я до молодого, то дарила чорний такий
платок, казали американський, «кестемени» парадні,
дорогі, се довгі такі. Старенький скинула з голови і
зав’язувала: «А ну позирайте, люди добрі, файно?».
А мама того не зробила, каже: «Мені не треба, я не
боса». [Так це передали на весіллі ті чобітки?] На ве‑
сілля, коли проходило весілля. Кликали до столу, і
староста казав: «А де є мама молодої, де мама, ану пі‑
дійдіть сюда». Маму почали глядати, не робилося так,
як зараз, а тоді шопи такі робили, прикрашали. А у
нас просто бувало у двох хатах, і там гості сиділи, як
дощ, то вставай і тікай, попрятати, ну якщо тепло, як
гуляли. Маму оглядав, оглянув, а мама прийшла:«Що
вам треба?» – «Зяnь пошкудував, пожалів вас, що
ноги на вулиці поріжете на камінь... хоче подарити
вам топанки, підійти треба, тоді дадуть топанки, і за‑
ставляє їх приміряти, чи добрі. [І так міряли?] Міряли.
[Як одягалися старости?] Просто, як обичний чоло‑
вік, не було такого, як зараз: «лєнти», перев’язується.
[Як знали, що то староста?] Просто він говорив, при
свадьбі знали, що він старостує.

шого конопляне прядиво. Ширина полотна залежала
від величини берда. «Хто яке мав бердо, на кулько пасом
було бердо, то така і була ширина натканого полотна».
Найширше полотно було від вісімки до тринадцятки.
Сорочки шили із тринадцятки, дванадцятки. В залеж‑
ності від призначення полотна пряли нитку відповідної
товщини. З тонкої конопляної нитки пряли полотно
на святкові, весільні сорочки, гаті, хустки. З грубішої
пряжі ткали полотно для буденного вбрання, а також
вжиткову тканину – верети, вілахи, парни [наволочки],
плахти, обруси [скатерки], пілки. Із найгрубішої пряжі
ткали полотно на міхи, господарські плахти, «дерги»
для вкривання коней. Наткане полотно відбілювали
так, як відбілювали і прядиво [мутки]. «Вергли лицьо‑
ву сторону і лише її білили, (завжди білили один бік),
рідко хто відбілював полотно з двох сторін». Способи
відбілювання були різними. Взимку білили його, роз‑
кладаючи на снігу. В теплу пору виносили його роси‑
ти, розкладали біля річки, потоків, на траві, поливали
водою, щоб під сонцем відбілювалося. Під час відбі‑
лювання воно «каляло» [забруднювалося], то його ще
раз прали, золили, прали, сушили [при сушінні водою
вже не поливали]. Воно «май м’яке [годне] вже вчиняло
[ставало] і тоди з нього починали шити. Уткала, узо‑
лила, висушила, аж потім із нього починала шити». Ви‑
білене полотно звивали в сувій і ховали в лади [довгі
скрині]. «Було так, що швидко собі ушорила [зробила],
що на Великдень з нового полотна мала нову вишиту
сорочку. Полотна май много ніколи не било [було]. Тре‑
ба було хоч по дві сорочки кожній челядині [людині]
зшити, щоб одна була на плечах, а іна з плеча – много
не било. Бо то ся зваряло кожен раз при пранні, то – то
ся скоро рвало, попел їв». То так ся тяжко мозолями ро‑
билося, тепер те полотно ніхто не хоснує [береже], бо
всьо мож купити». Найпоширенішою технікою ткання
було «просте» полотняне. Рідше вживалося полотно
«чинувате» на чотири ремізки ткання [«дреліх»], із яко‑
го шили фартухи, чоловічі штани.

Хустський район
с. Данилово
Записала Є. Гайова в серпні 2006 р.
у с. Данилово Хустського р‑ну Закарпатської обл.
від Ігращук Василини Олексіївни, 1922 р. н.,
та Шимон Василини Василівни, 1924 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ [Середина ХХ ст.] Виготовлення тканини. Для власних потреб кожен сам собі виготовляв
тканину. Сировиною для ткацтва полотна було здебіль‑

с. Золотарьово
Записала Є. Гайова в серпні 2006 р.
у с. Золотарьово Хустського р‑ну Закарпатської обл.
від Бабич Терезії Петрівни, 1929 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [Середина ХХ ст.] Валяння
сукна. Підготовчий етап включав стриження овець,
сортування вовни за кольором і якістю, промивання,
висушування та розпушування. Вовну різної якос‑
ті – руно, нетинину, міцок – часто змішували під час
розчісування на металевих щітках. Якщо хотіли мати
сірий колір сукна, то при розчісуванні змішували білу
з чорною вовною. Згідно з призначенням сукна підби‑
рали відповідну сировину. Ткали його із натурально‑
го чорного, білого, сірого кольорів вовни, завширшки
шістдесят-сімдесят сантиметрів. Потім валяли його у
водяних ступах «фалюшах» і отримували збитий су‑
конний матеріал – «постав». Використовували сукно
для пошиття чоловічого і жіночого верхнього одягу.
На основу при тканні використовували довшу, міц‑
нішу, щільно скручену під час прядіння вовну, а на
піткання вживали коротшу, м’якшу вовну. Під час ва‑
ляння сукна шов, що з’єднував дві пілки сукна ставав
невидимий. З білого сукна шили вуйоші, петики, хо
лошні для щоденного вжитку.
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с. Крайниково
Записав В. Коцан
у с. Крайниково Хустського р‑ну Закарпатської обл.
від Орос Марії Іванівни, 1939 р. н.

с. Стеблівка
Записав В. Коцан у серпні 2008 р.
у с. Стеблівка Хустського р‑ну Закарпатської обл.
від Добош Ганни Юріївни, 1931 р. н.
СОРОЧКА  [30–50‑ті роки ХХ ст.] Вишивка на жіночих
сорочках. Давно полотно пуд коміром сорочки зби‑
рали у дрібні «рями» на шість-десять ниток. Поверх
тих рямок вишивали орнамент («пазуху»). Май бульш
просто было, то обмітували рями нитками. При тому
бралися різного цвіту нитки, їх міняли і так утворю‑
вали «шорики» взорів з дрібних квадратиків чи хрес‑
тиків. Май тяжко було вишити різні за формою та
розмірами ромби, трикутники, баранячі рожки, роз‑
ети. У нас на грудях сорочок вишивали обов’язково
ще й маленький квадратик, ромбик, «косичку», хрес‑
тик. Іменно там шили, бо казали, шо іменно там, де,
кладучи на себе при молитві малий хрест, торкались
грудей, де, за віруваннями, знаходиться душа. Кить
жона вдівала монисто із напівдорогоцінних каменів,
то вишитий мотив оберегу майже не було видно. Со‑
рочки із оберегами жінки одягали рідко. Дівчата но‑
сили їх, щоб вирізнитись, щоб їх запримітили хлопці,
а одружені жінки середнього віку тоді, коли виникали
проблеми у відносинах із чоловіком. Жінки вірили,
що сорочки з оберегами допомагають їм бути коха‑
ними. Май більше вишивалося на рукавах сорочок.
Білими нитками гладдю та вирізуванням вишивали
свальбові сорочки, які у нас називали «білениці» або
«ромованки». Уже в [19]40‑х роках до білих ниток до‑
давали червоні, сині, жовті, зелені, якими вишивали
допоміжні орнаментальні мотиви. Май красні були
«заспульниці». То рукав треба було зашити від плеч і
пониже ліктя. Колись ме на плечи ушивали ромб, то
таку сорочку називались ме «косиця», а коли «парти‑
ці» – то «рукави».
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Друга половина ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. Свадьбові вінки плели із бар‑
вінку за день до свадьби. По барвінок йшли «моло‑
дий» з дружбами. Потім дружби йшли запрошувати
по селу дівчат на плетіння вінків. Всі сходились до
жиниха»ввечері. У великій кімнаті складали чотири
столи, навколо яких сідали куми, дружки та дівчата.
На стіл ставили тайстри із барвінком. Дівчата переби‑
рали барвінок і давали кумам, які плели вінки моло‑
дим і вінок на курагов [весільну палицю]. Були колись
і косиці, вінці. їх основу робили з трьох пластинок
лика липи, обшитих білою стрічкою. Над основою
вінка пришивали коронку [косицю] у вигляді серця.
По верху пришивали мачки [прикраси з стрічок та
кусочків полотна, зібраних у батончики]. Вінціносили
всі невісти. Свадьбовий барвінковий вінок з молодої
знімав молодий. Молода сідала на стілець, а молодий
виймав иглиці, йглиці [шпильки] з волосся, розплі‑
тав плетянки [різнокольорові китиці], потім знімав
навушники [сережки] та пацьорки. Молода знімала
з себе весільну сорочку, лайбик, барвінковий вінок,
одягала довгу сорочку, а голову пов’язувала білою
хустиною. Весільні вінки дуже цінились і зберігались
у сім’ї. Поганою прикметою вважалась «страта вінця».
Вінок не можна було продавати. Про це співається у
народних коломийках: «Та заплачеш, біла дівко. Пер‑
ший понеділок. Як ти здойме леда біда з голови вінок.
Та продала дівка вінок, А вінок дівочий. Та вона дівков
вже не буде».

кого комірця [смужки], що продовжувалася різноко‑
льоровими «ройтками», «очками» [петлями]. Могли
бути прості «очка» з великою скляною сріблястою
пацьорков у нижній частині та подвійні з трьома срі‑
блястими пацьорками. При виготовленні простої пет‑
лі використовувалисьме бісер одного кольору, а для
подвійних – трьох і більше. Кожна дівчина в селі вміла
плести вузькі прикраси: «рядок», «ланцок», «партка»,
«сплітанка», «реци» із кольорових пацьорьок, наниза‑
них на білу нитку. На темно-червоному фоні викладе‑
ні хрестики з білого бісеру, що чергуються з голубими
зірочками. Бісерна смужка нашивалась на вузький
шматок тканини і мала два шнурочки на кінцях.

ІМ

Записав В. Коцан у серпні 2008 р.
у с. Крайниково Хустського р‑ну Закарпатської обл.
від Деяк Гафії Іванівни, 1933 р. н.

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Середина ХХ ст.] Жіночі
прикраси з бісеру. З пацьорок робились ме сплітанки.
Для цього в дошку вбивали декілька цвяхів з відруба‑
ними головками. До кожного з них прив’язували по
білій ниточці, на які нанизували пацьорки. Після кож‑
ної нанизаної пацьорки нитки сплітались, утворюючи
сплітанку з яскравими орнаментами. Май поширени‑
ми взорами були ромби, хрести, «глисти» [S‑подібні
мотиви, гілочка з косичок]. На сплітанках переважали
жовті кольори із вкрапленням червоних, білих, синіх,
зелених. Робилися і силянки. Вони складались з вузь‑
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Бердянський
район
с. Берестове

с. Новопетрівка
Записала С. Маховська 21 червня 2012 р.
у с. Новопетрівка Бердянського р‑ну Запорізької обл.
від Назарової (Суслової) Катерини Панасівни, 1926 р. н.
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Записали Л. Артюх та С. Маховська 17 червня 2012 р.
у с. Берестове Бердянського р‑ну
Запорізької обл.
від Місюріної Параски Василівни,
Кушнір (Яременко) Галини Іванівни, 1942 р. н.,
та Баран (Щербини) Галини Ісаківни, 1937 р. н.

є черевик і всьо... [У чому молода була одягнена на
весіллі?] Тоді ж таке врем’я було. Я в невістчиному
платті була, в пальті невісткіному, у чоботях невітскі‑
ному. Плаття біле, квітчасте було. А на голові ж цвіти
були, фата була, лєнти там іззаді. Довга фата. А мо‑
лодий у костюмі. На фуражку ж причіпляли букет
йому. [...]

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [30–
60‑ті роки ХХ ст.] Ми і ткали. Верстаки такі були
дерев’яні, а тоді нитками опутані, а тоді ото каждий.
Ткали з чого? – Оце ж тряпки ті, шо позношувані, по‑
деруть на лєнточки, клубок мотають. З клубка тоді
начинають. Один такий клубок, другий такий, один
такий цвіт – по три по чотири там штучки, шоб краси‑
віші були. [Ваші діти вміють ткати?] Ні. Шить шили.
У старшої машинка є ножна. А тут була стара, то мені
свекор купив старинну венгерську машинку. То я
шила день і ніч, те порю,́ те шию. Бо матерії то ж не
було вдосталь.

ІМ

Ф

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–60‑ті роки ХХ ст.] Раньше
хоч там пряли та ткали, а тоді... У тих краях [Черкащи‑
на], там ше в цьому й ходили. І все в їх було ткане. В нас
ніхто нічого не ткав, того й голодранці були. А ось іду
в школу, як дійшла? – один галош, один черевик. І ніх‑
то на це не обращав вніманія. Мама там з чого-небудь
пошиє мені юпочку. Тоді вівці в кого були, то вони
вовною ділилися. То вона носки чи чулки повив’язує,
і таку ж і кохту вив’яже. І ото чи з парусинки чи з
чого, шо попадеться, пошиє юпочку – оце така одівач‑
ка. Кухвайку надіну. Отакенні рукава! І всі так ходили,
ніхто на це не обращав вніманія. [Коли Вам вперше
пошили плаття?] Ой, горе та й годі, я вже й не помню.
Єдінственно помню, як появився штапель. І мені на‑
брали на плаття. Мабуть вже під кінець п’ятдесятих.
Оце в мене було перве плаття. То я як наділа його, та
така ж була нарядна! А тоді колись приїхали брат із
жінкою, а жінка хороша була. Батько мені набрав аж
на три плаття! І вона оце мені пошила. Я десь є і сфо‑
тографірована: одне голубе штапельне з отакими ро‑
машками, одне розове, одне коричневв. Та така була,
куди твоє діло! І ця невістка оставила мені туфлі свої
красні такі. Я трошки їх поносила, бо вони вже малі
були на ногу, оддала на подружку, а менший братик
у неї совсім босий, так він і ходив у тих моїх туфлях
красних. Тоді не дивилися, чи дівчина, чи хлопчик.
Хто шо надіне й яке... А їсти ж так хотілось. Я ж хожу
й плачу, їсти хочу, а мама, бідна, не зна, шо робить.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [50–
70‑ті роки ХХ ст.] [У чому була одягнена молода?] Не
в білому я була, голубе. Довге конєшно було плаття.
На довгому такому [підбори], ну молоді ж були. А мо‑
лодий у костюмі у голубому тоже. [У Вас була фата?]
Була фата. Отака як плаття, даже довша. На руці
висіло у мене. [...] [Чи був у Вас звичай красти моло‑
ду?] Да. Як за столом сидиш. Хоч там, у молодої, хоч
там вкрадуть. Або тухоль. Мода ця і здавна, і тепер
вона ж єсть. У мене тухоль украли. [Хто викуповував
«тухоль»?] Просто молода є спеціально подсунула

СОРОЧКА  [30–60‑ті роки ХХ ст.] Рубашки були полот‑
няні, длинні, їх тіки стірали на річки, як льод стане. І в
каждого є своє каміння там, на чому вони пруть. Ка‑
чалка і рубель, на якому вони. І тому воно м’якеньке,
і на морозі виморожують. Дуже, кажуть мама, хороше
було. [У якому одязі колись спали?] Тоді вже сорочки
появились з плєчками, поворозками.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] На толкушки
купляли, все казали, єврейські чулки
не доношені та й
́
якійся плаття попаде чи халатик, перешивали. А по‑
слє вже войни, конєшно, на толкушкє
купляли. Дуже
́
багато купляли. Де який світерок, де шо. Тоді не паль‑
то було, а бурмус – отакі рукава широкі, пола за полу
загортається і платком подв’язується чи якою мотуз‑
кою, шоб не розходилося. [...] [Дівчата носили колись
довге волосся?] Да. Оце началося, дочечка, зараз. А то
і кругом голови закладеш, і короночку таку, і шпильки
в неї є. А тепер іде – страшно дивиться. [Чи носили
дівчата раніше хустки?] Носили. Ото ж фата була.
Лєнти вішали це молодьожі. Ще дружкє було здорову
лєнту красиво обв’язують через плече. [Як був одяг‑
нений молодий?] В костюмі. [Чи вішали молодим кві‑
точки?] Біленькі.
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Більмацький район *
с. Білоцерківка
Записали Ю. Іріоглу, В. Керечан, В. Петухов,
С. Іващенко, А. Олененко, А. Григоренко, Т. Плахотнюк,
М. Штатський, О. Пашненко та Г. Болотіна
в липні 2008 р. у с. Білоцерківка
Куйбишевського р‑ну Запорізької обл.
від Лук’яненко Ольги Кирилівни, 1930 р. н.,
Лимара Степана Петровича, 1927 р. н.,
Леонової Наталії Федорівни, 1933 р. н.,
Катрича Івана Федоровича,
Катрич Діни Іванівни, 1934 р. н.,
Катрича Василя Ілліча, 1930 р. н.,
Федько Миколи Микитовича, 1925 р. н.,
Тищенко Марії Лук’янівни, 1929 р. н.,
Романенко Катерини Максимівни, 1926 р. н.,
Ніколаєвої Ганни Петрівни, 1927 р. н.,
та Нечитайло Валентини Андріївни, 1938 р. н.

СОРОЧКА  [30–60‑ті роки ХХ ст.] Речі воно, знаєте, тоді
харошого нічого ж не було. Баба садила льон чи то не
льон, а то ж та ткала. Так ми було понакрасюєм від
бузини і повдягаєм сорочки та й ходим. [Ваша бабуся
сама виготовляла одежу?] Да. А стірала так ото з гли‑
ни і до річки на камінь, тоді рублем поб’є, м’якеньке
понадіваєм і ходим. Така жись була страшна. [Що ви‑
шивали?] Ну шо, все вишивали, і на скатерку вишию,
і на ті, і сорочки, люди тоді ж ну не було, всякий узор.
Все, шо хто міг, ткали як оце зараз, зараз, ма’ть, не тка‑
ють. [У чому колись ходили одягнені?] В полотняному
ходили ж, як хто, як хто такий був багатий, то їздять
десь купляють, а як я же ш жила, так хто мені купе?
Ніхто. З того полотна, шо отой і шили сорочки ж, так
узяв у краску покрасив, а ні то в бузину. Ягодки. Було,
в бузину красили. І не одмиєш, така була оця бузина,
ці ягодки надавиш їх руки сині. Юбку, кохту це ж по‑
краситься, так красиво було.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  Штани. [30–60‑ті роки ХХ ст.] Я вже
трошки парубок був, а то а вдівця ж нема ніде нічого, і
сидиш шукаєш десь штани порваті. Шукаєш десь лат‑
ку шоб пришить, шоб красиво. На ньому була тіло
грейка, ватні штани, він знімає партупед, а там пісто‑
лет, чи брать його чи не брать, мати накричала... Про‑
стеньке платячко мені, ой такі, я помню, розочки...

ІМ
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [30–
60‑ті роки ХХ ст.] Тоді єсть таке зроблене називалося,
я вже позабувала, як же її, я вже наче казала, те... тер
ниця, отака вона, всередині як оце корито, отак, а тут
така довга ручка на всю цю коричатку. І то береш,
воно вже там конопля вимокла, висохла, і тоді береш
її той, тією товчеш. Розбиваєш, і тоді той, ну прядіво
таке називається воно. І тоді ж все витреш, витреш,
ото вона, ну вобщем як ото волос ти розчесала, і все,
нема нічого, і тоді той, на кужіль, палка ж, кужіль на‑
зивалася, в лавкі дирка, цей кужіль вставляєш, намо‑
туєш на цей кужіль це прядіво це ж, от і на веретено,
я веретеном пряла, а бабушка то на той...на прядкі.
На прядкі, цей візочок, і напрядеться, це попрядеться
таке єсть, воно вичісується на ту, щітку, і як уже ви‑
чесали оту ж, те прядіво, так отак як потянеш її, вона
вже як вичешеться, так стоїть сама. То вже тоді начи‑
нається ж, а те шо начісується, те ж пряли на ті, на
рушники, на рядна, на мішки, це називалося на мішки
це клоччя, називалося це воно, це ж мішки на їх ткали.
А оце вже на ті, на сорочки. От. На сорочки і виши‑
вали їх же ш це ж на цьому прядиві, і рушники, все
було вишите. Зараз, така ж у хаті верстак, і отож, як
ото єсть на фабриці. Це ще я таке застала, ось було за‑
йду до Міщенків у школу (заходю за подругою), а там
такий верстак здоровий, і вона ото рядна тче. І така
оце ж була така у стелі у сволоку дирка, і я вже забула,
як її звать, і воно таке ж, намотуються ці ж, оце пря‑
діво, це, шо вже попрядеш, і воно тоді мотається на
мітки,
«мітки»
називалися. Мітки робили такі ж, такі
́
́
десь, а то ще той, мотовило, оте мотовило це вже ті
шо попряли намотуєм же ш, сюди-туди було бабуш‑
ка заставляє мотать і намотаєш, ну вона знала, скіки
там пасів називалося чи по дванадцять чи по тринад‑
цять пасів. [Такі верстати й тут були?] Ну це, це ж такі
верстати там і той, ну, і тут такі були. Я знаю, шо там
нитки позатягувані, а тут вона закладає цей, і отак б’є
таким дерев’яним. Ну тут же ш, тут же ш коноплю не
сіяли, ну просто драли тряпки із барахла старого. Та
є в нас і застьолки там у веранді тоже ткали, вибира‑
ли драли ті тряпки. Отож таке порветься, порозірвав,
позшивав, ото сидиш зсиваєш. Тепер ніхто його не

зшиває уже. Ну отож і люди були здоровіші, то шо все
воно було натуральне, і одеша, і те. І одежа, і не було
цього, цієї хвороби усякої, і люди не так пили як зараз
п’ють. Тоді коноплю ткали, а тепер курять її.

* До 2016 р. – Куйбишевський район.

ВЗУТТЯ [30–60‑ті роки ХХ ст.] Підемо там, Алун нази‑
валося, кусочок села, може, там з історії шось, а так
ми пособираємося, пиляка по вулиці, босі і танці...
Чоботи. Мій дід сапожникував. Так він після войни
оддав чоботи хромові, тоді дуже модні були. Черевики
шили сапожники, хто пошиє, ото вони стоять сукон‑
ні. А як біля овець був по степу, по коліно, ну, стояли
три рублі.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–60‑ті роки ХХ ст.] Ото
так. І коли ж оце Равенсбрюг взяли, вони там були і
освободили. І вони брали хто шо мог, поразбомбили.
Ну, вона додому приїхала, шовкове плаття було без
спода, а бархатне темно-синє. Я як зараз помню. А то
блєдно-голубе таке. Бархатне оділа зверху і під спо‑
дом у неї була скатерть. І оце ж вони як їхали. Доїхали
вони в Брянські ліси. А тьотя Шура там понакладала в
чемодан, який там уже ж був. Ну, а коли ж нічого при‑
їхали ті ж дерев’яшки голі на ногах. [Чи дарували Вам
батьки що-небудь, коли Ви були малі?] У мене сестра
дуже капризна була, ну пішли батько і мати на мага‑
зин, а тоді тіки появився крепдешин і набрали вони чи
Олькі, чи мамі такі, воно таке такого стального цвіту,
а тюльпани красного цвіту, красиве і по косинці. А це у
нас таке було – я батькова дочка, а Катя материна і ото
так ділили. Приходю я, а батько каже – бачиш мати
набрали своїй дочці на плаття, косинку купили, а я
кажу – ну й шо, купили їй, на другий раз мені купите,
а приходе Катерина, і як кажуть – батько набрав сво‑
їй дочці на плаття, так вона – а, так мені нічого нема.
Плаття там пришите у дівчат на це ніхто не дивився
не обращали вніманіє шо. Чорне покрашене плаття в
мене було. В школу я ходила і галстук у мене був. Не
знаю тільки, чим він покрашений був піонерський, но
був. Ходили ми. [Як одягались колись?] Це, зараз так
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нею співають... [Яка була фата?] Марля. В мене не було
не хвати, ніякого не кольца... І воскові цвіти ж отут, ну
красиво було, я напримєр, як ішла заміж, і їздили ми зі‑
мою на конях, а снігу було страшне! І їхали в друге село,
отам Лугове єсть то вже Донєцка область, як перекида‑
ються ті санки, і всі дружки, всі попадали у ту кучугуру,
не витягнуть санки, і вроді і весело було, померзли всі,
всього було.

с. Вершина
Записали С. Білівненко, К. Ульяненко, Ю. Шитов,
П. Бойко, Д. Лісіцина, Ю. Гудименко, С. Іващенко
та Г. Болотіна в липні 2008 р. у с. Вершина
Куйбишевського р‑ну Запорізької обл.
від Медяник Антоніни Тимофіївни, 1919 р. н.,
Тарасович Тетяни Іванівни, 1930 р. н.,
Тєрєхової Любові Іванівни, 1937 р. н.,
Тєрєхової Євдокії Омелянівни, 1912 р. н.,
Скрипника Василя Максимовича, 1933 р. н.,
Сингур Варвари Кирилівни, 1929 р. н.,
Швайковського Миколи Андрійовича, 1936 р. н.,
Потапенка Івана Михайловича, 1929 р. н.,
та Пиріг Єлизавети Єгорівни, 1915 р. н.
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не одягаються, зараз не знають, шо надіть, а тоді все
ж ми ще так жили, батька не було, а по-сусідськи так
жили, питають, мати пита: «Шо мати робить у Ната‑
лі?» Порвалось – латку, ще порвалосьще латку. Самі
латки, ото вдавали. [Чи вміла Ваша мати вишивати?]
Нє, нічого. Ото латки латає. Жінка вишивала трохи і,
оце, плела, знаєте, скатертину там якусь з ниток. [Хто
її вчив?] Ну мати ж учила, не знаю хто. Я женився,
вже вона уміла. [Коли вона народилась?] Двадцять
восьмого октября двадцять восьмого году. А вмерла
дев’ятнадцятого ноября шостого году. Сімнадцятого
ноября ми розписувались. Тіки в [тисяча дев’ятсот]
пиісят первом году. двацять первого була свадьба,
а вмерла дев’ятнацятого ноября, на день рождєнія
дочки. Отакі... отакі дати, совпадєнія... [Чи давали
придане, коли було весілля?] Яке тоді придане? В неї
було три дочки. Вобщем прийшов я з армії, в мене був
чемодан, в армії зробив, з фанери, взяв той чемодан,
пішли... пішов туди вечором, в п’ятницю, положено в
пятницю придане давать. Склали плаття там в чемо‑
дан, четире подушки і одіяло, зв’язали, сестра, вона і я
принесли те придане. І подарували оте зелене теля. Це
знаєте шо таке? Га? Як уже ж тікали вони, німці туди,
ми ходили в степ...

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [30–60‑ті роки ХХ ст.] Я сестрі
купив той, на плаття. Шерстяні той, з антилопи. На‑
туральна шерсть. [Як Ви одягались на виряджання,
костюм був?] Було всього. І конопляна була. Верстаки
були. Я і сам робив. Баба рукодільниця була. [Де той
верстак?] Згорів вже. Яму викатують. Дві педалі, як
піаніно. З конополь все робили. А тоді красили його
у смужки. І мішки робили, ткали. [Чим фарбували?]
А порошки були. В магазині. І бузиною красили. На‑
мочили, закипіло. Таке було хороше. Тільки, як жарко,
як зкинеш, так бузина на спині. [Насіння конопель де
брали? У кожного своє було?] У кожного – своє. Сіяли
у городі, недалеко біля річки. Засіють, воно росте...

ІМ

Ф

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [30–
ті роки ХХ ст.] [Який одяг, крім весільного, ще святко‑
вим був?] Слабий. Хто як жив. Наприклад я. У мене,
я як женився, було що одіться, а от уже у дружини, їх
було семеро. Шість дівчат і один син. Вони жили сла‑
бенько, в неї таке, як чи сицеве, чи яке платтєчко було,
дешевеньке таке. [Ви купували його?] Ні, вона купува‑
ла. Вона. А подія на 8 Березня [19]53‑го. [Який був по‑
всякденний одяг?] Но оце так як я ходю? Слабо, слабо
ходили. Большинство уже тоже як оті появились про
стенькі костюми, оце було за літо двоє брюк. Стоять
вони п’ять рублів. За літо оце їх купили. Ну а так, уже
при Брежньові нічого, нічого так... [Коли женилися, у
що були одягнені?] В костюм, у дядька позичив. Із армії
прийшов, так дядько дав костюм. А жінка, ну, плаття,
а мати десь купила. [У чому Ви були на весіллі?] Цвіти.
Зробили, значить, була ота, ну як вам сказать, марля
була, а тіки не така, як оце марля зараз, а воно таке ді‑
рочками дрібненькими, дирочками таке було. Це моя
сестра жила у Маріуполі, і вона, як приїхала, привезла
мені цвети і й фату таку, поняли. Так цвіти були такі,
проволока накручена такая, так ото красиво його плели
і красили воно таке красиве таке представте [швидко]
і квіточки отакої комба, отак поробили такі, а в мене
коса здорова була ото косу ту так за ето заплели тоді
позакрутили її ж то ж причипили ж той віночок, а фата
була довга, довга хфата в мене була, біла-біла вона
така була. То сестра на базарі купила ото такий наряд,
а плаття було в мене, не було в мене білого плаття, не
було, нізашо було купить того плаття. В нас сестра тіки
вийшла заміж а тут і скоро цей я за сестрою. Ой і пішла
я заміж так це я розкажу так, бо цеж я бачу, шо за плаття
за цеж. Плаття було в мене, було таке коротеньке і ту
хельки були на отакому каблучку. Більше нічого в мене
не було. А воно вже холодно було ну ото так навозили
бричкою, не брички а бестарки тоді називалася. А тоді
ж як і зараз молодий забирає молоду тоді, тоді там, ну
щас, тоді коси розплітали вже. Співали. Це через стіл
стаючи, співають. Зараз цього ж нема. А тоді, я це до‑
бре заповнила, іде молода по вулиці в фаті, дружки з

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [30–60‑ті роки ХХ ст.] Спідниця була
не така, як оце, був матеріал в три, чотири, п’ять пілок,
як розіпнеш, так вона отака завширшки. А без штанів
же ходили. Не було понятія, щоб в штанах ходити. Не
було трусів. Юбка широка. То бузиною красять, то так,
чимось. Бузини нарвуть, накрасять і надіваєш то хо‑
димо. Штани. Мужики у тих штанях, у білих полот‑
няних у молотьбу і косовицю, а на зіму вже ж конечно
шиють якісь, які хто дістане, а було, шиють із овечих
кож, вичиняють овечі кожи, і на зиму було шиють
отакі брюки. Було, коліна як хромові, повитирають.
Все одно носить, така мода була.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ [30–60‑ті роки ХХ ст.] Якої тіки
моди не було. Якось мода була, як ото у українців,
розшиті сорочки в жінок, тепер же жильотка надіва‑
ється, а тоді звався «козачок», довгеньке, ззаду якісь
орнамент, ото так одівалися. Ото такий був праздни‑
ковий одяг. Мужики, «тумарки» звалися, тоже такий
самий одяг тіки ж воно уже большим розміром, так
у тих звалась чумарка, ота одежина, що він одягає в
церкву чи куди, ото звалася чумарка, а у дівчаток звав‑
ся козачок. Ото така була одежа. Не було такого розко‑
шу, як тепер. Штапель був, так його не дістанеш, лише
у спекулянтів, привозили звідкись. То бязь зветься
матеріал, то ситець, то ше якись, такі матеріали були.
Ткали, пряли, самі виробляли, самі шили.
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [30–60‑ті роки ХХ ст.] Кожухи були вже
з овець, шили. Кожух тоже такий гарний, ззаду хван‑
дель такий, там розшитий ззаду, отакий кожух. Тулубці. Послє появилися, тулубці звалися – кожані, обик‑
новенні куртки як ото зараз. Тепер же вони коротке
шиють, а то довше шилися, тулубцями звалися. Сіряк.
Ще був витканий сіряк звався – здорове таке суконне
пошите, ще й відлога на голову, бо мо в степу застане
тебе дощ чи мо де. Та вже одежина зветься «сіряк».

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [30–
60‑ті роки ХХ ст.] [Як гуляли весілля?] Ну, привів,
каже, позустрічалися, сватання, договорилися батьки,
на який день, зійшлись, от, брали, не знали, що на‑
діть, молода, наречений – костюм який то не такий,
і наречена там всякі штуки, і хватає, і що тільки не...
тоді з марлі пошили. Це в п’ятдесят другому ще же‑
нився, баба, каже, моя наречена, з марлі пошили, та й
усе. [Плаття з марлі шили?] Ні, плаття купили, каже,
покривало [до дружини]. Ніна, розкажи, яка фата в
тебе була, з марлі чи ти купила? Як заміж ішла. Забув
це. Віночок такий. Тоді красивіший цвіт було, як за‑
раз, із воску робили такі соплячки, тут квіточки такі,
той, красиво було, віночок, а так з марлі була. [Це як
фата?] Фата, лєнти іззаду. Лєнти купляли. [Стрічки
кольорові були?] Так, всякі, і красні, і розові, і сині
були. Таке було тоді. Платтячка в кого які, конєшно,
зараз плаття, бачите, беруть у кого що було тоді. Хто
на що спромігся. У суботу було абрикосове в мене, а в
неділю біле таке, з цвєточками.
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ВЗУТТЯ [30–60‑ті роки ХХ ст.] [Чи було взуття?] Бурки,
а калоші шахтерські. Як їх трудно обувать. Сніг ото
страшний. Босяком ходили. Я не знаю. Не було обу‑
ви. Тоді вже начали шить черевики. Хоть у підошву не
давиться. А то раніш таке каміння, таке каміння. При‑
викли босяком ходить. [Батьки в чому ходили?] Тоже,
таке саме. Тоді почали бурки шить. Таке сукно, з ши‑
нелі. Бурки ви ріжуть, прострочать. Ото такі колоші,
а потім пішло діло в ход. [Черевики, чоботи були?]
У нас був батько хрещений. Ну він якось не пішов, не
брали його на війну. Щось таке з головою було. Так
він ото той коли нам пошиє... Черевики були, туфлів
тоді не було. [Де брали черевики?] Сапожник шив.
[У селі?] Да. [Ви пам’ятаєте його?] Савельєв. Їх нема
уже живих. [Він гроші за це брав?] Ну да. [Яке було
взуття?] Це вже при мені були, «ботінки» звалися.
Не шиті. Були такі, шо силікон, тільки отут збоку по‑
вставлєна резинка. А вже ж хлопцям шилися чоботи,
ці уже по коліна і хромові, вони ботінок не носили.
А вже в будень, так я казала ба яких шльопанців по‑
нашивали. Раньше була на косовицю, шоб не колюча
стерня була в степу, так випишуть таку гарну дощеч‑
ку тонесеньку та поперебивав дві перепоночки, шоби
пальці зачепилися, бо стерня ж бо колюча, а ходить
треба, так ото такі босоножечки звалися. Ото у тако‑
му ходили люди. [Яке взуття було в жінок?] Ходили
жінки босі. Та було таке, підошви, як скло блистять,
постираються, поки по стерні походиш. А жінки босі.
Це вже ж тепер появились парасольки, а то ж було бо‑
сяком, то ж пішки хдили на степ, босяком.

одежу гляділи... Сталін був, і зробили голод. Якби ви
знали, що робили. Забирали все. Свої робили. Одежу
забирали. Оце, батьки пошиють. Сорочку і плаття.
Так такі раді були. Полотняну одежу робили. А вода
ж добра була. Водичкою запасались. Снігу ж було. За‑
мете. Не пролізеш. А тепер нема нічо. [Що Ви одяга‑
ли в школу взимку?] Кухайку драну я надівала і іду в
школу. А тоді друга приходе і теж надіва. [Чи прикра‑
шали одяг вишивкою?] Прикрашали. Хто крестиком,
хто гладдю. Це празник був. [Це особлива була одежа
чи повсякденна?] Ну, ні, особлива! На праздники. То
неділя, то десь по скирдували, обжинки десь зробили.
Водку, самогонку наваримо. Хоч і пригонена з буряка,
і пішли гулять, та радість була, ужасть. Отаке було.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–60‑ті роки ХХ ст.] [Який у
Вас одяг був?] Ну, який-небудь. Лахміття, та й усе.
[Ви самі шили?] Ні. Мати що небудь зшиє. [Одяг ку‑
пували?] За шо? Ото корова була. Зберуть. Сколотять
масла. Понесе то на базар. Ну, що там копійчинку
вторгують за той кілограм масла. Отакої були гроші.
А в колхозі які платили гроші? Копійки. Трудодні. Не
грошей ніяких. Ото на ті трудодні давали масличка,
хліба. Оце, що я вам знаю... [Тканину на одяг купува‑
ли самі, чи робили її?] Ой, мати недоносе, щось оста‑
неться, а но нас із клаптиків ото таке шили, ото таке
носили. Ткань була, так її нізащо було брать. Оце така,
дітки. [Старі речі якісь збереглись?] Немає і старих
речей. Зносив – викинув та й усе. [У дитинстві в що
вдягалися?] В штани і сорочку! [Де брали одяг?] А я
знаю, де мати і батько його брали. [У Вас була ниж‑
ня білизна?] Та яка там білизна була. [А плаття були?]
Так, були. Рушникові, або з якоїсь чорної матерії... Які
там були плаття! Були бідні, босі, голі, голодні. Всьо‑
го пережили. [Чи була якась святкова одежа на тих
ігрищах?] Аякже. Конечно, святкова одежа всєгда є,
не буденне. Та хіба її стіки раньше було? Тоді одна чи
дві, мо’, парочки, так вона її береже, в церкву іде або
десь на якусь хорошу гульню. На грища вона не піде в
такому, шо до церкви ходе, не дуже були багаті люди,

с. Вершина Друга
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Кардашевської Клавдії Олексіївни, 1933 р. н.,
Кардашевського Євгена Григоровича, 1937 р. н.,
Карзової Клавдії Олексіївни, 1933 р. н.,
Каплій Марії Єгорівни, 1932 р. н.,
Шишкіної Галини Миколаївни, 1937 р. н.,
Шепти Анни Макарівни, 1924 р. н.,
Шевченко Галини Іванівни, 1925 р. н.,
Саєнко Ганни Антонівни, 1929 р. н.,
Фурса Івана Дмитровича, 1930 р. н.,
та Павлус Лідії Іванівни, 1929 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [30–
60‑ті роки ХХ ст.] [Де Ви брали одяг?] Ткали полотно,
ткали полотно, пряли, общем сіяли коноплі, а топом їх
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мочили, а потом їх ці палим, а потом як нам’яли нога‑
ми, як застелимо, як начнуть м’ять, м’яли ті коноплі,
потом нитки пряла мати, і з полотняні сорочки штани
були. Ну, в нас батько був такий, шо поїде у Донецьк,
та де це, ну, як тепер називають. Ну, як тепер – гума‑
нітарна кажуть, чи як. Шо це возять, та продають, на‑
купе старенького, і ходили. Тоді пряли. Це ж тоді мої
тьотки там пряли, ткали. Верстат у хаті стояв. Ткали.
Діжника там я знаю, разне ж таке, і отим же... Шили,
бо сім’я ж велика була. Шили, і тим укривались. [З
чого шили?] Вівці держали, були. І таке вовняні, ну,
тоді називали ті ліжники, чи я знаю... І укривались.
[Де брали тканину?] Ну, мені як закажуть пошити,
вони ж і приносять же ж, вони і приносять самі там
матєрьял чи на плаття, чи на сорочку там чи на шо.
Небагато ж так, конечно. І я ж тоді шила. [Ви купу‑
вали матерію чи пряли самі?] По-моєму, так було, шо
мати робила. Воно ж давнє вже, дітки, ну да, я ж по‑
забувала, шо ж... В основном тоді полотно було, оце
вроді сіють коноплі, тоді зрізають, тоді їх у річку мо‑
чуть, ото там ткальня була, такий станок так із дере‑
ва, а тоді сюди заходи такий міх, ото ж мнуть, мнуть
їх, а тоді ж ото прядуть. А тоді тчуть ото ж полотня‑
ні оце все полотняна в основному... Я помню, шо ще
баба. Ще Ярмаки – отот дід Андрій, баба Палажка – ті
ткали, коноплі садили якісь там. А баба моя... Якійсь
ткацький станок був. Коноплі садили, мочили... І били
їх, отаки ціпами... А зімою цим занімалися – ткали.
Ой, ткали, ткали. Та одбілюють її, одбілюють... Да, мо‑
чуть, ... як конопля на березі одмочують... тоді ж... Я,
як вам сказать, я не знаю, із чого його робили той одяг.
Тут такого ж не було, воно може ранше шо й було, та
ткали, а тоді шили... Ткали. Бабушка моя по мамаші,
ткальний станок був. [Чи зберігся станок?] Та, ні. Так
я помню, як вона клацає оце. Коноплю оце висівали.
А носили шо? Не було ж отакої одежі, а полотно, а по‑
лотно, сіяли коноплі. Каждий двір, в городі ж така лат‑
ка велика – коноплі. Зараз кому скажу – так сміються,
кажуть: «ой, конопля!» А тоді ж не знали, шо воно
наркомани, наркомани. Ті коноплі поросли, повири‑
вали, пучечки, в річку, помолотили, тоді в річку в му‑
ляку так грязею накидали – хай неділю чи дві лежать
у воді, тоді хорошо постірали, повіяли, посохло, тоді
там таке – побили його, потрусили. Вобщем з ним ро‑
боти багато, в нас був верстат свій, мені ото – клочки
називається ото, прядка була, моя мама пряла, а баба
ткала, а я ото ж ногами ровнять оті клочеки, а тоді
скубти, тоді ще баба на веретено пряде. Ви знаєте, шо
веретено яке? Ти може й знаєш. В мене в клуні є все:
і веретено, і гребінь, той, шо мама пряла, тіки прядки
нема. І мені ж ото і зімою робота з тим. А літом по‑
лотно теє надо вибілювать. А вибілюють як? На день
десять раз вмочила в воду, розіслала, висохло – оп’ять
мочи на одну сторону надо ж до сонця і воно тоді біла
ж та сторона, а та ні, і ото ж виходе навиворот, на
лицо. [Чи фарбували одяг, тканину?] Краски купува‑
ли, фарбували. [Бувало, що самі фарби виготовляли?]
Та, виготовляли, ото одне время було, коли красок не
було, так бузина в моді була, так бузиною. [Який вихо‑
див колір?] Ну, вона така як чорнила, бузина така. Та,
і бузиною, і порошки якісь десь брали. Бузина ото. Ну,
таке – бардове якесь. [Чи стійкий був колір?] Навєрно
ж, воно все нє вєчне. Навєрно ж, вимивали, підкра‑
шували. Ото носили... Це як вже була я отам замужом
в Олексіївці – річка, в них перець, помідори, і коноплі

знаю оце те, як по те вони – визріють, тоді рвемо, звя‑
зуєм, у річку, намочим, яке то время мокнуть, а тоді
нагору, тоді така драчка то, толчеш їх і щипаєш, і тоді
ж гребінь такий, начешеш те, і прядеш, і за стол.
СОРОЧКА  [30–60‑ті роки ХХ ст.] Да, я носив полотняні
сорочку. Тоді воно ото було виварюють – біла стано‑
виться і ото. [Чи фарбували його чимось?] Бузиною,
ото було в бузину наварять, ото тоді як уже білого не
хотять... Ну, як заміж ішла, так надо било, шоб чоло‑
вікові сорочку вишить, ото сорочка була, і подушки
були повишивані, все. А потім зробила – то в бібліоте‑
ку повідносила, бо тепер модна народознавство.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  Штани. [30–60‑ті роки ХХ ст.] [Який
був одяг і взуття?] О! За одяг не балакай! Одяг – трош‑
ки вже отпало, отам містами позабивав щоб земля туда
не залазили. А батько ходив із сіна устілку вставав,
а солома є солома. Поки вставе зразу нічого, а день два
тоді вже отак повилазь, вигляда із того. І в школу так
ходив, штани оце такі порвані батькові дліні, колоші
поодрізали тут латку на те, вірьовку через плечі щоб
не спадало і айда пошов. Ну я сім класів вобщєм не
доходив, шість класів я тіко кончів. Ніколи було вчи‑
тися. А ми ходили голі й босі, не було нічого, і в їх ото
ж такі чи портянки, чи я знаю таке – невеликі тряпки,
ото почистять самольоти, а тоді мамі отдають – нате
дітям пошиєте шось ото: хлопцям штаники шили.
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ВЗУТТЯ [30–60‑ті роки ХХ ст.] [Розкажіть який був одяг
і взуття, коли Ви були молодим.] Послє войни босі хо
дили в клуб, бо не було в шо вбуться. А надівать шо
було, шо було тоді після войни пооставалося ж там
платтячко чи шо воно? Оте й ходили. А знаю, шо по
первах оте ходили босі в клуб. У сьомий клас я ходила
вже боса. Сніг такий, на греблі ідемо, іду ж поки пере‑
бігти нада, вискочуть бо ж на горі нема того морозу.
Босі ходили в школу, у сьомий клас уже ходила. Я у
сьомий клас босі ходили, у чому хтось прийдеться.
Черевики. Ну а тоді вже начали трошки розживать‑
ся, розживаться, вже покупляли і обувачка, череви
ки появилися – лосьовка називалися, тоді були гарні
страшні. Вже ті черевики носили. Ну вже і матерячко
появилася, вже ж і ті плаття шили, швачки були тоді,
шили платячка все. А тоді так пішло і пішло. А тоді я
вийшла заміж та й діти, та й нема нічого, та я й сама
вивчилася трохи, та так і дітям шила, і пальта шила,
і штани шила. Бурки. Осінню знаю тумани були якось
вроді довго, тепер як оце морози. Знаю, шо колись в
мене були бурки і пасла корови, намочила і поклала на
плитку, спалила бурок тодів нівчому ходити у плитку
сушила, воно і спалила той бурок, як поплакала тоді.
Та, не дай Бог, так жить, як тоді жили, шо топить то
ходить в нівчому. Люди було у війну розказують, було
ходили є такі нахальні і стягували із солдат там уся‑
чину ішили. У нас мати така ніде не ходила, а ми малі
тоже були так не було в нас такого нічого, а люди було
кажуть, були такі, шо брали ото і наголо розбирали.
Єсть такі у нас, баба одна це вона вмерла немає, ка‑
жуть така аферистка була, кажуть було усе стяга біль‑
йо оце з них хіба оце можна зтягати з людей... [Який
був одяг раніше?] Ну, трохи не таке ж, як зараз. Обик‑
новєнне. У туфлях ходили, черевиках ходили. [У чому
ходили хлопці?] І хлопці ж так у ботінках ходили, босі
ж не ходили. [Взуття купували чи самі виготовляли?]
Та й шили ж і самі. Ну, як... Та, ну, майстерські були де
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да була? Була коса. [Дві чи одна?] Одна, отак одна. [Як
стригли хлопців?] Га? Хлопців? Аякже ж. Підстрига‑
ли, я ж тіки не підстригала. [Хто підстригав?] Та хто
ж? З ким живе, ті ж і підстригають. [Чи вуса носили?]
Вуси? Вуси носили хлопці. [Що на голову одягали?]
Ну, платки. Платки, коси в мене були, а воші не можна
скільки оце зразу після війни. Була коса, була коса у
мене. Та, хто там їх заплітав? В мене єсть фотографія
одна школьна, так, ну рощесаний волос висить, чет‑
вертий клас. Одна єдінствєнна фотографія со школи.
Ну, сім класів я ходила, тоді ж у нас сім класів було
тут у Вершині, а хто вже багатший, то ходили там у
Олексіївку ще – десятирічка була. А ми після школи на
роботу, а на роботі всього приходилось.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [30–60‑ті роки ХХ ст.] Сережки. [Прикраси були?] Не було, не було нічого. Не
знаю я нічого, шоб шось там у мене було там, які зо‑
лото чи шо. Ой, я знаю пізніше купила вже, серги, ну
такі ж простеньки, так одно вухо прорвалося я й ви‑
кинула їх, затягала, хотілося мені, атак ні перснів не
було, нічого... Намисто. А тоді як восімнадцята армія
одходила, і провели ж німці, скажіть, провід – телех‑
фон провели, а тоді городи були, і на городах пасльо‑
ни були, здорові кущі пасльонів, уже картошка вико‑
пана була, а такі кущі пасльони, і ми пішли з сусідкою,
а сусідка Вєра звали, а Решитняк хфамилія, пішли на
город паслін їсти. Як глянемо, а там намисто таке –
провід же ж їде і три оцих овочки тих, ну я там знаю,
як воно називається, ми тоді, да, провод, ну, телехфон
же проведжений. А ми знали, шо воно таке? Ми цього
не понімали, ми живенько той провід, схватили нож‑
ниці і різали, різали, і тим камень ото об камінь от‑
били, отбили таке довге, сіли живенько під плиткою,
там плиточка стоїть, під плитку, і начали різать ті – на
мисто, вона наріже – вона сильніша, а я голкою нижу,
і вже міряю ж намисто, коли німці кричать: «Парти‑
зан! Партизан!» І змотують оцево здороовий же ж ото
котяг змотують, а ми, ми не знали, чи це вже послє ма‑
тері нам розказали, шо вони кричали «партизан», а ми
їх слухали – партизан вони кричали, чи шо? Коли ж як
підбігає оцій же Вєри мати, та як схвате її, та по сра‑
ці, каже: «Бігом у піч, на піч, бо вб’ю! – а мені, – Йди,
шоб ти до нас не ходила!» Та по ребрах мене, та бігом
скільки, а я плачу, за шо вона нас б’є, і додому, вона
прогонила нас. То послє вже розказзала, шо німці аби
ж побачили, то вони, каже ж, повбивали вас і мене,
каже , вбили б же. За шо ж? Ну, як це ви полізли? А ми
знали? Провід намисто низаєм, і ми нанизали намис‑
то, одлупцювали нас... Намисто було. З Германії при‑
везла. Я не помню, де я його взяла, де його набрала.
Пізніше серьги були, були серьги в мене, а тоді не було.
А шоб таки прикрас як тепер: і на руках, і на пальцях,
тоді такого не було і моди тоді такої не було. Намиста
і зараз носю, бачиш і хрестик, і намиста. Було знаєш,
як проволки наріжемо, усяка проволка була, поначі‑
пляємо і носили. [Чи фарбувалися?] Ну вже як я дівка
стала, тоді конєшно вже, тоді була пудря, краска була,
мазь була якась. А так, шоб очі красили, тоді ж не було
його, ніхто й не знав. А пудря була, і мазь була, і крас‑
ка була. У магазинах же видно була, де ж? Намисто?
Було. [З чого воно було?] А з чого було? Привозили
у рашевців же. І в магазинах, тепер же купляли, і на‑
вдівали, у кого гроші були, і в того намисто було. [Що
таке «рашівці»?] Ну, так, як оце в нас зараз. Ірка возе,
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шили... Ой, Боже! Носили, шо в кого було. Як у школу
ходили, одні чоботи було таке, в кого ж дітей було ба‑
гато. Прийшов батько з роботи чи мати, надіває і йде в
школу, одна куфайка і чоботи отакі завбільшки – отак
ходили... Пішла поміряла. Харашо? Харашо. Купила,
а ні – не купила. [Що саме?] На літо оце ж таке купляю
(шльопанці), а на зіму, на зіму там є усяке. А взуття? Де
ви брали? Якісь ото клеяли чуні з резини, у чунях отих
ходили, а то босяком по снігу... Яке взуття, оце скат
оно, любий скат, оно поріжеш так, ото де його де тобі
взять, то черевики пошив такі, оце й тоже з полотна
і придохо воно так стоїть. Оце й таке носили. [Самі
шили взуття чи замовляли?] Та ну, я не знаю, були
тоді сапожники, зараз не ходять, оце собі пошив че‑
ревики вже. [Де Ви навчились шити черевики?] Дома
навчився, де ще? Ніхто не вчив мене. Оце черевики
осьо пошив і там мать пар чотири я оті штани давали
електрикам, там елєктросварщикам, ну ото ж як воно
зветься – замша чи шо ж воно, як воно, я ото розпоров
і ще шию. Та воно такі з халяв із сапотів тоже пощив.
Брат, де вони шкуру брали, я цього не знаю, шо шкурі
пошиє меншому братові і собі оце отим, шо з шерсті
зверху туди усередину, а шо шерсті нема ж ото такі
поволоки здорові ото пообмотуєм ноги ото так, а одні
калоші були у мами, як мама ввійде у хату, тута злізе
на піч отдихать, чи нагріться, а ми тоді ото хто попа‑
ло ті калоші хватаєм, і хочеться ж на улицю побігти,
і ото, ото таке життя було.
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [30–60‑ті роки ХХ ст.]
[Чи заплітали коси?] Я коси. В мене коса була здорова
і я носила отак коси, клала. Я думала ніколи не при‑
викну оце так без них і заміж вишла так, ще носила,
а тоді вже. А тепер вже немає нічого, воно ще після
операції вилізло, немає нічого. Дід каже під... Колись і
підстриглася, а тепер вроді і не хочеться хвостик, вро‑
ді там і єсть і підстригатися. Та кажу, яка я буду якщо
підстригусь? Коси, я не знаю, шоб заплітали... Та за‑
плітали ж, мабуть, поки ото ше були, а тоді вже начали
оці хвостики та так. А раньше, конєшно, були коси,
у когось були та заплітали раньше до войни. А не за‑
плітали, так закручували, не ходили отак розпатлані
тоді. Тоді «русалка» називалася розпатлана. А тепер
же всі так ходять і нічого (сміється). [Яку зачіску Ви
носили? Як волосся складали?] А так, як оце й зараз.
[Довге волосся було чи коротке?] Довге в мене було
волосся. [Косу заплітали?] В дві коси, в дві коси за‑
плітала, хароша коса була. Тепер ось повилазило вже.
[Вам волосся підстригали чи, може, коси заплітали?]
Дівчиною? Дівчиною я не підстригала, коси, у мене є
фотографія – коса була руса, такачки ловко я запліта‑
ла на дві коси, а тоді тут обкладала, то дівкою ше. А як
пішла заміж, уже мені не нужна та коса стала, е‑е, за‑
плітать, закручувать стала. Ото таке. А тоді в [19]40‑м
годі, шо заболіла голова, а це вже дівчина заміж пішла
та виїхали, виїхали, приїхали і були в нас, вона з ма‑
леньким була, із дівчинкою. І похворіли грипом вони,
а я крепилася, а тоді вони виїхали, а він той грип ви‑
дно перейшов на мене. Та голова як заболіла, і в мене
коса вилізла, стала тонка і от тих пір, вже приїхала до‑
чка та постригла мене: трошечки тут чубик оставила,
а то остригла. Каже: не надо воно вам, мамо. Кажу:
та спасібо, бо воно мішає... І коси були, заплітались.
Стяжки були ж, заплітали. [Що таке стяжки?] Ленти.
[Ви були коси заплітали, коли були молоді?] Як моло‑
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і тоді були. Возили все там, то намисто, то лєнточки,
то там брошечки родавали, і купляли ж. Із Смирновки
було привозять, чи я знаю відкіля вони. Возили. Це
раньше возили. [Якісь стрічки вплітали?] Були. Ну а
як же ж так заплестись... Намисто було, от зразу там
намиста і серги. [З чого вони були?] Га? Намисто? Ну
та як намисто, шо ж ви не знаєте, яке намисто? Ото ж
таке і було. [Ви його купляли чи самі робили?] Ну, помоєму, я не знаю, шоб самі робили вродє й ні. Я добре
ж, воно ж давнє вже таке, уже... Я не вдягала тоді нічо.
Ні намиста, нічо. Прикрасів не було ніяких. Які тоді
пикраси? За шо і... Золота тоді не знали, яке то золото,
а тоді уже ж біднішими, а тоді оте було. Які там при‑
краси? Які прикраси? Ніде нічого не було в те врем’я.
Іграшок ніяких – ото кукли з тряпок, з тряпок кукли,
сам зробиш ото і вся іграшка.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–60‑ті роки ХХ ст.] [Чи за‑
вжди було, що одягати?] Було, було. За це не нада ка‑
зать, шо не було. А тоді ж вже було всяке, а тепер як
подумать, я й не знаю, шо воно там таке єсть. Чи воно
є, чи його нема. [Хазяї Вам щось купували, може,
одяг?] Та‑а‑а. Плаття, яке бог дав, та хфартук, ру
башка, ото так. Бо ми ж там ніде не ходили, ми тіко
дома були. На рукавах нам понашивали «ости» –
О,С,Т – «остерігайся руськой тварі». В кого нема цього
«оста», значить, хазяїна штрафують, шо не заставляє
носить. Так ми нікуди не ходили, нікуди. Оце нас із
села було три. Так ми ото у неділю вже як після двох
час, як подоїм корови, отоді ми можемо побачиться до
п’яти, поки корови доїть. Оце ми можемо побачиться,
так ми так збіглися оце біля ворот, постоїмо і розхо‑
димося. Оце так. Ото таке. А там було дівчата ходять
із хфабрик, просять, це ж кормили плохо... Після ві‑
йни мама їздила по селах – коровку запрягли, татово‑
го брата коровка, і наша коровка, і дядько без ноги,
і поїхали вони по селах. Мама забрала одежу, яка була
там: татове пальто, у неї спідниці були ранше такі здо
рові шили спідниці, кофти, платки – це все мама за‑
брала, і поїхала. Ото за платок там хто стаканчик
дасть зерна, хто пшона дасть, хто буряк дасть. Бруква
тоді родила, я знаю. Ви знаєте, шо це за бруква? Отака
вона як буряк росте, а листя в неї таке, як у капусті,
а сама бурячок, і ото ту брукву їли ми. Ото мама на‑
міняла там то брукви, то пшонця, то пшенички – ото
одежу всю поміняла, і так ми вижили ото тоді тоже ж
голодували. Це ж сорок сьомого ще не було батька, не
було і батька – на войні був. Так ми і вижили одежкою.
А сорок сьомий я не знаю, як хто жив, ну, багато оце
таких, шо ну, не було ніде нічого їсти, не було. Ото у
кого де шо жменьку возьме, виміняє. [Ви одяг самі
собі шили?] Самі собі шили. [Чи купували який-не‑
будь одяг?] Не було тоді за шо купить. Правда. матерії
то набирали. А шитого не продавали. Не було. А в ма‑
газині набирали матерії, а тоді я вже сама там якнебудь там якось чи там шо. Так же ш воно собі шила.
От. Ну і дітям тоже сама шила. А тоді як же ш воно
було? Шо уце ш уже не хватало йому щось тоді робить,
я мабуть годів 3 не робила. [Який одяг раніше носи‑
ли?] От ти знаєш не помню знаю, шо Були батькова
оце одежа пооставалась, сорочки, штани і був костюм
вільветовий, знаю шо шили шось із їх. Були часи у
батька кармані мати продала брату двоюрідному, не
знаю за шо чи одддали зашо... Вообщем не знаю , були
часи знаю кармані, а сорочки були білі воно не виши‑

ті, а воно як нашивали ото, так видно перешивали на
плаття. Може буть на шось міняли. Не знаю. Ото
таке...А. Трудна було жить. Надо було ж дітей.... ну
мені мама помагала моя. То набере тама якийсь метр
матерії, там якісь штанці то там рубашичку пошить
дітям моїм. А тоже ж шо вона вісім рублів одразу по‑
лучала пенсії, а тоді дванадцять, а тоді двадцять. Оце
таке. Вона мені трошки помагала... Вдягалася, удяга‑
лася, я ж тобі розказувала: під войну як збило, так ми
в самих сорочечках і платячках осталися. А нам люди
давали там ото, мамчині родичі та ото принесуть шонебудь, і мамка перешиє його, або так і надінеш його.
І постєльне там, хто юбку дасть, хто там по бушлачок
який дасть. І такачки ми перезимували в погрібі.
[Одяг де брали?] Набирали матерію, а в нас, поки я по‑
мню, поки мій батько живий був, він же шив. Шив
куртки такі, він же усім шив. Він портний. Отож їх 4
брати було і на всіх він шив. Матерію за те, шо він і
людям шив, гроші ж йому платили. Набирали в мага‑
зині і шили. В магазині матерія була, от. А в магазині і
на базарі ж решітці були, і продавали все... У школу
ходили ж – в чому ми ходили? Ото ж полотняні торби,
полотняні сорочки, а плаття – я не знаю, чи в мене
було плаття? Синє якесь товсте десь купили. Ото таке.
А писали на якихсь бумажках. Де їх брали? Зошитів
тоді не було в нас. Книжки – це десь куплять якусь
книжку. Ото таке. [Який одяг носили?] Одяг? Та, як
вам сказать? Який – всякий був. Спідниця чи плаття
купляли, тоді швачок мало було. А тоді вже стало ба‑
гато швачок – швачкам носили шить, а тепер які шили
нам плаття, уже їх нема. [Самі фасон заказували чи
вони самі шили?] Я матерію однесла, сказа... поміряла
вона і вона вже шиє. Ну, уже не таке, як кохта ото зара,
а вже в мене нашито там більше шихфанера. Хай чи
роздають, чи палять, пусть шо хотят, те й роблять.
[Яка матерія була?] Ловка, всяка була, всяку брали ма‑
терію. [Самі виготовляли матерію?] Ну, десь хтось
там, пішла в магазин, набрала, яке мені понравилось і
все. [Якого кольору?] Ну який колір? Всякий був. Оце
ж бачите вже столітнє оцево, одна швачка шила мені,
уже і немає її, вже заховали. Ну, брали, і отаке брали,
і отаке брали, і як вам, як вам і сказать? Зімнє брали,
всяке брали... [Галстуки у Вас були?] Красні галстуки
були, красні. Формів зразу не було. А тоді ж появили‑
ся, і форми діти ходили. Це вже я ходила у сьомий
клас, у шостий, у формах ходили. Красні галстуки
були. [Форма яка була?] Ну, форма... Платтячко.
[З фартухом?] З фартухом і все. [Де брали форми?]
У магазинах купляли. Шили, хто шив. Хто купляли...
У кого? У нас? То було все, ну тіки по – троху було.
Були і кофточки, були і спіднички, було все, ну, так шо
ж. В кого гроші були, той і купляв. [Якщо грошей не
було, тоді що робили?] Купляли. Ну, в чомусь же ходи‑
ли. У старому ходили. Поки порветься, а як. [У Вас
була скриня?] Були скриня, стуло там стоїть, скриня,
лави, лава там, як лави ж, були лавки там, лава, скри‑
ня, стула. Оце ж таке було, як воно і було, як в людей
було, так і в нас було. Ото таке, дітки. [У скрині якісь
речі зберігали?] Та які там, такі ж свої, одежа своя там:
там то плаття, то кофта, то там чоботи, черевички
то... ото ж таке все в скрині як, як, як у людей же ж, так
і в нас було. [Який одяг у Вас був у дитинстві був і в
більш старшому віці?] Ну плаття, кофта, оце ж така,
як уже я більша стала: плаття там було, шоб піти куди
чи шо, кофта, чоботи, черевики, туфлі були, було.
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«Ідіть!» Він тоді приходе, каже: «Іди з дитиною до на‑
ших, а я піду коні візьму, скриню ж, кровать надо пе‑
ревозить». Це в нас таке багатство було, а в скрині
була у мене одна така, як її називали? Москвичка на‑
зивали, така вдячка, москвичка називали, тепер курт‑
ка кажуть, а то москвичка була така, пошила тут
швачка одна, і одне платтячко, те шо я заміж ішла,
і його сорочка лежала – це повна наша скриня одежі
була, оце і все. Ту скриню погрузив, та так ми пожили
в їх, поки тоді на оцім дворищі старший брат їх жив,
так він купив оце ж де Софія, оце ж купив оцю хату,
а нам оце ж продав оцювочки, і ми перейшли сюди,а
ото поки ремонтірували п’ять год, поки одремонтіру‑
вали, та шо воно – валяється старе, валяється й валя‑
ється. Та так оце самі з чоловіком построїли хатку собі
та й усе... [Одяг виготовляли самі?] Та, шили ж самі,
в мене і мати така була, старовинку там тепере те, та й
шиє шо-небудь. А тоді вже появилось, плаття можна
було купить, а грошей не було – робили за палочку,
шо ж там можна було – ждать, ждать нада. Трудно
було, грошей не було. І ото ж коли привезуть кіно,
і радіший, шоб дать, так нема, не було ж грошей того
шо, того шо года ж наші люди... І трофейная шили
одежу, перешивали. Ботинок один цілий, один дра‑
ний. як ходить. Хто як міг примениця, у кого таке ста‑
ре осталося батька та матері. воно нестандартне було,
здорове, у кого трофейне на ногах. Ото таке дім. [Что
именно носили? Штани, рубашки?] За світера речі не
було. Батько солдатське трофейне. Я здоровий був.
А на кого ушивали. З шинелів пальто шили. [Шили
самі?] Були між нами такі, шо перешивали. могли
шить. До них носили, вони перешивали. А який одяг
ви носили, де брали? Пряли, а то тьотка дала мені той,
німецькими парашутами такі плаття і модне не було.
Як приїхала до сестри, там спідниця і кофта одна.
А так сорочки полотняні. Їх той, не було чим стірать,
ну там ото із соняшників такі вербові глопи назива‑
лись видовбували кору, і всередині робили ямку, і на
спід клали солому, і складали, сперва отпирали ото, ну
мочать на греблі, збирали, і ото сохне. А тоді через
жухту воду кип’ятять і ото обратно житньої соломи
насипають, попіл соняшниковий, а воно ж така мілка
і ото пропускають і золять туди ну полотняні, не було
ж одіял, нічьо, це стрясок із того, сіяли коноплі, льон,
і пряли. А з того ото навар вже таки як вовну, так ото
навал коло та не гребінь, спідниця і кругом гребінь і
кругом намотує, а тоді ткали, тож на основі нитки
були нус читали. Баба тут по-сусідськи жила, так в неї
верстат був, так баба ткала. [Чи фарбували?] Той як
ото спідниці фарбували тим бузиною, а тоді стали по‑
являтися краски, ну то ще в [19]50‑м році. От ще пра‑
ли, а після того вже хоч пряли вже стрясок із вати, вже
пряли, вату тут одіяла. В нас тут одна він був тим, зам
директором, тут по-сусідські, там розвалена хата, со‑
вхозу в [19]50 році, в [19]57‑му механізувався тут, так
вони нам дали одіяла, тоді ж підодіяльників не було,
а порвалися, так баба ту вату перепряла на верстаті.
Тоді краска появилась, купляли краску, із вати такі
там хороші...
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[Одяг Ви самі шили чи купляли на базарі?] Ні, помоєму то купляли на базарі чи де там батько купляв,
я оце вже не знаю. Ото таке, дітки. [Чи вишивали
одяг?] Та за те, шо вишивать, то було таке там: чи ви‑
шить платок, чи там кофту вишить, чи шо, це було
таке, було таке, о. Баба швачка у нас була. Ну шила на
машинку, на машинку шила, і людям шила, і собі
шила, ото я шила. Усе шила: чи там кофта, чи плаття.
Чи ну шо там таке, я шила, уміла я те шить... Побєду‑
вали своє життя. Коли йшла в школу – шо це? Нема ні
вдягтися оту шинель, такі батько чоботи. [Який одяг у
Вас був?] Який там одяг? Як всі. Я дуже не модницею
була, люди ходили усі в шапках, а я усе то куплю, то
заховаю, бо мені стидно одівать. У платку, пальто,
чоботи появилися. Хто як, хто дуже модничав, я то...
[В основному шили чи купували готові речі?] Ну, пока
в магазинах так не було – шили. Шили, отут продава‑
лась матерія в магазині, потом.. Потом баби Вєрки ж
ходили. А потім уже у платтях, я знаю, поїхали вже у
дев’яностому году у Запорожьє на курси. Тоже не зна‑
ла теє Запоріжжя, а тоді вже кругом все знаю, так я то
в Україні накупляла собі платтів, бо товста була, така
шо ніяке плаття не підходило шиисятого розміру. Ото
таке... Я прожила в їх годик, а тоді там чи скандал по‑
лучився чи шо? Мене одвезли чоловік додому, вивер‑
нув скриню мою у батьків у моїх. А батько мене не од‑
давав, він чув же, шо вони не хотять мене, і каже: «Не
йди, вони тебе не хотять!» Як це не хотять? Я чотири
годи проходила, я його люблю, і він мене любе, я йду і
всьо. «Ну, не вертайся, як ти підеш, додому не вертай‑
ся! А я знаю, шо ти не житимеш.» Ааа – йду! Пішла,
недовго ж пожили ото, я не знаю вже скоро мені ро‑
дить дитину, і, ну, свекруха та купила старшій невістці
лосьовки, і дочці купила лосьовки, а мені нічого не ку‑
пила, а мій чоловік прийшов же з роботи та спав, і чув
же оцево, шо я роблю у школі, заробляю гроші, там і
гроші сто сємдесят рублів мені платили за два місяць,
а та невістка не робила, дома сиділа, їй лосьовки купи‑
ли: «А чо ж ви Манці моїй не купили? – він матері
каже, це вже менша його сама менша сестра мені ска‑
зала. Каже: «Як ви будете з неї іздєваться, я її відвезу.»
І ото мою скриню, мої продувки на бричку і одвіз до‑
дому, а я ж, я вернулася до їх, а побачила, шо мою
скриню повіз, а шо случилося, я ж вертаюся до їх та
кажу: «А шо ж таке? Не лаяв мене ніде ніхто, за шо ж
мене відвезли?» А свекруха каже: «А ви спеціально це
зробили!» А шо спіціально? Чи одділиться, чи я не
знаю, ну, так пожила я в батьків, попоплакала два мі‑
сяці, ось родить дитину він прийшов і каже: «Землян‑
ку купили нам. Вобшем як народиш, і ще перву ніч
прийдеш додому до батьків до своїх, а тоді вже підем
уже у свою хату.» А тут недалеко по оцій ж вулиці ту‑
тавочки така земляночка була. Ну, яма викопана,
і зверху шо там покладжено і змазено отак, накидано
отак заввишки отак землі, і змазано зверху, оце так ми
жили, а там дві комнатушки маненькі були, лежаноч‑
ка і кровать мені ж батько подарив, так ото кроватка
стояла, лежаночка і скриня. Ось ми прожили чотири
місяці в тій землянці. А дощі як пішли перед новим
годом і вона земля ж намокла, та й завалялася, а я з
дитиною сидю, а він каже: «Ну, сиди, отут сухо, не
впаде неначе, но поглядай, як буде промокать, шоб ти
тікала, шоб тебе із дитиною не привалило», – а воно ж
багато ж того – землі, а сам пішов ноччю ж до батьків,
чи приймете нас, чи... куди ж іти? Ну, батькі кажуть:

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [30–
60‑ті роки ХХ ст.] [Як наречена була вдягнена?] Та
як тоді ну простенько, платтячко таке розовеньке,
вінки із чого там баби робили ті шо вміли не так як
тепер таке шо. [У Вас була весільна сукня?] Ой! Яка
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там сукня. Яке було платтячко, таке нещасне, з чого
вона там була. Батькам не платили, ніде нічого. Ну, як
всігда гільця робили тоді знаєш такі оце роблені квіт‑
ки усякі цвіту і робили і п,яти гілок роблять і трьох єі
зроблять кажуть гільця, як сідають молоді там, а його
посередині ставлять , а тут дружка і боярин сідають і
за ті гільця, вона сидить біля молодої, дружка ото щоб
викупляти наливали чи давали там шо не знаю і в двір
ото як ведуть палять. Як ото молоду ведуть тоже оце
помню... На те, на свадьбу? Да, мені шили, поки я при‑
їхала із того, тут я кончила технікум, а мене взяли, та
й направили на курси. Тут свадьба, тут дід рве і мече,
я молила направить, а тут той шо направив, і вмирав,
вже так просив вибачення: «Пробач, – каже, – я і не
знав, шо ти заміж виходиш.» Ото таке. А мені ж шили
плаття із штапелю абрикосове таке, блєдне, блєдне,
абрикосове. Ще Ірина як родилася, а плаття які тоді
були? Та ото ж із того плаття та нашили ще Ірині плат‑
тів. [Хто Вам шив?] Хто шив? А була того – матери‑
ного брата тьотка, і вона шила, льотка Вєрка. [Вона
швачкою була?] Да, на все село. Ото так. [Чи шили
Ви самі?] Машинку як купив хорошую собі, набрав
дід штапелю на березні, я тоді халат пошила, покрояв
ним, тоді тому, як якого, міркою ото труси могла шить.
А шо там? Наволочку застрочить там, нужне таке.
[Обряд викупу нареченої був?] Ну, як, дурачилися.
[Як були одягнуті молоді?] Не було свадєбних плать.
Ну, фату одівали. Хто в платті, хто в костюмі був. [Ви
на весілля плаття шили в кравчині?] Да. Я вам покажу,
в якому я була на весіллі платті. На весілля шили плат‑
тя, ранше під’їжджав вагончик на станцію Більманку,
і там товар привозили, оце як узнають люди, шо вагон
приїхав, із села ідуть туди, кому шо надо, гроші тоді
ж трудні були, но а в каждого ж були гроші. Оце так.
А в магазині ж товару ніякого не було. Тіки ж діфіціт
був, пішли ми з своїм Васею, шо ж він набиратиме собі
шось на той, на свадьбу ж, на весілля, я ж на плаття.
Коли ж батіст привезли розовий, чистий розовий,
я набрала на плаття ото розового, а він на сорочку собі
набрав, він – мати йому пошила сорочку, а я до швач‑
ки, понесла, ото мені з батісту плаття пошили, ото в
такому платті ще і заміж ішла. [Вона сама шила? Ви не
давали їй поради, побажання?] Кому? Шватці? [Так.]
Вона сама, вона така модістка була, стара бабушка,
з города вона сюди приїхала, і тут вона жила. І вона
сама для весілля, сама шила мені платтячко довгеньке,
оборочок начіпляла тут, і так ото я і сва... заміж ішла.
[Що Вам подарували?] Чулок скіки хочеш. Грошей не.
Та які там гроші? Які гроші? Чулки прості, оті шо по
восімсят копійок і платки оцівочки. Та тоді вони були.
І платки оті біленькі, ото вмруть як то несуть. Ото я
знаю тіки, брат двоюрідний подарив на кофту креб
дишин такий авербусовий, і на юбку, і штапелю, не
знаю, по-моєму тьотка твоя штапелю на свадьбу оце
подарили. Ото таке, а так нічо, повний той... А шо тоді
можна було дарить? То хто багатий був, а так. Одяг у
календарних обрядах. [Дівчата ворожили?] Не знаю
такого. А вообще то були розговори, шо в зімнє вре‑
мя і чоботи кидали через забор.[На свято збиралась
молодь?] Збирались, збирались, вечерю носять, на
Новий год – збирались. [Чи переодягалися в когось?]
Да. Та, кожухи то перевернуть то там, повлягали‑
ся і... [Як одягались на вечорниці?] У кого шо було,
те і одівали.

с. Гусарка
Записала Л. Боса 26 серпня 2017 р.
у с. Гусарка Більмацького р‑ну Запорізької обл.
від Тарасевич Любові
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Пер‑
ша половина ХХ ст.] Полотно як витчеш, тада залілі,
у казани ставілі у пєчь. Там оно кіпіть. Полілі, з соня‑
хів здєлалі щєлаки. [Попіл?] Попіл. А тада полотно ви‑
бовтивалі дома, а як настанєть погода лєто, на рєчку
вибєліваємо. І оце целий дєнь я його мочу. Висохне,
апять промочила, вибєліваю. Бєлоє полотно. А тада
шилі сарочкі. [Це полотно не йшло на простирадла?]
На простині нє, а ткалі рядна на простині, застілалі.
Бєлоє так же само бєлілі і дєлалі ткалі рядна. Ткало‑
ся нє так, як пряжево, полотно нітка, а чуть товсті‑
ше. А палотно йшло на сарочки. Штани, рубашкі всьо
було з полотна. У нас дєлалося всьо з тонкого.
СОРОЧКА  [Перша половина ХХ ст.] Вихадня сарочка
шилася больше с длінним рукавом. Тут бриж такіє.
Вишиваная била. Воротніков же не було. Це нарядная,
а такіє полотняниє. Рукав не суцєльний, а це ж викро‑
ювався. Гладілося шоб єто шло, соєдінялося, а то вкла‑
дивалі бухти. Називалися «бухти». Оце ж розрізають,
підкладають, дєлають пєтєлєчки як грудний рєбєнок,
і вона розтягіваєт пазуху і кормить – грудь виймає.
Тада била мода длінноє ж носілі. А тада билі такіє вже
сітєц. Появілась мануфактура, так сітєц дєлають отак,
а тут уже с палатна. По пояс сітєц, а тут полотно. У нас
суцельниє шилі. [Чим підперізували сорочку?] Шилі
такіє пояса, куплялі. Вязалі пояса. Як вєрьовочка. Таг‑
да там на канце кістачки, а подвязивалі збоку.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ  Спідниця. [Перша половина ХХ ст.]
Спадніца була, кирсет. Кирсет шився с фалдами.
І юбкі ж билі рясниє. Кирсет короткий. [З якої ткани‑
ни шили?] Шерсяниє, плюшевиє. Одєваніє празнічноє
було. Запаска Ще була запаска – це в нас і січас запаска.
Фартук по пояс, с карманами. По пояс – ето запаска.
На запаску ткали як всьо попрядіне прядіво. Товсте
прядіво. З нього шилі запаску, шоб она била крєпчє.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Сіряк [Перша половина ХХ ст.] Шилі
сірякі. Сіряк с капюшоном був. Із шерсті ткалі і шилі.
Сачок. Оце такій як курточка. Длінний рукав. [Са‑
чок – це чоловічий чи жіночий одяг?] Женскій. Сачок
помню – це мені перешивали на московочку. [Що таке
«московочка»?] Московочка. Це вже був воротнічок
плюшевий і на мяня шилі, перешивалі. Покупалася на
базарі і в магазіні.
ВЗУТТЯ Шкарпетки. [Перша половина ХХ ст.] Вязалі
носкі токо крючком із льна. Шерсть – це не в каждаго
було. Вязалі із валу, а в кого є шерсть, із шерсті. Панчохи. Простих чулок – це дуже мало в каго було. В хатє
ходілі нєобутиє, босиє, бо хата була застлана в сало‑
мє. Чоботи. На вулиці в чоботах, ботінки – це вже ж
послє появіліся. [Чи були в жінок святкові чоботи?]
Билі. І чабаткі зашнуровиваліся, ну, батінки. [З якої
шкіри робили?] Казалі «кожаниє». [Чим відрізнялися
святкові чоботи від буденних?] Святкові у празнікі
только надєваліся. Усякі: і красного цвєта, і чорного
цвєту, і такого корічнєвого. Тада хаділі як лєто – боль‑
ше босиє.
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ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  Намисто. [Перша полови‑
на ХХ ст.] Було усякоє: і крупноє, і мєлкоє, і по два,
і по трі разочка. [З чого було зроблене намисто?] Раз‑
не, і із стєкла якесь. Уже як у войну, то ми с проволкі
дєлалі собі намисто. Витягівалі проволочку і козєін
рєзалі. Це провалка ізолірованая.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Мода
була самім косинку робить. По платку опрєдєляється
кажда рукодєльніца. A в войну ми вязалі – називалась
паутінкою. Кружево ж це – хочеться косиночкой. Дак
вязалі із ніток. Самі шилі распашоночки, шоб не через
голову йому тянуть, как одівать, а токо ручкі, спереду
закрито, а сзаду оно там розрєзаноє.

с. Олексіївка
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Пер‑
ша половина ХХ ст.] На весіллі Так как они на заручи‑
нах билі, и оні пріглашаються на свадьбу. На весіллі
маладая перевязиваєть іх рушніками. Маладая для
свьокора ложит рубашку, дає мамє платок або фартук.
Це можеть вишить она фартук і той. Хустка Завяжеш
касинку, а тада навєрх платок (зимою). І одним кра‑
єм ілі обоімі завязиваєш, а тут шоб зубци виглядалі.
У Гусарци так було.

та добре шо плаття широке як на парашуті, а так і мо‑
гла втопиться, шо тіки не перестрівала ночю і тхорів і
лисиць тоді ж вовків не було ж, а тепер застав дівчину
шоб воду возила, а я дівчиной возила, ще замужом не
була... Ранені були тутички совєтські, лежали тут же ж
в тому, а вона прийде та й чоботи зніма, із його стяла‑
га. Він було каже: «Мама, не тягніть його, воно ж боль‑
но, – а вона, сука, познімала чоботи, познімала, а тоді
торгувала на базарі їми. Їх уже нема, вони вже мертві.
Возила, продавала сучка, з ранених стягала. [А спідни‑
ці були?] Спідниця, кофточка. [Одна?] Да. [Одна спід‑
ниця і одна кофточка?] [Да, і плаття, і сарафанчик був
я знаю.] [Це в дитинстві у Вас було таке?] Да. [Що таке
бурки?] А бурки що на ноги. А як, бурки вони звуться і
зараз. Це теплі такі? Да, шили з галошами носили, та й
зараз носять. Шиють. [А до Голоду часто батьки їздили
в місто?] Так не їздили, їздили тільки в таке врємя. Від‑
тіля приїжджали тьотки в гості, було приїжджають,
то нам плаття нашиє тьотка, то хлопцям рубашечки,
то штани попривозять... [Яяк раніше одягалися? Чи
була якась така одежа, якої зараз немає?] Ні, в нас не
було такого. В нас село таке, що нічого не було такого.
[Здебільшого самі шили одяг чи купляли?] Самі шили.
Ото швачку найдеш і шили. Тоді ще магазинів не було.
[Тоді, коли магазинів не було, з чого ви робили мате‑
рію? Самі ткали?] Ні, були магазини. А туди, під вой‑
ну мати моя та найшла десь сподники та сорочки – це
воєнні, а де воно було, не знаю. Красили і шили, я вже
дівчиною була, а вдіть нічого. Та я так. В зеленій кофті,
в зеленій спідниці, зеленою краскою покрасять – ото так
і ходила. А тоді хтось приніс нам, мати купила плат‑
тя мені атласне. Та я така рада була. Тоді ж під війну
дітям, чий батько погиб, присилали поміч. Ну а мені
нічого не присилали. Я одна у матері, а мені, не дуже
мені посилали. А то ж, видно, було десь, мабуть циган‑
ки приносили. Ото я так ходила в тому платті.
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Записали С. Іващенко та Г. Болотіна в липні 2008 р.
у с. Олексіївка Куйбишевського р‑ну Запорізької обл.
від Левади Онисії Олексіївни, 1917 р. н.,
Клепач Марії Олександрівни, 1932 р. н.,
Карпенко Ганни Василівни,
Чух Ганни Василівни, 1927 р. н.,
та Чумак Марії Антонівни, 1930 р. н.
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Юбка. [30–50‑ті роки ХХ ст.] [Де збері‑
гали одяг?] А скриня була. [Багато у Вас було одежі?]
Перевдіться бувало, постірать, те постірав, те надів.
[Який одяг у Вас був?] А як вам сказать? Бог його зна’,
яка. [Юбка була?] Юбка шо те, суконна, чи спідниця?
[Це різні речі?] Я оце не пойму вас. Вона називалась
«суконна юбка», вона ткалась як фуфайкою, було таке
одно з білої шерсті, а одно, ми мали були гуляли, так
хтось вкрав на бурки, я не забуду ніколи, вкрали ті
юбки в нас.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–50‑ті роки ХХ ст.] [Що ко‑
лись одягали? Де брали?] Було шо стягнеться, воно же
немає нічого, матерії шо грошей нема, ото побільше в
латаном ходили. [Тканину купували чи самі виробля‑
ли?] Купляли, купляли. [Самі коноплі вирощували?]
Ні, у нас ні. [А інші люди?] І люди, ну ото вирощува‑
ли коноплі після войни, та хто вмів ткать, прясти та
ткать, а так. [У Вашому селі були кравчині?] Були, так
вони не шили тоді дуже гарно, вони як небуть стулиш
так, а тоді ж платить. А де ж гроші взять? [Одяг який
у Вас був?] Одяг зразу свій, а тоді приселали із дерева
то платья, то жакетку, то косиночку. Ну там же ж те‑
пло зима, як цей год була оце така зима, тумани, дощі
оце така. І той а обучаться ті льотчі називались вони
з дерева, а тоді той оце шкур нашить і тако оце в нас
ті – шльопанці у їх. І ходили і не померзли. [Ви казали,
що працювали водовозом. На чому Ви воду возили?]
Волами, волами це зроду не послали а я в степу була
одна, трактора ж радіатори текли – це в цьом краю
вода і втом краю вода а гоне по кілометру по по сімсот
метрів і ото одвезу і ночью а ночью упала в криницю

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [30–
50‑ті роки ХХ ст.] [Як Ви одягалися на весілля?] Та, так
же: фата, вінок, і всьо. [Плаття яке було?] А плаття,
яке попало в те время, хто надіне які, не так як за‑
раз. [Що взували?] А вбували як який сезон, я була в
туфлях. [Плаття було світле чи темне?] Світле – роз‑
ове. [Самі шили чи купляли?] Шили ми. [Самі шили
чи кравчиня?] А швея була туточки. Плаття тоді шили
не так, як зараз, шо вокруг обикновенно, плаття, шоб
ти його всігда носив, не тіки на свадьбу. [Ви носили?]
Носила, тепер же, бачите, і в кредіт беруть, і заказують,
і туди вставляють обручі якісь, шоб вона йшла як пиш‑
ка, от тоді д було – тоді купив, чи пошив, шоб ти його
носив, бо не було чим хизувать. Цвіти чи вінок, чи як
його називають, одівала, ну, як положено – платає.
[Плаття яке було?] А плаття – біленьке було там плат‑
тя. Не такі ж тепер, як тепер плаття, як ідуть заміж.
[На другий день наряджалися?] Не було. [Чи переодя‑
галися в когось?] А! Переодягалися! Курі ж ходили со‑
бирать, чи шо, по вулиці. [Це «Курі» називається?] Да,
ото ходять, переодєвається та... Хто шо надіне – кожух
виверне. Хто шо. [Як називали того, хто у вивернутому
кожусі?] «Циган». [Ще в кого перевдягались?] А ще? Та
уже вродє й ніяк. То батька і матір катають та... ну ду‑
рістіка. То молодій межу показають. [Що це означало?]
Чорті куди підуть до людей на город, ну шоб налива‑
ли ж побільше, та шоб пили. [Що це за межа?] Ну шоб
знала, де город, і не ходіла по чужих.
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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

с. Смирнове
Записали С. Іващенко, Г. Болотіна, К. Ульяненко,
Ю. Шитова, С. Телюпа, Є. Лактіонов та І. Савченко
в липні 2008 р. у с. Смирнове
Куйбишевського р‑ну Запорізької обл.
від Вакал Раїси Петрівни, 1926 р. н.,
Захарченко Ганни Михайлівни, 1924 р. н.,
Грицай Ольги Федорівни, 1929 р. н.,
Мануйлова Володимира Дмитровича, 1933 р. н.,
Сівер Уляни Петрівни, 1932 р. н.,
Савіської Євдокії Олексіївни, 1913 р. н.,
Переймак Ніни Іванівни, 1937 р. н.,
Пашко Василя Григоровича, 1929 р. н.,
та Островської Ольги Григорівни, 1928 р. н.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [30–60‑ті роки ХХ ст.] Кожух [Одяг ви‑
шивали?] Раніше було одяг вишиють, то вівцю зарі‑
жуть і кожух пошиють, полушубки такі пошили. [Хто
кожухи шив?] А були такі дядьки, що шили. Отдавали
і шили.[Як вас по-вуличному звали?] Карпенки, а от
фамілія Дяченко. Говорили: підіть до Карпенків. А пи‑
шеться – Дяченко Євдокія Олексіївна.
ВЗУТТЯ [30–60‑ті роки ХХ ст.] Бурки. А так ходили у
школу обуця ні в що було. Мама мені бурки пошила.
Постоли. Ну ви понімаєте, що таке бурки і зробили
мені постоли і кинулі отут стягуються на нозі, щоб
бурки не мочилися. А я, в мене була старша сестра,
нема її вже – вмерла, та наділа їх та пішла у школу.
Кажу, не піду я в тіх постолах позориться, так мама од‑
лупила мене добре, та я наділа оті постоли та й пішла
у школу. Ото так і ходили – куфайки понадіваємо, що
ото такі рукава куфайки і ходиш... А взуття? Погана,
погане було взуття. І в лаптях ходили, лапті натяну і
ходжу. [З чого лапті плели?] Така трава є. З валу попле‑
темо, то з вовни наплетемо [нерозбірливо] Нічого все
так само і плели на голка. [Що плели?] Чулки. [А що це
таке?] Ну таке. Спеціальне ж... Носки, чулки, а тоді ж
було сукон... Чоботи та ботінки були. [Чоботи шили
чи купували?] Раньше шили. [Хто шив чоботи?] Ну,
сапожники були такі. Їх то купляли, а тоді шили в за‑
мазочну. Підеш було до сапожника закажеш, він по‑
шиє тобі. [Якого кольору вони були?] Чорні. Чорні.
Чорний хром. Чи там юхта називається. Хром само
собою це, тоненькі такі хороші, для ботінок, а чобо‑
ти – це юхтові, юхта. [Що шевцям платили за роботу?]
Бог його зна, що тоді його платили, не знаю... Знаю
бурки були і разові чоботи. Може, це ними і угробила
ноги вузові чоботи. [Де їх брали?] Купляли, як я вже
до школи ходила то купляли. А бурки шили. Самі або
були такі спеціалісти шили. А галоші купляли.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [30–60‑ті роки ХХ ст.] [Який одяг
був у Вас?] Босяком тим зайдеш отак, штани оце, як у
мене дірки щас, латка на латкє (сміється) і ото, знаить.
[Де брали?] Ну було ж, ето самоє. Один парашут нам
був попав. Да, це ми і заховали його. Матерія там була
крєпка, хараша, о. Ми з братухой заховали його так,
шо не найшли. А потом уже після, ето, парашутіст во
врємя войни, значіт, ночью ото наші викинули дєсант.
І він ето попав на ето, у нас на огород. От і вони щось,
ет самоє, шо парашутіст нє смог парашут свій заховать.
А ми з братухой раз часть отрізали. А груз на другой
сторонє упав там. Шо вони, ет самоє, чи вони попутали
і зразу тих накрили парашутістов. Забрали і рації і все
ето і одного парашутіста. Я одного бачив, а другого не
бачив. А він, ет самоє, був заховався в подвалє, о. І со‑
баками найшли його, та їх там, як наїхало тєх нємцев,
страшно, як цих парашутістов. Забрали його (пауза).
Страшно було. Бєзбожно. Ну спіймали, взьміть і ето...
[Ткацький станок у хаті стояв?] Да. Дерев’яний такий
станок стояв. Верстак називали. [Хто їх робив?] А бог
їх знає хто їх робив! Тоді ж ткали, рядна були разні, і су‑
конні, і ліжники були разні. [Ви ткацтвом займались?]
Я не ткала. Сестра показувала, то було і я сяду поля‑
паю. Сестра ткала і пряла. І я одне время веретено пря‑
ла. [Який був одяг?] Я ж не знаю. А моя мати кажуть,
шо ткали при них. Вирощували коноплю. І тоді були,
трохи, не в кождому домі ткацькі станки. І ткали юбки
такі товсті. Ну, а я ходила вже в формі. Та ні не в формі,
хотя з матерії, вже не полотно, не з коноплі. А не по‑
мню де брали, як його шили. [Хто шив одяг?] Була ма‑
терія. Були машинки швейні. А як не хочеш отдавать.
Сиди зимою. Ночі довгі. Штани тобі, сорочки зшиють.
[Прялки були?] Прядки були. Раньше обуві в магазинах
мало було, і оце на прядки намотували нитки. Коноплю
мочили. Тріпали. Шили спіднє, а то й штани. І красили.
А красили бузиною. Поспіне. Давлять і як красять шта‑
ни, то не скажеш шо з не магазина. [Мати Ваша шила?]
Пряла і шила. Тоді большинство самі ї для себе. Бо шо
ти накупишся. Грошей не було. Гроші як колхози по‑
явилися. А то люди самі. Городи здорові насіють, то й
толочать(сміється). Шо ще?

купували?] Були такі що й самі шили, а то й купляли,
тоді одежі не було, я знаю, я вже дівчина була, бігала
гулять, десь якусь пошили одежу, а за шо я вже забу‑
ла за шо, ще кажеться мама жива була, виміняли юбку
мені, така ловка була, так було як біжу із гульні сама
себе лякаю, шелестить, аж свистить така була... Ой
горе... Оглядаюся чи там що біжить, чи хтось свистить.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ Спідниця. [30–60‑ті роки ХХ ст.]
[Спідниці які були?] О, це спідниці були... Запаска.
В мене була чорна ситінова спідниця, а то, як стірають,
ідеш запаска така із того сукна, обмотаєшся, постіра‑
єш підеш сорочки на річку. На річці раньше прали, по‑
оджимали, а на річку йдемо полощімо. Вода на річці,
а зімой посковзаєм на льоду ногами. [Одяг шили чи

ЗАЧІСКИ  [30–60‑ті роки ХХ ст.] [Волосся підстригали?]
Коси були. Ще й прольоти приплітали. Коси були,
а тоді «прольотка» називалась. [Що це таке?] Ну зро‑
блена прольотка така, як заплетеш як коса, тіки вона
перепліталась. А тоді в свою косу заплітаєш про‑
льотку. Ото такі дівки були (пауза). Лєнти вплетеш і
косата були. Як погана своя коса, ту причіпляєш, як
гарна своя коса, свою заплітаєш. [Одну косу заплітали
чи дві?] Одну. [Хлопців якось підстригали, братів ва‑
ших?] Да. А їх підстрижуть та й усе, ножичками. [Хто
стриг?] Хто е, хто зуміє, той і підстригав.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ Намисто. [Прикраси
якісь у Вас були?] Було намисто, і дрібненьке, і золо‑
те намисто було. [«Золоте» намисто з чого було?] Із
скла. Ага. Таке голубеньке. [Ви його самі купляли чи
вам хтось купив?] Та продавали. Раньше продавали
намиста.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–60‑ті роки ХХ ст.] [У чому
ходили в школу колись?] А ви знаєте як бєдно жили.
Бєдно жили. одна рубашка на всіх. І всі так жили. І ді‑
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тей було п’ятеро. Порлі хлопці. [Який був одяг?] Си
тец. Натуральний. Тільки без виточки. Одна сорочка
на всіх, одні галоші. [А взимку в чому ходили?] Бурки
та в галоші та так ходили зимой. [Одяг шили самі?]
Та, ні сусідка якось пошила. Привезуть із города руде
полотно таке, пошиють мені кофточку, платтячко,
хлопцям сорочечки, а воно ж руде, ну потім стіраєть‑
ся стає білим, та жили бєдно, а тоді є я стала робить,
як дядина мене забрала робить у МТС, я получала
120 рублів, тоді вже ми зажили, піде мамка на базар
шось купе і вдіваться я стала лучше, як ті шо в колхо‑
зі робили, що їм ставили тіки палочки за трудодень,
а я гроші получала, а жизнь була неважна. [Окрім
сорочок, ще щось шили?] У нас ще рубашки шили,
хлопцям штани, а нам рубашки. [Одяг вдома шили
чи купували?] Купували тоді мало що. Тоді ж вбуться
не було в що. [Чи була спідня білизна?] Я не понімала
труси. Раньше без штанів ходила, ото спідницю наділа
і пішла. Штанів не було.

с. Мала Білозерка **
Записали А. Бойко, О. Батура, С. Білівненко,
В. Стельмаченко, Б. Бровко, Ю. Головко, В. Полякова,
І. Савченко та В. Гончаров 1–7 липня 2001 р.
у с. Мала Білозерка Василівського р‑ну Запорізької обл.
від Кругляк Марії Василівни, 1916 р. н.,
Головенко Марії Федорівни, 1913 р. н.,
Головіної Євдокії Федорівни, 1910 р. н.,
Набіюліної Ганни Омелянівни, 1919 р. н.,
Сердюк Ганни Данилівни, 1916 р. н.,
Кобилка Івана Леонтійовича, 1919 р. н.,
Дяченко Євдокії Петрівни, 1925 р. н.,
Оліференко Любові Андріївни, 1937 р. н.,
Жмирі Катерини Яківни, 1920 р. н.,
Ісаєвої Ольги Яківни, 1927 р. н.,
Лютого Дмитра Івановича, 1927 р. н.,
Джеміли Євдокії Андріївни,
Горбенко Єфросинії Кирилівни, 1922 р. н.,
Бородая Василя Івановича, 1921 р. н.,
Богдан Марфи Сидорівни, 1918 р. н.,
Сердюк Дар’ї Ільївни, 1912 р. н.,
Чигрин Клавдії Василівни, 1926 р. н.,
Тодорцевої Марії Василівни, 1923 р. н.,
Євтушенка Миколи Михайловича, 1929 р. н.,
Окопного Івана Корнійовича, 1918 р. н.,
Головка Івана Івановича, 1924 р. н.,
Пензій Домахи Микитівни, 1914 р. н.,
Рильської Єфросинії Омелянівни,
Богдан Катерини, 1927 р. н.,
Шоріної Марії Оксентівни,
Сердюк Євдокії Миронівни, 1925 р. н.,
та Шерулько Ольги Павлівни, 1927 р. н.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [30–
60‑ті роки ХХ ст.] [Як одягались молоді?] Ну, оце хва
та була з марлі, цвіти надівали і лентів дуже багато,
може і сорок. [Що дарували молодим?] Дарували хто,
що. Гроші потрошку, три рублі дасть. Постіль дарили.
А батьки теличку, баранчика дарили. Жити уходили
до його батьків. Жили в одній хаті. Бідність же була.
[Коли Ваша сестра заміж ішла, весілля було?] Сестра,
як заміж виходила і вінчалася ще. [У чому сестра була
вдягнена?] А бог його вже знає. Не помню, свадьба не‑
велика була. [Придане в сестри було?] Ну як. Сундук
давали. Раніше сундуки давали. І я як заміж ішла, то
сундук у людей купила, а тоді одежку свою у людей по‑
збирала і повкидала. Чоловік потім приїхав і забрав
мене. Розкулачували тоді, одежку свою порозносила,
я думала, що і мою одежку заберуть, то до ніток по‑
односила і до сосідів яких. А раз поклала у коноплі,
у городі були коноплі, а сосід – бедні вони були. Та
прийшов та забрав лахміття мої. Одяг у поховальному обряді. Одьожу надівали, хрестик отой, письмо
церковне, хрест у руки. Виносили ногами вперед. На
цвинтарі – духова музика. А тепер духової немає. Ба‑
тюшка праве в хаті. Одяг у календарних обрядах. [Як
святкували Івана Купала?] Дівчата плели вінки, водиці
на воду пускали. Це дівки на воду пустили. Як вінок
попливе, так вона заміж піде, а як вінок закружиться,
так вона не піде ще заміж. Ще заміж ні-ні. [І вірили в
це?] Та вірили раньше. Через хату чоботи кидали. Куди
носок повернеться туди і заміж підеш кажуть. [Це ді‑
вчата збирались і кидали?] З дівчатами. Дуріли так.

зараз не знаєте. Тканину купляли. Було й полотно тка‑
ли. Із полотна шили коє що. В мене мати сама ткала
і пряла. Сестра в неї була, заміж пішла вже 22 годи
було, сама пряла. І мати ткала. Вишивати я вміла.
Мамка навчила хрестиком вишивати. Кружево плести
невелике. Оце як на сарафанчику внизу, на спідниці.
Плела трошки, вишивала й сорочку. Дуже багато, щоб
я комусь шила, – ні.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–90‑ті роки ХХ ст.] Я сама
все шила. Батько подарував мені машинку. Все сама
шила сорочки, штаники. Раньше не було сапожек. Ви

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Пер‑
ша половина ХХ ст.]. Коноплі, сіяли коноплі, обробля‑
ли, вимочували... А потім нам приходилось, терниці
були такі ручні – оббивали, а потім – я, мої браття,
сестра старша... Воно нада мнять, оце прядиво. Бо
оці малесенькі не нужні там. На гребінь тоді вичису‑
вали. А тоді на гребінь, на веретено, а в кого прядка
була, прядкою, пряжу добували, тоді ткали. Льон сія‑
ли побільше. Із льону робили нитки, чоловікам ткали
штани, жінки собі плаття. Це ж льон і конопля. Оце
конопля тепер не була б, а раньше коноплі – в кож‑
нім дворі. Тоді оце, як вона вже доспіла, її зрізають і
в’яжуть отакі снопочки. У каждого на річці місточок,
і ті коноплі мочуть прямо в воду, закривають зем‑
лею, поки вони пом’якшають. Ну там певний період
їх держуть. Тоді, оце бувало, і бабушка розказувала,
і прабабка, тоді виймають їх. Скільки з ними клопот!
Такі спеціальні були, як вони називалися? Теребеньки
із ручкою. Підкладають сюди сніп, і ото ручкой зби‑

* Матеріали взято з книги: Усна історія степової України. –
Запоріжжя : АА Тандем, 2008. – Т. 1. – 511 с.

** Матеріали взято з книги: Усна історія степової України. –
Запоріжжя : АА Тандем, 2008. – Т. 2. – 516 с.; Т. 3. – 516 с.
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вають. Він робиться такий мягкий, хороший. А тоді
ногами труть. Вобщем, роботи багато. І в каждім дво‑
рі був станок... Люди самі собі ткали. А тоді вже по‑
явилися нитки, затолоч, начали вишивать. Бабушка
моя, Тетяна, харашо вишивала. Ну, прабабка! Ото ми
дивились у них, так такого ніде нема! Вона так виши‑
вала! Ну як вам сказать? Ну, це є ручна робота. Отака
була рукодєльниця! Я вже не пряла, а баба, батькова
мати, ткала. Був у нас верстат, той шо ткать. З тих ко‑
нопель вони вибивали. Така була зроблена, шо ото
вибивали, як рубель. А тоді як-то чесали. Такі були
гребені здорові дерев’яні із тими зубами, чесали і
пряли. З тієї пряжі тоді ткали. Це ж колись не було,
шоб одіяло, той, вкриваться, а рядно. Рядно виткали із
коноплі, із овечої вовни. З овечої тоже пряли, ліжник
називали, та і тим вкривались. Пряла, як вовну кубла.
Ну на прядку ж причепиш – прядеш. Прядеш, крутиш
колесо і прядеш. У мене і зараз прялка є. Но я уже не
бачу, года такі, шо... Важку роботу робила. Прядиво
було з льону, вовна, коноплі... А обробляли так: рва‑
ли, вже як воно визріло, у снопики в’язали, везли туди
на те... (забулась). Як вона називається? Балки, Балки,
не Балки... Забула. Да. А тоді ж вибілювали, їздили на
річки. Річки ж були. А тепер не знаю, чи вони є. Чи
нема? Раньше чисті були. Поїдуть, тамочки мочуть
його і розстилають на траву. Розстилають і полотно
долається біле. А тоді з них – рубахи, простині. Шили
самі, канєшно. Покроєш, на машинкі пошиєш, а коли,
большинство і руками. До війни вже машинки були.
І в нас була, та хтозна яка вона. Стара, дуже стара....
Раніше ж коноплі сіяли і самі ткали полотно. Одяг
шили, білизну на постіль – самі. Самі ми не ткали.
А були у нас в селі ткалі. Та і я умію, і мама уміла і
ткать, і прясти, і в’язать. А то були верстати. Дерев’яні,
старовинні такі верстати. Як вони сохранились під час
війни, я не знаю. Но були верстати і люди ткали... Ми
сіяли коноплі, а потом уже мняли ті коноплі ногами.
Це була у нас така робота, – після школи стоять коло
грубки і мняти коноплі. Їх у річку намочували, камня‑
ми привалювали. Потом у річці хорошо вистірували
їх стебла. А тоді розкладували сушить. Як висохли,
на спеціальному пристрої дерев’яному одбивали ті
дрючки. Як палички одбили, саму пряжу, оці волок‑
на... ото стояли коло груби і ногами мняли, шоб воно
м’ягкеньке стало. Шоб курява у хату не йшла, грубу
одкривали. До того ноги боліли... Воно ж колиться,
а все одно – дитяча робота була. Тоді мама його роз‑
трусе, розтрусе... А, коли веретеном пряли, і нас учи‑
ли. Тонкі нитки мама робила, а вже товсті, шо там од‑
ходи, – то вже ми пряли. І з товстого робили рядно, а з
тих ниток, шо мама робила – носили ткати. Тоді бідно
було. Тоді оце-во барахло було – важко і тяжко. Сіяли
ж на городі коноплі. Тепер же ж коноплі не сіють, бо
наркомани. На городі сіяли, потом возили, там річка
була, ставок... Мочили. А потом [тьорка] була, рвали,
пряли. І станки були. Пряли, і ходили в полотняних.
Шили самі. Хтось комусь односив, понімаєш, хто не
вмів шить. Одежу купляли, як гроші були, а то грошей
не було [сміється]. Моя мама неграмотна, а їздила в
Москву, торгувала, тоді в очередях стояла, набірала
мануфактури і оце пішачком, не так як сейчас маши‑
ни та автобус. А то пішки та возиком. Даже не скажу,
шо вона продавала в Москві. Шо вона продавала там?
А потім сама шила з того, шо привозила. Шила, крої‑
ла, сама як пошиє...Одяг хороший – купляли. А пога‑

ненький – була у кожного і вівця, і корова. І ото було
ткали, робили. І садили коноплю, туди на Западну –
льон, а у нас коноплю садили. І ото баби як начнуть
його там мочить, і ото робили самодєлкой.
СОРОЧКА  [Перша половина ХХ ст.] А сорочки ж ото з
полотна, того, що напрядуть. Із коноплі. Тож тоненьке
напрядуть, таку тоненьку ниточку, а тоді шить на той.
Матеря шили сорочки. Шили самі, всі баби сядуть та
шиють. Викройки ото як вміли, так і робили. Поло‑
жуть, як є там така сорочка вже пошита. Положать,
до неї приміряють, виріжуть та і шиють. І веретеном
нитку крутили, і прялка була. І в мене була, я ще пря‑
ла, а тоді сестра двоюрідна взяла і той вона негодна
вже, і я негодна. Мати вишивала сама, рушники були
вишиті, рубашки були вишиті, вони самі рукодєлієм...
ОДЯГ ПОЯСНИЙ Штани. [Перша половина ХХ ст.]
Шили сорочки й одяг. А шили вже самі, да. І шо ха‑
рактерно, шо шила я сама. Мала така була, а якось
приспособилася. І тату, і мамі... Така тонесенька гол‑
ка, і тонесенька пряжа. Її з двох сторін його ж нада
було кріпко зашить. І мене просили – у мене харашо
получалося. Тоді на глаз шили і все руками. Казав чо‑
ловік: «Мені дід Слива пошиє штани, так, такі широкі
калоші, шо було метр біжу, а потім пойму, шо я заче‑
пився». Мати була дуже хароша портна. Я помню, як
були перші вибори в (19)39‑м году у Верховний Совєт.
Мені мати пошила полотняні штани і покрасила чор‑
нилом. У школу підтяжки носили, а книжки за пояс
клали. Портфеля не було, були полотняні сумки. Я або
за поясом носив, або зробив з ломачки ручку і носив
сумку як чемодан, зошити були. Тоді носили полотня‑
ні штани, полотняні сорочки, ткали коноплю, не так
як січас.
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Баски. [Перша половина ХХ ст.] Одежі
харошої не було. І нехарашо шилось, якось із збора‑
ми ватяне шилось. Називали «баски». Свита. Ну тоді
більше такі, у крестьяніна була свитка, кожухи овечі,
у жінок – кожушанки. Самі шили і були такі, кравці
називались, шили. Дубльонки там... А то свитка з ове‑
чої шкури. Вівці ж держали, у шкуратяних кожухах і
штанах ходили.
ВЗУТТЯ Чоботи. [Перша половина ХХ ст. – 70‑ті роки
ХХ ст.] Чоботи ще шили. Дєд мого чоловіка, чи прадід,
шо Бойки, Бойки в них вулична фамілія була. А писа‑
лись, писався Кругляк. А ото казали, шо дєд був якийсь
там, ну прадід якийсь, шо шив обув, так був бойкий
дєд. Дєдушка шив: і черевики, і сапоги, і валянки. Це
прабабка навчила його бить валянки. Холинкував
(з овчинки [нерозбірливо] для коней). Чинбарював –
чинив шкури. Вобщем, тоді кожен мущина знав. І оце
дєд сам собі шиє. І мамі шив своїй, оце – прабабкі моїй.
В Білозіркі шевці, чоботарі були, но не багато, і все
такі, шо приїжали, грамотні люди приїжали. А свої
були, но неважні сапожники. А ті вже, як пошиють...
Як приїдуть зі своїм хромом! Красний хром, і чорний
хром, і рудий хром. Якого ти хочеш вони хрому пона‑
возять, потому шо вони спіціально занімались, кожі
купляли, вимочували їх, красили. І приїжають в селі
чоботи шить. І приїжають вони не надовго. Одягались
раніше в сапожки – на високому каблуку і на шнурках,
молоді такі носили. А жінки сапоги носили хромові,
но вже не на каблуках... Були сапожники – Саламахи,
три брати було, Міняйли, Телюпи. Ну, в основному,
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ми не купували, бо у нас грошей не було. А у інших
людей до того тканей усяких було... Жінки було вкра‑
дуть буряків, продадуть. Гроші появляться і купують.
На Паску, на Рождіство, чи на Новий год діткам щось
новеньке завжди купували. Шили самі. Були сільські
портні, були... Да. Бабка якась. По наслєдству пере‑
ходило. Бабка навчила плаття шить. А розраховува‑
лись як договоряться. Батько портний був, шив добре.
Літом їздили на току работали, а зимою шиють, на‑
ймаються. Його у Балки забирали, там людям із дво‑
ра в двір шив, кормлять його. Усе він шив – і штани,
і френчі, і московки, і фуражки. І швейна машинка
була. Навчився він, ще коли молодим був, челядником
в когось. Одяг і купували і шили – сорочки, штани.
Ткали, коропистяли. Купували матерію. І вишивали
дома... Мати мені передала плаття, в якому сама заміж
виходила. Воно було чисто шовкове, абрикосового
цвєта. Його тут і шили. Тут був у нас швейпром (май‑
стерня) у центрі. Тоді треба було свою матерію при‑
носити, а вони шили. А потом можна там було вже й
матерію купити. Одяг у скринях зберігали. У нас були
дві скрині, розмальовані, розкрашені. Цвіти в орна‑
менті, в основному, були. Один у селі був собственнік,
держав лавку. Єврей був. Батько наш ходив до нього
міняв пшеницю на одяг, платтячко там чи ще шось
для нас, для дівчат. Це до 1938 року. А потім на тому
ж місті був ще кооперативчик. Там теж ткані були. Ми
до війни добре жили. Папа був такий нелінющий, все
чисто привезе. І ліф матері, і трусики, все на світі. Це
він сам постачав і нам коли який размєр. Чи майка, чи
штаники, чи шортики, все чисто. О‑о‑о, тут ярмарка
була, так не хуже Сорочинської. Площадь була десь
гектарів на 50, на 80. Це на Троїцу в нас було. Перед
Троїцею за тиждень все продають. І оце на ярмарку
палатки були, тіки називались вони [ятки]. В осно‑
вном євреї етім займалися, торгівлею. Мануфактура,
оце ряд, ятки метрів десь сто, – ситець, там матерія
для рубашек, а там – суконне. Потом ідуть другий ряд
сапоги хромові, вручну шили, а тоді ряд – юхтові сапо
ги, тоді – конфети. І оце ряд – кінця края не видно. Все
в колхоз та й в колхоз стали собірать. Виконавці при‑
йдуть – у горшках, хто ховав – забрали... Ото так було.
Голі ходили. Було в мене два плаття. Як забрали одежу,
і штани пошили. Шо це? Це ж голі ходиш щітай... Та
як крохмалять, та ще сестра сяде, голкою пошиє... ну,
тоді нічого... Пошиє. Одежу шили або купували. Спе‑
кулянти в Москву по одежу їздили. А потом вже поча‑
ли з’являться магазини. Були і такі. Шо міняли одежу
на табак, куди вони його дівали – не знаю. Принесеш
50 стаканів табаку і вже рубашка, чи кофта. А потім
після війни «швейпроми» з’явилися. А раніше були
там дід і баба, які шили, матерію свою приносили.
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у нас тут Саламаха славився, Григорій Якович. Я ще
тут работав з 47‑го по 53‑й год предсєдатєлем сєльсо‑
вєта, до мене всі приходили, так я давав... А він крєпко
шив, красиво. А із взуття – туфлі були, тапочки шили.
У нас майстерні були тут дві, обув шили. Так шили,
що зараз так не шиють. Шкіру купували, а шити від‑
давали. Були і майстри у нас. От Соломаха був такий,
сам шив обув, сам продавав. У його сім’ї передавали
це заняття це від діда до батька, від батька до сина.
Обув, яку носили ми, дуже схожа була на ту, що і за‑
раз носять. Носки у обуві женській були острі. А ще,
як обрублені носочки були, як уточки, ботінки були
на шнурках, були валєнки. Обув купляли. Панчохи.
А ще вишивали, плели. Ось бачите, це вже я могла
плести, це крючечком малесеньким. Не у всіх був крю‑
чочок такий, така тоненька і такий оце плели. Чулки
такі було із того, із овечої вовни, напряду тоненько,
тепленько, на цілу зіму. Ну не носили купованого ні‑
чого, все своє, що придумували, що вміли зробить те
й те... Мама у нас пряла з овечої шерсті. В’язали нос‑
ки. Боти. А на ноги дерев’яшки робили. Шили пога‑
но тоді. Було люди йдуть босі до церкви. А несуть ці
ботики дерев’яні. Як у церкву входять – одівають. [...]
Взуття у нас не було. Я і Женя, сестра моя старша, босі
у школу ходили. Босі ми у школу довго ходили. А тоді
мама нам зшила бурки з чогось і калоші на високому
каблуку... І ото ми туди буряк уставимо у той каблук,
шоб нам було удобніше іти. Батько оце мій був спеціа‑
ліст, но він на почті робив... Оце як завпочтою був. Ну
був він колись, як сказать, здібний до роботи. От він
яку роботу не візьме, і він собі любу роботу робить...
Він міг пошити чоботи і сам дерев’яні робив колодки.
І це він сяде при німцях було шить, ну не було в чому
ходить, ніде ж нічого не продавалось, ніде нічого. Це
все жили на самообслужуванні. Теля зарізали, шкуру
він вичинив. З цієї шкури він пошив мені чоботи, сам
зробив колодки і я в них хожу, хожу і оце знаєте, щас я
яке взуття не було – все мені мішає, а то ніде не міша‑
ло. Черевики з парусини шили. Чоботів не було, в бо‑
тинках ходили: чорні, жовті, коричневі. Після війни
постєпєнно почали в магазини завозити.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  Хустка. [Перша полови‑
на ХХ ст.] На свадьбу дарували у кого шо було. Мені
тьотки подарували кілограм вовни і мати випряла і
пошила мені платок красивий. Зачіски. Дівчата носи‑
ли коси, більш за все, дві коси і лєнти вплітали. В мене
були дліні такі коси. Волос був дліний і кучерявий.
Я ж, було, як не достану, так мене мати заплітала. І се‑
стричка може заплести, а може й обірвать. Зачіску так
робили: на гвіздок гарячий, або на тряпочку. Солод‑
кою водою бризкали. Мій брат харашо стриг. Грошей
не бравніколи. Взагалі були спеціалісти. Було спеці‑
ально з Михайлівки приїзжали.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  Намисто. З прикрас було
в мене намисто. А інших я не купляла. Купляв, хто
зажитніший був.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Ну
раньше знаєте, як [діти] ходили: ні штанців, ні тру‑
сиків, нічого. Спідничка... Носили полотняні штани,
сорочки, все було. Моя мати вручну мені шила сороч‑
ки, а штани ще легше. Кожен умів, а хто не вмів, од‑
давав. То ходили дуже бідно...Жили, та Боже мой, – ні
трусів не було, ні кальсонів не було! А в магазинах

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [20–
60‑ті роки ХХ ст.] Весілля як святкували, то спочат‑
ку свати приходили. Ну, большинство, значить, хре‑
щений батько, потом же якійсь кум. І ще 3–4 бойких,
хто язичком бере молотися і може накапать на мозги.
І як почне балакать, там і куниця, і перекуниця за‑
гнала, і попала до вас... Отож приходять: «Оддасте,
чи хай підросте?» Ну, договорилися, по чарчині ви‑
пили. Обв’язували рушником, хліб, сіль. Це закон, чи
як воно, ритуал, шоб видержували. У молодої вінок
був. Отаких білих платтів, торжествєнних, як зараз,
не було. Ну, нове воно все таке було, наподобіє сва‑
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дєбного. Одягала новеньке, у коси – лєнти. Як вихо‑
дила Марія [молодша сестра, 1930 р. н.] заміж – свадь‑
бу гуляли. Плаття було біле, шовкове. Плаття самі
шили, а вінок – сестра робила. Молоді одягалися тоді
як: спідниці у дівчат такі були, отак, шоб ног не ви‑
дно було. Аж до щиколотки. А тоді кофточки такі, біз
платка не ходили ніколи. Запнуті були. Запиналися
отак, [сміється, показує] тепер я так не запну, ну тако.
Нєвєста обязатєльно – фата до землі, красивий ві
нок. Дуже красивий! Усе в цвітах, восковий! О! Плаття
тоже біле. Туфлі білі. Та так, як і тепер! Це вже у поне‑
ділок [після весілля]. Во. А тоді вже як гукнуть, то тоді
вони вже йдуть своєю, як би сказать, чередою. Там уся
родня його збираються і йдуть сюда, до її. І тут тоді
січас за стіл садовлять їх, і понапувають... А тоді, знає
те... Поспівають добре, попотанцюють, ну там разні
фокуси начинають. Позбираються в циганському,
вони там усі, й цигани, все. Вони тоді ото збираються
чи скіки даси. І ото даси їм. А вони приходять, підуть
ото, понабірають там, чи канфети, чи шо таке, і тоді
вечером гукають: ідіть сюди.. Свадьби я б сказала, шо і
не було. Вінок я одівала, как і нада все... Сестра тільки
коло мене була. А так нікого не було коло мене. Мо‑
лода була... На свадьбі в платті я була голубенькому.
І то не своє було плаття. Просила там у одніх. Кажу:
«Дай мені плаття на свадьбу, а тоді я тобі принесу».
Нада ж вставать на шо, а рушника немає. А тоді шо
вони... взяли... невістка. Кажу: дай мені рушник. Нада
ж встать у водички. А свекруха каже: «О, піврушни‑
ка тепер немає. Чого ж ти заміж ішла, шо в тебе не‑
має нічого?» Весілля в мене було паганеньке. У мене
не було в шо вдітися! Я в чужого попросила у когось
платтячко. Дали мені штапельне. Я побула в йому і од‑
несла. А приданого не було в мене нічого. Щас шифа‑
нери, тоді шифанерів не було. У мене не було нічого.
Я йшла – у мене була одна рубашечка і передіться не
було нічого. У мене було біле таке з сіренєвою кліти‑
ночкою шовкове плаття. Фати в мене не було. Плаття
було без головного убора. Це було в октябрі. Жакетка
чорненька, туфлі в мене були непогані. А у чоловіка
був костюм з Германії, вони ж з Германії поприво‑
зили. Він там воював, а вони ж там магазіни розби‑
рали. В нього костюм був хороший і сапоги хороші,
все лучче чим в мене. Одяг у календарних обрядах.
[20–60‑ті роки ХХ ст.] На Маланку ворожили. А як?
Хе!.. Як... Кидали ті, як його, через ворота кидали, че‑
рез хату... чоботи. Ну, кажуть, куди носок упаде, туди,
мов, заміж вийдеш, отак. А ось сьогодні свято, Івана
Купала. вчора. Вечором плетемо ті, робимо вінки. Во.
І надіваємо. А там уже хлопці зробили той, як його,
водяку копали. І тоді ото зійдуть, сходяться хлопці,
дівчата. І тут тобі гармошка, і ото кругом того бу‑
дяка, і ото хіба така гульня. Те, як його, підпалюють
його, він горить! А вони тоді ото стрибають. Той туди,
той туди. Не удвох, один. Той туди стриба, а той туди
стриба. І дівчата плигають, й хлопці, да. А тоді в нас
води ж немає, шоб вінки в воду. Значить, у нас кла‑
дуть на капусту вінок. Оце я увечері скидаю вінок і
кладу на капусту, шоб капустина головка була така як
вінок. Вінок то великий, як голова. На Івана Купала,
коли була дівчиною, візьму любий платок подарю по‑
дружкі, і собі візьму. І вінки плетем. Надіваємо вінки,
окопуємо будяк, отой колючий – здоровий! Його за‑
копаємо і переплигуємо через нього. Переплигуємо,
поки не нагуляємось, скидаємо вінки і ідем на капус‑

ту, ото голови такі були. Оце так. Так там на Масляни‑
цю ще спимо, а вже такі, як його, вже жінки, старші
за нас, ідуть по комнатах, в’яжуть чи то платочки,
чи то лєнти, во, до рук. Прив’яжуть, а ти давай там
чи руб, чи два. Мама вчила: «Знімайте, дєвочки, чо‑
біт і кидайте, куди носком впаде, звідтіль жених буде.
Одяг у родильній обрядовості. [20–60‑ті роки ХХ ст.]
Як народила, мені дарили, желали щастя, добра. При‑
носили дитині ж пєльоночку, дєтське, ползуночки, ша
почку. Кум з кумою купували готове у магазині для
дітей, дарили. Дітей як хрестять, замотали, закутали
у простинь, в одіяльце. А тоді там же очередь у церк‑
ві. А тоді там понесли, така ванна, і туди батюшка по‑
бризгав тим, і три рази дитину уткнув. А воно, бідне,
кричить! І у пєльонку, і все.

с. Скельки *
Записали В. Мільчев, О. Мірущенко,
Г. Шахров та Н. Сурева 1–2 серпня 2001 р.
у с. Скельки Василівського р‑ну Запорізької обл.
від Нечет Марії Михайлівни, 1908 р. н.,
Шевченко Катерини Родіонівни, 1921 р. н.,
Сидоренка Івана Трохимовича, 1927 р. н.,
та спогади заступника директора Державного архіву
Запорізької обл. Ксенії Острогляд,
опубліковані в цій книзі під назвою «Мої Скельки»
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ Виготовлення тканини. [Початок ХХ ст. – 80‑ті роки ХХ ст.]. Пряли, тка‑
ли, корзини плели у хатах, достануть то прядіво, мнеш
ногами, а вони, мамка прийде з невісткою, а старші ді‑
вчата тамечки топлять, ото, а вони сидять прядуть, а я,
а я прядіво мну, а ті на печі лежать лишні, ото так було
раньше так ми жили раньше... І ткала, і пряла. Вер‑
стат на горіщі лежить. То, шо простилки ткали. Він на
горіщі лежить. Такий здоровий, а тоді ото сідаєш, на‑
кидаєш нитки, береш котущані нитки, і снуєш... І ото
накинеш, і сидим, тчем. З мамою. Мама у нас була, на
все способна. На все! Була способна. Так вона нас ви‑
учувала, і прясти, і ткать, і мазать, і стирать... А тоді
ж ходили ни, ни в отакому! А ходили в полотняному!
Полотно ткали. Із прядіва. Прядіво сіяли, і ото те пря‑
діво мочили, у Кінську возили. Вимочать, а тоді, вже
як привезуть, от вона й заставля – побийте. І була тер‑
ниця така, і ото на ту терницю трем те прядіво... І така
як оце коса. Таке прядіво зробиться. І багато його. Це
ж не одна жменька. І ото мама сидить пряде, ото, на
прядку, напряде, скільки там. Вона розщітує, на скіки
там його снує, чи на три патлі, чи на читирі патлі, там
на скільки вона. І ото те полотно натчуть, багато на‑
тчуть. Метрів може й... Тоді метрів не було, на арши‑
ни. Казали, на аршини. Ну, може, аршинів двадцять
там чи тридцять... Вона тіки повибілює його. Оцим
попілом, шо оце з сояшників, пересипає, і в піч суне,
у чавуни. Вона там оббілиться, а тоді іде у Кінську, ви‑
полоскує його, там його несколько раз. А тоді на гря‑
ду, стели, шоб воно висихало. А тоді обратно намочує
його. І воно зробиться біле-біле полотно, таке хароше.
І ми в тих полотнах, в тих рубашках ходили. Це літом.
А зімою тамечки уже плаття. Ну, не таке, ми так не
ходили як січас... Ше моєї мами верстат! І оце та цей
* Матеріали взято з книги: Усна історія степової України. –
Запоріжжя : АА Тандем, 2010. – Т. 9. – 412 с.
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верстат вона сказала: «Вдруг я умру! А ви останетесь.
Шоб ви не скандалили за верстат. Нужен Марії – хай
Марія бере, нужен Ульяні – хай Ульяна бере, нужне
Настасії – хай Настасія бере. Не скандальте». Ну, ми
так мирилися. Ше і начіння в мене там є, все-все! Так
до його нада ж ше і нитки позатягать. А спереду тут
така ляда, закладають тут такий гребінь, і в той гре‑
бінь затягають за ниточки, а тоді сюди прив’язуєш,
тут такий єсть, перегородна, та отак же ж і сидиш,
тут. А тоді закладаєш батіжок такий, той батіжок
прив’язуєш ж до цього, шо на переді. А тоді човничок
такий, туди в човничок закладається там намотаєть‑
ся нитки, закладається. І тоді отак туди сюда кидаєш.
А тут ногами перебираєш, о, отак. І тчеш. І получаєть‑
ся хароша штука. Так шо ми... [В якому році востаннє
ткали на верстаті?] Може, годів десять. Як не ткала.
А то рядна ткала дівчатам. Метрів по шисдесят я їм
наткала оцих самих, постилок. Обробка шкіри [Пер‑
ша половина ХХ ст.]. [Овчини самі не чинили?]... Не
самі. Чинив там дід, на низу жив. На низу ж було жило.
Так на низу. Тоді називали – дід чінбарь. Піти до чин‑
баря, одвести кожі. І ото там той дід чінив. І ото [я]
вичиню, і кожухи шили. Тулупи шили. Із тих кож, о.

ВЗУТТЯ Чоботи. [Друга половина ХХ ст.] А я ще в
[19]50‑х годах у армії попав же служить у Тернопіль‑
ську область, і ото в бригаді, так я, старші мені при‑
носили на ремонт офіцери, полковніки, так у їх сапоги
були, белий мех, канфеї, теплі, у менших не було, а у
старших було. Робем, оце вже став почти не робить,
ото там унучкові наготовлю, підготовлю – він он шиє
то тапочки, то валенки. І черевички шиє, да. Я туфлі
робив. Сапоги поперва робили після войни. Офіце‑
рам давали на пояс же, нашить, а вони продавали ж
нам, а я купляв. І ото шив сапоги. Руминки я шив, ото
ж перві появилися, женщинам і туфлі. [Руминкі]... Ну,
такі туфлі женські, душечки, бувало так у кого були
вони, такі хороші на міху. Боти. Син зробив боти.
Ото ж на міху, ворітників туди вставив, як наряд в се‑
редину. Тут кожана підошва ж, там стелька, прокладка
ж там на кожаній, на стелькі і ото він у город їздив.
Тридцять градусів мороза, витанцьовують, а він сто‑
їть у ботіках. Каже вдивляється підбігають, питають
мене: «А в тебе ноги не померзли». Каже, ні.

Е

СОРОЧКА  [Перша половина ХХ ст.] І ото ж з того по‑
лотна нам шиє рубашки. І ми не ходимо в платтях,
літом, а у тих рубашках. У полотняних, ходим. Все по‑
лотняне носили ми. Тоді ж без трусів... Трусів не було
ні в кого. Без трусів! Полотняна сорочка, або спіднич‑
ку якусь з матерії пошили. А тут сорочка. Тільки ви‑
шиті. Повишивають мама... Тут, на рукавах, тут по‑
вишивають... То празникові були. Вишивали дівчата.
Я вишивала трошки. Вишивала. Рушники. Для себе.
У мене там в хаті рушники вишиті, хароші. Можете
подивитись. Хароші рушники. І мама вишивала, я ви‑
шивала. Рубашки – ні. Рубашки купували. А рушники
вишивали.

полусукно було. Такі коротенькі, пошиті. То празніко‑
ві були. А кожух оце, як холодно зімою, то надіваєш,
було надіваєш, бо холодно. І юпок, юпка оце для дощу.
Хоч оце було йдеш й гулять, вечером, хоч і субота, та
дощік іде – надіваєм юпку.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Ми не
гуляли! Низбирає [одягу для прання, бо] сім’я велика.
По одному дасть – стирай! Шо є, стирай! Отак, отак,
отак! Не отак, а отак, отак! Мила не було! Так тоді
щьолок був! Щьолок брали, стирать. І палили із сояш‑
ників оці головки. Було сояшників навезем, із степу,
і ото понапалять їх у пічі, і ото той попіл [для прання
використовували]. Було, шили. Шили! Самі сиділи.
Нам мама всьо врем’я шила. Ну, не модно шила... Не
модні, но... Які ж тоді були плаття. Шили. Були жен‑
щіни такі, спеціальні, шо училися шить. Тоді ж знаєте,
платили...

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Перша половина ХХ ст.] То спідничка
пошита. І ото зібрались, як неділя, по рибалки. Піш‑
ли. Туди. І без штанів. Штанів не було, і моди не було.
Зіма. У школу ідеш, ні трусиків нема, ні штаників
нема. І так ото без штанів ходили. І наче і не холод‑
но було. Штани. [Кінець ХІХ ст. – перша половина
ХХ ст.] Так і батьки ж, матері ходили біз штанів. Вони
ж не ходили в штанях. Понятія не було. Я не знаю, як
воно, шо ж не було понятія. Їдуть у плавню було, оце
беруть у плавню якусь, сіно та вже ж і холодно. А біз
штанів же ж. І не холодно наче було.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Кожух. [20‑60‑ті роки ХХ ст.] І нам ко
жушки шили, там женщіна шила, тоже кожушки такі.
Тут карманчики, попришиває, тут такі обложечки
чорненькі, з льна. Такі вони, називались каракульські.
І тутечки пороби. Отакі кожушки нам пошили, всім
дівчатам. Тоже, шили, в кожушках. Ходили в кожухах.
І гуляли в кожухах. Юпка. Були такі, називали, зб’ють,
як повсть ото, та ото пошиють було, на, як жекетик
такий – от дощу, називають... Юпку! Юпочку надінь‑
те. Отак називали. Юпку надіньте, от дощу. А дощ не
промочував. Воно так ізбите, валько[ване] якось. Во‑
зили вовну десь бить. І ото зб’ють, а тоді шиють. Воно
таке тоненьке, ну, а збите харашо. І ото так пошиють.
І ото так ходили. Свита. А, свитка! Свитку надіньте!
Надівайте свитки! Бо дощ іде. А в кожухах ходили. Ко‑
жушки харашо пошиті, ходили. А то такі були, тоже,

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Друга
половина ХХ ст.] Пам’ятаю, як приходили до нас мо‑
лоді, батькова двоюрідна сестра, була вбрана у віночок
український зі стрічками. Зайшли до хати, вклонили‑
ся. Кажуть: просили батько і мати, і ми просимо до
нас на весілля. Молода давала на запрошення шишку.
Зіграли вони [батьки] свадьбу. Обикновенно. Цвіти
були, фата була. Самі вони шили. Раньше ж не було
по магазинах такого. Самі шили. Коса дуже хароша у
мами була, чорна. Мама в мене красива була. Чорна
коса! Чорна була. І папаша. Вони обоє були красиві.
Ну, є у мене фотографія. Шоб ви побачили... Бо це ж...
Оце мама тут. Під отією фотокарточкою. Ото вона
вже старенька. А ото вона молодою. Харашо! [Косу
розплітали]... Но це вже в хаті, косу розплітали. Була
традиція, яку пам’ятаю уже з кращих часів, із середи‑
ни 60‑х, може і раніше була, не знаю. Це, що на другий
день влаштовувалося гуляння під назвою «цигани».
Місцеві весельчаки вбиралися циганами, дебелий чо‑
ловік вбирався молодою, а обов’язково менша жінка –
нареченим. Навмисно карикатурно розфарбовували
обличчя. Одяг, звичайно, був «циганський» – коміч‑
не лахміття зі збереженням атрибутики наречених:
фати, квітів; чоловік взував, як знаходилися, туфлі на
високих підборах і «молоді» у супроводі такої ж «ци‑
ганської» ватаги ловили сусідських курей та готували
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сенько. Потом мотали, такі мотовила були, зв’язували,
потом таки поять його пряли, стірали, водою та на
сонці. Тоді зматували в ті, що самі люди. Половики
носили в Підгорне ткать. Раньше у нас було багато по‑
ловиків. Тряпок наріжемо, і носили ото. Де не було з
прядива, брали нитки 10 номер і ото нитками.
СОРОЧКА  [30–60‑ті роки ХХ ст.] Сорочки були і ви‑
шивані, і рушники були, і простині, все було вишито.
У мене дочка дуже вишивала харашо. Рубашки виши‑
вали мужикам.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [30–60‑ті роки ХХ ст.] Фартух. Я сама
до церкви ходила і виплела собі до церкви хвартушок
на підтяжках, у церкву ходила, лапті сплела, із того, із
прядива і ходила в церкву, не було чого одівать. [чоло‑
вічий] Штани. Ну а мужикам штани з полотна шили.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ  Кофта. [30–60‑ті роки ХХ ст.] Кохти
самі шили, і наверх носили, і заправляли, хто як... Були
так шо по фігурі, і вшивали. Це після войни і вишива‑
ли, і плели самі, все робили. Були і до войни вишиті,
тіки це тє, хто інтересувався, вишивав, і шив, а так...
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Юпка. [30–60‑ті роки ХХ ст.] Про май‑
стрів на селі, то приходе із матерією із своєю, міряє і
шиє. Тоді ж більше юпки. Це вже оце в наше врем’я,
до 40‑х год, то платячка були. А тоді ото юбка довга,
кохта навипуск. Юпки до землі. Казали ото тетянкою,
кругом ото зборочками. А ми даже з мішків отакі юбки
носили. Прямо з мішка пошиють, візьмуть мішок рі‑
денький, та одіваєш, – матерії ж не було. Московки.
Одівали зимою і кожухи, і ватяні московки. Напрі‑
мєр, після війни були московки з бобриком у мужиків.
Бобриковий матеріал був, а він якийсь такий, як ото
сукно, тіки зверху все отаковочки, як ото сукно наче
обстрижене було. Довгий рукав, ну обичний рукав, із
заді пояс був, не дуже довга, і обязательно пуговиці
були. Все купляли, купляли. Вони ще до войни появи‑
лися. Оце ж я за чоловіків, за московки кажу. Кожух.
Тоді тільки багаті шили з баранів кожухи – «тулуби»
називались. Ото вівці різали, вичиняли ті, шили ото
такі шо коротесенькі, і шили на складках було, довгі
були тулуби. І просто з самого мєха пошите, з овечо‑
го, дублювали його якось, шо воно або вишньове, або
красне. А в жінок кожушки. На зиму одежу зі шкур
шили, кожухи шили. Шинель, заячий ворітник і чуні
[– таке вбрання носили взимку]. Взимку було всього.
У старих людей називались кожушанки, у жінок, а у
мужиків – кожухи були з бараньочої шкури. Різали
овець, а тоді обдирали, а тоді його чинили, воно тоді
хороше робиться, а тоді шили. Бували такі, шо покри‑
вали з покриттів всяких, з матерії такої чорної. А бу‑
вали у бабів кожушанки – отут так по старому, а тут
прямо отак з брижами, з оборочкою. Тепле воно –
кожушина.
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частування, бешкетували і на те не можна було об‑
ражатися. Юрба з жартами та приказками купувала
матері нареченої подарунки та гостинці, часто спід‑
ню білизну якнайбільшого розміру, тільки для сміху.
А ще й було, матір нареченої садили до господар‑
ської тачки та везли купатися до води, і купали, якщо
справжній наречений, чоловік її доньки, не відкупо‑
вував свою тещу, за що треба було гарно заплатити.
Одяг у родильній обрядовості. [ХХ – початок ХХІ ст.]
[Як дитина родилася]... Приходить мама, як є вже на‑
родиться дитина, приходе мама, приносить кусочок
хліба, посолений та дасть. А тоді вже там приходять
чи сусідки, чи сестри. Тоже не йдуть з порожніми ру‑
ками. То пильоночку, а пильоночки ж не магазинні,
із полотна, полотняні. І ото принесуть, з порожніми
руками не приходили, а приносять то польоночку там,
то рушничок, то платочок запинать, або ж шапочку
зшиють. Та в мене сестра була, тут жила вона, шапоч‑
ки харашо шила. Так вона шапочку пошила. Прине‑
сла шапочку і пильоночки, а тіки полотняні, полотня‑
ні. Я загортала – полотняна і ряднинка ткана, а тіки
вовняна, в ряднинці, ряднинкою обмотували. Одяг у
календарних обрядах. [Перша половина ХХ ст.] [На
Різдво ворожили.] Чобіт перекидали через хату. Через
хату, чобіт. А чобіт падав за хату, а тоді туди йдеш і ди‑
вися куди він носа, носоком упав. Як упав в той край,
значить в той край підеш заміж, як в оцей край, у цей
край заміж підеш. Так наш брат пристидив нас, шо ми
оце ж робим. Кинули чоботи через хату, а він був там
він, шось робив вечером чи ходив в туалет, не знаю.
«Хто вкрав чобіт?» А ми поки робили – чобота немає.
Туда-туда, немає. Да ми до сусіда, туди через загату.
Солом’яна була. Туди – нема. А воно ж холодно. А він
тоді з‑за угла виходить: «Нате хоч мій, кидають куди
она заміж вийде, хтось прийде та й возьме». То таке
було. Кидали, ворожили.

с. Широке *

Записали Ю. Головко, С. Білівненко, І. Савченко
та М. Романюк 28 червня – 29 липня 2000 р.
у с. Широке Василівського р‑ну Запорізької обл.
від Амелькіної Надії Гаврилівни, 1925 р. н.,
Бабаченко Олександри Миколаївни, 1923 р. н.,
Демченка Григорія Харлампійовича, 1922 р. н.,
Карнаух Марії Минівни, 1918 р. н.,
Кононенко Олександри Гаврилівни, 1919 р. н.,
Погрібної Катерини Степанівни, 1912 р. н.,
Сороки Марії Корніївни, 1919 р. н.,
Щербак Анастасії Тимофіївни, 1911 р. н.,
та Щербак (Карнаух) Марії Тимофіївни, 1912 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [30–
60‑ті роки ХХ ст.] Сіяли ж оце, самі пряли. Коноплі
(прядиво) рвали, вибивали семечки з нього, а його
тоді мочили у воді. Накидали грязі в нього, не знаю,
скільки суток воно мокло, а тоді витягали його. Мили
у воді, ставляли, сушили, а тоді ламали (як вони нази‑
валися), товкли його, трепали, а тоді ще ногами м’яли,
а тоді прядки пряли. Пряли на прядках. Бачили може
колесо, ще веретено. Колесо крутиться, отут о, вона
на гребні висить, оце о, і вона пряде тонесенько-тоне‑
* Матеріали взято з книги: Усна історія степової України. –
Запоріжжя : АА Тандем, 2008. – Т. 1. – 511 с.

ВЗУТТЯ Черевики. [30–80‑ті роки ХХ ст.] Обували бо
тінки, кожані ботінки... Весна тіки началася, і босий
бігаєш. А зімою у ботінках, валянки були. Зімою –
спідниці теплі. Я не носила, напрімєр, юбки. Мама вже
мені купляла плаття, і я плаття носила. Панчохи. Вов‑
ну ж, вовна ж була, пряли, чулки ж оце вовняні, пря‑
ли й плели носки, самі плели. Вовна з вівці, у нас тут
коз не було, це оце появилися, а раньше коз не було...
Шкарпетки. Усе й носки, й чулки плели і крючком,
і на спицях... Прялка була, ... отаковочки б’єш, а коле‑
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со крутиться, а тут гребінка стоїть і ото туди наскубеш
вовни на гребінку оту, і береш ногою крутиш, а цією
работаєшь, і смикаєш ото те... Позабувала, як воно на‑
зивається, раньше знала. Мамина прялка, а вони ро‑
били... Був на селі такий майстер, шо робив прялки...
Вона стогодня. Колись я пряла, а тепер не пряду, та й
шось там поламалося. Чуні. Босяком ходили. Зимою у
валянках, большинство у чунях.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ Хустка. [30–60‑ті роки
ХХ ст.] І зимою, і літом платки, шапок не було. Плат‑
ки купляли і плели самі. Шапка. Це мужики носили
тож із вівці шили, і такі, шо наверх оце мєх був, і в се‑
редині ото так, а наверху оце кожане було, та тож самі
шили. Ви ж бачили і в козаках єсть, шо ото з остряка‑
ми. Шапки шили з кроля, тут кролів багато держали.
Із зайця, баранячі, смушкові – з ягнят. Зачіска. Мама
тоді мені коси заплітали, а підстригаться – тоді не під‑
стригалися. А хлопців батьки підстригали.

Запорізький район
с. Біленьке *
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ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ Намисто. І ото було у
мене п’ять зразків намиста. Отако. І те батькові одда‑
ла. Оце їздив, міняв батько одежу, і поотдавала. Оце
виміняв там трошки муки, там той. Я намисто оддала,
щоб більше привезли, а шо там вони виміняли. Яке
там намисто... Разно було, разно. Було і красне, і го‑
лубе, і зелене, і разне, разне. У мене разочок зберігся і
десь і є, біленький. В мене не було ніяких прикрас, бо
я жила бідно. В мене намисто було таке голубеньке і
красненьке, камушки такі.

сама своїм шила. А то ж на роботу нада було. Ланка ж
була. Свекруха подарила плаття мені таке хороше, дві
простині, дві подушки і підодіяльник, а свекор пальто
таке літнє. Требували й викуп. Ото знімали з молодої
черевик, чи туфлю, чи один кухоль, чи більше... Вони
ж требували бутилку. На другий день батьків переоді‑
вали, на бричкі возили. Як гуляли свадьбу, то бувало
після війни ні у кого повозки не було. А там бригада
була, коні та воли, там бедка була, що одна конячка,
отакі оглоблі. Пішли й притягли ту бедку. Без коняки,
мужик запрягається. А треба ж підготовить у фартух
канхветів і тоді кидать, як катають тебе. А вони везуть
купать. Або до річки, або ще кудись. А сестра дво‑
юрідна й каже: «Куди ти сідаєш сама? Хай гармоніст
сяде. Вони тебе саму перекинуть». Причипляють таку
драбину (лестніцу) до моєї бедки сзаду, простилають
простилку. Сідає зі мною той, запрягається в ту бедку,
здоровий був, Льонька Бабак (Бабаченко). І баче, що у
мене у хфартуку оце все і везе. Тіки сюди довіз, хотіла
я розкидать, а його руки такі здорові були.
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Записали Р. Молдавський, Ю. Мелещук, І. Гафарова,
В. Філас, А. Бойко, М. Бойко, Т. Гобко, Н. Швайба,
Ю. Головко та В. Циберт у червні 2002 р.,
а також О. Соболєва, Т. Величко, Ю. Буйських
та О. Таран 20 вересня 2011 р.
у с. Біленьке Запорізького р‑ну Запорізької обл.
від Паталах Олександри Олексіївни, 1909 р. н.,
Ракельської Марії Михайлівни, 1927 р. н.,
Косовець Ніни Леонтіївни, 1918 р. н.,
Мірошниченко Ганни Опанасівни, 1922 р. н.,
Редьки Марії Дем’янівни, 1925 р. н.,
Бугарь Антоніни Василівни, 1914 р. н.,
Хижняк Олександри Олександрівни, 1929 р. н.,
Зуб Марії Семенівни, 1911 р. н.,
Білої Марії Миколаївни, 1930 р. н.,
Василенка Андрія Михайловича, 1923 р. н.,
Іванової Віри Данилівни, 1922 р. н.,
Куліш Віри Іванівни, 1927 р. н.,
Куліш Марії Олексіївни, 1930 р. н.,
Макаюк Галини Василівни, 1929 р. н.,
Моторної Ніни Матвіївни, 1929 р. н.,
Нечет Лідії Андріївни, 1931 р. н.,
Пазюк Катерини Михеївни, 1923 р. н.,
Первухіної Варвари Григорівни, 1929 р. н.,
Філоненко Віри Дмитрівни, 1930 р. н.,
Хижняк Анісії Петрівни, 1911 р. н.,
Важненко Тетяни Опанасівни, 1931 р. н.,
Чумак Антоніни Никифорівни, 1922 р. н.,
Куліш (Білої) Валентини Іванівни, 1940 р. н.,
Куліша Михайла Семеновича, 1939 р. н.,
та Шачиліної (Теплої) Олени Іванівни, 1918 р. н.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–60‑ті роки ХХ ст.] Як малі
були, то як, на базарі нам купляли обувачку, і одежу.
Їздили ж тоді кіньми, після войни ми волами їздили в
Запорожжя на базар. На свята сусідське одягала. Хо‑
дила одна, мені давала, ходи у моїй спідниці ввечері у
клуб. Ото так і ходила. Взуття всяке було, харошого
не було. Пам’ятаю голод 1933 року. Батько оцю одежу
міняв. А хто зна, де він був. Де він возив. Тоді вози‑
ли барахло, все. Ну давали там мати і юбку, і кофту,
плать мало якось було. А це юпка, кофта там, то плат‑
ки, то рушник, там. Усе таке. Одежа, а тільки вона не
культурна була. Тоді хуже ходили, одягалися, як ото
сейчас. Самі шили, якось самі тоді шили. Хуже ходи‑
ли, одяг хужий був тоді, як оце сейчас. Тоді неважно
було. Після войни дуже важко було. До войни лег‑
ше, люди заробляли хорошо, хліба давали. Держали
овець, стригли овець, давали на кожний двір вовну,
а на вовну – матерію нам. Матерію цю тут не роби‑
ли, везли. Бувало ото робиш, здавали тієї вовни там
скільки кілограм. Нам уже хорошо жилося, а тут вой‑
на. [Анастасія Тимофіївна] Ту шерсть здаєш, а на ту
шерсть тобі дають матерію. На плаття, чи на шо.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [30–
90‑ті роки ХХ ст.] Дівчина дарувала рушники, старості
по рушнику. І коли начинається весілля – ці старости
ціми рушниками перев’язані. А дівчата, це я помню,
при мені було, за столом сидить нєвєста у цвітах...
А тоді її рідний брат знімає з неї оці цвіти і молодому
перевязує дуже гарним платком руку. А тоді платок
знімає з руки, потом голову покриває – вже вона не
молода. І оце з дружками вона попрощалась, поцілу‑
валась, і вже її дівоцтво кінчилось. Нєвєста на весіллі
в білому платі, хвата була, уся в лєнтах. Молодий – у
костюмі. Зі святкового одягали плаття, спідниці були.
І мати одягали. Мати і купляла, і шила. Большинство

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Перша
половина ХХ ст.] Ну матерію було дорого покупать, та
самі виращували коноплю, і пряли. Пряли на прядкє,
ткали тонке полотно, вибілювали його тоді. Варили
* Матеріали взято з книги: Усна історія степової України. –
Запоріжжя : АА Тандем, 2008. – Т. 4. – 472 с.; Т. 5. – 391 с.
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луг із попілу. Нада було древесний попіл, або соняш‑
никовий попіл. І ото одварюєш, а тоді одціжують, і у
той луг (у щолок). І ото вибілювали. Ну, як вистірали,
його вистірали, а тоді ж намочили, намочили, і тоді
на травичку це полотно. Куски полотна ложать, шоб
сонце його вибілювало. Воно, як би вигорало. Ото зє‑
лєнь ота, шо конопля, вона ж не біла. Коноплю надо
вирвать. Потом мочили її, у Дніпро возили. Откисала,
аж потом уже сікли спеціально. Раньше руками все
робили. Вишивали собі ото сорочки такі ночні. Ото
ще в них було полотно самоткане. Вони ж раніше зані‑
мались. Коноплю самі сіяли, на городі сіяли. З неї ото
ж ткали полотно, понятно?! Пряли, прядка така була,
гребінь був. Це ж [нерозбірливо] вона бере потрошку,
а прядка крутиться, пулька накручує. Це другий раз
до дванадцяти часов сидять коло прядок. Це в нас,
значить, було дві дівчат пряло і невістка, три прядки
стояло, понятно? І оце пряли вони на сім’ю, все ж на
сім’ю. А тоді верстат був, ткали самі полотно. Витчуть
полотно, а тоді білить. У воду намочуємо і розкладає‑
мо на сонці, потом нєсколько раз зробимо, воно стане
біліше, понятно?! Ми ткали тіки полотно. Я не ткала,
я ж мала була тоді ж, мене не пускали ткать, кажуть:
нитки порвеш, а мені хотілося. Оце як устане невістка
з верстата, піде на двір, а я скоренко сяду, поки нікого,
кинула і стук, стук, стук, а ногами ж тоже так. Так кіну
і опять, то так харошо. А тоді ж гляну у вікно, вона бі‑
жить, думаю, треба уставать скоренько, устаю, а вона
входе: «Шо сідала за верстат?», – «Та ні», – «Неправда».
А я кажу: «Та трошки, я не вспіла, як кажуть тіки сіла,
хотіла, побачила, шо ідеш та я і встала». Понятно?!
А верстат люди спеціально робили тут в селі. Робили
в селі і ото так. Кому треба – отож бере, ну оце, напри‑
клад, як на кварталі два верстати: один сьогодні, мож‑
на завтра там... Ото так ділили. Ходили так, береш у
кого верстат. же сідать, а в пічі там ото поставиш і все.
А тоді шили сорочки і плаття... Баба дома заставляла:
«Онучка, мни коноплі», бо нада прясти, було пряла.
Бабушка пряла в мене така, було, прядуть і вчуть ото!
Напрядуть на мішки, і полотно було, і товсте, рань‑
ше носили, товсті були, і сорочка, було, як почухаєть‑
ся [сміється]. А коноплю в городах ото, було, сіють,
а тоді... Сіяли ж і наші і коноплю, і льон, а тоді сіють,
вирвуть, обіб’ють. Ну оббивали ціпом, ціп. Зерна ж
там коноплі, сіять же їх на другий год. А потім дер‑
жать діди ж десь, шоб же миші, у порядку. Льон був,
із нього це олію били, було, молотять та олію б’ють.
Тут же ж були тоже олійниці, такі як січас, так і тоді.
Коноплі возили до Дніпра і мочили, позабивають па‑
коли отако, покладуть, намочуєм, накидать землею,
шоб вже покисли. Тоді днів скіки, іде баба дивиться, –
готове. Ідем витягать і бить. Ну вже ж вони взнавали,
шо готове, старі ж. А потім сушили, бетельня – б’ють
коноплі, терниця – труть, костриця виліта, все, і во‑
локно єсть на нитки і на вал... Це ж потруть уже, по‑
труть, ще ногами нада терти добре, шоб пом’ять хара‑
шо. Аж ноги печуть! Баба, було, каже: «Внучка, мнимни!» Мнем ото добре. А тоді баба йде тріпає ж, а тоді
на гребінь такий чеше, робе мичку, прядка, і прядуть,
да. Було. Попрядуть, тоді ш’ють, шо там було нада.
Ой! Да, був верстат в мене, да, да, був. Но я не ткала,
шо ні, то ні. Не буду й брехать. Це не робила я... Мама
в’язала, мама пряла. Рядна ми вже не робили, а мама
моя як була, так вони пряли, і вони ж ото ж ткали...
[З полотна] спіднє більйо шили, простині шили. По‑

лотно з коноплі, дєточка. Сіяли коноплю ми, і ото ті
коноплі вони виростуть, а тоді їх замочують, а тоді
їх вибиваємо отакими... Були ті, як вони називались,
уже забулась, праник такий, праник дерев’яний він.
Вибивали їх, і вони робляться як нитки, а тоді ж його
ткали, ну це ж я кажу, мама робила. Вибілювали по‑
пілом. Закип’ячували оцю золу, і його туди кидали от,
і тільки оце ж закип’ятили цю золу, викинули отево
все чисто, оцю воду перецідили і тоді ото виварювали
ото в золі, вона вже чистенька була. Ну а ці коноплі, то
вони ще робили, ще при мені, мама. Отут у нас озеро,
ото туди однесем, вимочуються вони там неділю, тоді
ото [пряником витирали], а тоді мама вже прядуть на
прядку. Такі станки були. У неї свого не було станка,
а так по-сусідськи там був станок, вона туди ходила.
Це ж вони розказували, я ж цього нічого не бачила,
я цього не знаю. А ми вже як той, то не пряли, а про‑
сто мама оце тільки ниток на той, щоб можна було
з них в’язать щось... Ткали. Раньше ткали полотно,
раньше ткали ото на застьоли. Якось той льон і мо‑
чили, і били. Ну робили, шо було, то було. У баби був
станок, а у матері – ні. Ну це ж діло давнє. Як оце ска‑
зать, став Совєтський Союз, не стало того пана і стан‑
ки всі люди повикидали, стали в магазині все вольно,
стали куплять. А то був у баби станок і вона ткала
полотно, тоді одбілювала. Казала, шо був станок, а де
вона брала? Може її мати в покоління дала, а вам цьо‑
го не могу сказать, не знаю. Тоді раньше ще [льон самі
вирощували]. Самі вирощували, баба, материна мати
жила, – її город прямо понад бакаєм. І вони там його
вимочували, били, толочили його, сушили. А де вже
виращували, чи на городі сіяли, чи може десь якусь
землю держали та сіяли? Самі виращували, було таке.
[Взимку вечером] у хаті сиділи. Мати і вишивала,
і шила, і кружево плела. Шила мати руками. [...] Баба
шила так, шо машинкою так не построчеш. Я помню у
її кофту, так отут такі складочки були, одна повз одну,
і ні одного стіжка не було видно. Отак пошито, лутше
чим машинкою. [...] Шила і на праву, і на лєву руку.
У німців ще шила. Як осталася вона сама, у німців тих,
що служила, то німкеня давала, щоб дітей обшивала....
Ткали з вовни, і коноплі сіяли. Ходили в плавню рва‑
ли, мочили, вимочували, пряли. Ткали, такі верстаки
були. Ну в мене немає, в тебе є, – ти даси їй. Ото тка‑
ли так... Мама ткала, да. У нас станок був той, верстат
вєрнєє він називався. І ото вони ткали. А з чого тка‑
ли? Ну це ж примерно плаття порвалось, чи рветься,
його порвали на такі ж завширшки [показує] і зшива‑
ли, і так клубочки змотували, а тоді ткали. Рушники
вони ткали. А нитки теж як, коноплі і ото тоді везуть
вимочують у Дніпрі. А тоді беруть такий верстачок і
вони б’ють, б’ють, і він уже вродє, тоді вже з серед‑
ини там все вискакує, робиться, а тоді повибивають...
А тоді уже начинають ткать. Крутять веретено оте і
вони крутять оце, нитки получаються, а тоді рушни‑
ки. Ну вони для рушників матерію не красили. Ви зна‑
єте, я вродє і не бачила.
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СОРОЧКА  Раньше як ідуть на парад, я за парад скажу,
на парад ідуть – білі сорочки, я за мужика кажу, чорні
брюки, сорочки отакі, тут воротничок вишитий і тут
вишито, і рукава повишивані. Пояс чорний з бантом
так, прив’язаний. Іде – любо глянуть.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ Піджак. [20‑70‑ті роки ХХ ст.]
У мамки хороший був жакет, ну осінька раньше на‑
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зивали, осінька. Кофта. Ну а кофти були байкові, ну
бомазєя раньше була, отакі. А шерстяних [кофт], я за
себе кажу, я і не бачила у людей. Я не вишивала, я не
вмію вишивать, я кажу так як єсть. А вобще дівчата
ходили у вишитому, вишивали кофти собі на рукавах
і оце воротнички, і на переді, на бортиках оце. Усякі
були кольори. Ото таке, дєвочки. А пішли фотографі‑
руваться ми з дівчатами, [з подружками], а в мене не‑
має і кофти надіть. Юбка є, кофти нема. Ой! Пішла до
своєї невістки [плаче], спасібо їй, дала кофту і ми піш‑
ли фотографіруваться. Отак, дєточки. І ви скажіть, як
ви красиво вишивали. [...] Вишивали і плели, кофти
плели, шо мати вчила, шо як. Вишивала, поки молода
була, поки бачила. Плаття. [Як малі були, в чому хо‑
дили?] Ой, дівчата дорогі! Це ж мій брат в городі вчив‑
ся. Він там гроші получав. Бо в колхозі нам в кінці года
шось дадуть, а тож не давали гроші. Каждий місяць
ніхто не давав. А брат так получав там грошей, та на‑
дарує на плаття, приїдуть, привезуть сюди, а мама тут
пошиють шо-небудь.
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [20–70‑ті роки ХХ ст.] [В чому батьки
ходили, яка у них одежа була?] У мамки карасик був,
ну тепер почти таке і носять, [хвант] ззаді. Це як ва‑
тяне таке, як пальто, тільки [хвант] із-заді, – карасик
називався. Юбка. А як ми уже прийшли з евакуації,
після войни, в 43‑м чи в 44‑м, то не було нічого. То
мама десь купили німецьку плащ-палатку, так з цієї
плащ-палатки мені юбку пошили. А цигани прийшли,
а вона в калідорі лежала, – украли. Оце так ми жили...
А взимку пальта були, куфайки, московки у мужиків
були. Московки – це от сейчас плюшеві є пальта в му‑
жиків. В мене наприклад у сина є. Я йому купила таку,
шуба, ну наче як із кожуха зверху, поняли? Ото так.
І дєдушка мій покойний тоже шив ото кожухи, паль‑
та, оце люди заказували. Я не бачила як він шив, бо
дєдушка в [19]43‑м году вмер. Де дєдушка вчився, оце
я вже не знаю, не буду казать. Він дома шив машин‑
кой, дома.

нас була портниха, тоже жила через хату, так у неї ді‑
вчата були, училися. І по дві дівчат було, і по три дівчат
були, вчилися, отако. Я знаю, на нашій вулиці сапож‑
ник був. Ми отово до нього ходили, там чи підчинить
чи шо пошить. Андрій Куліш, оце ж він по-моєму шив.
Ще якийсь, забула, як його фамилія. Вобще вони тут
открили були швеймпром після війни, це я вже забу‑
жем була, і там і шили, і там сапожники були. Ото два
отдєла було, отаке. Закройщик був, набирав собі лю‑
дей... Чоботи. А у папаші були чоботи, хромові, зна‑
єте ото воєний хром, папаша сам шив. Сапоги шили,
раньше ж мода було, сапожок не було, а сапоги були
хромові. Це я, например, як дівчиною була, то були це
сапоги хромові. Були ото мамо купили сапожки такі,
хорошо було. Панчохи. І раньше із вовни в’язали чул‑
ки. Тепер не було таких, то колготи, то гольфи, то ще
шось, а тоді з вовни ото як платки в’язали. І оце так
пов’язані чулки, надіваєм чоботи, наверх чобіт наді‑
ваємо ці чулки. А дівчата було на парад ідуть, це і я ще
застала це, черевички було батько пошиє, обізательно
шоб були білі носки, і не чисто білі, а отак на краю шоб
була якась мережечка. Ну ідеш, шо там в тебе є, те і на‑
дів, от. А обувачку купляли на базарі. Тут же ж шили
самі, продавали, то тапочки, то таке. [Як були малі, то
в чому ходили?] Ну у чому, у мами була одежа і пере‑
шивали із свого на нас, щоб не ходили ж голі. До шко‑
ли ходили, зимою – валянки, а літом – тухольки ку‑
плять, там шо. Так як сейчас тапочки шили, так і тоді
тапочки шили. Валянки дуті тоді були, шили валянки.
Ми і самі на себе шили дома валянки. Такі, галоші ку‑
пили та і все, оце такі дєла, дєвочки. Черевики. Один
дєдушка, у мене порвався черевик з парусини, так він
каже: «Давай моя дочечка, в мене тоже така дочечка та
я тобі позашиваю». Так він мені ото попідчиняв усе.
Парусину у людей тоді купляли на базарі. А де люди
брали, я не знаю. Не буду казать. Ну ми на базарі ку‑
пили [готові черевики] і все. А хто шив, шо до чого,
я не знаю. У нас оце через хату сусід тоже, він моло‑
дий, може трошки молодший за мене. Він конечно вже
вмер, так він шив гарно черевики. Ну були ж люди, шо
могли шить. Чуні. Малі були, ходили у чунях. Ну це
таке як колоші. Ну це після війни, чуні були. Калоші.
А до войни калоші ж були. Калоші були.

ВЗУТТЯ [40–70‑ті роки ХХ ст.] А взуття папаша сам
шив, він був сапожник, сам шив. Я вам не скажу, чи він
вчився де, но шив усе. Комбайнером робив, а це для
сім’ї шив, а так він був тракторист і комбайнер... Чо‑
боти не купляли, нє, шили нам сапожники. Такі були
еті, – сапожники. Спеціально у нас був отдєл, де ро‑
била сапожня. І туди несли ремонтірувать і ботінки,
і чоботи, і черевики, в яких ходили. Раніше ж держали
і овець, і свиней. Свинячі шкури видовблювали. Ну,
як? Обробляли їх так, шо із матеріалу, із нього можна
було шить. І черевики, і сапоги шили, хоч воно, конеш‑
но, дуже жидкий матеріал, а все-таки шили. В чомусь
ходить же надо? А то хто бика викорме. Та шкуру тоже
видєлували самі, обрабатували і ото шили. Там уже
шкура така – плотнєй, получається хороший матері‑
ал. Як шкуру видєлували я не бачила ніколи, це спе‑
ціалісти держали в сєкреті. Спеціально були люди, які
занімалися виділкою шкур, чинили шкури. А тепер я
не чула, шоб такі люди були. Просто немає потреби в
цьому. Тепер навалом усього, аби тільки гроші мали та
купить. Шо хоч купиш: і чоботи, і черевики, і сандалі,
і шльопани, і всьо шо хочеш, і туфлі, все. Потому шо
така спеціальность просто сама по собі відмерла. Були
і сапожники, і портні були, шили, ходили до їх, носи‑
ли. Як сам не можеш, то... Вони тільки з цього і жили,
тільки з цього. Єслі желающі були, вони вчили. Тут у

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ Хустка. [40–70‑і роки
ХХ ст.] Косинки були кремплінові, або сейчас кремп‑
лін, а тоді... батіст, понімаєте? І ото косинки ці і пішли,
ще із кружевом. Ото таке. Ой! Платків у їх було, ді‑
вчата, – стопи, стопи були платків, які ти хочеш. І так
зав’язувались і наперед і назад, смотря який платок,
дєвочки. Були, ой. Були в неї три чи чотири аж вели‑
кі платки, вишньовий, і чорний, і білий. А то такий,
чи як стальний чи ну вобщем, це вже я пам’ять, зна‑
єте, дівочки, яка. Так було як кине, назад закине одну
сторону, а одна сторона аж усе закриває. [дівочі]
Малою ходили – і коси, і платок. Наші сестри всі так
зав’язували. [А по селу дівчата] ну не всі однаково хо‑
дили, не всі, ну в брилях не ходили. Ізвеніть мене по‑
жалуйста, я люблю сказать так як єсть. Кашкет. А чо‑
ловіки на голову надівали картузи. Зачіски. Волосся,
я все время ходила в коси, з самого малку. Підрізали
мене, як пішла в перший клас, а тоді як одросло і все
время я була з косою. У мене коса була непогана, но я
як заболіла тіфом, то мене остригли. Остригли, а після
тіфу у мене вже пішов волос такий кучерявий, як ото
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крупно, крупна [...]. Ну а тоді уже начало розпутувать‑
ся, ну а года три було таке. Ніхто мені не вірив, шо у
мене волос був [не накручений], а за шо їх було ро‑
бить? В мене до войни була коса, оце дві коси заплету,
товсті і отак аж ниже пояса. І ото ж я заплету, я сама і
не заплітала, було то мама заплетуть. Іду, а мене коси
прямо по полу тянуться. Конєшно ходили дівчата з
косами, мало було підстрижених. Так я коли так носю,
а коли ото візьму віночком зроблю, обкрутю, а тут ще
й причеплю якусь ленту, зроблена, як і тепер роблять.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] [Мати
по хозяйству ще й] стірала, дітей же ж було п’ятеро,
нада ж було і постірать, і погладіть і все, шоб було
чисте. Тоді машинок не було, руками стірали, милом.
Мило самі варили. Ото так, курицю чи шо заріжеш,
ото кинеш туди води іще там, брали порошок якийсь
і ото воно вариться, вариться, поки стає таке як мило.
Захолоне, а тоді різали на кусочки і ото так. Стірали,
коло нас було озеро і то зімою на озері ми стірали. Ну
як стірали? Полотняне ж було, сорочки там, і штани,
все ж було полотняне. Так ото ополонку таку виб’єш,
кидаєш туди, витягаєш, а ногой отак совуєш по льоду,
понятно? На озері вже мила не кидали. І так човгаєш,
поки воно стане біле. А гладили утюгом, такий, шо ки‑
дався туди уголь. І отак гойдали його і гладили. У ди‑
тинстві бачила, як мама для себе то юпочку, то коф‑
точку пошиють собі. Налатані, як на капусті листя,
ото ми голі-босі ходили. Яка там форма! Осьо її після
войни тільки ввели, до войни такого нічого не було,
понятія нє імєю. Хто багатший, той чистіше платечко
якесь ситцеве там дитині купить, [чи брючата прості].
А хто бідніший, у дрантю, у латках, на задниці – п’ять
латок [сміється]. Мати пошиє торбу із рядна якогось,
укинув туди книжки через плечо і пішов. В торбі но‑
сили. Тоді, по-моєму, давали книжки і зошити в шко‑
лі. А може шось і купляли, я не знаю. Я шила сама.
Матерію набереш у магазині там. [А нам, як малі, було
мати] платечко пошиють, або юбку. Мама – коноплю,
тоді ж так ткали на сорочки, у мами її був верстак та‑
кий, ото там вона ткала собі. [А самі Ви, малими в чому
ходили, в що Вас мати одівала?] Ну в шо, плаття, було
пошиє мамка плаття, а я було на деревину вилізу та
порву. Та вєчно рветься буквою «Г». От уже і получи‑
ла, шо порвала. На счьот цього було трудно, на счьот
матерії. Мати сама шила, ручна машинка була. Сама,
як пошила, так ми і носили. Яка тряпка не є, переши‑
ла на дітей, діти і ходять... Пошила дітям костюмчики
біленькі, мода це була... Оце такі діла. Шила сама, сама
усе, усе. Викройки взяла у людей, а ті костюмчики,
пішла до сусіда, він умів шить, кроїв. Він покроїть, а я
пошила. Ось например, моя тьотка сама портна. Вона
шила і пальта, і кожухи, і сорочки мужикам і плат‑
тя, і все на світі вона шила. І тітка дома [працювала],
приходили, заказували. «Зінгерська» машинка була.
Ну баба, баба по молодості вона і вишивала, і кругле
в’язала, матері вона то може що і давала, бо були в ма‑
тері старинні рушники. А я собі купляла, я не робила...
Мати не шила, вона не модистка, шоб шила, ні. А так
купляли чи хтось шив там, як би там сказать, купляли
готове. А вона сама не модістка була, ні. Батьки тоже,
і та баба, і та баба не шили. Чи не було возможностей
на машинку, чи ніколи було. Вобщем хто його знає,
я вам не скажу, но не шила ні та, ні та баба. Та було,
каже, такі пороблю або спідниці там, або сорочки, або

ще щось, шо не можна сказать, шо воно і ткане, то‑
неньке робила. Тоді таке врем’я було. Людям вона не
бралася, так для своєї сім’ї. Одежу тоді так як і сєчас.
Хто спеціально шив, хто на тучі тоді ми ходили купля‑
ли. Туча була в городі. Ви Запорожжє знаєте? Отам,
де Малий ринок, отуди по Грязнова на низ, да. Я тоже
жила по Грязнова там, як оце в банку робила, от. Мати
нам сама руками шила, ніде не заказувала. Наверно
ж, горе, доченька, її шить навчило. У цієї сусідки була
машинка, а у нас не було. Люди більше купували ма‑
терію. Тепер ви глянете, і на отакого єсть, і на отакого,
і на такого. А тоді дітям, набрали там байки, як хто
на машинкі, а хто і рукою, вручну пошила дитині або
фартушок, чи шо. Тепер, бачите, і колготки, і плавочки
і шо. А ми проходили, цього не бачили. Ще і моя дити‑
на ходила, дочка, то цього нічого не носила. Шили ми
і шароварчики і чулки. Мої порвуться чулки, я виріжу
і пошию. Ото так, дітки... Одежа була ну як, обикнове‑
на, й шили і купляли. Мама сама шила, була машинка,
да. Шила тіки для своїх, для свекра, для свекрухи, для
дітей. Носки в’язала. В нас папаша були такі, шоб діти
ходили чисті, шоб усе в дітей було. Форми школьної
не було. Ну фартух чіпляли, щоб не замазать плаття,
яке ти там надів. Ну і дід мій робив у тому, у сільхо‑
зі сторожом, і матерію тамочки той уже. Було і голод,
а було може у когось і не було голоду, ну очеріддя були
у магазині за матерією. І дід там всєгда первий, візьме
і матерію. Хоч не багато, а таки візьме, кому необхо‑
димо. Та була у нас на нашім краю, шила. То їй якись
клапоть матерії даси, бо грошей так не має, – і вона
пошиє. У швейпромі може душ десять учеників було
і всьо. Три машинки. Так машинки були, я примєрно
іду туди на роботу, і в мене дома є машинка, я везу
свою машинку. Потому шо ми не государствені були.
А шили, шо люди заказували. І шинелі перешивали,
то московки шили, то шо. Отаке-во все, все переши‑
те. Ми ж училися, то нам по-моєму нічого не плати‑
ли. Батьки собі одежу купляли, купляли. І рубашки,
і світера були. Ще мама й плели світера, і носки плели,
чулки плели ото з вовни, бо вівці ж були.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді.
[50‑ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.] Було сватання.
Прийшла мати із дядьком, бо свекруху бросив чоло‑
вік. Так вона прийшла із хрьосним мого чоловіка, ну
шо я заміж за його вийшла. Посватали там, всіх
поперев’язували, договорились на коли свадьба. Нє‑
вєста я була хароша. Молоді одіті красиво! Тепер не
надівають таких фатів, як раньше була. Фата красива,
дліна, плаття длінне. А сейчас до пуза причеплять,
і плаття, оце поки... Шо то за молода? Тепер багато за‑
казують, а раньше самі шили. Самі, самі шили. Моя
сестра як ішла заміж, сама шила плаття собі. Тоже ку‑
пляли фату. А молодий у костюмі. Ні, тоді тепло
було, – вишита сорочка. У неї чоловік був здоровий,
метр дев’яносто, мать, було йому, хороший дядько
був. Так ото той, купляли, у нього костюм був. І кос‑
тюм був, а то вишита сорочка була.Де я плаття взяла?
А я ж ходила, тут недалеко жила моя тітка, дуже хоро‑
ша модіска. Вона мені сама його зшила. Матерії ж не
було, так мій Іван – жених, робив у городі. І його ха‑
зяйка, де він работав столяром, на книжку набрала
матерії (шо на простині). Плаття пошили розове, іще
й вишили шовком, і по ньому отак атласні полоси
йшли. Ото таке плаття у мене було. Надо було його
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Мати провожає правою рукою платочком, держиться
за машину за той, провела так трошечки. А зразу як
тільки виходе він із хати, молодий, у матері значить
прив’язаний хвартух і в хвартусі канхвети, оріхи,
жито, для жизні – жито. [...] Вони йдуть до воріт,
а мати сипе. Бо собирають багато дітей усе. Провела
правою рукою і платочок кинула. І желатєльно, шоб
підобрав хлопчик. Шоб не дєвочка, шоб хлопчик. Їде
він до молодої. [...] На другий день було рядно, при‑
ходили похмеляться, У молодого хвартух прив’язаний
і в нівєсти. [...] Тоді ж оце тоже вдіваються хто в шо!
І в циганів, і в матросів, і як тобі. І дохтора. І обізатєл‑
но наряджають молодій і молодого. Усе наоборот. Чо‑
ловік – молода, жінка – в молодого. А це , хто харашо
гуляє, оце ж кажу, наоборот мужика удівають у моло‑
ду, мажуть йому там усе, а жінка вдівається у молодо‑
го. Хто в воєнного, хто в моряка. З загранки приїхав
моряк, там все рисують, і вуси. У кого хочуть вдіва‑
ються. Той врач, а ті в циганів наряджаються, а ті мо‑
жуть вінок надіть, українське те. Ті платками перев’я
зуються красивими такими. У кого ті свати йшли,
а тоді ж усі наблюдають як же ті свати йдуть. І ті при‑
ходять наряджені, і там тож. Одяг у поховальному обряді. [Друга половина ХХ ст.] [Чи готували одяг на
смерть?] О це так: що вона приготовила на смерть, на‑
рядили її в те, положили. У мене: сорочку нову поши‑
ла, кохту – я сама шила – спідницю (шерстяна голуба),
а кохточка біла в горошечку. А горошечка така – під
цвєт спідниці. Хрестики, платочки, поприготовляла
все. І ще – у яком году – ще торгували ми огірками
первими, і там, на базарі, коло туалєта там баби про‑
давали тапочки «лосьовочки» – чорненькі з білою під‑
ошвою. І я їх купила. У мене на смерть приготовлено
більше тридцяти год, а я ніяк не вмираю. Покажу.
[Мама Ваша готувала?] Хто приготове, а хто – зне‑
суться [люди на похорон], кому там немає. [Показує
речі, приготовлені на смерть]: оце – хто мене буде на‑
ряжать, як три душі по три метри [тканини на сукню].
[У вас прийнято втрьох наряжать?]Я наряжала й сама.
[Хто миє покійника, можуть родичі мити?] Можуть.
У нас ось, сусідка як умерла, сини самі нарядили. [...]
Це – під плечі полотно, це – шерстяна спідниця. Це
хусточка із кружевом. Я люблю кружевом шоб було –
маркезетова хусточка. [У Вас однією хусткою напина‑
ють жінку чи двома?] Нє, оце одна. [Ще щось кладуть
у труну?] То ціпок. У мене зять як умер, так товариш
каже: «На йому немає пояса, де пояс? Давайте пояс по‑
ложем». Це – рубашка. Я все сама шила. А сій час пу‑
говиці не пришию, бо не бачу. [...] А оце тутечки пла‑
точки для свічок, і це тут тоже є платочки. [...] А це –
платочки на свічки. Свічку обмотують і стоїть дер‑
жить, поки батюшка одправить. [...] Раньший було як
умре незамужня дєвочка, так дєлають ну, це тепереч‑
ки той, а раньше було дєлають хвату і цвіти воскові,
ложуть її, як нєвєсту. Це я знаю, ми в школу ходилі,
отут, де ото хазяйствєний магазін, ну то раньше було,
це як я малою була, катахфалка як, як тачанка, і тіки
накрито, там криша сдєлана отак, хрестик угорі при‑
битий і коні, накриті чорними попонами, і то покойні‑
ка везуть на кладбище. І ми якраз вийшли на перє‑
мєнку, як везли із оцієї вулиці, шо протів тіатра Біли‑
чівського, Хоменк Христина дочку: нівєста вбрана і
букет пришитий, причєплений у неї. І так її похорони‑
ли нєвєстою. Одяг у календарних обрядах. [20–
70‑ті роки ХХ ст.] Ворожили. Як ми ворожили, зна‑
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держать, так я його зносила. А плаття весільне, я вже
не знаю, мать, шили. Були модістки такі, шили. І зараз
воно шиють, і тоді шили...На другий день понаряжу‑
ються, ходять, подіваються, да. Нєвєста, і молодий,
який мущина і женщіна вообщє, вже понаряжують‑
ся... Ну оце ж букет чіпляли тоді, як він прийшов.
Я йому привозила букет, мабуть часів чи в дванад‑
цять, чи в одиннадцять дня приїзжали ми дівчата всі,
дружки і я. Не з живих квітів, а оці пластмасові чи які
вони, ну ви знаєте, дівчата, які тепер так і тоді. Так то
спеціально на свадьбу робили. Красиві такі, букетик
білий і лєнточка. Це така мода була. А весілля гуляли
харашо. Оце я любила наряжаться, от, одіваться, так
як і то циганкой, то усяк. І костюми були, все було таке
у мене. Оце йде гульня, оце ми, було, підемо із мужи‑
ками, там, із жінками, там те візьмем, там те візьмемо.
А то там уже «кури» – каждий іде, хто на свадьбі гу‑
ляв, курицю несе, і тоді то їх патрають, жарять, варять
і як закуска. Музика грає і танцюють, співають, все
буває. Буває так, шо передіваються, ну це вже переді‑
ваються вони на другий, на третій день, а більшість не
передіваються, так... Я пошила плаття, в оцьому плат‑
ті я заміж ішла. Із длінним рукавом, не плісеровочка,
а отаке по шість клинів і ззаді шість клинів, оце плат‑
тячко таке. І оце ж капровані чулки. Вобщем радості
було там, не дай Бог! А босоножки не було, босоніжки
оце було із клійонки. Ну вони блискуча така клійонка,
і ото з клійонки, чорні, литкі босоножки. Ну оце ж як
нарядили мене вже, а жених сидить і каже: «Все хоро‑
шо в тебе, все хорошо, а якби ще туфлі». Так де ж узять
ті туфлі, в босоніжках так і заміж ішла. А він ішов –
і рубашки не було у нього на свадьбу. У сусідів попро‑
сила рубашку, дєд дав один рубашку, в тій рубашкі і
женився. А на свадьбу, шо нам дарували? Мій хрьос‑
ний подарував два з половиною метра полотна, а так
шо, в кого шо було. В кого шо було, дєвочки. Хтось
якийсь платочок, хтось може якийсь метр матерії,
хтось може якусь тарілку... Оце така свадьба була... І в
цигани, і в шо хочеш наряжалися. Як гуляли, йшли ж
туди, сюди приходили, приносили снідать, молоді. Так
називалось. Приносили снідать, тоже наряжені в ци‑
ган... Придане? Дівчата, яке там придане! Шихфанер
старенький, мені мама купила. Ну не було тоді, тоді
бєдность була після войни. І в його дуже не було, і в
мене. А так пожили, ніколи і свекруха не казала, шо в
тебе не було нічого, ніколи нічого. Оце так, троє плат‑
тєчків було та мабуть дві рубашки. І не багато дарили
тоді, тоді ж тоже бєдность була, шоб багато дарили...
Та яке тоді весілля? Прийшов хрьосний, хрьосна, ота‑
ке, посиділи і пішли. О, це раньше як подарок, якийсь
платок, раньше ж ну випиналися і молоді, і старі. Це
як платок дали, так це хорошо. Дав крьосний платок і
рушник вишитий! Придане, аякже, було. Подушки,
кровать, раньше ж не шифанер, а сундук. А в сундуку
то одежа там, то простині, таке все. Аякже, скриня не‑
порожня була. Як раньше казали: «Як год, так і рубаш‑
ку шиють», – кладуть на придане. Так шо двадцять
год – двадцять рубашок... Ну, вже ж знають, що при‑
йде сватать. Ну, на прімєр, мати платком, батька со‑
рочкою, а молодому тоже ж так, чи сорочку, чи плато‑
чок. Чи отаке вишите на пам’ять. [...] Це вона їде при‑
глашає. Можна і в п’ятницю, но желатєльно в суботу,
бо раньше так казали, шо не положено два рази фату
надівать. [...] Вже як назначається день свадьби, ідуть,
виряджає мати молодого, ну уквітчують машини.
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чить, ага, це під Нові года, Новий год, тоді ото знімали
із ноги чобіт і кидали через хату. А бувало, шо й в ди‑
мар попаде. Значило, шо не іде заміж. Ага, куди цей
чобіт упав, допустім, кидаю я чобіт, куди ж він попа‑
де? Отак, чи так, чи так, – значить так ти заміж підеш
сюда. Ну вечерю ж влаштували мама, там кутю, там
пірожок ложили, чи канфет, чи булочку якусь чи шо.
До хрьосного батька було ідеш та чвертку несеш йому,
там чи носки чи труси, чи майку, чи якись подарок.
До матері хрещеної – там чи на кофту, чи хвартух, чи
платок, шось надо нести.

с. Червонодніпровка *
Записали Р. Молдавський, В. Філас та Ю. Мелещук
25 червня 2002 р. у с. Червонодніпровка
Запорізького р‑ну Запорізької обл.
від Лосєвої Тетяни Данилівни, 1926 р. н.,
та Гудошник Лідії Григорівни, 1931 р. н.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Середина ХХ ст.] [Чи носили жін‑
ки жакети, безрукавки?] Уже в моє время, як була...
то у нас були платтячка, сарафани... Спідниця... ну як
тобі сказать...як фартух впереді... Вони з бретелька‑
ми, з заду наперекрьост... Платтячка шестиклинки,
восьмиклинки. Таких як оце щас рівно – нє, не було.
Одрізано по талії, юбочка восьми клиночка... «Сон‑
цекльош» називали у нас. Отак кругло вирізано було.
Красиво було. Фартух. [Мати та бабуся фартухи но‑
сили?] Носили. [Щодня?] Каждий дєнь. [Фартух ви‑
шивали?] Нє, нікакого... простий. Як управляшся,
у пліти ти, фартух одіваєш... Обикновенний фартух..
З нагрудником, оборочка сюда так... [На свята фар‑
тухи носили?] Нє. Просто виходили. Ну, плаття... я
помню мама... А в бабушкі не помню шоб плаття було.
Юбка... спідниця ця ж і кофта. З длінним рукавом
була, за лікоть рукав. Плаття у бабушки не було.

Е

ВЗУТТЯ [20–60‑ті роки ХХ ст.] Чуні. Тоді шо ж було –
чуні. Приказка була: «Спасибо Сталіну-грузину, шо
одів нас у резину». Чуні були тоді, ходили. Бурки ото
шили. А літом керзові черевики. Та калоші резові.
Я як замуж ішла у 53‑м годі, я тіки й побачила туфлі.

он, його зрізали. Серпом зрізали и приносили домой,
ілі возлє води, тогда ж не було такого розстоя як те‑
пер. Висихає і лежить до зими сохне... стебель отакой.
А тоді зимою... вже такої роботи не має зимою. Отетот
льон бьють... я вже не помню як називається... Ну, хай
палками... А тода переминають... стаєш і пошол нога‑
ми. Переминають, шоб получилося як нитки. Виби‑
вають, поять... замачують його там... Така процедура
була. Замачується, потом поять сушиться... Потом уже
когда виб’ють його, на веретено. А як тонєньки – на
прялку. Довго, довго з ним трудиться надо. А потом
прядуть, а тоді вже на ткатний тчуть його. [Скільки
за зиму робили сорочок?] Ой, нє могу тобі етого ска‑
зать. [Коли полотно вже було готове, його вибілювали
чи що з ним робили?] І вибєлювали... А вибєлювали
глиною. Тоді і стірка яка була? Подсолнух пережига‑
аєш, перепалюєш у плиті, і отето собираєш золу, і в
мішочок такий, у казан. Чавуни ми тоді називали їх.
І вона [вода] мягка, мягка становилась. А шоб білішою
була стірали глиною з піском. Отак брали. Літом заго‑
товлювали, сушили, і ото так треш, як милом вродє...
І випаласкували.

ІМ

Ф

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Бать‑
ко наш тіки на хазяйство все... Не дуже він нас одівав,
наряжав. Є по платті і харашо. Обуваться? Батько
вовни набере, поїде в Мар’євку, валянків наб’є. Виси‑
пав – вибирайте, кому які підходять. І так і було. Отак
нас обували і одівали. Кому шо купили, те і всьо. Не
дуже наряжали. Як молода була, я не вишивала. Я лю‑
била в’язати. У нас було овечок багато і було багато
дітей. То мама і сестра пряли нитки, а я тіки і вспівала
їх обв’язувать: і носки в’язала, і платки, і рукавички,
і перчатки, все в’язала. Одяг в магазині купляли. Знаю,
шо ото як послє войни ж, послє голода, так міняли,
міняли. За стакан пшениці чи за баночку кукурузки,
лахматинку якусь міняли. Це знаю. Ну чужі люди, чи
звідкіль вони, вже не скажу, приносили... міняли. Як
уже у нас появилося зерничко там, так ми міняли. Мі‑
няли, знаю шо, на лахматинку [нерозбірливо].

Мелітопольський район
м. Мелітополь

Записала М. Курінна 3 вересня 2011 р., у вересні 2012 р.
у м. Мелітополі Запорізької обл.
від Демідіон К. І., 1932 р. н.,
родом із с. Приморський Посад Приазовського р‑ну
Запорізької обл.,
та Галини Василівни, 1938 р. н.,
родом із с. Новомиколаївка Токмацького р‑ну
Запорізької обл.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Се‑
редина ХХ ст.] [А ткали самі?] Ну, ето бабушка ще
моя, по молодості... Тогда да, ткацкіє... тє... билі руч‑
ниє... Ну, нє у всєх конєчно. І от ткали. Пряли на прял‑
кє льняне. А льон... льон рос у води. І кода визріває
* Матеріали взято з книги: Усна історія степової України. –
Запоріжжя : АА Тандем, 2008. – Т. 4. – 472 с.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  Кофта. [Середина ХХ ст.] [Який
жіночий літній одяг був?] Ну, блузки. Називалася
кофточка. Кофточка, спідниця... Із тлінним рукавом
ілі «фонариком»... [Горловина яка була?] І стоєчкі
були, і кругленькій воротничок. І гостреньким... Тут
за стьожечка... [Бабуся так само одягалася?] І бабушка
так же само.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Кожух. [Середина ХХ ст.] [Що носили
жінки взимку?] Зимою кожухи були. З овчини здєла‑
ний... кожух називався. [Їх зверху прикрашали?] Нє,
у нас нє украшалися. Де то там в Западній [Україні]
там украшалися... а в нас нє. Нє відєла. [Кожухи в селі
шили?] Да, свої шили. Куфайка. [Восени та весною що
носили?] Ніяких плащів не було... «Куфайка» назива‑
лася... Бушлат... [Що таке куфайка і бушлат?] Куфайка
як оце сєйчас у нас куртки, а то на ваті. І простроче‑
на так, прострочена... [Це як у будівельників раніше
було?] Да. Сініє, чорний... [А бушлат?] А бушлат не
строчєний, ото такий самий... Підкладка яка там...
на ваті в основном... На овчінє хто по багачє... у кого
овець много... [Це носили і жінки, і чоловіки?] І му‑
жики носили, і женщіни таке саме. Пальто. [Коли
з’явилися фабричні пальта?] А то вже коли я ходила
в шостий, сьомий клас... Така як байка... коричньове
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воно було... Ну, щас фланельна, а то толстоє, на паль
то... Так отож всі раді: у Гальки пальто! Тож і їм надо!
І куртки домашні, самі шили. Шили по селі, ніде не
купляли. Гроші появилися вже кода? По городах чим
платили? Ясне діло... а в сьолах? Заробатували там на
трудодні, і на ті трудодні в кінці года там... Ну, ходили
продавать з нашого села за сорок кілометрів у Токмак.
Продавали... я вже і не помню шо вони там носили...
Пішком ходили, шоб копійку якусь там уторгувати,
шоб шось там купить... [Матерію купляли?] Купляли.
Но це вже в мої года, а в ті я не знаю. Навєрно ж по‑
купалося, откуда там... [Чи носили жінки «плюшки»?]
Билі. [У вас їх називали «плюшки»?] «Розлітайка» на‑
зивалося! [З плюшової тканини їх шили?] Да. Цвітниє
були. І сініє, і красниє... однотонние. [Це був зимовий
одяг чи осінній?] Осінній. Ета розлітайка. [Де брали
плюшову тканину?] Ну тода появилася, їздили вже по
городам. Колхоз уже став по-багачє... Це в мою моло‑
дось, в моє дєтство... уже послє войни.

Е

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  Хустка. [Середина ХХ ст.]
[Що жінки на голові носили?] Платкі. Всьо время
платкі. Косиночка, платок. І шерстяний... Ну, шер‑
стяниє вот уже коли... а так... Знаю, шо в платках всьо
время ходили. [А взимку?] Зимою тоже платок шер‑
стяні, в’язані... [Такі, як шалі?] Да. І з китицями, і без
китиць були... [Де їх брали?] А самі в’язали. Не вмію
я, значить сосєдка, дальша хто там... За молоко там, за
яйця, за продукти які-то. [Які були зачіски? Як мати
та бабуся волосся зав’язували?] А оце як ти щас. За
плели косу, вірьовочку там... Закрутили і все. [Бабуся
ніколи не згадувала про очіпки?] Нє, у нас нє. Може,
десь у когось...

ниє. Трикотаж ето уже кода... [Кальсони чоловіки і
взимку, і влітку носили?] І літом носили. Труси муж‑
скіє, «сємєйниє» тоже билі, но в основном кальсони...
Ліфчіков раньше нє било, а називалося ваник. А он
форми... ну, как тєбє сказать... Вот как щас молодеж
носіт такіє... [Топіки?] Ага. Вот такіє билі. Називалі‑
ся «ваник». [У якому селі Ваша мама та бабуся жили?]
Токмацкій район, село Новомихайловка. [Яким був
цей «ваник»?] Впєрєді на пуговіцах. [Під грудь...] Да.
Ну, там поясочок, возлє груді там на поясочку... [Бабу‑
ся таке саме носила?] Да. І оттакая широкая на плєчє.
Лямочка нє узкая, а оттакая широкая. [Труси, панта‑
лони... щось таке було?] Панталони билі. Трусов я і
нє помню, чтоби билі. [Це був вже фабричний одяг чи
його самі шили?] Самі шилі. Тогда і дєнєг нє било за
шо покупать. [Коли з’явилися фабричні комбінації?]
Ето у мєня уже била. Рубашки били шитиє просто із
сітца. [Їх якось прикрашали?] Нєт, просто простиє...
отак горловинка... [А взимку? Може, якісь тепліші
тканини брали?] То сорочка така тонєнькая, а то поплотнєє льняние. Тоже так шили. [Вишивкою одяг
прикрашали?] Вишивка була, хто вишивав. Но я в
себе дома вишивала рушники на фотографії в рамоч‑
ках... Оце рушники вишивалися. Кофточку вишивали
вокруг шеї. [Чоловічі сорочки вишивали?] У нас – нє.

Ф

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] [Як благословляли молодих?] Ставілі
молодих... знаєте ото кожухі раньше билі... Кожухі
простеляють, оні на кожухі стають колєнамі і отец,
і мать іх благословляють. [...] [Нареченого також бла‑
гословляли, як ішов до молодої?] Ну, да. Вот напрімер,
моя племянніца сина отдавала... а он брал в Приазо‑
вьє... Она с дому єго на кожух ставіла, благословляла
єго когда он єхал за нєвєстой в Приазовьє.... Лєнти, ві‑
нок самодєльний. Як мама виходила, я не знаю. А при
мені, так ті, шо постарше мене виходили заміж у ві‑
ночках. У нас там один дєлал вінки. У нас був один
на село. Село в нас длінне... Шесть рядов було, десять
кілометрів... Длінне. Он дєлал еті віночки, так з вос‑
ку, з парафіну етого. Отакі сосулечки тут висіли, тут
цвєточки, листочки... В парафін обмакувався... [Поза‑
ду вінка стрічки чіпляли?] Лєнти. [Вельон був?] Що?
[Фата.] Була. Отака нє була як сєйчас настояща, шо там
матеріал такий... А тоді з марлі. [У Вас вона так і нази‑
валася – «фата»?] Фата. Віночок і фата. Букетик тут:
нєвєстє і жениху, дружкє і дружку. [У чому була одяг‑
нена молода?] А хто в чом. Старались конєшно шо-то
по-прілічнєє одєвать. [Бабуся ніколи не розказувала в
чому вона заміж виходила?] Нєа. [Але я не зрозуміла:
у вас і фату, і стрічки одночасно одягали?] Ну, фата
зверху, а то под то саме... [Під фатою стрічки були?]
Под фатой лєнти. [Тобто одночасно: і фата, і лєнти.
Молодий як був одягнений?] У костюмі. [А дружки?]
Ну, парєнь, ясно, шо в костюмі. А дєвочкі там плаття...
кофточка, обочка. Но в основному платьїце. [Молоду
у Вас покривали?] Платок... ага... хустку цю ж... [Як у
вас казали: «платок» чи «хустка»?] Платок. Хустки – це
Западна [Україна]... А у нас платок. От надіває вона
платочок і виходе вже, і всьо вона... уже сняли фату...
[Куди фату дівали?] Оставляли. А куди вже вона ді‑
вається? У мене Ірина [доньки] до сих пор лежить.
[А вінок?] І віночок. [Не казали, що не можна викида‑
ти вінок?] Нє, не говорили. [Тобто куди хочеш...] Ну,
как-то говорили, шо нєльзя вибрасивать... сохранять.

ІМ

ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] [Що жінки на ногах носили?]
Чулки самі в’язали. Я ж говорю: шерсть була у каждо‑
го. Овець же ж держали, і пряли самі. [Якими вони
були?] Вище колєна. [На чому вони трималися?] Ві‑
рьовочкою підв’язали, зав’язали і все. А так і носки
тоже були. [Взуття яке носили?] Я знаю... тапочки,
черевики якісь таки там з парусини... У нас був свій
сапожник і він шив тє... [На літо шили з парусини?] На
лєто, і зимою в хаті дома. А зимою ті... шили. Галоші
покупали. А бурки шили ватяні. Отако вони до коліна.
І тоже як куфайки прошивалися. Вирізалися як сапо‑
жок... [Бурки були в галоші?] Да, да. [Я такі пам’ятаю
у своєї бабусі.] Валянки ж тоже. Збивали тоже, шили
з шерсті. [Коли з’явилися гумові черевики?] Ну, рези‑
нові при мені появилися. Я вже в школу ходила тут.
А може вони і тоді були... от не помню я... [У що взу‑
валися чоловіки?] Сапогі, ботінки. [З якої шкіри їх
шили?] Ну тода шили... хромові називали... Ето нату‑
ральна кожа. Хромові сапоги, ботінки, хороші такі... Із
свинини, із яловичини... одні луччі, другі хуже... Я вже
не помню, не могу тобі сказать.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Середина ХХ ст.] [При‑
краси жінки носили: сережки, намисто?] Нєа. У нас не
було. Я кода в школу ходила, уши проколола і то – не
розрішали тода. Сережки простеньки були, не було
золота.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] [Розкажіть
як чоловіки одягалися?] Обикновєнно. Рубашкі... со‑
рочка отета сама... [У Вас казали «сорочка»?] «Сороч‑
ка», нє рубашка. Це рубашка по-руські. Штани обик‑
новенні. [Кальсони були?] Да. Кальсони були льнян‑
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Передавали друг другу. Одяг у поховальному обряді.
[Друга половина ХХ ст.] [Покійного в новий одяг одя‑
гали?] Ну, у нєго новоє било. Потому шо я тода прівєз‑
ла єму із Донєцка костюм. Тода хоть і нє такіє шикар‑
ниє костюми билі... Одєлі на нєго костюм новий. [...]
[Яку хустку одягали покійниці?] Бєлая. І лєнточку на
лоб ложилі церковную. [...] [Що на похорон одягали
родичі?] Хто как. Ну, єслі родствєннікі, у ніх хустка
черная. Ну, а мужчіни – как обично. [...] На кришку
і взрослому, і рєбьонку ложилі в платочкє хлєбушек.
Ілі платочєк, а потом хлєб. [...] Молодую хоронілі как
нєвєсту. І так же тухлі бєлиє, і фата, і вєнок. В бєлом
она била. Мужчіна у костюмє. Цвєточек у нєго как на
свадьбу. [У решти присутніх також весільні квітки
були?] Нє. Только у нєго.

отут і затягується така вірьовочка. А отут така прорі‑
шечка і вони оце ж – раз! затянули кругом голови, бо
раніше... раніше жінка не могла ходить розіпнута, так,
як ми зразу... Якшо вже її покрили після того, як вона
вийшла заміж, її свекруха повинна покрить платочком
і дать оцей очіпочок. Ну, тепер очіпочки не носять,
а платочком покривають. [...] Ну, ми ж тепер голомо‑
зі ходимо всі – і я, стара дурочка, ходю... А взагалі-то
казали, шо покрита жінка вже не повинна розкрита хо‑
дить, того шо... ну, як би сказать?.. нечиста сила пута‑
ється в волосся цієї жінки. І якшо помирає, допустім,
хтось – чого носять чорну хустку? Кажуть, якщо в чор‑
ній хустині, то нечиста сила не пристає і... допустім,
душа бачить: ти мічений, ти мічена, ти в чорній хустці.
Чорну хустку носили ранше до року.

Оріхівський район

Пологівський район

c. Мала Токмачка

с. Чубарівка *
Записали Л. Свирська, С. Білівненко, П. Давлад, В. Гиря,
Я. Герцик, А. Підорич, М. Томілін, Н. Краснянська,
І. Прошкін, А. Трофімов та Н. Яструбова в липні 2006 р.
у с. Чубарівка Пологівського р‑ну Запорізької обл.
від Писаренко Любові Іванівни, 1937 р. н.,
Шангали Миколи Андрійовича, 1929 р. н.,
Лисенко Галини Максимівни, 1923 р. н.,
Підставної Марії Антонівни, 1923 р. н.,
Чоп Валенитини Григорівни, 1946 р. н.,
Поради Варвари Ілларіонівни, 1929 р. н.,
Попової Ольги Іванівни, 1937 р. н.

Е

Записали О. Соболєва, Т. Величко,
О. Таран та Ю. Бідношия 21 вересня 2011 р.
у с. Мала Токмачка Оріхівського р‑ну Запорізької обл.
від Снігир (Винаренко) Галини Миколаївни, 1951 р. н.,
Левченко Галини Дмитрівни, 1947 р. н.,
Гавриленко Євгенії Митрофанівни, 1946 р. н.,
та Маслак Раїси Павлівни, 1938 р. н.

ІМ

Ф

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ ст.] Тоді уже як на свадьбу прижають
то сваха чіпляє своїй свашці ще один рушник, а наш
уже єсть. [Перший рушник чіпляють на сватанні?] Це
вже в жениха чіпляють, нєвєста вже перев’язала його
рушником [свата]. А жениху – платок. [...] Тоді туфель
украли. Та й раньше крали, хтось полізе і вкраде. [...]
Понімаєта, раніше шо дарили, це годів п’ятдесятшістдесят, простині, підодіяльники, а в основном у
нівєсти – отрєзи на платья, ткань. [...] Старша дружка
снімала фату й вінок, а свекруха запинала хустку. [...]
[Другий день як називається?] Ну, кажуть, «вести кла‑
няться молоду». Да кланяться вести батькам. Уже вона
без хвати, але віночок надівали. Обично раніше довгих
платів не було. Це ще раньше. Я даже виходила. Було
коротке плаття. [...] Нас возили з дєдушкою. Возили,
дєвочки! А я шо взяла, учудила. Дєдушка одів плавки,
а зверху – старі труси. Я взяла отаку розу вирізала із
тряпки і пришила йому! Сама плавочки наділа, а звер‑
ху наділа такі драні (порізала) труси. Наділа плаття,
таке вже, стареньке. Воно то чисте, але я в ньому то
хату мазала. Так вони мене з тачкою і в саму річку! [...]
Одяг у поховальному обряді. [У труну] платочок но‑
совий – хустиночку ж поклала йому. Оце все. А єсть
і фуражки ложать. Його брат – льотчик, півтора року
як умер, так тому прибили до труни, но труна дорога,
з ручками, полірована. В об’єм, в воєнну форму його
оділи, оце льотчика, майор запаса, а він сказав: «Мені
нічого не нада, шо покладете». [...] Дівчата молоді як
умруть, надівали свадібне плаття. [...] Хлопцю цвіток
чіпляють... [Як одягали чоловіка, жінку, дитину?] Ну,
чоловіка одягали в ту одежу, яку він любив носить.
Жінку одягали обов’язково в спідницю. Кофточка і
спідниця. І ранше ж носили фартухи, очіпки носили
раніше. Очіпок – це таке надівали... як чепчик такий,
ззаді зав’язувався. Воно так береться отак, зшивається

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
тканини.
ТОВЛЕННЯ
ОДЯГУ Виготовлення
[30–70‑ті роки ХХ ст.] Одяг раніше був полотняний.
З коноплі ото. Виращували... Здорова. Рвали, вязали,
в річці, в Гайчурі. Мочили дві неділі, а тоді витягували.
Мочили, прикладали мулякою дві неділі. Витягали,
мили, сушили. Бительня така. Били, потом мняли його
ногами, потом витрусювали. А тоді прядкою пряли,
і з того ткали матеріал. І ото шили полотно. Така, шо
не надо було чухаться. А ото раз, як чухнув, та воно
там є чим чухать. Так шо... Було таке плоськеє, ото
тоненьке-тоненьке. Отдєльно його мочили, отдєльно
пряли. Так воно таке, як вичхуть, і пошиють тобі ру‑
башку, так вона таке, як оце зараз... Ну, вообщем м’яке
таке, як той. Ну, дуже хорошеє полотно. Та позабував,
як його вже називають. Шили з нього і штани, і со‑
рочки – все шили із полотна. У магазині нічого ти не
купиш. Як привезуть шось таке, так триста чоловік в
очереді стоїть... Прялка згоріла давно, нема її [давно],
нема такого нічого. А тепер же ми не прядем..., тепер
же цього в нас нема, не гребенів, нічого нема. В нас
оце все згоріло в землянці, був гребінь, була прядка,
була там..., все пропало. Нема нічого. Пряжу пряли
раньше, снували, отдавали ткалям, ткалі ткали. Оце в
нас на гору, єсть така, шо сама, молода, ну вона Нінка
[Равучкова], та тче, в неї і верстат є. Вона забрала в
баби Федори.
ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Діда, пам’ятаю одного,ма‑
миного батька, Усатинка, бо мені скільки там було,
* Матеріали взято з книги: Усна історія степової України. –
Запоріжжя : АА Тандем, 2009. – Т. 7. – 388 с.
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я [19]46‑го, а дєдушка вмер в [19]54‑му, я його пам’я
таю. Він сапожнікував. Вдома робив, таких як зараз
сапожних мастерских не було, дома він був, бо був він
інвалідом. Було за гроші шив, по-всякому, хто чим
мог, той тим і розплачувався. Хто грошима, хто про‑
дуктами, хто помогав по хозяйству.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Перша половина ХХ ст.]
Намисто. А прикраси – намисто носили, дукачі раз‑
ні, ну а це таке ну як тобі сказати дукач – як медаль‑
йон тільки разної форми разної разцвєтки. Не тільки
з міста привозили, ну магазини були, можна було їх
купить. Косметика була раніше, така як і зараз, тільки
тєнєй не було. Пудра разна, губна, креми разні. Пома‑
да була – красна, коричнева, ото разних оттєнків.

ІМ

Ф

Е

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] Молода простиньою обмотана – шта‑
пельне плаття. [...] Штапельне біле плаття! А в женіха
був кастюм. [...] Був. Та не його, а брата. Бо брат у ар‑
мію пішов, а він же ж явився, у вольницю, чи де там
готувалися. [...] У його був такий зеленкуватий спор‑
тивний костюм, і якраз був на його. Ну плаття в мене
вже було коротке. В те время вже появлялися довгі
такі платті для невест. Я ще була в короткім, і фата

коротенька була. А лучшє гуляли, лучає. І кури збира‑
ли. Вбирались в маски, як кончилась свадьба, в маски
вбирались. Ходили по хатам, кури збирали. Тоді кури
добре робили! А тепер того немає. Одяг у календарних обрядах. [Середина ХХ ст.] Було, дівчата, гуляємо
тут, кидаєм через хату чоботи. Ой Господі. Воно нуж‑
но оте о, чи шо то ми робили? Воно ж сто год не нуж‑
не. Куди хто заміж піде, куди впаде [сміється] черевик
чи чобіт... Іоте, і упав чобіт по ту сторону, на хату, на
кришу, і лежить там. І як достать? Тіки нада драбину
ставить і чобіт доставать. То мо, дівчата ото приходять
і начнемо, дуріть. То те, то друге. А у нас було Старий
новий рік – Меланка! Значить шо? У нас старші – моя
мама, там, ще наші бабусі старенькі, – вони вбирали
одну з дівчат Меланкою, а хлопця – Василем. І там, на‑
дівали кожух на його, ну, таке – на голову шапку, яку
то таку... І ми водили Меланку. Оце ж вона... До каждої
хати постукаєм у вікно, значить: «Дозвольте замелан‑
кувать!» – «Меланкуйте!»...Ну як собираємся, мелан‑
кувать, Василя наряжаєм, дівчину у сорочку, картуз
надіваємо, Маланку вінок надіваємо, вишиту кофту,
чи шо. А остальні дві тіки співають. І ото заходимо:
«Розрішаєте завести Меланку в хату?» – «Розрішаю».
Заходимо: «Меланкувать можна?» – «Можна!»
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Богородчанський район
c. Манява
Записала О. Соболєва 31 липня 2011 р. у с. Манява
Богородчанського р‑ну Івано‑Франківської обл.
від Явірської Ганни Романівни, 1933 р. н.

ІМ

Ф

Е

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [50–
60‑ті роки ХХ ст.] То букет такий, а це хустка така, а це
називається «завій» білий. Отаке, білий рушник, отак
поклали, такий молодій вдягали. Отуто ззаду, за він‑
ком – тут пава. Це такий вінок з магазину. Квітки купу‑
вали, десь у Солотвині купували. Привозили на базарі.
Вінок і паву робили у молодої, всьо пісні співали. Бать‑
ки нареченої йшли завивати. То тоді вберуть таку бабу
стару, як я, та й хустку так зав’ют, та й кажуть: «Ми
вам привели молоду, вона трохи крива!». Отаке-о було.
Таки жарти були. Той завій знімали геть, завивали її,
потім клали той вінок, так вверх хустки. Молодий роз‑
плів лишень, мама її розчесала, і він кидає хустку, тако
раз, потім тако другий раз, вона знімає, потім третій
раз, вже всьо, і він завиває, молодий, так як я тепер.
Заплітала волосся в дві [коси], але вона хустки більше
не знімала. Всьо, уже більше хустки вона не знімала,
бо вона не мала права. Аби пішла навіть на двір без
хустки. Вінок з неї зняли вже, хустку поклали, а тоді
вже дарують молодих. [Як мати проводжає молодого
до молодої?] Благословіт його. Стают на поріг, кидають
кожух такій. Молодий стає [на кожух]. У нас лишень,
як останнє роблять весілля, то більше не буде робити,
то знімали з мами спідницю, з батька – штани і рвали
на кусочки. То таке було у молодої, було у молодого. То
так пірвут на кусочки, батьки голі, не мають нічого. То
після того, як молоду зав’ют.

робка її досить важка. Коли відбілювали полотно, цей
процес займав декілька років. Культура ця була місцева.
Цю культуру продукували декілька поколінь. Перший
рік її вирощювали, вона мала постояти, добре висохну‑
ти, пізніше її терли на терлиці. Після цього йшов весь
процес, але не як зараз – на фабрику, переробили все,
і воно пішло в хід... То зовсім інакше було. Процес три‑
вав кілька років. Коноплі – це матеріал для сорочок, для
нижньої білизни. Верхній одяг. Вівцю називали – «убе‑
ри хата», дівку – «розбери хата». [Чому так називали?]
Ну, то глибокий зміст. Можете багато догадаться. Шоб
дівку зібрати, треба і рушники віддати, і так далі, і так
далі. Треба і треба, шоб збуться із хати, як кажуть. Ну,
не збуться, це умовно так, жартома... Вівця шо давала?
Баранячий лій, шкіра... Лоєм освітлювали в хаті. Бара‑
нячий жир. Ось молодята зібрані. Це шкіра, смушок.
Смушок береться з молодої ягняткі, до двох місяців
воно ще кучеряве навіть. Спеціально вирощували, од‑
них – на заріз, а других – на розведення.

Верховинський район
смт Верховина
Записала М. Курінна 29 липня 2012 р.
у смт Верховина Івано-Франківської обл.
від Кречуняка Юрія
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГу  Виготовлення тканини. Одяг для
гуцулів мав велике значення. По-перше, доступність,
по-друге, практичність, по-третє, орнаментика. Оці всі
речі узгоджувались і з віками удосконалювалися. Мате‑
ріал, з якого виготовляли, звичайно, був натуральний.
Це конопля... От пряжа, сорочки... І льняне, але погуцульські воно інакше. Конопля має свої переваги. Об‑

СОРОЧКА  Оце прошивка на жіночій сорочці, а це на
грудник. Це вустовка, шо ніби зверхи нашито. Це
орнамент... Там по сорочках видно, і рік ставлять, ма‑
гічні знаки дівчина чи дружина чоловікові вишива‑
ла, шоб його приворожить. Шоб не забував, згадував
все... Ось брацарь на сорочці. Це вустовка. Ну, вистав‑
ляється, шо видно її добре. Знизу тоже, бачите, під‑
шивку робили таку. Тим і унікальне, шо кожна місце‑
вість виділялась чимось своїм, а це своє об’єднувало і
давало колорит.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС  Запаска. Із вовни робили за
паскі, ліжники, кіліми. Вовна карпатська унікальна
тим, що вона має довгу вовну і підшерсток. Довгу вов‑
ну відчісували, вона лишалася на прядиві, коротку
відчісували окремо. З короткоє прєлі грубі такі нитки
і давали на ліжники. Довга йшла на кіліми і на ткані
кіліми окремо. Не йшла така груба, а тоненька. Запас‑
ка робилася на верстаті, був спеціальний рушниковий
верстат вузький. Фартух. У жінок – фартух. Прав‑
да, це пізніше. Ззаду – запаска. Штани. Теплі штани
робили, холошні, рейтузи, всякі пристосування, шоб
жінки і чоловіки не перемерзали. Сніг глибокий, а в
горах, знаєте, треба пройти багато кілометрів. Пояс.
Вибиваний пояс. Тут у молодої – брацарі, у молодого –
вибиваний пояс. Була на три-п’ять пряжок. Підпахи
вирізували, така ширина його була. Брали з ялової
шкіри... Чому і куля не брала і Довбуша, і опришків?
Скажу, шо легко було в тому ходити, то обладунок.
Але там усередині бронєжилет, кішені там були, і на
пістолі все там було собі... Були ще порошниці на один
бік, і то був на один бік, і на другий бік.
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ Кожух – то є повністю рукавник зі
шкіри. Чотири шкіри і ще дві на рукави. Із тих шкір
робили кожух зимовий. Зимові морози великі були.
[Вбрання наречених]. Манта весільна. Жіноча гугля.
Це зимовий одяг, бо весілля було... З тиждень вже
треба було гостей запрошувати. Об’їхати кілька сіл,
може, з різних районів, сповістити людей, шоб при‑
йшли на весіллє. Одягалися повністю отаким обрядом
і об’їжджали гостей. Гуглю одягала молода. Колір за‑
лежав від достатку. Звичайно, шо сукно біле дорожше.
Бідніші молоді – з сірого.

він є... З смоли брали – «жвака» називають. Воно дуже
тверде, його гарно полірували, мали технологію, об‑
робляли. Різні матеріали. Тут природа надзвичайно
багата. Прикраси натуральні були. Самі різні. Але
Карпати виділялися тим, шо багато прикрас робили
з металу. Васіж – це сплав природнього кольорового
металу, який попадався на кожному кроці. І зараз є
вони. Порошниця. Порошниця мала трикутну форму.
Була ще тобівка для хліба і дрібних речей.

ВЗУТТЯ Постоли. [Яке взуття носили?] Постоли. По‑
стійно постоли. Постоли робили на щодень і на свя‑
то. На щодень переважно з свінячої шкіри, молодого
поросяти, коли різали. Вона доста і цупка була, і три‑
мала форму ноги. На все це технологія своя була. Це
тоже свінячі ремінці, вони доста витривалі. З хвос‑
та телячого, навіть і зараз з хвоста ремені роблять.
А тоді тоже з хвоста робили. Отакі маленькі смужки,
розрізали і робили. Повсякденні постоли прості були,
а святкові прикрашалися. Орнаменти грали велику
роль. Святкові – то багато убрані. Волокі були. Воло‑
кі – плетені з шерсті, а ці шнури – свинські були.

Записала М. Курінна 27 липня 2012 р. у с. Барвінків
Верховинського р‑ну Івано‑Франківської обл.
від Жикаляк Параски Дмитрівни, 1945 р. н.,
родом із смт Верховина Івано‑Франківської обл.

с. Барвінків
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГу  [50–60‑ті роки ХХ ст.] Виготовлення полотна. [Дівчата] брали й прєли. Кужівка
так є... «Кужівка» називається. Коло цеї кужівки кла‑
дут кужелю цю. Поклали куделю... «Веретено» нази‑
вається. І вона бере це веретено, і від цеї кужівки від‑
тягає. Тут руков прєдет собі. Прєдєт на лижники, прє‑
дєт на капці на ноги. Всьо. Верстати, хто уміє ткати.
І сідає собі за той верстат, і сюда човник, туда човник.
Колись садили льон. Така «терлиця» називаласи. На
тей терлиці тей лен били. І це називалося «повісмо»
по-стародавньому. А ці вже лижники ткали: вівці три
мают,вовну тоту стрижут, файно попарют, помиют,
розграбляют її, бо її треба розграфляти, і тоди ці ку‑
желі... І це прєденнє таке. [Що робили з готовим по‑
лотном?] Вибілювали. От стелют на поляну... [Скіль‑
ки метрів довжиною було полотно?] А скілко хто
міг уткати цього... Ну, найбільше могло бути десятьп’ятнадцять метрів. І розстелюют, і водов поливают,
і так відбілюют. [А коли була хмарна погода?] Ну, то
збирали їх, як такий дощ, аби не жовтіло воно.

ІМ

Ф

ГОЛОВНІ УБОРИ Головні убори були різні. Різного
призначення. У жінок переважно хустка, у дівчат
на свято – в чільце убирали. І віночки. Зимовий ва‑
ріант був дійсно такий, шо воно голову обкутувало,
шоб тепло було... І то навіть одягали на певний час,
шоб зберігалося тепло. Дівчата сюда підвязувалися,
а молодиці – в гущі. Гущі – це спеціально обмотува‑
ли хустку таким чином, шоб захистити голову від
переохолодження. Шапка. Чоловіки [носили] ота‑
кі шапки. [Називалася] «клепаня». Клепаня пізніше
пішла уже у руску «шапку-ушанку». Клепаня, шо має
клепани. Ну, по-російському «шапка-ушанка». Берка.
Тоже тут таке було типу шлячка. Майже незамітно.
Шапка-берка, зверхи дірка. Куди вітер дує, туди про‑
дуває. Такий типа люфту був. Рогачинка – це зимова
форма, колядницька, і бачите, вона тоже, клапани ці
опускаються повністю і вкривають вуха. Звідси і фор‑
ма у УПА – мазепинка... [«Мазепинка» – це що?] Ну,
під Мазепу. Форма та сама, рогачинки, лиш уже бе‑
реться з кращого матеріалу. Це суто зимова. Береться
з молоденького ягняти. Кресаня. Креси – тобто більші
поля має. А борщивка – менші. Іще був капелюх – це
давня форма. Майже та сама кресаня. Пір’ям павичів
переважно [прикрашали]. Де в кого готура, де в кого
когута... [Готур –] «дика курка» називають, «глухарь».
У глухарю гарні пера. В тетерева таких два пера брали
на шиї. Тим більше, це не шкодило природі, це було
час від часу. Птахі скидають на зиму... Гублять, скида‑
ють. Їх находили і використовували. Китиці отак оді‑
вали, а як женився – уже твоя не мелеться, як кажуть.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ Намисто. Жінкам го‑
ловне прикраси були на груди. З металу переважно
робили хрестики. З поваги до влади, до її авторите‑
ту, будем казати, на шию одягали францизкі, марія‑
чі. Це великі такі монети срібні, золоті, до них вушка
доробляли і уплітали їх у згарди. Згарда – це селінка
така. Були бусинки різнобарвні всякі, тоже прикраси...
І головне, там були оці всі гроші. [Це було] за Австрії.
[Із чого виготовляли коралі?] Місцеві матеріали. Ка‑
мінці підбирали, янтарю було достатньо. Ну, і зараз

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС  Це отут ви запаску приперізує
те, попружка колись, по-стародавньому це «попруж‑
ка» називалася. Ви собі цим заперізували, ну, і спере‑
ду фартух кладе. А ні – то ще одну запаску спереду.
Це уже на празники. Це уже ідут до церкви на якісь
празник. Богородиця там чи вже шо... Ніколи вона
[мати] не носила ні спідницю, нічо’. Вона казала: «Як
мене мама народила у тій вірі, як носитиси, так носи‑
ласи і до смерті...». Вона не знала, шо то, як спідницю
накинути. Кажу: «Мамко, та ми спідничку вам пошиє‑
мо...» – «Ні, ні. Я не буду у спідниці ходити. Я собі буду
в своєму ходити, в чому я ходила із дитинства, в чим
я маю померти, в тім мене маєте похоронити». Штани. Тепер ті... Штани. «Тузінки» називалиси. Ті штани
гуцулскі. [Якого кольору вони були?] Чорного. Отако
вони були. Тут ремінь натягає сюда.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [20–50-ті роки ХХ ст.]
[Які зачіски робили дівчата й жінки?] У жінок – за‑
плетут дві косі. Сюда, сюда, зав’язали, всьо. А дівчата
заплетут у дві косиці, отак складут докупки дві коси‑
ці і ці дві косиці докупи заплетут. В одну косичку дві
сплетут. І відтак червону ниточку на край, зав’єжут
й уже всьо. Бо то не було колись, аби було, як тепер.
[Коли Ваша мама була молодою, чи ходили дівчата без
хустки?] Ходили коло хати у хустках. До церкви зби‑
ралися іти – треба було хустку на голову натягнути.
Платочок на голову треба було натягнути, не йшли з
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волоссям заплетеним, аби так пішли. І тоже мама так
заплітала. Ніхто коси не рубав. Ніхто в той момент не
рубав коси. Просто не було тої моди – рубати. [Коли
дівчата почали «рубати коси»?] Ой, дівчата зачєли вже
за руского цього часу. Такі були гарні коси у дівчат.
І відтак дівчата зачєли рубати, і це гуцулскє вбрання
зачєли вже продавати. Це десь у [19]50‑х роках було.
[Якщо дівчина приїжджала до села з короткою зачіс‑
кою, що про неї старі люди казали?] Нічого не гово‑
рили. Казали, що кожна дівчин знає свою увагу, своє
стареня. Як стареня дозволило, так і ходить дівчина...
Обсуждати не можна нікого, казали. Не можна судити,
бо то гріх від Бога, кажуть, – гріх людину обсужувати.
[Коли дівчата почали фарбуватися?] А дівчата у нас не
фарбувалися. Я кажу, вже за руского часу дівчата за‑
чєли рубати волосся, кучері закручувати, красити на
різне... Біле волосся, а там каштанове волосся... [Чим
мили волосся, коли ще не було шампуню?] Тополя.
Висока росте. Нарубают того гіллячка, прекрасно то
зварєт у горшіках у нас. То тепер «кастрюля» назива‑
ється, то тоди говорили «горшьок». Це файно зварєт,
це процідіт, і дівчата цим миют голову. [Просто про‑
мивали цією водою і все?] Так, так. Шампуню ніякого
ніхто не знав. Мило просте. Оце, шо стираєтси, і це
тополя. Оцим дівчата голову мили. Прекрасне волос‑
ся було. І ще був любисток. У городі росте то зілляч‑
ко, дуже запашне. Нарве того любистку, помиє тим
любистком. Ой, не треба ніякої краси, ні духів, нічо’.
[Скільки разів на тиждень мили голову?] А за тиж‑
день помиє голову і всьо. У вихідний день там, субо‑
та, – переважно вони мили голову. В неділю у церкву
йдут. Зварили любисток, помили, це волоссячко – як
шовкове. [Догляд за одягом]. [Як раніше прали, коли
не було прального порошку?] Я вам скажу, як прали.
Брали оцей попіл... З ватри. З дров. Отакий луг роби‑
ли з цего попілу. І це намочут, і в цим повижмакуют,
ідут на річку, прадник отакий зроблений – це з такої
дошки зроблено, і тут такий постик зроблений. Тут
вони кладут на камінь. Намочуть у воду, покладут на
камінь та й цим зверхи «пех-пех»... Б’ют зверхи. Та й
далі полощуть то-то, та й знов зверхи б’ют. Ну, а від‑
так появивси вже цей порошок був... За руского вже
часу появивси. [Після 1950‑х років?] Після. Шапка.
Це собі маленьке отаке-о було... «Баршивка» назива‑
ласи. Це капелюх – одно, а борщивка – друга. Розписа‑
на така, файна борщивка. Тут за борщивкоу пава така
деліктна зроблена. [Пава – це перо?] Перо було. То
колись то перо було... «Павліни» називаютси. Знаєте,
птахі то ти? То колись у нас було багато цих пер з цих
павлін. А це ту така трясунка. [Це що?] Такі малесень‑
кі пацірочки на селезні. Отакі-о. Це на селезні. Тут
всьо докупки, і це собі трясеться отак. Це «трясунка»
називаласи. Оце стародавні люди так убирались, та й
так носились.

[Якої форми були сережки?] І круглі, і такі... І продо‑
вгуваті були. І ту таке всередині – камінець є в них. Це
купували. [Якого кольору були ці камінці?] Білесень‑
ки були, червоні. Це просто таке кольорове було. [Як
раніше проколювали вуха?] Голкою. Коробка сірника.
От приклала відси коробку сірника, сзаду [вуха]. Від‑
си голков протикала, волосся втіла. У голочку це во‑
лосся протягла в усі. Тут... «Віск» називаєтьси. З воску
зробила гульку таку на волоссячко і це – послиніла
руку, протягла сюда волоссі, протягла туда волоссі.
Так аби це вухо не загноявилось, у вусі не стоєло. Так
колись робили. [Чим протирали?] Горілков. Ще на‑
віть самогонков. Бо то люди колись варили ту горіл‑
ку. Горілков протре, а відтак наплює собі в палі слину,
файно протре це собі. Вуха тоди загається. Уже купи‑
ли родичі простенькі когуточки та вже й поклали в
вуха. Перстень. Перстені були. З камінцями убирали.
А хто був заміжній, то колись тоже мали оці всі об
ручки, тоже з золота десь постарали... Мали печатки
мужчини. [Що зображали на печатках?] Нічого не
було зображено, просто печатка зроблена. [Гладенька
вона була?] Так, так. Були тоже з камінцям. То вже це
дороге було. Широке так на руці. Тут так заштопано,
а тут такий прекрасний камінець. Не знаю, відки це
вже такий камінець... У чоловіків великі були, а у жі‑
нок маленьки. Але це вже у багачах таких були. Вони
мали відки це купити. А бідні не мали відки це купи‑
ти. Бідні, я кажу, простеньке натягне на руку... Отак
було. Порошниця. Та й порошниця. Отак почерез пле‑
чі, це як до церкви йдут. Сумочка собі така туткі на
цій порошниці. Це почерез плечі на гонор одягали.
[Там нічого не було?] Нічого не було. Просто так собі
почерез плечі. І тут собі на цим боці порошниця. [Що
взагалі туди можна було покласти?] Ну, шо покласти...
Це як зараз, так шось таке маленьке... Та можна було
гроші ставити...
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ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  Намисто. [Які прикраси
носили жінки?] Ой, «згарда» називаласи. То селінка
така з таких дрібнесеньких... [Бісер?] Так, бісер. «Па
цірки» вони називали. Та й вони собі цю згарду воз‑
мут чи цю селінку на шию. А одні, якісь такі пацірки
великі, і оце так вберут, пацірки висят. І отак в цьому
ідут до церкви. То дуже гонорово баби себе тим несли.
Сережки. На вуха одягали прості серіжки. [У вас так
і казали – «серіжки»?] Когутки. Ну, хто був багач, той
мав золото у вухах, а хто не мав відки – простеньки.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Друга половина ХХ ст.] І в од‑
ной моя мама покойна ходила у сорочці вишитій. Дов
га сорочка, запаска та й... Оці сусіди не раз бачили, як
мамка до мене приїхала: запаска, сорочка, кожух на
плечах – уже мама до мене йде. Баби завивают хустки
великі на голову і кожухи ці на плечі. [Скільки соро‑
чок було в чоловіків?] Ну, сорочок було багато. Жінки
вишивали сорочки мужикам. Могло чотири-п’ять со‑
рочок бути. А жінки такі сорочки вишивали собі, ру
кавівки, Боже мій! Як подивитесь, як убереться, піде
до церкви... Не може налюбувати. Та як у якійсь казці!
Всьо у гуцулскому: капці, постоли... Сорочки вишиті,
всьо... До церкви так йшли. [Ви вишивали?] Я не мала
коли вишивати їх. Носила. Вишивала моя мама. Хрес‑
тиком шила. Дуже багато хрестиком мама вишивала.
І собі сорочки вишивала, і нам маленьким вишивала,
і батькові вишивала сорочки тоже. Постоли, капці –
стародавнє це всьо вбранє. І баби вже зібралися, ідут
до церкви. [Жінки носили] панчохи. Отако [вище ко‑
лін]. Були постоли, такі онучі сюда замотували до ко‑
лін мужчини.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у календарних обрядах.
Ходили [колядували]. Мама збере нас у сорочки, запа
сочки. Хлопці – «Іроди» казали. [Вони одягалися в Ца‑
рів?] Таке убрання гарне одягали. Це сорочка біла ви‑
шита, тут пояс осюди-о. Тут така шапка гарна, убрана
у позлітках. Це всьо наліплено сюда. Тут зверхи хрес‑
тики зроблені, тут у руках топорец гуцулскій. І там
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уже приходят під хату... Хлопці самі собі збиралися.
По п’ять, по шість хлопців ході. Вони одні до одних
сходятси до хати, там учутси колядувати у них. І вони
собі це зліплюют убрання. І так від року вони це збе‑
рігают. Штани. [Дівчата] зібралися до хати. Ідут на
Андрея там, де дрова рубаютси... Бере сіє коноплі там.
«Андрію, Андрію, – каже вона, – коноплі сію. Гудзеч‑
никами волочу, віддатиси хочу...» [Чим вона волоче?]
Штанами. «Гудзичники» колись називалиси. Одяг
у поховальному обряді. І після того, як є похорон, вже
мают хоронити, як помер чоловік, там я лагоджу убра‑
ні нове. Нове, не старе, бо старе ми палимо убрані. Ла‑
годжу я убрані і там я кличу чоловіка бідного такого,
і я даю за прости Біг за його душу. А як жінка поми
раєт – так само. Як є мужик, там сорочка кладетси. І це
даєтси за прости Біг, шо ви убирали. «Най Бог прийме
за маму покойну, за її душу, за прости Біг...» І бувало
так, шо і дівчину вбирали у вельон, у всьо... Даєтся по‑
через труну убрані, і тим людям, шо вбирали там се,
лагоди колач, хустка на колач.

с. Вигода
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Записала М. Курінна 22 липня 2012 р.
у с. Вигода Верховинського р‑ну Івано-Франківської обл.
від Сінітович Олени Василівни, 1934 р. н.,
та Кірик (Сінітович) Наталії Іванівни, 1961 р. н.

[«Блискавкі» – це що?] Тоже буси такі. Але вони шо
дуже так блистіли. Тоже з якого такого файного зро‑
блено. Та хто шо купував. Були й коралі. Селінки плели.
Це є силінка. [Показує.] Це така в мене, а то були дуже
широкі, і так це клали, зверхи згарду цю надівали, по‑
том ще хто шо мав. Сережки. [Як проколювали вуха?]
Мені проколювали так: відси поклали хліб, шкебрю
таку – тріска з поліна, дерев’яну. Хліб, тріску, а відси –
іглов. Я вже пам’ятаю, велика була. Іглов просилили.
Але голку силили з волосся. [Щоб волосся проходило
крізь вухо?] Так. І зав’язували це волосся. Тут уже не
зав’язували, тут воском обліпила. Мені Клютіна про‑
бивала стара. [Одну волосину брали?] Ні, більше. І ці,
шо протягнули, аби не зав’язувати воском, обліпили.
[Як довго носили волосся у вухах?] Поки не загоїть‑
ся вухо. А відтак уже когутки клали. [Для чого брали
хліб?] А я не знаю, чось брала хліб... Аби не занесла
інфекцію, аби шо... Баба так клала. Поклала хліб та й
цю шкаберку, та й отакої. [«Когутки» самі робили чи
купували?] Купували в магазині такі маленькі. Когут‑
ки я мала – такі якісь біленькі. Перстень. [Чи носили
персні? Як вони називалися?] «Перстені». [З якого ме‑
талу? Прості чи золоті?] Та хто які. Золота мало хто
носив. Більше прості. З камінцями. Отакі прості були,
але не золоті. Візеруночки були, шось там вибивали
чи шо робили.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Сорочка
була з робленого полотна, вишивали... Брасарі виши‑
вали, ту вустовочки... [«Брасарі» – це що?] Ну, суда
отакє... [Вставки на зап’ясті?] Так. Це називали «бра‑
сарі». Та й суда вустовки. А до церкви то вишивали
файні вустовки такі великі, аби файна сорочка. [...]
Давні люди то собі вінчане тримали. У чім ішов до
вінчання, то-то клав убраннє, – то він не носив ціле
життє. То стоєло. В чім вінчівся в церкві – ото одіва‑
ли, як помрет. [...] [Який одяг носили жінки?] Запаска
з шерсті роблена. Це ззаду запаска, а спереду фартух.
А підперезувалися, було такі попружки, заширокі, як
долонь. Пояси. То «попружка» називали. То цим по‑
підпереже, бо це би запаска випала. Та й фартухом
зав’єжі, та й так ходили. [Яке було чоловіче вбрання?]
Та то споднє, сорочка. То волосінки. Не дуже довгі, за‑
кочені, широкі такі, з шерсті. З сукна шиті. Це каза‑
ли «волосінки». Такє чоловіки носили. Ну, і сорочка.
Сорочка вишита. [«Волосінки» були] на мотузці. [Чи
носили кептарі?] Носили. Ну, «кожух» у нас кажуть.
Вони дуже вибивали, прикрашали всякими бусинка‑
ми. Купували навіть нитку таку, блистєчу таку, база‑
рями є такі нитки. Такими нитками ушивали це всьо.
Всьо візерунок був собі, орнамент. І зверхи натягли
сердаки. Ці, шо з шерсті. Були сердакі такі з сукна роб
лені. З сукна просто шиті. Були, вишивали так куточ‑
ками. Були зав’язки такі з гуглами такими. Гугли такі
були. Чоловічій сердак був... Стоячка така тут була.
А жіночий був простий такий сердак. Та й були ру
кавники такі з овець, шили. Такі з рукавами. Це такі,
як наши тепер дубльонкі, кажуть. Оце такі рукавники
були. З шкіри, шерсть там внизу. Тут зверхи вибивали
та вишивали... Були кушнірі такі, шо робили це. Люди
всьо уміли тоді робити, то фабрик не було. То кожний
тримав собі вівці. Кожний вівцю собі заріже, виробе,
а за шиттє я вже не знаю, шо там брали. Постоли такі
з шкіри свинячої робили та й устушкі, та й капці, та й
так намотували на ноги.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГу  Виготовлення тканини. То по‑
лотно ткали. Та й витчут, та й постелют на землю, та
як сонце гріє – водов поливают. Поліли водов, висох
ло, знов полили. Доти треба поливати, доки воно не
побеліє від сонця. Та потом аж відтак то збирают,
скочують докупи. А потом як воно вже біленьке таке,
тогди уже виют сорочки. Уже рубают собі по розмірах,
яку кому сорочку сшити: малу, велику. Бо то діти єсть,
старі... Шили в кожній родині, це жінки вміли. Жінка
мала це в хаті вміти зробити. Єк напрєсти... Ткати –
всі не ткали. Були собі в селі ткалі такі, шо ткалі. [Вер‑
стати] робили та й ткали. Усі не ткали, а прєсти – усі
прєли. Бо мусили прєсти.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Як жінки укладали волос‑
ся?] Та то переважно жінки собі заплітали, бо ніхто
не ходив підстрижений. Заплітали коси. Тут одну, тут
і так колом складала на голові, так, знаєте, як обруч.
Та й на то завів хустку, та й така файна жінка. Голова
дуже файна. Та й собі завіт хустков. Та й так у церкву
ходила. [Які головні убори носили чоловіки?] Капелю
хи. Борщивки. Кресаня така, шо тоже вишитa. Та й тут
ще китиці такі. Файні борщивки. Брали навіть з птиці,
певно, такі були в лісі, перетки такі переливалися. «Го‑
тур» називався. І ці готури клали за ту борщивку, тут
така стрічечка була, за цю стрічку. На свята [одягали
«борщивки»]. Повсякденні такі прості шапки носили.
А це так на свята.

ПРИКРАСИ  Намисто. А були такі згарди. Королі то ті
були. То пацірки такі, «згарда» називалися. Це такі мо‑
нети різні. Це монети такі давні, шо потому ходили,
хотіли скупляти в музей. Польські, австрійські такі
давні монети. Це всьо так до ланцюжка. То колись на‑
тягали. Та й то-то випуцуют, шоб бліщєло. Воно так
блістіло, так пасували жінки. Воно срібло було. Дуже
великої проби. Та й пацірки ще купували, такі блис
кавкі. То тоже блищілись отак. Повну шію начипают.
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

с. Голови
Записала М. Курінна 23 липня 2012 р.
у с. Голови Верховинського р‑ну Івано-Франківської обл.
від Черленюк Анастасії Іванівни, 1921 р. н.,
та Янюк Параски Дмитрівни, 1931 р. н.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Середина ХХ ст.] Такє робили сукно з
овец. Прєлі туто вовну, та то тоже ткали та й робили
такє сукно, називалось. Та з того шили сердакі такі. То
давно не було такого, як тепер. [Що ще одягали взим‑
ку?] Та якійсь там кожух овечій. [Чи носили кептарі?]
Носили. Було, шо носили. З вівці там шили чи з бара‑
на. З молодого брали на обвод, а такє мусило бути з
старого. Бо то велико мало бути на кожух. А то такє
шили й не раз, вовна тота переросте, шо у молодо‑
го того ягняти, та ще й дуже молоде заріжуть, та то
недовге, а то ще файне було. А як десь переросте, то
«смушок» називали. То уже звисало звідси. Та то носи‑
ли всьо і тому радувались. І то не кожний мав.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГу  [Середина ХХ ст.] Виготовлення тканини. Це такій льон сіяли та й то вирощували.
Потом сушили та й то змнівали. То мнєли, то насіння
висипали, а то стелили та то так на землю розкладали.
Та й то собі там смагло тиждень чи два, та й пробуют.
Чи вже пусаємо повісмо, чи ні. [Що таке повісмо?]
Ади ніби з лену то, ну, то, шо прєдут. Та й так помнут.
Уже як пускає, то видко, шо йде полотно, то вже тог‑
ди збирали, сушили. Та такі терки були... Ой, як ми
тяжко то мали!.. Така була... Називали таку возницю,
шо як будило то-то такє... Такі патикі набиті, та й то
сушили той льон. Та й такі були терлиці. Такі пати‑
кі та й така вироблена... Такє, шо там терли отак... То
такє робли, поки зробиться такє повісмо файне. То ми
так потремо, але, йой, кілько ще роботи! Такі були...
Дергівка якась. То-то так дергали на тій дергівці ті по‑
вісма. Ту котра на кужилі, на ткані називалася... А це,
шо лишилось такє файне, то-то робили тоже з того, то
прєли на основу. То се називало «основа». То-то прєли
на основу, а то тим найдрімніша, то прєлі... Називало
ся «тканнє». Та й потом ще то мотати на такє мото‑
вило. Там у сук був вироблений... Та ще й існуют. Така
стіна велик[а] була, та й чіпи набиті, та то сновали,
шоб дійти, як вам сказать, до ткання. Ткати на верстат
той... Відтак то-то навівали на верстат та й витикали
полотно. Тоді то полотно треба було вліті, як погода,
вмочити, стілити десь на підберег, де сонце гріє... Та то
мочили, так то сохне, а потом знов поливаємо та знов
поливаємо. Так воно відбілювалось. Такє робилося бі‑
леньке. Та то раз у рік сорочка одному. То як сім’я, то
не гоєн багато зробити. То негоден то упрєсти тілько,
зробити тілько. Тєжко було.

вали. Було, шо по-гуцульські носилиси, а відтак зача‑
ли такі носити спідниці та й співанки клали, шо:
Мав чоловік корову та й телицу, продав на
дурницу,
Купив жінці панський мундур, шовковов
спідницю.
А жінка мундуру як дістала, перед вікна, перед

люстров стала,
Із хлопки се перебрала, на паню се вбрала.
[Так висміювали тих, хто не носив гуцульський одяг?]
Так, висміювали. Та запаскі самі робили, та пояси
носили.

ІМ

Ф

ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Такі мали виплетені панчо
хи з вовни та й капці сукнєні вишивали. Та й такі по
столи роблені фарбовані, та й такє. Це теляти різали,
свині різали. Шкіру тоту виробляли, пошкребчуть тот
та й тає робили... Ну, такі дубеленькі є... Та й то на‑
бирали, та й то варили, та у то закашували, закладали.
Та то робилося червоне, файне. Та й то виробляли по‑
столи. А з теляти ганіши постоли були. Теліче гладке
було... Ну, в обшем, це краще було. То красили якоус
фарбов чи дехто капці вишивали з сукна.

СОРОЧКА  [Середина ХХ ст.] Носили сорочкі вишиті з
вустовками такими та й з вишивками. Та й кожух ви‑
шитий. Кептарі вишиті носили. [Скільки в кожного
члена родини було сорочок?] Я мала по дві сорочці.
[Святкову й повсякденну?] Так. По дві-три мала. Так
шанували, такє виношували. Так то-то зашивал, як
робиться дірка. Боже мій, я як нагадаю, який статок
тепер, Боже! А ми так бідували. А одну сорочечку
мали, як називали, «на пролюді». Десь піти чи десь до
церкви. Та куда ми ходили, хіба лиш до церкви. [Самі
вишивали?] Шили. Це навчилася. Шилося. Це в мене
була, мені того хотілося, бо то красиво було, то вже го‑
норове. То так жили. Бог дал, шо інакше уже пришло,
можна вже було десь купити. Уже можна було шось
купити, якєсь полотно. Тоже не дуже такє файне, але
ми то тоже білили. Та то недорогє було, то ми вже по‑
більше мали.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС  [Середина ХХ ст.] Та й запас
ки дві – спереду та ззаду. Та й попружков заперезати.
Попружка – це такий роблений пас був. То ті дві за‑
пасци тім пасом ловили та й спереду фартух файний
купували. Та й отак. [Коли почали носити фабричний
одяг?] Недавно. Недавно ці спідниці. Та й то, смієлися,
хто уже в тих спідницях. Смієлися та й співанки спі‑

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Середина ХХ ст.] Хустка.
[Чи дівчата одягали хустки, коли виходили на вули‑
цю?] Ай, дівчата ходили. Навіть в церкву ходили ді‑
вчата. Так. Жінки вже були у хустках обов’язково.
Це зараз не можна навіть ходити без хустки... Кажут,
якшо жінка замужна, то не можна вже без хустки йти
в церкву. Тепер навіть, я у Харкові була, у мене там
дочка віддана, то навіть дівчатам кажут, шо не можна
іти в церкву без платка. Кажут, шо Матір Божа так
носила, шо не можна. Бог його знає, то, навєрно, так
говорят... А у нас тут ходят у церкву дівчата собі без
платків. А жінки вже тоже ходят без платків, але вже
священник сказав, шо в церкву у штанах і без хусткі
не можна іти жінці. Та вже ході в плаття[х] чи в спід‑
ницях. Бо тепер переважно в штанах, але в церкву не
можна. Кажут, шо так має бути, жінка має бути похо‑
жа на жінку, а не на мужика. [Чи могли дівчата ходи‑
ти без хусток?] Так. Ми без хусток ходили, а жінки –
в хустках. Носили хустки зимов, літом – ні. Носили
йов зимов. Ой, Госпідку, було так, шо із старої сороч‑
ки. Уже така десь була, шо вже всьо, тоже то носили...
Але було вже де купити. А було, шо й не було. [...] [Які
були зачіски в дівчат і жінок?] Жінки отак ходили, як
я тепер. Бо я по-старицькі собі... Отак коси зав’язуют.
А дівчатка запліталися у дві косиці. Та й тут спліта‑
ли. То називалося «вілички». Відси косочка та й відси,
а так має нижче, та й сплітали в одну. А ні, то собі так
висіли косички. Йо. Такє собі то було.
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траву, на сонці і починали водов поливати. Висиха‑
ло – знову поливали. Така була техніка, і після цього
таке ставало біле полотно. Сонечко вибирало. Потім
другої зими дівчина починали шити узори: уставки і
нагрудник.
СОРОЧКА  Це у нас є сорочки гуцульські різні. Гуцули
були досить прискіпливі до того, шо вони вишивають.
Бо це не лише орнамент, це був, можна сказати, так
званий оберіг. Наприклад, для чоловіка у сорочці
обов’яково мало бути дубове листя, бо для україн‑
ців дуб є символом мужності й сили. Так само для
гуцулів було це дубове листя. Для жінок переважно
вишивалося сонце. Ось таку сорочку, шоб молода ді‑
вчина могла собі вишити, треба було майже два рокі
[вишивати].

с. Замагора
Записала Ю. Буйських 7 липня 2012 р.
у с. Замагора Верховинського р‑ну
Івано-Франківської обл.
від Семенюк Анни Семенівни, 1935 р. н.
СОРОЧКА  [Заборони]. Нам колись єк треба було со‑
рочьку вижмакати, то не було, ни жмакали. Брали
сорочьку, стєгали, там вже як зносила си, як негарна,
котел, та й в котел у води, та й попелу, того, шо ватра
горит, тот мул, а не попіл. Та й того попілу, та й тогди
клало си на берфелу. Та й то варило си, та й те мете‑
ли вранці, та й те варили, те й отак йшли на потічки і
прали. Дотив прали, доків чиста вода не почюре. Та й
усе. [Якщо була кров на сорочці,] тоже то відварюва‑
лось. Котрі жінкі булі чесні, то не варили свою сорочь‑
ку з мущінськіми. Ти маєш дві сорочькі чи три сороці
чи маєш доньку щи, то ти собі варила окроме свої со‑
рочки, бо в тебе є всєкі сорочки – і криваві, і всєкі.
А мущінські окроме, бо... Або чужу сорочьку, та якби
ти прішла до мене, сусідка, те й сказала: «Та вивари
мині сорочьку!». То я твою сорочьку єк виварю, то на
тебе будет оці всі мої криви, всі – то так будеш плисти,
шо можеш і вмерти. «Переносювалася пола» – назива‑
ло си по-старовіцькі. А єк си прало пральником на по‑
тоці, на камені пральником, то єк усі треба було прати
і сорочку мущінську напослідку. А за того, шоби ти не
перидала полу на чуже... Та єк ти йшла прати, то тоже
мущинську першу сорочку мусила іспрати на тім ка‑
мені. Мущінску. А якшо ти би свою випрала сорочьку,
а друга жінка свою сорочку напослідку випрала, то-то
та пола си переноси або на ню, або на тебе. Такє, як пе‑
реведене було. За того так то си прало. Так це вже отак
хатні, домашні жінки, то могли собі сорочки докупи
варити. А чюжу сорочку приймети не можна, бо то та
жинка, шоби ти приймела її сорочку, може і вмерти,
і не було ніякого ліку. То, може, не то... А то так заве‑
ли си по-старовіцькі, то, може, якас слабість в людини
була, та кривотечія прішла, а то гадали, шо полу я тобі
перидала свою, та й ти за того та й вмерла. То не то,
то дурість. То богато було дурості. То була хвороба,
слабість, то ни знаєш, шо тибе могло... А то й кажут:
«Ей, а єкби була не випрала свою сорочьку, то було не
пішла кривотечєю». Ай, то-то були забобони. Бо то
лікарів не було, та й шо си хотіло, шо си стало, то-то
вже було ни раховано, шо це слабість, а це такє. Чі я
тибе зігнала з світу, а ти – мине, а то та другу, а тоді. То
дурниці були, такє.

Ф
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ПРИКРАСИ  [Середина ХХ ст.] Намисто. [Чи носили
прикраси?] Були. Пацірки та згарди, та всєкі. Пацір‑
ки – то була такі всєкі, як оце, видиш? Але всєкі є, всє‑
кіх кольорів. [Згарди – це що?] Монети. Ну, то гроші
такі давні були. То-то робили вушка, мужики якісь...
То сілили, такі пацірки ще купували. Та то-то файно.
А тепер нема тих згардів. Мало уже в кого є. То такі
були корони файненькі. То навіть були ще позолочоні
колись. Але то десь так межі люди пропалось. Були і
коралі. Перстень. Та і перстені носили. Персні були.
Це спеціально робили. У нас були такі, шо уміли ро‑
бить. Срібні якісь такі. Матеріали вони десь достава‑
ли. Та вони то-то вироблювали та й робили такі там
прикраси. [Персні були з камінцями?] Клали шось
там. Там ім’я могли робити... [Як вензель?] Так. Такє,
як серце вироблєли ще. Але були такі, шо лиш камін‑
чіки вкладали. Червоний чи синій, чи зелений. Відки
вони то мали... Та то-то робили. Купували дівчата, хто
мав змогу. Сережки. Когутки носили. Моя мама про‑
колювала вухо. Але так. Брала волосся та й таку ни‑
точку напрядала з того волосся, та й селіла у ту іглу.
Та й так, шо іглу протикала і витягала то волоссячко.
Та й то волоссячко туточки, то ті два кінчики воском
стулювала, та й доки се не загоїт там вухо, треба було
носити. А як загоїт це вухо, то собі знімали тогди і собі
клали, які хотіли, когуткі. [«Когутки» були золоті чи
прості?] Отакі були, ніби як позолочені. Були і прості,
лиш то їх називали з срібла. А це позолочені, це вже
за руських купляли. Робили, так. Де хто мав змогу, ще
робили. Було, шо і зароблили, було, шо у нас і у су‑
сідстві було. Там жив, шо робив це, ще й дарував, бо
хлопці були наші. Я була одна дівчина в сім’ї, то мені
давали, як по-дружесь з хлопцями... Бо давно не було,
як тепер знакомитися. Ой, Господи, як то перешло, на‑
віть і не знаю, як я вижила до цих років.

ІМ

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Середина ХХ ст.] Одяг у поховальному обряді. Дитинку одягали, наприклад, так,
як до одружання ще, то тепер убирають, як до свадь‑
би. Оце так, як робі свадьбу. Ну, та просто вбирають
файно дитину в біленьке та й хоронят так, бо тому шо
воно неодружене. У нас, це я знаю, як туда, убирают
гарненько, і воно вже собі так... А дівчину тоже при‑
бирают у такє, як свадєбне. Платячко такє біленьке та
й віночок якійсь на голову ставлят, і так хоронят.

с. Довгополе

Записала М. Курінна 25 липня 2012 р.
у с. Довгополе Верховинського р‑ну
Івано-Франківської обл.
від Копильчука Василя Юрійовича, 1987 р. н.,
та Маргаль Марії Михайлівни, 1960 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГу  Виготовлення тканини. Треба
було весною посіяти лен або коноплі, осінню його зі‑
брати... Потім ось таке тирло... Висухити ці снопи, по‑
терти ось так, то всьо перетерти. Після цього брали на
гребень то всьо перетерали, перечісували, після цьо‑
го починали прясти. Пряли переважно у говіння: від
Пилипівки до Святого вечора. Це цілу зиму. Лиш за
цілу зиму вона могла на таку сорочку напрясти. Після
цього ці нитки, шо вона напряла, давали ткалі, і ткаля
ткала полотно. І цілу весну, майже [д]о середини літа,
це полотно білили. Як вони білили? Розстелювали на
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

с. Ільці
Записала М. Курінна 21 липня 2012 р.
у с. Ільці Верховинського р‑ну Івано-Франківської обл.
від Дрислюка Івана Дмитровича, 1938 р. н.,
та Дрислюк (Палійчук) Параски Василівни, 1941 р. н.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Чоловічий]. А то кожухи були. То
кептарь. А рукавник – той, шо з рукавами. Але й то
«кожух», і то «кожух» називали. Але то кептарь, а то
рукавник. На кожухах єрованих у чоловіків була се‑
лінка, подібна до гердани, але маленька така. Отака
вишивочка і отакий кінчик. Це з пацьорок кольоро‑
вих. Це було на кожусі єрованим. Єрований кожух – це
був церковний кожух, безрукавка така. Як кептарь до‑
вгий, але він вишитий всіми кольорами.

ІМ

Ф

Е

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГу Виготовлення тканини. Оце,
наприклад, коли були толокі, всі сіяли лен, бо ви
роб’єли сорочки з льняного полотна. Це мусили жін‑
ки тонко уміти прєсти. Ну, і кожна господиня ста‑
ралася для свого чоловіка, для своїх дітей навчитися
тоненько прясти і робити тоненьке полотно, аби не
була кусуча сорочка. Це сіяли лен. Лен восени виби‑
вали, стелили на узбіччі коло хати, недалеко стелили
на землю тоненько. Це казали «класти смагнути лен».
Той, шо носіння, бо лен буває двойний. То шо насіння,
то мають такі колокольчики, то цей не брали для по‑
лотна. А той вискік... «Вискік» називали. Лен-вискік
спеціально вимикали, бо я ще пам’ятаю, малою до‑
помагала мамі цей лен і полоти, і брати. «Пішли лен
брати», наприклад. Набрали лен, постелили. Але він
висмажувався. Це і сонце, і дощ, і сонце, і дощ. Три
тижні так стоїть лен. Тогди йдут, його збирают, і жін‑
ки у нас були... На терлицях тели лен. Терлиця – це
отакої довжини дерев’яна дошка і зверхі ручка. І такє
поперек дерево. Цего лену брали, шо він висмаг. Він
уже такий, шо він колитси. То стебло, шо колется, ви‑
падало, «терник» називали, а лишиється у вас повісмо.
Бо це так у терлиці: це руков тягнут, а там товчется.
Тягнеться, товчеться, тягнеться, товчеться... І поламає
так оце стебло, то лишется лиш само... Ну, перше воно
повісмо, але ще не готове до полотна сорочкового.
І ще вибираються з него пустіше, лабате, а лишиється
саме дрібне. І то потому є така, шо кладут підпалю‑
ють, така піч, а зверхи лишками оброблена коробка.
І це повісмо кладут. А там кладут ватру, аби воно на
димі і на теплі висихало. Бо воно три тижні під доща‑
ми мокло, то воно такє вогкє. А як висохне, то берут
вже... Бо то ламанка-терлиця, а є терлиця, котра робі
саме повісмо. То оце називалася «толока». Вона йшла
до мене, ви йшли до мене... Десь сім жінок. Кожна
мала свою терлицю, на ці терлиці газда накладав букі.
Ця терлиця натягалася на бук, і кожна ставала, коли
файний погідний день – трут повісмо. «Сходимося, бо
трут повісмо...» Слухайте, як це йде. Лен стелила сама
собі газдиня. Але як приходили ламати, то це прихо‑
дила толока допомагати. Наприклад, якшо сім жінок
трут це все, зробили вже повісмо, висмикали, котре
лабате такє. Лабате йшло на міхі. Міхі ткали. Була ку‑
жівка дерев’єна така. Обмотували це повісмо навколо
кужівки, так файно облажували. Та й це згортали у
хустинку... Ну, наприклад, п’єть кужілів несли, вісім
кужелів несли. Несу я, наприклад, до вас, і ви за мі‑
сяць або півтора місяця маєте це спрєсти. [...] Сукна
вирб’єли, були спеціальні чоловіки, які мали не ступи,
а як це називаї... Робили сукна. Чері сукні – на серда‑
ки, білі – на хамаші.

собов. І сорочка поверх тузінок отак. Це брали одяг
цей. Ці тузінки були лише до церкви десь, на празник
якійсь... [Їх прикрашали?] Ну, не та як зараз – тут ши‑
рінка є... То було такє, як на мотузі, та як би у мене на
резинці. А то на мотузці було... Старі жінки носили
холошні. Це холошні були з білого сукна, м’ягкеньки.
Це називалося «холошні» у жінок. Лиш у мужиків ці
гачі були сюда, а у жінок – то лиш поотако-о. Короткі.
Тоже вони легко не ходили. А як морози, сніг... У тих
тузінках, а в холошнях, то є тоже сукно, шерстя. Та й
вона то надівала, та й ходила. То тепер уже всєкє такє
вибагают, шоб не гризло ноги. Запаска. Була запаска,
зроблена руками. Був фартушок спереді. Для церкви
був вишитий, у фалдочки, акуратний, а для хати був
собі просто припоясаний, шоби жінка не мастила у
сорочці поли. Передня пола, задня пола... Пояс [чо‑
ловічий]. Шкіряні. І були такі вибивані паси. Шкіря‑
ні. Вибитий, та як поцоркі оці, шо є... Кусочки металу.
Бляшкі такі всілякого кольору. Це прикрашали зверхи
шкіри. Були і полотняні, але полотняні такі рідко.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ Штани. [Розкажіть про гуцульські
штани.] Це були гачі. Так і називалаися – «гачі» або
«тузінки». Тузінки є десь тут у мене у шафі... Шо я уже
ходив у колядники. То кожний колядник, шо ходе в
колядники, має мати повностю форму гуцульську. Чо‑
боти, ці тузінки, ну під тузінким – це кальсони, само

ВЗУТТЯ Чоботи. [Яке взуття носили в селі?] Чоботи.
[Хто їх шив?] Сапожники, місцеві. [З якої шкіри?] Ви‑
робляли спеціально. Ну, називався «юхт». Юхтові чо‑
боти. Це просто з теляти шкіра. Були такі спеціальні
мужики, шо виробляли. А ні – то фабрики виробляли.
Кожний десь шукав, де міг урвати. [Жінки теж носи‑
ли юхтові чоботи?] Так. І ще у жінок кращі були, ніж
у мужиків. Бо ще на халявах сюда тоже пацьорками
цими вибивано було. Із боку так сюда. [Скільки ко‑
штували такі чоботи?] Ну, я це тоже не годен сказа‑
ти. Смотря які чоботи, бо то були всякі. На ті гроші
руські – п’ятсот рублів, залежало від чоботів. Черевики. [Яке ще було взуття?] Черевики жінки носили,
і чоловіки тоже, але більше чоботи, бо ті чоботи йшли
до тих тузінок, тузінки – поверх халяви. Це прикраса
така була. Постоли. Капці були. Капцюри тоже з шер‑
сті зроблено із овечої. Та й постоли зверхі. Ну, і стара‑
лися, тримали вивці, аби капчури виплести на ноги,
або панчох тогли, або шось такого не було поправді.
Штуци були від котиків до підколіна плетені. Та як
тепер у нас гольфікі єсть або гетри. Виплітали аж на
коліно, шоб було тепло, а сюда [вище] було всяко. І не
було. І такє було. А, кажуть, почервонили стегна – мо‑
лодиця така моцна! Почервонили від морозу.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ Дівчина, як навіть така,
шо зараз до відданя, до шлюбу, – заплітали «у вілки».
«Вілки» називалиси. Це проділ має бути зроблений
веретеном. Веретено – це шо прядка пряде. Веретеном
вироб’єли, аби проділ був рівненький. Звідси волосся
і звідси, і так аж до потилиці. І брали плели цю сторо‑
ну, прив’єзували на половині. А відтак плели цю сто‑
рону і на половині сплітали. Це називалися «у вілки».
Це дівча йшла до церкви без хустки, але вона мала
бути «у вілки» заплетена. О, це газдівська дівка! [Оби‑
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дітям. У нас був у селі чоловік Гаспарович. Хромий,
латав горшки, підбивав обув і пробивав вуха дітям.
Навіть міг і кульчик цей поремонтувати, якщо треба.
Я прихожу до него, аби він мені пробив вуха. А бою‑
ся – гину боюся. А він тогди бере барабулю, обчистив
барабулю, перетинає на половини та й підкладає бара‑
булю під вухо. Та й має грубу іглу. В що він вмочував,
я не знаю, бо я знаю з овтрахи, шо має боліти... Я коли,
наприклад, проколювала дітям, я в одеколон пхала,
а він ні в що не пхав. Як потис мені туда, я лише почу‑
ла – «хрусть». Всьо. Ігла в него в руках, а вухо пробите.
А сльози де вже були та й вже нема сльоз. Робили з
воску ниточку. Хто не мав кульчиків, таку сукану ни‑
точку – на ниточці віск. [Волосся не протягували?] Ні.
Я знаю, шо воскову нитку. Та й збоку затиснут, та й з
восковим ходив, доки не набули когутків. Перстень.
[Чи носили жінки персні?] Ну, які вже у кого – срібні,
золотих, можу сказати, в наші часи, навіть коли мама
дівочила, не було. А срібний, знаю, шо мама мала пер
стень. Навіть подарував мамі мадяр. Коли мадяри
були у війну, у нас жили в хоромах. По одній стороні
спали, по другій, не можна було пройти... То майтер
був якійсь, шо умів плескати... Був з Закарпаття, шо
їхали наші туда, переказував: чи жиют Палійчуки, чи
не жиют? Бо я Палійчуці робив перстень. То знаю, шо
мама носила такий срібний, шо він ніколи не чорнів,
і палець не чорнів. Люлька. Колись на Гуцульщині ку‑
рили і чоловіки, і жінки навіть. Чоловіки переважно,
але курили і жінки. Якщо жінки були акуратні, щоб не
казали, шо від нас чути димом, перед чоловіком своїм
щоб не відчувався дим... Курили люльку навіть у моло‑
дих роках. Люлька була мосіндзова. Мосіндзова – це
та як би вимова по-польські... Мосіж – це був якійсь
такий метал. Мосіжний. Шо паски вибивали. Цвічки
в постоли вкладали мосіжові. Це було білого кольо‑
ру. Якщо його шорстяним напуцувати, старим капцем
або чим... Воно дуже блестіло. І от така була люлька.
Кришечка така була на ній, шо, наприклад, набила там
тютюну, підпалила, закрила. І через трубку лишилася
вся нечистота ця, воно не падало на груди, а кришечка
така була, шо димок виходив туда. І ця люлька – це
дуже було файне.
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дві коси сплітали в одну косу?] Так. Над потилецей.
Ну, «у хвостики» – це, казали, запліталися жиденята.
[У які «хвостики»?] Ну, звідси і звідси, шо звисає по
вухах. Казали: «А, жиденята пішли», – бо «у вілки» не
заплетени. А діти ходили в школу і одне других драз‑
нили. Вже як замужна жінка, то вона ще вище мала
на голові. Це вже називали «по-жіночому заплете‑
на». Отут ще вище, як вілки, і мусило обкручувати.
Зав’язували тут. І це вже коли хустку завязувала, то
дві гульці було видко, ніби ріжки росли. Я то заплі‑
тані, як заміж вийшла – ніколи не заплітала. А мама
моя ще і по сьогодні так – хоче то заплісти, аби обкру‑
тити, – уже німа шо. А у мами до землі волосся було
колись. [Догляд за волоссям]. [Як раніше доглядали
за волоссям?] Майже у кожній хаті квасили буряки.
І з квашених бураків, з бужениці варили борщ. Це був
гуцульський борщ. І борщ зберігали. Буряки виїда‑
ли, а борщ переливали у якусь флягу. Зверхі ставала
услуга – така смужка біла. Її знімали і у теплу воду,
у миску, як хочете мити голову. Сипали цього борщу
з червоних буряків чи з білих. Але переважно з чер‑
воних, бо у нас білі появилися, як колгоспи прийшли.
А раньше такі червоні столові буракі. То у теплу воду
сипали борщу, а він дуже гострий, і від цего волос не
ліз, не сікся і добре розчісувався. Добре вимивався.
Ото є тепер, шо оцту сиплют. А це був борщ. Хочу вам
сказати, шо мені було років п’ять, мама на жовтуху
[захворіла], лежала у Косівській лікарні. Прийшла су‑
сідка, а дєдя каже: «Катерина, помий дитині голову...».
А була в хаті макитра – миска така велика від ніг до
голови. А та Катерина така якась була... Взяла ту ма‑
китру, всипала туда води теплої, «бах» – туда борщу.
А я – вона в крові миє мене! Я кров виділа, як свиню
різали. Я гвалтую, а вона мене миє! «Пхай, дівчина, го‑
лову, пхай голову!» – «У макитрі, – кажу, – мама пше‑
ницю дає». То отак я пригадую, як мені у борщі голову
мили. Десь років мені п’ять було.

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ Намисто. У нас на Гу‑
цульщині ковалі, які робили тонку роботу, робили
згарди. Згарди – з залізних грошей, на яких був зо‑
бражений Франс-Йосиф. Оце мама мала згарду. То
се називала «згарда велика». Були великі гроші і малі.
Грейцарі були. Грейцарі більші. То це ковалі нарощу‑
вали вушка такі та й це селили на добру нитку, та й
клали ці згарди на шею. Та й селінки. Селінки селили
собі з кольорових пацьорочок. Навіть діду наш Кузь‑
ма селінки селів. Навіть робив не чоловічу роботу. Ко‑
рову доїти не умів, а силінку селів. Ну, та й це йшли
пацьорки. «Нижка поцьорок» називалась. Нижка – це
значить один пробіжок. Це були червоні пацьорки, ві‑
сімнижкові. То вже як поклали червоні пацьорки, по‑
клали згарду та й селінку. Це вже доста було навіть для
княгині, яка іде до церкви брати шлюб. Гердана – це
вже пішло... Селінка з кольорових пацьорок, але воно
вже йде на довгій мотузці і воно іде як такими шпі‑
цами, а селінка акуратно кругленька, яка прилягає до
шиї. Ця тоже прилягає, але ця вже довша. Вже та як би
геть нагрудник у сорочці вишитий. [Коралі носили?]
Коралі – це гроші, «згарди» називали. Корони. Най‑
більші гроші були за Австро-Угорщини – це корони.
«Корона» називаласи. Там тоже було зображення чи
царя, чи цариці. Ну, та як тепер на грошах наших лю‑
дей видатних. Сережки. [Носили] когутки. [Як про‑
колювали вуха?] Це я вам скажу, бо я проколювала

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–50-ті роки ХХ ст.] [Ваша
мати ткала?] І сорочку шила. [Скільки у Вас було со‑
рочок, коли були малим?] Як дві-три було, то щєсті.
Ця, шо до школи ходив, то до школи ходив. Штани –
то тоже з такого полотна в мене білі, шили мені. То як
ходив в школу. Мама сшила мені з такого полотна, як
є тепер в нас сорочки гуцульські вишивані. То з такого
полотна мені і штани сшили. Мама не вишивала. Уже
сестра Гануся, ця старша, та й Дуся, тоже сестра, та
вже вишивала і на машині шила. І плаття шила, і всьо.
[Нитками яких кольорів вишивали сорочки?] Вся‑
кі. Хто шо вмів і як умів. Той такий колір, той такий
колір. [...] Це не так, як ми тепер обуваємо дітей. А я
ходив у постолах. Шкіряні. Були даже із гуми. Із цієї
камери, із машини. Був у нас такий, називавси... У Бе‑
режниці був млин, він у тому млині молов і робив оці з
гуми постоли. Сестри син найшов той постіл і сказав,
шо оцей постіл я буду тримати, поки в мене діти не
виростуть, аби вони розуміли, в чім ходили наші діда
та й баби. То він вже п’єть років як помер, то я вже не
знаю, де є той постіл, схований чи ні, на пам’ять... А тут
сорочка така роблена із грубого домашнего полотна.

213

www.etnolog.org.ua

214

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ваю, бо не вижу після операції, забрало зір, негодна...
Аж плач бере, як вижу, як хтось шиє, а я не можу... Бо
любила дуже шить. Я шила і низинку, і хрестом шила.
Просто сама від себе навчилася шить. Біда заставила
усьо. Та чоловіки тоже носили роблені сорочки, так як
жінки. Лиш сорочка коротше.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС Штани. Гачі сукнєні шили.
Штани. Так, вони се називали «гачі». Волосінки – це
тоже з сукна. Таке саме, як гачі, але гача – проста,
а волосіники – це празднічні. [Як їх збирали на та‑
лії?] А там на шнурку. [Ширінка була?] Була. Шили.
Це вручну. Ну, то давно «розперка» се називала. Вже
за руських були кальсони. А то се «портки» назива‑
ли. Та ще й холошні робили з сукна. А холошня тоже...
Ото зараз як... Оце холошню натягали аж отак, осуда,
до живота. Тут підв’язували і так ходили. Пояс. Та й
паски.Мужики се пасками заперізували. Паски були
такі роблені, шкіряні, з телячої [шкіри]. Прикрашали
[їх]. Були такі люди, шо вміли це вироб’єті. Вироб’єли,
вибивали. «Бакун» то се називало. Бакунтові такі,
файні. Так то се називало «вибиті». Пас такий гоно‑
ровий має буть.
ВЗУТТЯ Носили онучі мужики, постоли так само. А від‑
так уже черевики, чоботи. Постоли носили з свин‑
ської, з телячої [шкіри]. А [жінки] на ногах носили по‑
столи, капці. Панточохи вже так се явило, а так се не
було. «Штуци» називали. [«Штуци» – це як панчохи?]
Так. Тоже прєлі тоненько і так виплітали їх. [Якої вони
були довжини?] То як хто хотів. Було так, було так.
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І светри плели від овец з вовни. Десь у мене був такий
гуцульский плетений. Свитер був плетений з єгнєт із
нитки. Нитка ця була, коли єгня пострижеш. А руно
було, коли стару овцу пострижеш. Звичайно, шо руно
було жорстке. А нитка була м’ягенька. [Як одягалася
Ваша мати?] Мама жила при Польщі. В [19]38 році ви‑
йшла заміж. На ній спідниці не було надінено. Ніколи.
Це спідниця вже прийшла при радянських часах. Це
ходила в запасці, була сорочка надінена біла з отого
льону ручної роботи. Повинна бути випрана, чистень‑
ка. Це кожна господиня старалася, шоб не осуджував
її чоловік, або дівчат хлопці. То вже як казали «грязну‑
ля», то вже такє... Мусила вшити сорочку іглов рука‑
ми, бо машин тогди у кого було, у кого не було. У нас,
наприклад, була машинка «Зінгер». Мама ще шила на
тому «Зінгері», але той «Зігнгер» німецький у воєнні
часи був закопаний в землі. Бо він би був «поплив».
Уже в [19]50-ті роки дєдя «Зінгер» викопав з землі
та й... А доти було неможливо. Уже мама шила сороч‑
ки на машині. [Догляд за одягом]. [Як прали одяг?]
Як не було порошка, обов’язково кожна господиня
мала мати буковий попіл. А бук у нас росте у Карпатах
у Бистриці дуже. Дуже того знаю, шо там було... Одна
жінка, я забула, як се називала... Вона приносила мамі
того попілу. Білий. І це зварєт у кітлі. У котел висипає,
вода кипит. Вода поварится з цим попілом, знімают,
вистужуют, попіл сяде осадком. А оця вода була пре‑
красна запашна для білизни. Отак пралися всі сороч‑
ки свої роботи, шо це було біле-білосніжне. На річці
[полоскали]. Обов’яково. В кого криниця біля хаті,
в кого ріка близько.

Записала М. Курінна в липні 2012 р. у с. Яблуниця
Верховинського р‑ну Івано-Франківської обл.
від Рубоняк Василини Власівни, 1937 р. н.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ Шапка. На голові тоже
носили щіпки такі плетені. Із ніток хлопи носили. Ро
готівки такі носили – шапка така рогата, з двома рога‑
ми так догори. [Бараняча?] Так. І потом вже капелюхи
носили. Борщівки. Ну, а шапка руська знаєте яка була?
Кубанка. [Чим прикрашали «борщівку»?] Нітки такі
раньчє собі уручну прєлі з овець і купували краску,
і красили собі у різні краски, і тім вишивали. Блиску‑
чі прикраси то вже пізніше, бо раньчє не було такого.
А відтак уже явилося все за руських. Було сухозолоти
давно. Прикрашували тім. Хустка. [Які головні убори
носили жінки?] Хустки. А дівчата тоже узимі носили
хустки, а літом ходили без хусток. [Зачіски дівочі]. За‑
плітали волос собі файно. Тут, «у вилочки». [Дві коси
було в дівчат?] Так, дві. У жінок тоже так. Отако їх
складали, як оце зараз я їх складаю. В одну косу скла‑
дають і так заплітають. Я так по-давньому собі запле‑
тена. Просто у дві коси заплітали і складали, та й і все.
Це по-давньому. Пробір вправо носили, так само, як
у мене.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГу  Виготовлення тканини. Шила,
не ткала. Шила, плела, пряла. [Як пряли?] А така ку‑
жівка. Такий патійок, а на патійку такий кружечок.
Там надівався кужіль... Це сіяли лен, пололи, потом
його вибирали, стирали, стелили на поле. На дощі
він мав смагнути. Сонце і дощ поде... Це називало‑
ся, шо він смаг. Потом возниці такі були, там сушили
це предиво. Терли. Були терлиці такі на потиках. І ту
терлицю на ти потики отак натягали, і з того предива
потом усе робили. Сорочки шили, все робили. Пре‑
ли... Чи повисмо виморгували на тому... І так прели
цей кужіль, і з того робили полотно, і шили сорочки.
[Чи вишивали?] Сама вишивала, а зараз вже не виши‑

ПРИКРАСИ  Прикраси були... Пацюрки... На шию клали.
Згарди були. Селінки були. З пацюрок дрібненьких та‑
ких. Файні були. Видиш, у мене ще і зараз. А то такі
були монети. Залізні. Та й докладали до них вушка,
і поміж то, поза кожний упачок пацірку таку велику...
На ниточку селили або на жилочку, і така була згар‑
да. Така велика. [Як робили «вушка»?] Приварювали.
А то були такі майстри, шо вони робили ці згарди.
Сережки. Носили когутки. Прості такі. Калачики
були. З камінцями давно не було таких. Я не запам’я
тала їх. А потом уже всякі були. Перстень. Перстені
на пальці були. Такі гарні, вироблені. І з камінцями.
Кольорові булі всякі такі дрібні. Дрібонькі, дрібонь‑
кі, дрібонькі... [Проколювання вух]. Кроїли бараболю.

ІМ

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Він
[молодий] мав манту з сірого сукна, а вона [молода] –
гуглю. Із білого сукна та й вишита суда. Файне такє
було для княгині. Не кожна княгиня це мала убран‑
ня. Між іншим, як сватався парубок до дівки, то дів
ка не мала права його обсмієти, шо я за тебе не йду.
Казали лише старі батьки, шо треба рубати дерево
проти дерева. А дівка не мала казати, шо я за тебе не
піду. Прийшов сватати мою бабцю Миклащук якийсь.
Прийшов в старости, а мама була з Бойчукових, з та‑
кої заможної сім’ї. То сказала: «Михайлику, вибачай,
бо мені ще манту не шили...». Гугля уже була, але кнєзь
не підходив.

с. Яблуниця
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Пластинку барабулі сирої прикладали відси до вуха,
але тугонько. А відси голочков наскрізь протикали.
[Чим дезінфікували цю голку?] Нічим. Голка чиста
завжди стоїть у голничку. Це у нас такі голнички ро‑
били з коров’ячої шерсті. Такій клубочок зів’ют і там
собі голочки накладали. Голка має бути не ржева, вона
має бути чистесенька, і так пробивали вушко. А во‑
лосся рубали з голови... Отак з коси рубали волоссяч‑
ко і вушко просилювали, і протягали наскрізь, аби
вушко, доки не загоїться, не заростало. А потом уже
єк кульчики клали, та воском волоссячко заліп’ювали.
І це коли вже ушко гесь си загоїло, шо вже німа нічо‑
го, тоді витягали волоссячко, а закладали кульчики.
Отако. Це давно та й зараз проколюють так. У нас на
Гуцульщині так.

с. Бабин
Записав В. Щибря 18 липня 2016 р.
у с. Бабин Косівського р‑ну Івано-Франківської обл.
від Гелетюк Марії Петрівни, 1959 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГу  Виготовлення тканини. [Із чого ви‑
готовляли полотно?] Коноплі сіяли в нас, з конопель,
так. Коноплі та й вироб’єли з цего полотно, були тоті
якіс такі, шо терли ті коноплі та й робили полотно. [До
яких років це було?] Та, напевно, дес до війни цеї ві‑
тчизняної, потому вже цього не було. Я пам’ятаю, шо
в діда, мого предіда, був щі столец ікийс такий, шо на
тім терли коноплі, щі було, але моя мама це не робили
вже, ні. То вже дес... Було давніше... Бамбукове було
полотно, я не знаю, де діставали. Та, певно, дес їхали,
я знаю, бо в мене сорочки були, мама каже «бамбу‑
кове», казали «бамбукове полотно». [Бавовняне?] Так.
[З купованих ниток?] Так, з купованих, ну я не знаю,
де вже їх купували, але так, шо було. [Яке завширшки
полотно ткали?] Ткали широке, дес сімдесять санти‑
метрів. Ні, є сімдесять сантиметрів, ну так, шо сороч‑
ки шили з двох півок, не з трьох, таке.

Е

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [50‑ті роки ХХ ст.] [Який рані‑
ше був одяг у жінок?] Була запаска, фартух, сорочка...
[Довга сорочка?] Довга. І зараз я собі довгі сорочки
шию. І така запаска, попружка, спереду фартух такий.
[Попружка – це пас?] Так. Але роблений. Вовняний.
А зимою були куртки із сукна. Вона з сукна шилася.
Сукно тоже робили вручну із вовни. Куфайки були,
сердаки були. Сердаки тоже сукняні. Вишиті. Гарні
були. Кожухи були з поясом. «Юровані» називалися.
С поясом чи юровані. Зубці такі були, та й тому він
був юрований. А тепер ми мудріші, тому називається
«з поясом». Так давно називали. Зараз вже з поясом
кожух се називаї. У мене є і зараз кожушок. Кептари
тоже мужики носили. І киженьки. Шкіряні.

Косівський район

Ф

СОРОЧКА  [Середина ХХ ст. – початок ХХІ ст.] [Жіноча
сорочка була довга?] Так. Давно було суцільне, тепер
уже шиют окремо підтичку, а давно було суцільне, та‑
кого не було, я не пам’ятаю, шоби була підтичка. [Як
у вас по-місцевому називаються частини сорочки?]
Та рукав сомо собов, це дуди, прошивка, нагрудники
та й вуставки у жіночій сорочці, ну, і всьо. Це цирка
по долині була – в жіночих сорочках робили та й на
чоловічих дес робили, тому шо давно поверхи були
сорочки, то робили на чоловічій тоже, у нас казали
«цирки». [Це такий вид мережки?] Так, вид мережки.
[Які техніки вишивки найдавніші?] Та низіне, низин‑
ка, хрестик та й всьо, то було по-різному. Вибиване
було. Шо то щі було? Заглідне. Так як у мене, то вже в
кінці 1970‑х уже був бісер, уже в мене була рукавівка.
Та я пам’ятаю, шо в мами була сорочка бісером давно,
таки навіть я ту сорочку вижу перед себе, бо є ще та
сорочка, може, поховали – я не знаю, але шо такий бі‑
сер не такий, як потім був, шо в мами була з бісером
сорочка, шо це десь ще давніше було. [Як вона була
вишита?] Вуставки є, але не такі – призбірка, просто
лиш тут ушито і тут кант на ниї. Так, кант і тако, у нас
кажут «викроєна». [Чи раніше вшивали клини по бо‑
ках до сорочки?] Ну аякже! Це обов’язково. [Коли їх
перестали шити з клинами?] У даний чєс. Уже таке
сучасне, молоді того не хотє, шиют пряме або борше
всего підтичку шиют, та й вже таке не шиют, а давно,
то без клина сорочка, таки я знаю, в мене не було со‑
рочки без клина... Це була алтиця. Тепер це не роб’ї,
тепер це не шиют, а давно це було, та не так давно, але
давно це обов’язково. [Чим відрізняються сорочка й
«рукавівка»?] Сорочка – це сорочка, це лиш ушити
клепак, як у нас кажут, та й вуставку, але вуставкані
така, ну, собі пряма. Клепак – це на рукавах, ну, так,
як дуда, а це широке. Це «клепак» у нас називається.
І це на рукаві шито, але воно не дуда, а більше ви‑
шито. А рукавівка – то цілий рукав ушитий, і тут ви‑
кроєно, тут канти на шиї. [Сорочки з пацьорками по‑
ширилися з Буковини?] Так. Я пам’ятаю, так як мені

Городенківський
район
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с. Вербівці

Записав М. Паньків у лютому 1985 р.
у с. Вербівці Городенківського р‑ну
Івано‑Франківської обл.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [80‑ті роки ХХ ст.] Одяг у поховальному обряді. Одягають покійника у нове. Старші
люди старають одяг напередодні і зберігають цей одяг
«до смерті». Найчастіше це місцевий національний
одяг. Жінок одягають у народний одяг, чоловіків –
в чорний костюм, вишиту сорочку. Інтелігентів одяга‑
ють у білу сорочку і краватку. Так, Марчука Олексія
Прокоповича, який жив у Городенці і працював служ‑
бовцем, поховали у білій сорочці з краваткою і в па‑
радному костюмі. Остафійчуку Юрію Миколайовичу,
1937 р. н., одруженому, поставили годинник, перстень
золотий, хоч він його ніколи не носив. Його спеціаль‑
но купили. Семенчуку Іванові Олексійовичу – годин‑
ник і капелюх, якого він любив. Старшим людям теж
ставлять перстені, але не золоті. Одружених [жінок]
зав’язували великою хусткою з тороками. Колись
зав’язували у перемітку: так, як жінка була зав’язана
другого дня весілля. Дівчат хоронили у рукав’янках,
релінових спідницях, віночку. [...] Після смерті роди‑
ча сім’я перебуває у жалобі. Чоловіки всі три дні не
голяться, ходять без шапки, навіть зимою. Жінки но‑
сять темний одяг. Розповідають, що як колись ходили
жінки в перемітках, то кінці їх опускали на грудях, за‑
мість того, щоб були на плечах.
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шила мама, то їхали у Чернівці, купували пацьорок.
Пацьорки були не такі, як тепер, і шили. Мама сама
шила, але богато відтів наймали, туда в Буковині спо‑
чєтку, туда з Буковини шили суда до нас у село. Кому
траба, то туда йшли наймати. А потому з чісом воно...
Вже сами люди зачєли шити, жінки, та й так то пере‑
йшло, але відтів пішло, так, з Буковини. [Які зміни
відбувалися в крої та оздобленні сорочок?] Та це було
спочатку там мої, як каже, молодості, то таки сімдесєті
роки [1970‑ті рр.], то вузенькі сорочки були, такі ви‑
кроєночки шили на два пальці вишиття, такі вузенькі.
Були й ці з вуставков, з призбірков, то це були ці такі
сорочки – дуда, а потому чимраз ширше, чимраз ви‑
думували різні узори. Давно таке не було. Та й тепер
уже, то вже це зовсім інакше. Та й так було. У нас на
ту сорочку, шо з вуставками, таку з дудами, з прошив‑
кою, казали, жіночу, «слутєнка». «Слутєнка» – так си
називали. «Натягає слутєнку» – так казали. А пото‑
му, це вже і тепер, шиют такі слутєнки, але сучасні і
більше з бісером, більше таке, але шо вузенькі були.
Я пам’ятаю, то давно мало бути: дівчина мала мати со‑
рок сорочок, як віддавалася, але то такі були сороч‑
ки... На правду, в мене не було сорок, але в мої тітки,
в тети, було сорок сорочок, то то такі на палец, на два
пальці, з хрестиками, низіне вузеньке таке, таке шили,
ну таке не було в моді. Полотно своє, саморобне та й
потому вже це таке було, а тепер уже, уже потому в
вісімдисєті роки [1980-ті рр.], то вже вишумовували
ширші узори, але тоже низіне було та й хрестик, та й
таке. [Чи поєднували нитки й бісер?] Та ні. Один узір,
одна сорочка, шо шили. У нас називалас та сорочка
«посолена», шо шили нитками – то основне, а «со‑
лили» – та як, ну, зашивали бісером. Це називаласи
«посолена сорочка». [Які назви узорів низинкою Ви
знаєте?] «З головами». Щі навіть була подушка у мене
вшита, такі «косички» були, «з клевцями» щі казали.
[Які сорочки носили чоловіки?] Давно носили повер‑
хи сорочку. Та-таки руками шили, були й ці алтиці,
були й клини. Та й дуди, прошивка – це було собі. На‑
грудники – так, лиш давно шили вузеньке, але були
всєкі узори такі файненькі. Я знаю, давно мий предід
ходив у білій, білим по білому шито. Баба вшиє дідові
сорочку руками та й там ушиє білим, білими нитками,
такий узорець, та й це таке було вузеньке. А пазуху
не шила. Ну, може, дес дід мав таке, та мав-таки, як
дід ходив до церкви... Але ж такі на будьдень, то лиш
прошивка та й дуди, та й шінки, та й тут пазуха роз‑
порена, аби голова лізла, та й всьо. По низу робили
цирку на таких празничних, а на таких, то не було, аби
зарубив та й всьо. На таких, шо ході коло хати, а на
такій май... Та ремінь, бо це поверхи, то це мав бути
ремінь такий май... Як дес иде, то кращий, а як то, не
знаю, мій дід очкуром зав’єзував сорочку коло хати...

а давно у меї мами, давно щі дід, дід був майстер та
й робив хати давно, то заробляв так, шо заробляв ту
запаску, шо мама мала запаски до вінчання (вона він‑
чалася в пітдесять сьомому [1957 р.]), то чорні. Пряли,
у нас таки пряли, прєли такі та й з вовни, бо то не було
з чого таке. В нас тримали вівці та й собі сами це ро‑
били. Мама моя вміла прєсти так тоненько на запас‑
ки. [Запаски були з парчевою ниткою чи без неї?] Були
давніше без парчі, в меї баби були без парчі запаски.
Це були давні запаски. Я пам’ятаю, баба моя ходила
враз у запасці (баба вмерла десь у вісімдесят з чимось
році) і тоненький фартушок такий простий. Та й без
парчі. Баба мала запаски без парчі. [Коли перестали
прясти вовну, то з чого виготовляли запаски?] Ну, та
з крилону, так, тепер з крилону, може, й якась є там
нитка, може, й є спеціальна нитка, але не знаю. Мені
си здає, шо з крилону, а може, ні. [Як робили запас‑
ки?] Снуритси, снур такий є. Ну, це собі ткаля тче
запаску, є друга жінка – спеціально яка снурит, то в
нас називаєси «снурит запаски», такий навколо вона
плете снур та й пришиває його до запаски спеціально
собі до цего. В нас одна жінка така є, шо вона це ро‑
бит. Штани. Ну такі – «гачі» називалиси. Це руками
шили, я знаю, шо баба моя шила дідові гачі такі икіс
там. Та й тут такі робили: так як на пасок такі вушка,
та й там «просилювали очкури», як у нас казали, та
й цим зав’єзували гачі, та й так ходили. З сукна. «Во
лосінки» казали, їк у нас кажут – «жілили». Такі були
грубі та й волосінки. [Чи носили полотняні штани?]
А то казали «портіниці». Пояс. [Чим жінки підперізу‑
вали запаски?] Попрожков. У нас кажут «попружка».
[Які найдавніші були?] Ну, та такі з вовни та й дуже,
не дуже широкі, вузькі такі. Вузкі, так я пам’ятаю, то
вужчі. Потому вже були ширші та й таке, смугасті.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [50–80‑ті роки ХХ ст.] [Що
одягала жінка?] Полотняну сорочку, потому іде за
паска, це коли давно було, ну, запаска, папружка.
Якшо празник такий який, то дві запасці, потому вже
були фартухи, фартух напереді. [Коли почали носи‑
ти фартухи?] Я це не годна сказати. Знаю, шо десь у
п’ятдесятих роках [1950-ті рр.] моя мама вже у фартусі
ходила. [Якого кольору були запаски?] Чорні і червоні
темні, такі зелені – ні, то вже потому увійшли. Була у
мої мами зелена... [Коли поширилися зелені, сині за‑
паски?] Ну, це вже дес пітдесяті [1950-ті рр.], отуда,

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  Кептар. [Які кептарі носили у Ва‑
шому селі?] У нас кажуть «кожушина», а на таку сук‑
нєну – «кожушинка». Шита нитками, на жінок сукнє‑
ні такі давно шили хрестиком, то було кожушинка,
а така груба з вовни, ади з шкіри з барана, то кожуши‑
на, так. Щі «горіска» казали, «горіска кожушина» – на
чоловіків, та то й жінки були в цих горіских кожуши‑
нах, давно-давно.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Сардак. Ходили в кожушинах грубших,
потому вже коли студінь, сардаки натігали давно, та
й взимі кожух, та й це така була. Та й кожушина, дав‑
но кожушина мала бути. [Чим відрізнялися жіночі й
чоловічі кожушини?] Розміром і трохи відрізнялиси.
Така проста кожушина була без узору, без нічого, про‑
сто собі смушок... На будень. А на свято, то вже шили
там узори, тоти раки та всєке там шили одіж, не було
інакшого. [Із чого виготовляли сардак?] З сукна, сук‑
но, та, певно, ткали сами, з чого то-то ткали. Ткали
та й шили сардаки, у нас були такі люди, шо це вміли
та й робили, та й то сардаків було пару у людей, бо я
знаю, шо такий в діда мого, то був сардак до церкви та
й сардак там туда піти, та й таке було, було цеї одежі.
[Чи була різниця між чоловічим і жіночим сардаком?]
Можливо, трошки була, бо більше може тих робили
шінок та ґуґульок тих, ґуґушок та й таке... [На жіно‑
чому?] Так. [Якого кольору були сардаки?] Чорного,
може, десь був червоний. [Які кожухи були найдавні‑
ші?] Та білі робили, білі кожухи такі вироб’єли та й
робили такі там якісь узори – такі до церкви, а такі
прості – такі собі шили простий кожух та й всьо, бо
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в тети була, помаранчева щі була, ну та й більше я шо
ш кольорів не пам’ятаю. Ні зелених, ні синіх – цего не
було. А потому зачєли уходити ці парчеві вже, ґураль
ка та вже ланц, та й це вже... [У яких роках з’явилися
«ґуральки»?] Та дес у сімдесятих [1970-ті рр.], так,
в сімдесєтих уже була ґуралька, дотів я не пам’ятаю,
якіс були давно, мама завивала мене в якіс отакі ці, так
як атласні оці такі були навіть з фриндзями. [Чи чули
Ви про «ческу фустку»?] Є ческа. Ческа була у меї тети,
дуже файна фустка була ческа. То дід робив навіть за
ту фустку, багато день робив за ту фустку. І один дід,
і другий за цу, шо в мами була, шо мама вінчєласи,
і в тети за ту ческу, то за гроші давно так не, більше
за роботу. За кожух дід робив мамі, за отаке, то таке
було. [Що потім ще з’явилося?] Потому «ланц», «лан
цаті» в нас казали. [Це японські?] Так. Ланцаті, а по‑
тому павунка. Ця мотелята та й білий край. Це тепер
на даний чєс наймодніша. [Як називаються маленькі
хустки, що зараз популярні?] «Дубелтівка». [З яких
років почали з’являтися «дубелтівки»?] Як я видда‑
валаси, то щі були ці парчеві маленькі, такі парчеві,
це були тоги повним ходом ці фустки. Ну, дубельтівка
дес потому, дес під кінець вісімдесєтих [1980-х рр.],
дес була по одній. Я знаю, шо першя була називалася
«малинка». Малинка – така фустка, то це дес було там.
Потому вни чим раз, та й тепер вже це усякі взори,
всяке-всєке. Це вже не годен навіть то запам’ятати.
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це було на будьдень. [Чи були раніше кожушини й ко‑
жухи «з раками»?] Були, то в меї баби був такий кожух
та й кожушина в меї баби була така. З раками. Навіть
поховали бабу в тій кожушині. Була та й в діда була,
бо це так давно робили. То вже потому, ну так, шо в
мого тата, то вже горіска була кожушина, а в дідів,
ще в бабів, то була ця з раками. [Коли почали шити
червоні кожухи?] Ну, та в меї мами вже був червоний
кожух. Таке, шо десь, напевно, вже після війни шили,
бо я пам’ятаю, шо в мами був червоний кожух. [Чи
нині шиють червоні кожухи?] Шиють. [Яка різниця
між сучасними й колишніми?] Вони осучаснені такі,
бирше такі, можна сказати, до талії шиті, а давні, то
такі. Знаю, мамин, то трошки так він розклєшонний
був до низу... Там різниця така незначна, але є. Шиют
тепер, шиют кожухи. Це модно йти до церкви у великі
свєта в кожусі. [...] [Чи відрізнялися жіночі сардаки й
кожухи від чоловічих?] Трошки відрізнялися. Кожу‑
хи були трошки резклешені, так чуть-чуть, в жінок
та й ковнір був інакший. [Чи зараз шиють чоловікам
кожухи?] Ні. Вже це давно чоловікам не шиють ніякі
кожухи, жінки щі шиют собі таке в даний момент для
моди, шоб показати, шо є кожух, а чоловіки... У мого
тата щі був кожух. [Червоних чоловічих кожухів не
було?] Ні. [Тільки білі?] Так. [На який бік загортають
кожух жінки й чоловіки?] Ні на який, то просто шиє‑
си на гачках отако, а давно у мами були такі різьблені
ґудзики на одному боці і на другому, і такими шнура‑
ми тако заволокували, такі спеціальні робили петлі.
І петля суда, і петля туда, і так зачіпали. Немає зна‑
чення, на який бік.

Ф

ПРИКРАСИ  Намисто. Пацьорки – це мали бути враз.
Пацьорки, щі ці ґердани такі робили, силіночки такі
на шию. Це було. Силіночка вузенька така, на шию її,
таки на саму шию, а ґердан такий широкий, уже так
на груди клалося... Були ікіс лускавки в нас, дуже були
в моді, такі ісіс, шо вони б’ютси. [З дутого скла?] Таке,
так. Сережки. [Чи були раніше сережки?] Були, але то
були такі, були дуже ці сережки поширені та й всі такі
були, я пам’ятаю, отакі прості. Такі як би перстень,
знаєте? Такі прості собі сережки. Це в нас кугутки.
Потому вже зачєли такі, як у мене були всєкі такі, ади
якась квіточка там та й таке, але золота не було. Золо‑
то – вже десь потому...

ІМ

ВЗУТТЯ Та переважали чорні таки [капці]. Знаю, в меї
мами були чорні, двоє ци троє капців, вшиті давні,
стояли в скрині, ну, то чорні та й таке. Та то давно таке
не шили дуже, тепер й уже вигадуют, бісером шиют –
пацьорками. А тоги давно таке не було, але були, бо
давно ходили дуже в постолах. Та вже за мої кєми,
то в капцях мало коли ходили, хіба у великі свєта на‑
тігали, а так, то вже знаю, шо мій прадід, то він хо‑
див у ґумових постолах, але капці прості такі, чорні і
прості, навіть не вишиті, собі просто капці. Постоли,
а потому вже якіс черевики. Онучі, давно онуч наді‑
вали. Онучі та й зверхи, таки я це виділа, як дід мій
обував онучі, а зверхи капці та й так пшов, та й посто‑
ли. [Чим прив’язували постіл до ноги?] Такі були якіс
там, я знаю, зав’язки такі, вочкури, волоки. Вочкури,
волоки – це до [постолів], до капців це було.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  Хустка. [Які головні убо‑
ри носили жінки?] Та давно, дес давно перемітка,
а так то потому фустка, велика фустка щі в нас так,
щі так зав’єзували д’горі фустку давно на празники
жінки. [Як раніше запліталися дівчата?] Дівчата за‑
пліталися в коси та й робили на голові таку, ну як ска‑
зати, причьоску – кошелики такі. А жінки запліталися
«в роги» – в нас так називалоси, то інакше трошки там
си робит, тому шо під фустков вона файно так стояло.
Фустка та й то, а дівчата робили такі кошелики – з двох
кіс, так вперед щі, мама моя так запліталася, потому
вже ні. Потому вже це відійшло, але шо було це так
давно. [...] [Які хустки були найпоширеніші?] Та давно
у мами польські фустки були. [Яких кольорів?] Мама
мала чорну, навіть у ній вінчалася, тепер би це ніхто
не робив, а тогди давно це не... Чорна польська дуже
файна фустка та й червона цвітна була в мами, жовта

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Початок – середина ХХ ст.]
[Який одяг раніше носили жінки?] Та сорочка сама со‑
бов, запаска, «папружка» в нас казали, і фартух уже
потім був – були дві запасці спочатку. По-нашому ка‑
зали «перемітка». Фусток щі не було, може, й були,
але перемітка, так я знаю... [Яке взуття носили?] Та на
ноги були постоли давно, не було таких одіжок. Ро‑
били щі з ґуми, ґумові постоли, та й з свинскої шкіри
робили постоли, так це щі було... Капці, гачі, кожуши
на, ну, та й всьо, таке. [Місцеві відповідники терміна
«одяг»]. [Як у Вашому селі називають одяг?] «Луди
на». «Убиря» щі кажут. «Вся вбиря» та й «вся лудина».
Це єк хто каже. [Одяг заможних і бідних]. [Чи відріз‑
нявся одяг багатих і бідних?] Та, може, таке трошки
було дужче, ци там тота кожушина дужче оздоблена
в багатших. Сорочки – таке взори були однакі, а кожу‑
шина була така, як у нас казали, «богатска». Ци там по‑
столи краще зроблені, ци шо ш... [Спільне та відмінне
з одягом сусідніх населених пунктів]. [Чи відрізняєть‑
ся одяг у Вашому селі від одягу в сусідніх населених
пунктах?] Ні, Бабин та й Соколивка йде разом – не
відрізняєси. Річка – тоже так само, хотя в Річці там
так не дуже це шили, але так само. Яворів – так само.
Город – то вже приміське, то так вже не шили, але оці
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села вони так идут, в них в одязі переважно однаке.
[Чи були поширені у Вашому селі спідниці з тонкої
шерсті?] Та давно, може, були, але то давно в нас так
не ходили в спідницях, то вже потому, дес по війні, вже
були матерії, та й баби шили спідниці, але то не було.
[Який одяг носять у с. Малий Рожин?] Там не була за‑
паска, там була опинка. Така тоже ж виткана та й така
опинка там, і то тоже село за горбом, ми межуємоси,
там у них запаски – ні, там опинки такі, та й сорочки в
них інакші трошки були, там уже інакше трошки. Там
бирше мода на тот бик... [Сардаки теж відрізнялися?]
Можливо, трохи відрізнєлиси, ну я так це не годна
сказати, не пам’ятаю. Я просто запам’ятала, одна жін‑
ка приходила до нас, туда донька була її віддана, то уна
враз була у опинці. У опинці й сорочка така вузенька,
вишита. Бильше на буковинську моду, так шо я оце
так єї запам’ятала...
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50‑ті роки ХХ ст. – початок
ХХІ ст.] Одяг у весільному обряді. [Як одягалися моло‑
ді?] Ну, те було й давно так, шо я пам’ятаю... Це рукавів
ка має бути. Кожний чєс мав свої взори та й свої то...
Я, моя тета, мама вінчєлиси... Мама вінчєласи у «хрес‑
тиками» називаєси ця... Тета вінчєласи у такій не за‑
глідній, ну, не хрестиками, заглідна. Такі косички, дуже
файна рукавівка – дерево було, і з дерева такі... А мама...
Виноградска – нагадала, виноградика рукавівка у мами
була хрестиками. Та й в тети не з вуставками бeло, але
в тети інчий... Ну, мама віддавалася в підисєть сьомо‑
му [1957 р.], тета – в шістдесят дев’ятому [1969 р.], шо
це різниця, але шо була. А потому вже це була в моді
найдужче виноградика рукавівка, це тоги всі дівки в
цему си виддавали. Як я виддаваласи у вісімдисєтому
[1980 р.], то вже мені мама вшила з пацьорками рука‑
вівку. Це тоже був на рукавах букет такий, квіти, а тут
коло шиї невеликий узорчик, вузузенький – викраєнка.
Отак навколо шиї кант. Це так йшло, йшло, йшло до
двітисячних [2000‑х рр.], а тепер уже почали шити такі,
як у нас кажут, «ляпи». На цілі рукави. Називаєси «з ро‑
зами», «з маками», «з ліліями». Такі дуже файні рука‑
вівки на даний чєс. Та й це рукавівка, а друге – запаски.
Я вінчєласи в чорних, уже з сухозлотев. Мама в чорних,
тета відев у червоних темних. Я так це ше пам’ятаю. Це
запаски. Ну, та й ці попружки. В мене була попружка,
напевно, відтів, з Буковини, така, як то «писана» ци шо
то? Файна попружка, шо мама в тій вінчєласи, потому
мені передали, потому я передала. Але взагалі-то по‑
пружки собі такі ткані... Фартуха молода не надівала.
Це в нас навіть іде на вісілє просити, то в запасках. Це
фартух молодя не надіває... Потому йде кожушина або
кожушинка. Кожушина – це вже як іде вінчєтиси, груба
така вовняна, а таке просити на вісілє, май то, то в сук‑
няній. В мами була горіска, це горісі тоги були коруши‑
ни в підисєті роки [1950-ті рр.] отуда. В мене вже була
з пацьорками. [Коли почали з’являтися з пацьорками?]
Дес у кінці сімдисєтих років [1970-х рр.], дес так. Далі
це на шию там уже прикраси, пацьорки та й постоли
собі, це хто хотів, то вінчєвси, а хто не хотів, то не він‑
чєвси, давно це так, але в даний чєс, коли я вже була,
то в постолах не вінчєлиси. Це хто хотів. Ну, та й вінок.
Бинди, як у нас кажут. Вінок, на вінок у нас дуже ці лус‑
кавки клали, пацьорки. [Чи відбулися зміни у виготов‑
ленні весільного вінка від 1950-х років і донині?] Відбу‑
лиси. Бо в мами був вужчий вінок, тепер уже роб’ї... Ну,
та й давно робили з того... В нас казали «з гибливки».

Стружка. А тепер роб’ї з інакшого та й бирше кладут
тих усєких прибамбасиків, усєкого, а давно такого не
було. Простіший вінок та й там биндочки пару було, не
таке, як тепер уже роб’ї, та й таке, але в основному то
форма його тако, то мало чим відрізнєєси, форма ма‑
єси на увазі. [У яких роках перестали робити з «гибли‑
вок»?] В мене вже був такий, тоже там шош, ікіс, може,
шош там змінювали, але в мене вже не було з гибливок.
Тепер прибагают якес там усяке, додумуют, може, папір
тепер інакший ікийс, давно такого не було. В мене бир‑
ше було лускавок. Тепер так не кладут, хіба хто хоче,
вони самі ікіс там кладут прикраси, коротше, трошки
відрізняєся, але форма та сама, я так думаю, шо, може,
так, як у мами, то, може, чуть вужший був... Та на весіл‑
ля старалиси, всьо нове аби було. [Із сукна?] Так. [Чи
носили раніше ґуґлі?] Це давно було, так. Це ґуґля мала
бути. [Чи одягали ґуґлі на весілля?] Одягали, навіть
дуже одягали. А щі давно весілля дуже таки робили
взимі, то тепер уже роб’ї навесні, це восени, давно бир‑
ше робили взимі. Та й це холодно – ґуґля мала бути. Це
обов’язково та й це було, це вже я не пам’ятаю так, як у
нас кажут «за меї кєми», я не пам’ятаю, але шо це було,
так це було. Це вінчєлиси в цему. З білого сукна мала
бути. Це я бачила дес так її. Та й там оздоблена трохи.
Таке ні, шо дуже, але трохи там оброблено файно та й з
білого сукна, так.

c. Старі Кути
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Записала Л. Артюх 6 липня 1981 р.
у с. Старі Кути Косівського р‑ну Івано-Франківської обл.
від Чвиль Олени Федорівни, 1907 р. н.,
та Чвиль Василини Власівни, 1913 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [20‑ті роки ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. У середу рано шили вінок жінки парові
(щоб дружньо жили з чоловіком), шили його з барвін‑
ку. Тепер не шиють з барвінку. Вінок позлітков злочи‑
ли, молодій – кругом голови, а молодому – до капелюха.
Робили ще із квітів поверх барвінку. Рантух білий мо‑
лодій клали на плечі (тільки на весілля). Манти з сірої
вовни шили для молодих спеціальні. У молодої – опин
ка, сорочка – рукав’єнка з вишитими рукавами, кожух
зверху клали. На манту клали дві хустки молодій. [...]
В середу, коли жінки робили вінок, дівчата вбирали
деревце з ялищі – прикрашали крашеною вовною, па‑
перами крашеними. Наверх дружби і дружки клали ка‑
лину і пшеничку. У молодого так само, тільки віночок
вішали на капелюх... В середу молодий, дружби з мо‑
лоддю приходили до молодої, несли подарок – хустку
для завивання, а молода передавала молодому виши‑
вану сорочку. [...] Молода сідає на стілець, на подуш‑
ку, матка вінчальна знімає велєн, а молодий пов’язує
червону або білу хустку. Тепер фату кладуть на голову
всім дівчатам, і перетанцьовує велєн.

с. Яворів
Записала М. Курінна 28 липня 2012 р.
у с. Яворів Косівського р‑ну Івано-Франківської обл.
від Шкрибляк Євдокії Юріївни, 1931 р. н.,
родом із с. Микитинці Косівського р‑ну
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. Були
вечорниці, прєли. Коноплі сіяли і лен сіяли. Та й бра‑
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ли лен, та й мочили, та й білили, а відтак були такі тер‑
лиці, та й то терли. Та й такє було повісмо, а відтак то
прєли та й ткали полотно. То ще вдома у нас є та тер‑
лиця, шо лен терли. А з того робили полотно. [Скілько
полотно було метрів?] То то було і десять метрів, і по
двадцять, і по п’ятнадцять метрів. Хто кілко напря‑
де, бо то так, є верстати... І ту ще верстати є, шо тчут
рушники. А то давно, то ткали ці полотна. Це такє
упрядемо та беремо на зарінок, а там каміння такє. Ві‑
сімдесят сантиметрів то полотно. Все поливаємо його.
Купаємося на річці та й поливаємо то полотно. Та й
то день за днем, день за днем, та й ак сонце його ви‑
тягало, шо воно такє біленькє ставало. [Скільки треба
було це полотно так поливати та сушити?] Поки воно
файно біленьке не стане. [Тиждень, два?] Та, де... Біль‑
ше треба. Як погоди нема, то не йдемо, бо то лиш на
річці. Більше треба було. Лиш просохло, далі поливає
мо. І так поки воно біленьке не стане.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина – кінець ХХ ст.]
А жінки тоже такі довгі сорочки мали. Вишивали. Та
вишивки і тепер є, вишивають. Файні вишивки. [Як
одягалася Ваша мати?] Так як одягалася... Уплете
светр з вовни, з волічки. А там сорочка вишита. Там
кожушину шиют, і тепер кожишини є. Та й сороч‑
ку вишиту, та й ідуть до церкви в цим. Спідниці та й
запаски робили. Запаска та й фартух. Або з якогось
матеріалу спідницу. Та й постоли робили, та й кап
ці плели. Панчохи були. Купували. Але аж так капці
плели... По коліно. [Який був зимовий одяг у жінок?]
Светр та й кожушина. Кожухи шили такі теплі. [Якось
їх прикрашали?] Одни прикрашали, одни – ні. То такі
були, шо вироб’єли зі шкіри, шили. То такі спеціальні
люди були. [Скільки сорочок раніше було в чолові‑
ків?] А то як котра ушиє. Три, штири, п’єть сорочок
було. Як котра полотнів цих наробит. Бо то з кожного
року. З цього року сіємо та й збираємо. На другий рік
то саме. Та такє, шо за зиму упряде сі, то як виробе
то прєдиво. Шо за зиму, то треба виткати. А за літо
надо, аби висхло. Та котра кілко могла... А такі були,
шо могли робити, та біда була... Одну шили сорочку.
Або давали: «За твоє здоров’я, най твоя жінка носить
або чоловік, бо в мого є більше». Та й так люди одно
поміж другого.
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ВЗУТТЯ А відтак вже появилися чоботи боксові. Вже
убирали ці постоли... Це вже котрі багатіщі... Але
уже так було, шо мешта купит та йде боса до церкви,
а коло церкви обуваїсі та й іде у церкву. А так були
такі боксові чоботи, хромові. Такі файні. А відтак піс‑
ля войни зайшли партизани та й грабували хатами,
шо попало. Та й взєли у вуйни ті чоботи. То кажуть
так сусіди: «Марійко, а ти бувала під церкву ті чоботи.
Маєш роззувати...». А то була у партизанах дівчина, як
собі це нагадаю, то як воно мені привижеї, кінь такий
був сідланий... Та й вона обула чоботи ті, то якраз на ні
було, вділа вона ті чоботи, поїхала... Та й так.

ці. А когутки вже тоже купували. Це вже в магазині
були, і вже магазинами... [Чи були дівчата, які мали
золоті або срібні «когутки»?] Були, але то уже багацкі
дівки. Перстень. Робили самі перстені. У мене були,
але малі брати гратися та й погубили.

ІМ

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Які зачіски робили дів
чата й жінки?] А такі прості. Заплітали одну косу,
дві коси. Жінки обов’язково – дві коси. Та й тут за‑
чешеться, та й тут зробиться, та й закрутить... А звер‑
ху і хустку... [Дівчата ходили в хустках чи ні?] Та як
холодно – з хустками, а як нехолодно, то без хусток.
[У церкву в хустці ходили?] Жінки з хусткою, а дівчата
з косов заплетенов. Заплетут косу та й так ідут. Але ми
мало ходили, бо котра має добре вбратися, та ходила у
церкву, а котра не мала файно вбратися, та не йшла у
церкву. [Які головні убори носив Ваш батько?] То така
шєпка була з вівці зимова. Та й кашкети були отакі
прості. Всіякії капелюхи були. Пір’ям прикрашали, то
святкові такі... Женилисі... [Яке перо брали?] Такі з
куркі та й закрасі... З гуски чи з качки.
ПРИКРАСИ  Намисто. А прикраси ушиют, з волічки
вплетут або пацьорками вишиют. Тепер сорочки па‑
цьорками... Кожушинки поцьорками вишиют... Були
такі дуляри... Монети такі були. Такі, як у мого діда
медалі. А то такі були гачки і так на шиї... Це купу‑
вали. [Чи чистили ці монети, щоб вони блищали?]
Так. То такі були, як рублі. Були і жовті, і білі. Та й
так почищут. Коробочка така стояла дерев’єна, і в тій
коробочці стояло те. А коли йде до церкви, то вбере.
[Чи носили гердани?] Так, носили. Йой, це такі були...
«Пацюрочки» називалися. Такі маленьки, жовтеньки
були. То так на шиї багато було. То називали «коралі».
Оце як є, то це така багацка дівка. Взяли сі ті дуляри
та коралі, то це уже була багацка дівка. Сережки. [Що
у вухах носили дівчата?] Когутки. [З камінцями?] Ні,
прості такі. [Як раніше проколювали вуха?] Раніше
то іголков. Іголку тут коле, ніточков засилит та й жи‑
ром намастити, аби гоїлося то. А так когутки сілили

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді.
[50‑ті роки ХХ ст.] [Ви виходили заміж у гуцульсько‑
му вбранні?] Ні, моє убранє було інакше. У нас інакше
ходили. У нас также кожушинку шили та й з пацюрка‑
ми, та й сорочка, та й спідниці. То називалось матерія –
«плюш». Плюшева. А на ногах були мешта. Мешта та
й панчохи... [«Мешта» – це що?] А це туфлі, як тепер.
Але не такі, як тепер. Такі, шо мій вуйко був швец і мені
ушив. Він шив чоботи, туфлі, всьо. Та й мені ушив.
Батько хрещений він був мені. «Тобі, фіїнко, ушию
мештики до шлюбу...». А на голові віночок такий був
та й лєнти. [Чи був «вельон»?] Був. Просто полотенце
такє та обшито прикрасами, квітами та й такє... [Коли
знімали «вельон»?] Уже в послєдний день. Як завива‑
ют молодиц. [Чим Вас дарували?] Ну, то шо хто дав.
І покривала купували, і кудрі тоже появилися. Були,
давали мені. І платкі такі. Одяг у поховальному обряді. [Померлого неодруженого хлопця чи незаміжню
дівчину одягали, як наречених?] Так. [У гуцульський
стрій?] Давно, то був гуцулскій стрій, а тепер більше
вже такий панский. [«Вельон» був?] Вельон – так.

Надвірнянський район
c. Білі Ослави
Записав І. Паньків 10 січня 2003 р. у с. Білі Ослави
Надвірнянського р‑ну Івано-Франківської обл.
від Боднарук Марії Петрівни, 1934 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Вінок
шила в іншій хаті за столом, де стояв весільний хліб.
Шила мама чи нанашка, іноді хтось із рідних. Шили
його так. Брали монету, в якій перед цим провертіли
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бабця довге життя. [Як її звали?] Томашевська Олена
Юріївна. Як я була у восьмому класі, в [19]75‑му році
вона померла. Ну одяг я її пам’ятаю, шо в неї були
тіки вишиті сорочки. Такі трошей вже старіши – то
буденні, а нові, такі гарні, білі – то до церкви. І май‑
же весь посуд у неї був дерев’яний. Дійниця така з
одною ручкою, шо корову доїли, відра, коромисло,
коновки. І воду носили з потока. Ходила у постолах,
кептар такий теж, і без рукавів, і петик з рукавами.
[«Петик» – це що?] Вишите таке суконне. Верхній жі‑
ночий одяг суконний, вишитий кольоровими нитка‑
ми. [Яку вона зачіску робила?] Тіки коса. На проділ,
сзаді дві коси, тут так закладала. [Навхрест?] Та. По‑
середині проділ і сзаді дві косички такі. Ну, не було в
неї таке густе волосся, таке среднє. І хустку. [Удома
вона могла ходити без хустки?] Це дуже рідко. [Тоб‑
то вона постійно була в хустці?] Так. Як голову мила,
коло кухні, коло сіна... Такі узвари: кропива, ромаш‑
ка. Пічка навіть ще не така була, а як тепер каміни
готують... Шо тут був припічок. Під піччу називався
«припічок» і там такий півкруглий, дальше – відкри‑
тий вогонь. І горшики глиняні. То баба тих листочків
назбирає, пару головок ромашок цвіту туда. І на зиму
це собі заготовлювала у сушеному вигляді. [Вона
просто відваром промивала волосся і все? Мило вза‑
галі не використовувала?] Нєа. І ще дерев’янов спу‑
зу... Але то вона проціжувала. [«Спуза» – це що?] По‑
піл від дерева. Він охолоджувався, осідав, і з горшіка
в горшік... І могла ополіскувати, а то інколи у двох
водах: у тому миє і в тому... Чергувала. [На Гуцуль‑
щині чоловіки завжди голилися?] Так. [Бороди, вуса
були?] Лише вуса. Я кажу: я хімії не використовую.
Теплов водов помиюся і лєзвієм поголюся, таким
опасним, шо є тепер продається. [Чи існували забо‑
рони в певні дні голитися або стригтися?] У святкові
дні це не практикувалось. Добре голитись у суботу,
а не в неділю. Перед святом якімось. Тоже не на саме
свято. Це було таке.
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дірку. На неї накладали листівки з барвінку. Сюди до‑
давали трошечки хліба, малесенький зубок часнику і
обшивали все чорною ниткою, мастили медом і обви‑
вали жовтою позліткою. Цей обряд називався «золо‑
тити вінок». Золотити вінок можна молодій. Цей вінок
мама пришивала до спеціально зробленої стрічки, яку
клала на голову під «косиці», а тепер пришивають до
фати. А молодому пришивають до піджака з право‑
го боку. [...] По закінченні молода прощалася із всіма
рідними (переціловувалась) і йшла з гостями молодого
і молодим до нього. Там їх зустрічала у вивернутому
кожусі мати молодого. Вона дякувала своїм гостям за
те, що вони привели її невістку. Тоді вона брала її під
свій кожух і заводила до хати... Там молодий клав на
стільчик, застелений ліжником і подушкою, які мама
молодої принесла з собою. На неї молодий ставив свою
жінку і знімав з її голови вінок (вельон), а вона відчіпа‑
ла вінок, що був причеплений у нього на піджаці... По‑
тім молодий згортав її волосся, закручував його на го‑
лові, посипав житом і клав наверх чотири боби і гроші,
а потім клав на її голову хустку і пробував зав’язати її.
Молода два рази не дозволяла її зав’язати, а на третій
раз зав’язував. Хустина, якою він її зав’язав, є тою, яку
він накинув на плечі своїй жінці ще під час вінчання...

Яремчанська міська рада
с. Микуличин

ІМ

Ф

Записала М. Курінна 26 липня 2012 р.
у с. Микуличин Яремчанської міської ради
Івано-Франківської обл.
від Боберського Юрія Юліановича, 1932 р. н.,
родом із Лемківщини,
Годованця Івана Васильовича, 1932 р. н.,
та Годованець Галини Іванівни, 1963 р. н.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [70‑ті роки ХХ ст.] Етикетні
норми. [Як одягалася Ваша прабабця?] Прожила пра‑
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Жіноче святкове вбрання

м. Переяслав-Хмельницький
Київської обл. 1982 р.
Світлина В. Бедія

ІМ

Ф

м. Богуслав
Київської обл. 1924 р.
З колекції МІБ

м. Київ. 1930-ті рр.
З архіву М. Голені

с. Пироги Глобинського р-ну
Полтавської обл. 1950-ті рр.
З архіву Ю. Рогового

с. Гнідин Бориспільського р-ну
Київської обл.
1970-ті рр. З архіву Л. Іваннікової
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с. Великі Сорочинці
Миргородського р-ну
Полтавської обл.
З архіву Н. Комарницької

м. Київ. 1958 р.
З архіву Д. Гладун

Ф

c. Плесецьке
Васильківського р-ну
Київської обл.
З архіву С. Архипенко

Е

Святкове вбрання

ІМ
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с. Гранів Гайсинського р-ну
Вінницької обл. Кінець 1920-х рр.
З архіву Ю. Савчука

Лемківське вбрання
(реконструкція).
Великоберезнянський р-н
Закарпатської обл.
З архіву В. Коцана

Колишній
Столінський повіт.
АНФРФ ІМФЕ.
Світлина В. Пастущина
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с. Хижа
Виноградівського р-ну
Закарпатської обл.
З архіву В. Щибрі

Е

м. Козелець
Чернігівської обл. 1917 р.
З архіву Н. Городецької

ІМ

Ф

с. Стіна
Томашпільського р-ну
Вінницької обл.
Середина ХХ ст.
З архіву Л. Пономар

Кіровоградщина. З колекції КОКМ. Кінець ХІХ ст.

м. Київ. 1958 р.
З архіву Н. Максимової

м. Буча Київської обл.
1970 р. З архіву А. Диби
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м. Київ. 1960 р.
З архіву О. Лузан

Ф
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с. Івано-Яризівка
Царичанського р-ну
Дніпропетровської обл.
1950-ті рр. З архіву К. Біляєва

Одещина. 1955 р.
З архівів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського

ІМ
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с. Каніж Новомиргородського р-ну
Кіровоградської обл. 1955 р.
З архіву С. Безкровної

м. Охтирка Сумської обл. З архіву Т. Богданової

м. Донецьк. Шахта №29. 1951 р. З архіву К. Демідіон
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м. Полтава. 1972 р.
З архіву В. Дзюбан

ІМ

Ф

с. Шарнопіль
Монастирищенського р-ну
Черкаської обл. 1958 р.
З архіву О. Дем’яненко

с. Івано-Яризівка
Царичанського р-ну
Дніпропетровської обл.
1950-ті рр.
З архіву К. Біляєва

с. Джулинка
Бершадського р-ну
Вінницької обл. 1950-ті рр.
З архіву О. Головка
смт Ріпки
Чернігівської обл. 1964 р.
З архіву О. Щербак

с. Рідківці
Новоселицького р-ну
Чернівецької обл.
1950-ті рр. З архіву М. Курінної
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с. Устеріки Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл. З архіву В. Яцковської
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с. Ямне Великописарівського р-ну
Сумської обл. 1958 р.
З архіву В. Гавриленко

с. Хижа Виноградівського р-ну
Закарпатської обл.
З архіву В. Щибрі
с. Богодухівка
Чорнобаївського р-ну
Черкаської обл. 1957 р.
З архіву Л. Тарасенко
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1. смт Новгородка
Кіровоградської обл.
1970-ті рр.
З архіву Л. Босої

2. с. Деревки
Котелевського р-ну
Полтавської обл.
З архіву М. Дудник

1
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2

3. смт Котельва
Полтавської обл.
З архіву К. Гнилосир

3

4

5
4. с. Положаї ПереяславХмельницького р-ну
Київської обл.
З архіву С. Зубер
5. с. Рідківці
Новоселицького р-ну
Чернівецької обл.
1964 р.
З архіву М. Курінної

6

6. с. Гребені Кагарлицького р-ну
Київської обл.
Світлина М. Польового
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м. Київ. 1992 р.
З архіву
А. Примака
1

2

Ф
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смт Котельва Полтавської обл.
З архіву К. Гнилосир

с. Любарці Бориспільського р-ну
Київської обл. 1945 р.
З архіву Ю. Бідношиї

1. c. Попудня
Монастирищен
ського р-ну
Черкаської обл.
1948 р.
З архіву Є. Бурчак
2. с-ще Заводське
Конотопського р-ну
Сумської обл.
З архіву
Н. Литвинчук
3. с. Любарці
Бориспільського р-ну
Київської обл. 1956 р.
З архіву Ю. Бідношиї

с. Стехів (нині – с. Грабинівка) Полтавського р-ну
Полтавської обл. З архіву Р. Вернигори
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c. Бехи Коростенського р-ну
Житомирської обл.
З архіву М. Беха
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м. Київ. 1951 р.
З архіву Т. Рудої

м. Полтава. 1912 р.
З архіву Ю. Гмирі

м. Київ.
1996 р.
З архіву
В. Лузана
с. Бойове Нікольського р-ну
Донецької обл. 1935 р.
З архіву Л. Князєвої
с. Бузова Києво-Святошинського р-ну
Київської обл. 2015 р.
З архіву О. Таран

с. Зеленьки
Миронівського р-ну
Київської обл.
1952 р.
З архіву
В. Лузана
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м. Кременець
Тернопільської обл. 1972 р.
З архіву Н. Стішової

Е

с. Виженка Вижницького р-ну
Чернівецької обл.
З архіву В. Щибрі

Ф

с. Вільшанка Ново
архангельського р-ну
Кіровоградської обл.
Межа 1950–1960-х рр.
З архіву Л. Босої

ІМ
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с. Петровірівка
Ширяївського р-ну
Одеської обл.
1930 р. З архіву
О. П’ятниченко

с. Братешки
Решетилівського р-ну
Полтавської обл.
1931 р. З архіву
В. Дзюбан

с. Зеленьки Миронівського р-ну
Київської обл. 1952 р. З архіву В. Лузана
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смт Горностаївка Херсонської обл.
1930-ті рр. З архіву Л. Босої

Е

с. Пугачівка Градизького р-ну Полтавської обл.
1950-ті рр. З архіву Ю. Рогового

с. Курава (нині – с. Дружелюбівка)
Калинівського р-ну Вінницької обл.
1929 р. З архіву В. Косаківського
с. Піски Васильківського р-ну
Київської обл. 1930-ті рр.
З архіву А. Савицької

с. Устеріки Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл.
З архіву В. Яцковської
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м. Ананьїв Одеської обл.
З колекції АІХМ.
Кінець ХІХ ст.

Е

м. Мелітополь
Запорізької обл.
1954 р. З архіву
В. Гуртовенко
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с. Горбанівка
Полтавського р-ну
Полтавської обл. 1960 р.
З архіву О. Шелудкової

c. Попудня
Монастирищенського р-ну
Черкаської обл.
З архіву Є. Бурчак

м. Полтава. 1965 р.
З архіву В. Дзюбан

с. Стіна Томашпільського р-ну
Вінницької обл.
З архіву Л. Пономар

с. Тупичів
Городнянського р-ну
Чернігівської обл.
1950-ті рр.
З архіву О. Щербак
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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Київ
Записала З. Гудченко 30 жовтня 2009 р. у м. Києві
від Бацан Катерини Петрівни, 1945 р. н.
(народилась і жила 20 років у с. Єрківці
Переяслав-Хмельницького р‑ну Київської обл.)

ІМ

Ф

Е

СОРОЧКА [50–60‑ті роки ХХ ст.] Бабуся вишивала руш‑
ники й сорочки. Тоді ж сорочки всі вишивані були.
Бабуся моя ходила, ше я пам’ятаю дитиною, у виши‑
ваній такій сорочці все времня, в спідниці. Тоді со‑
рочки шили й вишивали в основному, тоді ж не було,
а треба було вишити. Даже й мені залишилася їхня
одна сорочка, красива, гаптована така, з уставками,
гарна, справжня українська сорочка, різнокольорова
вона така. Хоча шили тоді й чорно-червоні, а їм сподо‑
балася така. Чорно-червона з довбаними квіточками:
такі наче робляться дірочки, а тоді обшивається, наче
гаптується, обшивається так, і такі дірочки получа‑
ються: можна білим по білому, можна чорним по біло‑
му, можна різнокольоровим по білому, але ці дірочки
наче ниточка витягується, а тоді обшивається по кру‑
жочку. Получається дірочка і наче кругом оберлочена.
Узорчики робилися. Це дуже гарно було. У нас тіки на
рукавах робили. [Як називались частини сорочки?]
«Комір», так красіво вишиті – це «уставки» і «чохла»,
поли внизу вишиті, так і називались «поли». Це со‑
рочка була вишивана.

дуже подобалась, ця сорочка. Я в Києві (це на свята,
коли ми з дівчатами кудись гуляти виходили, з по‑
дружками) її одівала. Я вже працювала в цей час, і по‑
тім пізніше, коли народилися в мене доньки, то вони
вже носили до школи. Так вони виходили, і ця соро‑
чечка ще ціленька, ще зберігається. Ще вони її носять,
ще вони не переросли її. Потім мені мама вишила
дуже гарне плаття, коли я народжувала своїх доньок,
то я вдягала це плаття, біленьке, теж геометричний ві‑
зерунок, і чорно-червоні кольори використані. Це теж
улюблене платтячко, ну, от я зараз зберігаю його, ну я
його можу носити, але я його зберігаю. Думаю, може,
моїм дівчаткам воно теж пригодиться. Воно таке про‑
сторе, прямий тут рукав, і рукав іде повністю виши‑
тий, на груді вишите і знизу дуже велике, широке таке,
червоне з чорним, так. Зараз для дівчат моїх сорочеч‑
ки є вишиванки, і я ношу, ну вже трикотажні в нас є.
Правда, там не ручної роботи візерунок, а з машин‑
ною вишивкою, мені теж дуже подобаються вони. Ну,
вони такі більш сучасні зараз, і ми їх не тільки на свя‑
то вдягаєм, ми їх просто одягаєм. Дівчата також в
школу, в університет старша дочечка ходить, вона но‑
сить. [Чи часто можна було побачити людей у виши‑
ванках на День Києва у [19]80-х роках?] На Андріїв‑
ському узвозі – часто, на День Києва завжди це було,
на День Києва завжди було. Я не можу згадати, коли
це почалося, цього я не можу точно Вам сказати по
датах, але на День Києва завжди там присутній націо‑
нальний колорит, цей одяг, прикраси – це все було,
в Пірогово також це все зажди було, і було цікаво
дуже. В Пірогово це завжди було, і на Андріївському
узвозі дуже цікаво завжди було. Відвідувачі, мабуть,
різні були люди. Майстри обов’язково були в народ‑
ному вбранні, відвідувачі не всі, але приходили також,
кому це подобалось, вони вдягали. І саме цікаве, теж
дуже багато от решетилівського шиття було, це теж
дуже чарівно, настільки красиве воно все. Воно за‑
вжди було дуже дороге, мені дуже подобається, я б
собі купувала таке, обов’язково, і своїм дітям також.
До [19]90-х років в сучасний одяг вводилася... гладдю
вишивка. От «Глорія», навіть була ця фабрика наша, і
вони шили такі сорочки дуже цікаві з батисту, і були
вишиті, до речі. Я теж згадала зараз про сорочку, яка в
мене теж дуже цікава, вишита машинна така сорочеч‑
ка з вишивкою, біла по білому, але на машинці, ну це
«Глорія». Ну там більшість, я пам’ятаю, гладдю була
вишивка, вона була кольорова, тоді ж також були ма‑
газинчики ці, що продавалось українське, тоді ж і ке‑
раміка була, були й рушники тоді також, серветочки
продавалися. Але вони були тоді, я так пам’ятаю, шо в
таких магазинах більшість була мабуть машинна ви‑

Записала М. Олійник 12 травня 2015 р. у м. Києві
від Ліпінської Галини Василівни, 1961 р. н.
родом із Селідовського р‑ну Донецької обл.
(у м. Києві проживає з 1978 р.)

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Друга половина ХХ – початок
ХХІ ст.] Мама моя з Київщини, це Сквирський район,
вона дуже багато вишивала коли була молодою: там і
картини, і рушники, і серветки, і вишиванки. [Ви каза‑
ли, що мама вишивала, а одяг який вишивала?] Ну,
в основному блузки вона вишивала, плаття. [Блузки
були класичні українські?] Українські були. Молодь
тоді дуже багато вишивала, вони між собою десь там
десь. Шось там сама придумувала також, кольори під‑
бирала сама навіть. [Який перший український одяг
з’явився у Вашому житті і коли це було?] Це, мабуть,
[19]80-й, я не знаю, не пам’ятаю так, в дитинстві як
було: носилось там чи не носилось, от цього я не
пам’ятаю. А от десь [19]70–[19]80‑й рік, [19]79 рік,
[19]78‑й –я носила мамину сорочку, яку вона собі в
молодості вишила. Вона була штапельна така і дужедуже міленький хрестик, і дуже багато кольорів було
використано, орнамент геометричний. Мені вона
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шивка, хоча, може, й така була [ручна], не дуже згадую
момент. [Початок ХХІ ст.] [Який одяг з українським
позначенням є у Вас зараз?] Я вишивала маленькі со‑
рочки такі на хлопчиків і на дівчаток дитячі, потім да‑
рувала. Це подарунок моїм друзям в Японії, я дарува‑
ла сорочку для хлопчика. Там українці, так вони жи‑
вуть в Японії і працюють зараз, і носять. Друзі наші
так, то ми дарували там такі фартушки на дівчаток
маленькі, ну дітки десь, я не знаю, до п’яти років, ма‑
буть, хлопчику і дівчинці. Але нас там просили, навіть
японці для японців, да. Їм цікаво, так, так. Це також,
ну це просто в подарунок, це не продавалося, такі речі
неможливо продавати, це дуже гарні люди, ми спілку‑
ємося, і тому це все було подарунок. [Що б Ви хотіли
ще мати з українського одягу?] Ну, мабуть, мені подо‑
баються жилетки, дуже подобаються. Керсетки мені
також дуже подобаються, юпки мені дуже подобають‑
ся, оці пояси, це надзвичайно красиво, подобаються з
бісеру оці, як воротники такі, дуже гарні. Бувають з
такими помпонами, прикраса така, мені дуже подоба‑
ється карпатська оця, що на голову жінки вдягають,
дівчата вдягають. Вони як квіточки виглядають, ну от,
мені це подобається також. [У Вас є школярі в сім’ї, чи
проходять такі заходи в українському одязі?] Це дуже
часто таке відбувається, і віночки дівчата одівають і,
до речі, в нас в усіх є вишиванки: у чоловіків, у братів.
Є у племінників моїх обов’язково, ну теж хлопчики
поки в школу ходять, у них там бувають свята, у них
буває День вишиванки, коли діти вдягають. [Коли
Україна стала незалежною державою, чи став україн‑
ський одяг більш популярний?] Я знаю, що був мо‑
мент затихло це трошечки було, але потім, потім це
возродилось, за часів цієї Помаранчевої революції, то
це був такий бум. Ну, по-перше, День Києва завжди ж
відмічали, то народні ці промисли – це все було за‑
вжди. [Хто з Вашого оточення використовує україн‑
ський традиційний одяг або осучаснений український
одяг?] В мене подруг дуже багато, які дійсно це лю‑
блять, теж носять це все, і є багато таких майстринь
подруг, які також вишивають. От наприклад, Любов
Романів, у неї надзвичайні роботи, більшість – лем‑
ківський візерунок. Вона проживає в Києві, і в неї
дуже велика колекція рушників, скатертин, вишива‑
нок, серветок, ну, надзвичайно. Вона сама розробляє
ці візерунки, в основному хрестиком. Вона вишиває
дуже багато, вона майстриня, народна майстриня, бу‑
дем казати, і вся ця колекція вона старовинна. Вона
цікавиться старовинними, лемківськими, вона і те,
що їй подобається, те, що на душу іде їй, вона це ви‑
шиває. Зараз вона один вишиває, наприклад, рушник,
і в неї там вже декілька варіантів, вона ще хоче їх ви‑
шити. Вона не продає свої роботи. Її роботи в осно‑
вному як колекція. Спочатку вона, може, комусь там
дарувала, коли молодшою була. І зараз ця колекція
дуже велика, якщо виставляється, то це надзвичайно.
Це такі кольори використовуються, кожен рушник він
по-своєму чарівний ну, по-перше, вони дуже великі,
це там і китиці вона сама робить, вона використовує і
макраме при цьому, і крючком вона також вив’язує ці
китиці, і вони великі і маленькі, різні. [Вона одягаєть‑
ся в українське вбрання?] Так, і діти її також в україн‑
ському ходять, онуки обов’язково. Ну от щас, до речі,
моя менша дочка закінчує одинадцять класів і там на
останньому дзвонику діти проходять через рушник –
це така традиція. Над головою два батьки тримають

рушник, і діти проходять і от скільки класів, скільки
рушників стоять, всі діти проходять через ці рушни‑
ки. І ми для свого класу звернулися до Люби Романів,
в неї гарні дуже рушники, і це ручна робота, ми звер‑
нулись до неї. Вона без проблем нам дала використати
її рушник. Дала нам на вибір, ну, багато рушників:
«Будь ласка, який Вам сподобається, той і беріть». Ви‑
робляє навіть схеми, тут якийсь чоловік, в нього своє
таке підприємство частне, то він до неї звертався.
Вона дала йому дозвіл, він фотографував її рушники і
розробляв схеми по цих рушниках. І зараз на Петрівкі
[книжковий ринок у Києві] він продає ці свої схеми, і
люди беруть, використовують ці схеми. До речі, саме
цікаве, вона ж... патент, ну як можна запатентувати ці
свої роботи, але вона цим не займається, бо нема часу,
вона не хоче тратити свій час, бо вона краще вишиє
лишні. У моєї бабусі в селі дуже багато рушників було,
це з дитинства на все це дивилась, фантазувала, мені
було дуже цікаво, дуже приємно. Тато мій був з Воли‑
ні, так, з Волинської області, то я, на жаль, тільки один
раз там була, але там цікаво в них, як гладили одяг,
гладили простирадла і все таке. В них спеціально така,
як це дерев’яна така, як решіточкою зроблена. Такий
цікавий пристрій, яким вони прогладжували, але в
них там дуже багато льняного було, вони там льон ви‑
рощували. Я закінчила шість класів, ми поїхали туди,
і я побачила ці лани льону, як збирали льон в стопи,
так цікаво було. В них там більш льняного, льняної
тканини дуже багато, ну, це все бачили в селі також.
В них там теж дуже багато вишиванок і рушники – це
все було, але, на жаль, в мене нічого не збереглося. Але
в мене ще тітка там живе, то, може, коли-небудь поїду,
і вона мені щось подарує, вона теж дуже багато виши‑
вала. Якось приїхали до моєї мами, і я попросила
маму: «Мамочка, покажи дівчаткам як вишивати, не‑
хай щоб вони на все життя запам’ятали, що це їх на‑
вчила бабуся цього виду мистецтва». І мама моя по‑
казала, як хрестиком робити, козлик як там прошива‑
ється, доріжечка ця як вишивається, вони вишили
такі квітки, ну, прості такі малюнки, але вони так ста‑
ранно там працювали. Потім дівчатка мої повироста‑
ли, хрестиком почали вишивати. От старша робила
роботи своїм подружкам, друзям дарувала, були такі
невеличкі роботи. А це років, не знаю, чотири назад,
мабуть, вона забажала вишити собі сорочку, щоб
можна було в школу ходити в своїй сорочці своїми ру‑
ками вишиту. То ми купили заготовку тканини (ну як,
готова вже блузка до неї іде схемка малюнок – і виши‑
ваєш). Ми самі купували нитки окремо, є просто за‑
готовка блузи, щоб дуже зручно вишивати місця ці, і
вона купила візерунок, який сподобався. І почала ви‑
шивати, закінчила, ну, трошечки ще осталося їй до‑
шити цю сорочку. Повністю пошита блузка і дуже
така тканина гарна, що на ній дуже зручно вишива‑
ти – канва. Вона вибрала собі візерунок такий гарний,
там калина і квіти хрестиком. Там теж червоний і чор‑
ний, присутні тільки ці два кольори, і вона вишиває
собі з таким задоволенням цю сорочку. І саме цікаве,
що її подружки, як побачили вже готову сорочку, за‑
питали: «Де ти купила, ми теж хочемо таке зробити,
ми теж хочемо навчитись, ми теж хочемо зробити».
Магазин для рукоділля, ми там купили, ну є ще ви‑
ставки оці handmade, то там теж можна вибрати і ві‑
зерунки, і канву. Але ми трошки полінувалися поши‑
ти цю блузку, бо часу не вистачає. Якщо купувати,
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воно дуже іноді дороге, не вистачає [коштів], тому ви‑
рішили таким чином. Навіть мені більш приємно, що
вона сама зробить це, їй також так дуже приємно.
В неї це виходить, і задоволення від цієї роботи, це її
перша така вишиванка. [Що для Вас значить україн‑
ський одяг?] Ну, я думаю це одяг, він дуже приємний
цей одяг, він незвичайний, по-перше; по-друге, ма‑
буть, оберіговий. Дуже приємно носити і святковий
також, мабуть, більше святковий одяг.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Кінець ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. В мене подруга виходила заміж, і вона
запросила нас на свято, і в неї був боярин її нарече‑
ного. Він був в вишитій сорочці; він сам цю сорочку
вишивав, ну він розказував, що він дуже багато ви‑
шивав. Я тоді також в своїй сорочці була, якось воно
так получилося. Це було до перестройки так званої,
і це ми були в таких нарядах. Десь [19]82‑й, може, рік,
десь так, у нареченої і нареченого був сучасний одяг,
а боярин був в українській сорочці, і друзі приходили,
хто мав; хто хотів, той одягав.
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ся краєзнавчий музей, то мій тато його організовував.
Краєзнавчий музей хороший, бачте, там багато ста‑
ринної одежі. Тато, як музей організовував, то він ста‑
рим людям розказував, для чого це, і вони ходили й
дивилися, що їхні речі висять, але це було у старому
клубі. [Ви пам’ятаєте, щоб мама ходила в українсько‑
му вбранні?] Яке! Мама не могла ходити, мама вчите‑
лювала. Такі важкі часи були, що нічого свого ні вдіть,
ні сказать. А у [19]48‑му році, під час цієї голодовки,
нас заставляли собирать колоски, ну так, як мама вчи‑
телька, то думали дівчатка, що мене там будуть не так
трусить. Нічого подібного, мене трусили саму першу
більше всіх. Бабуся пошила мені спідничку таку, вона
давня була, там вона вже полатана була, але отут був
поясочок під сподом, і там вміщалось тільки п’ять ко‑
лосочків. У нас залишилось після голодовки
[19]48‑го року бабусина плахта, сорочка українська
вишита; вона її сама вишивали ще в дитинстві. [Якою
технікою вона вишита, яким кольором?] Хрестиком,
чорно-білим, червоний і чорний, але в мене є кілька
сорочок різною технікою вишивки, і в мене є тради‑
ційне те, що полтавська, Миргородщина і Зіньківщи‑
на вирізуванням. [Білим по білому?] Це було старе по‑
лотно і нитки коричнюваті, не чисто білі, але я ношу її
дуже мало. Я її бережу, то дуже така пам’ять хороша
наша давня, а так я люблю українську одежу, дуже лю‑
блю українську одежу. Бабуся носила, мамі не можна
було носити [була вчителькою]. В дитинстві є фото‑
графії мамині в українському костюмі, бабусині фото‑
графіє є. Бабуся, до речі, в Києві жила, всі її сестри і
брати в Києві, вона вийшла заміж в село. Вона так гар‑
но шила, що в п’ятнадцять років була уже майстер-бі‑
лошвейка. Вона вчилася в сестри своєї, а сестра тут
жила, сестра сама старша тут була, і багато тут сестер
її повивчалися шити. Всякий одяг вони шили: й верх‑
ній, і зимову одежу, і літню вони шили. Але майстербілошвейка – це дуже тонка матерія: шовки, батісти.
В неї були замовлення для багатих людей. Вони зніма‑
ли зі своїми подругами майстерню, і, звичайно, не
дома. Такі речі дома не шили, там машинки були;
я пам’ятаю оцю праску, утюг оцей старий, він двох‑
поверховий. Бабуся як переїхала в село, то забрала з
собою ту праску. [Як Вашу бабусю звали?] Ганна Ми‑
колаївна. Звичайно, в селі це зовсім інша праця, ін‑
ший побут. Ну, вона то шила, вона нам усе перешива‑
ла, бо тоді роки такі були дуже погані. От ми вже з
братом як родилися, я в [19]41‑му, він в [19]43‑му, та
голодовка, то в нас нічого було носить, то нас спасало
те, що бабуся нам все перешивала. Бабуся шила все,
все вміла вона шити, але такі от дуже тонкі речі... ну
хто там в селі їх такі носив, не замовляли. Але праска,
вона в мене до цих пір. Значить, вона була двохповер‑
хова, туди закладали вугілля, так знаєте, щоб воно
розгоралося. Ну що ж тоді в селі... Як я родилася,
я себе пам’ятаю з трьох років, то тоді майже не носили
український одяг, а потім, що залишилося, все промі‑
няли на хутори в голодовку в [19]47 році. Все міняли,
у нас і намисто дороге, бабуся проміняла, коралове
намисто. В Сорочинцях у нас, Ви знаєте, коли тільки
на весіллях, коли весілля були, то там іще можна було
побачити українську одежу, в кого вона лишилася.
Підождіть, мій братик [19]43 року, в яких же це роках,
мого брата товаришка заміж виходила, то українське
весілля було, а так і весіль не було. Я ще була невелика,
то в сусідів виходила дівчина, то в українській одежі
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [ХХ – початок ХХІ ст.] А в ма
ми, мама корінна сорочинська, тато її був... сорочин‑
ські це люди, то в них теж було все українське. Бо там
фотографії були, всієї сім’ї були фотографії, і це я
пам’ятаю, в альбомі були, і моя мама десь років три,
в українському костюмі, повністю всей український
костюм: вишита: сорочка, спідничка і запасочка була,
і намисто, і гарний платочок, вив’язана так була, все
це мама була. [Керсеточка була чи ні?] Ні, керсеточки
не було, сорочка, до сорочки спідничка і пояс. Повніс‑
тю в українському, якісь черевички були. [І віночок,
так?] Ні. Платочок, зав’язаний ззаді так, як оце в мене
отак, зав’язаний цей платочок. Це мамина фотографія
ще з дитинства. [Це святкове було таке вбрання?] На
свята більшість, бо вже й тоді, знаєте, комуни вже
були, вже ця радянщина. Вже це було не дуже пошире‑
не, але в молодості мамина фотографія єсть: кофта ви‑
шита, спідниця українська і лєнти. Кофта, да, виши‑
та, це якісь вже тонкі матеріали були. Світла, біла.
«Блузка» – це не наша назва, наша назва – «кофта».
Під спід, підперезана поясом, і лєнти без вінка, але
стрічки були і намисто [на фотографії]. І через плече
стрічки були, і в руці вона держала стрічку. Спідниця
українська, красива матерія, вони були чорно-білі фо‑
тографії, була красива спідниця, це була українська
спідниця. Це як святковий одяг, повсякденно так не
носили. Не можна було нічого з повсякденного [носи‑
ти], це вже в ті часи, а вже як ми були, так нам взагалі
нічого не дозволяли, та вже його й не було, можна ска‑
зати. Вже мало що залишилося, бо не через те, що там
його рвали, викидали. Ні! Просто його проміняли, в
нас великий голод був – [19]47 рік, [19]48‑й, і все по‑
промінювали на хутори. [В скринях позалишалося
щось у людей?] Ну, дещо в кого позалишалося, так ві‑
рніше, це вже не сільське, це більш хутірське. Хутори,
це таке як висилки, невеличкі там селища. Це хутори,
там заможніше трошки жили люди. Як організовував‑
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була, ходили тоді ще дружки запрошувать на весілля в
українській одежі. Я так запам’ятала, які красиві були
плахти, які красиві були керсетки і сорочки, звичай‑
но, запаски. У нас дома довго була запаска, вона в нас
була така, тоді ж всі бідно жили, так вона в нас була як
вмісто коврика, маленька, вона ж то запаска невелика.
Як килимочки їх вішали. То в нас така була запаска, це
бабусина запаска була, ну але це із бабусиного роду.
Я тут у Києві колись як наділа українську сорочку, ну
це ще при радянських часах, це [19]73‑му, і я ходила в
вишитій сорочці. Я ходила в вишитій кофті і тоді
можна було купити купони, отам, де кінотеатр «Київ»,
була «Українська вишивка». Я ходила на роботу – синя
або чорна спідничка і під сподом кофточка. З купона я
шила, ні не сама, я в майстерні шила. В нас залиши‑
лась іще одна кофточка, ну вона була отут така, як со‑
рочка, і були вишиті там гладдю волошки сині. Я но‑
сила ще її і навіть тепер. А взагалі, як я їхала на робо‑
ту, так в тролейбусах, в автобусах з косяка всі дивили‑
ся. Я це відчувала, але носила. [Бачили в цій вишитій
сорочці принципову позицію?] Я от скажу другий ви‑
падок. В [19]76‑му році нам прийшлось поїхати в
Прибалтику, в Вільнюс, Каунас. Ну, звичайно, там
були українські жінки, і росіянки були. Це ми просто
на екскурсію їздили. Так що я хочу сказати: ми туди
поїхали, я поїхала в цій вишиваночці, у цій кофті, як
нас там радо зустрічали. Ви знаєте, хочу сказати, всетаки своє національне воно дуже багато значить, коли
тобі так тяжко, на душі так важко, ну, по різних при‑
чинах. Я Вам скажу, мені одну сорочку продала в Со‑
рочинцях одна жінка, вона сама із Одеської області,
чоловік її після війни сюди привіз, її звать було Гафія,
і ми з нею познайомилися. Я навіть не знаю, де ми з
нею познайомилися... Вона була в будинку пристарі‑
лих в Сорочинцях, ходила її провідувати, вона прода‑
вала речі свої, розпродувала. Я ходила її провідувати,
я її дуже любила. Мабуть 1993-го чи шо, а може й
[19]95‑го, пізніше трошки... Вона продавала сорочки,
рушники. Вона тут вишивала, родом вона з Одещини,
а чоловік, який привіз сюди, заміж забрав сюди і вона
тут в колгоспі працювала. І вона мені так розказала
свою біографію, і так ми друг друга полюбили. От
чужа зовсім жінка, і вона мені каже: «Я тобі подарю
цю сорочку». Ні, я ж даром не можу взяти, вона чисто
символічно п’ять гривень взяла за сорочку, представ‑
ляєте? Єсть пам’ять, я її так люблю ту сорочку. Як по‑
бачила цю сорочку, в мене аж в очах потемніло, я так
хотіла, дуже хотіла...От і я принесла цю сорочку додо‑
му, мама як глянула, вона догадалася зразу. Немає вже
цієї бабусі, давно вже немає. Як мені тяжко дуже, я ви‑
тягну сорочку ту, отак продержу її, положу. [...] До
тьоті Марусі приходила, і вона шила і вишивала, і ви‑
шивала... Вона тоді каже: «Знаєш що, давай я тобі ви‑
шию фартушок, ти ж на ярмарок ходиш?» Кажу:
«Хожу». Оце вона мені вишила. Це [показує на своє
намисто] я саме тут, у Києві, купувала. Це я купила
його на [вулиці] Саксаганського, там магазин був. Там
на углу був оцей великий магазин, він уцінений був.
Ну, ці уцінені магазини, що уціняються речі там,
я його купила. Мабуть, [19]72‑й чи [19]73‑й, бо всі
тоді купували, і іноземці скуповували в Києві, але
наші люди чомусь не купували. Я дуже хотіла корало‑
ве намисто – це старинні коралі, бачте. Оце такі вони
порубані розові, а єсть такі червоні круглі. Таких мені
не зустрічались, а один раз бачила, то вони дуже до‑

рогі були, ми таких зарплат не мали, щоб купить такі.
Воно теж коштувало дорого. Я дуже мріяла, я взагалі
мріяла, коли настане такий час, що можна буде надіти
свою одежу, і ніхто тобі не тикатиме, що ти україноч‑
ка. Не давали нам носити цю одежу, не давали, нам не
можна було носити на своїй землі, не можна було но‑
сити свою одежу. В мене сорочок давніх чотири. Довгі
сорочки, я їх ношу на всі свята українські, світські. За
радянських часів кілька разів одівала сорочки [довгі
старовинні], ну звичайно, це таке гоніння було, в КГБ,
от тоді, на роботу цього носить не можна було. [Роз‑
кажіть, яке народне вбрання Ви носили за радянських
часів?] Вдягала, за радянських часів, я вдягала. Але в
мене залишилися з бабусиної сорочки половина, так
як кофта, а спідничка люба була, от і я їх надівала.
Платки українські уже продавали кругом, я платки
купила, бо в нас своїх уже не було, я платки купила і
колись надівала. Це на релігійні якісь свята я вдівала,
ходила до церкви, на Трійцю, на Маковія. Знаєте, зу‑
стрічала старих, тоді ж ми ще молоді були, так. Тільки
старі носили такого віку, як я оце зараз. Я бачила та‑
ких бабусь у церквах у Києві. Це вони з сіл поприїж‑
джали, носили старинні спідниці і керсетки і сорочки,
в хустці обов’язково, це святковий одяг був. [Чи
пам’ятаєте, щоб хтось у фартушку ходив?] В фартуш‑
ках не дуже ходили, це Ви знаєте, це ж з сіл вони по‑
приїжджали. У фартушках як ходили, так по домам,
дома ходили у фартушках. Фартухи носили може де
празничні, там коли де збиралися на Храм, та в таких
селах, більш глухіших, бо тоді в деяких селах були
Храми, називається «Храм». І зараз залишилося. От
тоді збігається родина своя, хто є в селі, а то приїж‑
джають чи діти чи внуки. І це був такий день, коли
могли зібратись родиною на Храм, старались усі зі‑
братись родом. От я жила в такому селі, я жила в Но‑
воаврамівці Хорольського району, в мене тато працю‑
вав там у школі. От там люди жили набагато дружні‑
ше, як ланка, то всі на світі сусіди всі в одній ланці, як
одна сім’я. І отам більше збереглося, там моя господи‑
ня, моя хазяйка в українській сорочці була. І ходила
дома, і ходила на роботу, і платочок або біленький або
цвітастий... Носили жінки тоді, це був [19]58 рік, отам
більше збереглися оці традиції, а у нас у селі менше
збереглося. Од бабусі в мене залишилось тільки поло‑
вина сорочки, плахта залишилась і вона жива ще в
мене, ця плахта, і все, більше нічого. Плахту я не вдя‑
гала, плахта в мене була як коврик, висіла весь час. Я її
так не дуже носила, в мене єсть плахтовий матеріал,
я такий, як спідницю роблю, вона як плахта получа‑
ється. Тільки плахта, бачте, плахта вона робиться з за‑
пасом, вона квадратна, отут зв’язується, а оце запас
іде, а тоді сюди треба запаска. А в мене такий матеріал
плахтовий, красивий матеріал такий, я його просто
отак роблю, як спідницю. Він широкий, бо там ще за‑
ход єсть, то я ще отак тут підв’язую поясочком, бо
воно довге, не хочу розрізати, щоб не портить його.
Все хочу підшити, щоб просто як спідницю зробить,
але це зробить... знаєте, вже роки, щоб не спортить...
А так ношу. [Як часто Ви носите український одяг в
сьогоденні?] Я тепер, коли хочу, тоді й надіваю: іду я
на якийсь вечір хороший – надіваю, коли свята укра‑
їнські, національні свята. В церкву я майже не хожу,
ну як коли йду, то на свята вдіваю, на Різдво. У нас на
гурток обов’язково в українській одежі: сорочка, спід‑
ниця така, зимою холодно, то така чорна тепла, на‑
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мисто, платок. Можу піти, коли я хочу, коли душа ле‑
жить, я вдіваюсь і йду. [Чи змінилось ставлення до
українського одягу?] Ну, я зразу почала носити, але,
знаєте, навіть в моєму будинку сказали мені, что
«очень смелая я женщина», що наділа свою одежу,
представляєте? І це вже було, це, даже знаєте, навіть
коли це було, це вже в [20]12 році це було. Багато ки‑
тайського ширпотребу, але все рівно, хай навіть його
носять, як немає ще своїх вишивок таких. Знаєте, що
Вам хочу сказать: оце музей Гончара, отам у дворі яр‑
марки бувають літом, там старинних сорочок різних
областей скільки хочеш! Звичайно, зараз дорогі стали.
Дуже красиві сорочки є, вони красиві, але то не нашо‑
го району, то не нашої області. Я не скажу, що воно
мені чуже, але все рівно я Полтавщину вибираю. Ну я
вже тепер нічого й не купую, уже тепер в мене всього
хватає, дай Бог, щоб його хто носив після нас. От куди
більше всього тягне, – звичайно, на Полтавщину,
на Полтавщину.
Записала М. Олійник 16 травня 2015 р. у м. Києві
від Собко Оксани Григорівни, 1975 р. н.

ІМ

Ф

Е

СОРОЧКА [Початок ХХІ ст.] В мене така історія: я хоті‑
ла купити сорочку таку, вживану, якусь раритетну. На
Андріївському узвозі побачила ось цю сорочку, вона
мені настільки сподобалась! Це листочки конюшин‑
ки... Я її коли одягнула, в мене таке було відчуття...
В ній, по-перше, влітку прохолодно, взимку в ній те‑
пло, і вона моя. Хоча я дуже негативно ставлюсь до чу‑
жих речей, це чужа енергетика все-таки, ну вона була
моя, і вона мені сподобалась. Я стала шукати візерун‑
ки свого регіону. В мене обидва роди з Хмельниччини.
Вважається, що в Хмельниччині ось такі візерунки:
це мені відшила одна з оформлянок [майстринь] – от
чорне з червоним, воно мені дуже подобається на ви‑
гляд. Коли я почала намагатися знайти свій візерунок
на сорочці, він мені ніяк не лягав на душу, ну не моє.
І тут я знайшла етнографа Володимира Щибрю, про‑
сила його: «Володимире, поможіть мені, у мене Ста‑
рокостянтинівський район, Хмельницька область. Які
мої візерунки?». А він каже: «У Вас білим по білому
вишивка». І я розумію, чому мене так тягнуло до тако‑
го візерунку, вони трошки схожі на Полтавщину, але
це не Полтавщина. Ось це моя Старокостянтиновщи‑
на, я буду її вишивати. Тобто в мене вже є дома домот‑
кане полотно, не знаю, коли я навчусь цю мережку, але
я це зроблю, вишию, це буде моя сорочка, мого роду і
мого регіону.

не були в віночках, так як було прийнято – тітки такі
в віночках у стандартних таких стилізованих полтав‑
ських строях. Ні, в кожного був свій. І тоді я почала
носити оцю простеньку блузочку. Вона досить ціка‑
ва така, красива: хрестик, червоне, чорне, на батисті,
досить такий непоганий був візерунок. І потім я собі
вишила сама сорочку. Я пасла корів кожне літо, мене
відвозили з самого малечку, я виросла фактично в яру
в бабусиному. І от я собі знайшла візерунок: він був
гладдю, це були гілочки калини, це був візерунок на
фіранці з журналу «Радянська жінка». І я цими ке‑
тюшками калини вишила собі сорочку повністю сама.
Причому пам’ятаю: я сиділа, пасла корів. Іде, значить,
дідусь, таке величезне рядно з сіном на спині, що не
видно того дідуся, тільки рядно. Я, значить, сижу ви‑
шиваю, а він зупинився й каже: «От хозяйська дити‑
на – і корову пасе, і вишиває». Це в мене був такий
комплімент дуже сильний. І мама мені зшила і об‑
робила козликом таким, значить, шви – я просто не
вміла. Мама так акуратненько зробила, зшила, це була
моя сорочка. Я купила собі плахту. Це сімнадцять десь
років, років, і це були мої перші виступи з «Гоміном».
І я купила плахту – були такі покривала для ліжок,
отакими квадратиками – магазинна така плахта. Я ку‑
пила цю тканину, мама мені зшила. Це була моя плах‑
та і ота сорочка – це був мій перший народний стрій,
і я в ньому дуже довгий час виступала. Так, якщо це
були там... навіть, мітинги якісь, щось таке, я в цьому
всьому приходила. Я би дуже хотіла, це моя мрія, щоб
люди поступово доросли від відчуття своєї загаль‑
ної Батьківщини України до відчуття своєї локальної
Батьківщини, щоб вони цікавились, звідки їхній дід,
баба, що вони співали, де вони жили, який одяг вони
носили. Оця неперервність поколінь, коли ти відчу‑
ваєш свій рід, вона не дає тобі загубитися. Я замітила,
що дуже багато людей, які загубили зв’язок з своїм
батьком, із дідусем, з бабусею, вони, по-перше, пізно
вертаються до української мови, а вже, коли верта‑
ються, вони починають шукати те коріння так глибо‑
ко – в рівновірстві, в якихось там трипільцях, ще десь.
Вони не мають близького зв’язку, тому вони не мають
цього коріння близько, тому вони його копають дуже
далеко, вони губляться, вони намагаються різні релігії
спробувати, вони не мають оцього стержня. Це дуже
важливо. І якби кожний спробував носити те, що
носили в його районі, його рід, там, не знаю, ці візе‑
рунки, цей побут, цей посуд, сорочки, вишивки, різь‑
блення, тоді це багатство жило далі, продовжувалося.
Воно б не було в музеях, і кожен би знав, що це моє.
Воно відчувається, воно приємно, ти знаходиш своє,
ти бачиш – це твоє, воно відгукується в душі, і навіть
відгукується таким чудесним чином, як... ми цього не
знали, але ми це відчули. [Як з’являвся український
одяг у Вашої дитини?] А сорочки я купувала, не було
мені як тоді вишивати, то в садочок блузочки я їй ку‑
пувала. Ну блузочки. Вона в [19]99 році народилася...
Як тільки перший був ранок в садочку такого більш
народного спрямування, то там 2003 рік вже вважай‑
те, що вона її вже вдягнула, тому що вони в них теж
були новорічні щедрування. В садочках зараз є такі
свята, коли вдягається народний одяг, вони там інс‑
ценізують, щось там роблять. В мене є фотографія, де
вона з нами на Святвечір отак ручки склала теж у ви‑
шиваній сорочечці, тобто ми з батьком у вишитому, і
вона в вишитому.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.].
[Звідки у Вас інтерес до українського одягу?] Взагалі
перша моя вишита блузочка – машинна, була з ма‑
газину «Українські сувеніри». Ще в радянські часи
мені купила мама. Перший спогад, куди я її вдягала,
це був 1989 рік. Я ходила на гурток народного співу
в Будинок піонерів. Наша викладач, керівник гурт‑
ку, розказала, що вона співає в народному хорі «Го‑
мін». Я перший раз прийшла на хор «Гомін», це був
[19]89 рік, ще не було України, ще був заборонений
жовто-блакитний прапор. От тоді я побачила: це дуже
чудовий колектив. В нього не було одностроїв, коли
виходили на сцену, у кожного був свій, у кожного був
свій стрій: у когось бабусин, у когось куплений, по‑
зичений. Якщо жінки були, вони були в очіпках, вони
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у календарних обрядах.
А пізніше уже, як народилася моя дитина, і в нас ви‑
ник задум в 2005 році організувати колядницький
гурт. І от ініціатор Олександр Гончаренко, в нас та‑
кий гурт «Зоряниця», вже ми десять років колядуємо.
Коли я стала цим цікавитись, я тоді навіть на етно‑
фестивалях почала купувати сорочки. Більше всього
вціліли і були доступні по ціні, і гарні, і гарно збере‑
жені – це Буковинський регіон. Потім мені захотілось
все-таки знайти щось більш з середньої України, тому
я купила на Андріївському узвозі сорочку. Було про‑
стирадло, [на ньому] вишитий край, і я собі пошила з
нього фартух, сама повністю взяла пошила. [Пошили
самостійно?] Так-так. Я на етнофестивалях намагаю‑
ся, щоб у мене було, щоб я могла одягати. Ношу я на
День Незалежності обов’язково, це навіть не те, що
парад вишиванок... Просто, оскільки потім я на День
Незалежності прихожу в музей Гончара потанцювати,
на всі етнофестивалі обов’язково, от, на Великодній
понеділок... В нас на Оболоні є церква, де гуляння для
молоді, там приходить «Буття», грає, танцюють, дітки
граються. Я теж прихожу або повністю в строї або з
блузкою. Ну, тобто обов’язково приходжу. І Івана Ку‑
пала обов’язково, ну і Різдво, тому що ми колядуємо,
а і в нас традиція уже дуже давно, мабуть, як я поча‑
ла ходити на «Гомін». В мене в сім’ї на Різдво батько
одягає вишиту сорочку, я теж і дитина. На Святвечір
ми всі в вишитому вбранні, така дуже гарна тради‑
ція, особлива така святкова атмосфера, і сімейно... Це
фактично на Різдво, це таке одне свято, де це суто для
себе, тобто нікого немає, нас ніхто не баче, але ми його
вдягаємо. [Скільки у Вас всього зараз строїв?] Стро‑
їв... Повністю у мене єсть стрій середньої України, Бу‑
ковинський стрій, з буковинського [строю] в мене є
дві сорочки свої, от, і в дочки моєї теж дві сорочки,
теж буковинський стрій, дві сорочки, ще одна плах‑
та Івано-Франківської області... [Скільки років Вашій
дочці?] П’ятнадцять. Донька носить одяг з п’яти роч‑
ків, тому що вона з нами почала колядувати в п’ять
років, і вже десять років вона кожне Різдво ходить в
народному одязі, кожне Різдво, тому що ми колядує‑
мо. Два роки тому я купила кожух. Мені сказав дядеч‑
ко, що це село Гусів Івано-Франківського області, що
це приблизно десь поряд з селом, де жив Іван Фран‑
ко. Так що отакий кожух, це вже два роки. У доньки
немає [кожуха], але в неї така дубляночка звичайна
магазинна, але вона такого кольору і з таким хутром
зовні, що вона схожа дуже на кожух, тобто вона така
товста дуже, така грубуватенька. Хустки – одну мені
бабуся подарувала: таку велику з френзелями, оцю
велику; одна мамина ще була, а дві червоні купили,
отакі як сучасні зараз продаються, оці з китичками.
Так що отак.

була дійсно особлива подія в житті. Я кожного разу
чекала, коли бабуня буде провітрювати скриню. [Як
звали Вашу бабуню?] Марійка Оврамівна Нестеренко.
[Який був одяг в цій скрині?] Сорочки, да, причому
сорочки такі довгі були, такі вони були нижче коліна.
Ці сорочки були нижчі коліна, але не по щиколотку.
Потім були такі... Я памятаю, що вони [сорочки] були
жовтуваті, так що скоріше за все це був льон білений,
з часом він уже пожовтів. Я вже розказувала, що там
була сорочка, яка була дуже цікава: там у неї, ну на
скільки я памятаю, рукава були вишиті однією тех‑
нікою, перед був вишитий другою. Я все запитувала:
чого так? Як мені пояснили, що була ще до того со‑
рочка, яку подарували, щось порвалося, і рукава взя‑
ли і переставили, так що такий був симбіоз технік.
Кольори на цих сорочках я не пам’ятаю, от сорочки
пам’ятаю, що там різні: і хрестики були, і гладь була.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ Була там іще, я не знаю як це назва‑
лося, але одягалося вона як замість жакета. Вона була
із такої тканини, як бархатна якась така. [Плюшева?]
Плюшева, мабуть. Про комір я нічого не пам’ятаю,
пам’ятаю, що там були дуже великі красиві ґудзики.
Одна була просто рівненька така, а друга була з дуже
красивими складочками ззаді. Вони були обидві з ру‑
кавами довгими.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС І була, називалась «юбка», я не
знаю як насправді називалась. Але така річ було де‑
кілька разів кругом себе замотати, вона була із шер‑
стяної тканини якоїсь, чи теплої, чи вона мені вида‑
валась шерстяною, ну, я так розумію, на холодну пору
року. А крім того, була річ, яку, чесно кажучи, поцупи‑
ла від тої бабуні – це пояс: довжиною десь метрів три,
шириною такий сантиметрів, може, двадцять п’ятьтридцять. Він чисто шерстяний, тому його регулярно
їсть міль, я її ганяю. Він у мене лежить, це єдине, що
залишилось.

Записала М. Олійник 23 травня 2015 р. у м. Києві
від Нестеренко Лариси Василівни, 1964 р. н.
СОРОЧКА [Перша половина ХХ ст.] Я можу говорити
про бабуню, яка жила під Білою Церквою, це село
Устимівка. Іколи я літом приїжджала до неї на каніку‑
ли, власне, на все літо, вона час від часу провітрювала
скриню, з скрині діставався одяг, він був ні на що не
схожий, дуже цікавий. Тканина, малюнки, технології,
запах, те, як його звідти діставали, як його розвішува‑
ли, як його потім збирали – це все була така подія, яка

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Друга половина ХХ ст. – по‑
чаток ХХІ ст.] Дуже красиві хустки були, але хустки,
я так пам’ятаю, купували на базарі чи в магазинах,
чи десь так. Що я також ще пам’ятаю: моя тьотя за‑
вжди мені, якшо я її просила, показувала, як виши‑
вать те, що вона називала «полтавською гладдю». Як
насправді ця техніка, я не знаю, як вона називається,
тому що вона, власне, на полтавську гладь, яку я бачу
в книжках, не схожа, але це гладь яка шиється довги‑
ми стіжками, і робиться в прикріп. [Речі Вашої бабуні
коли-небудь вдягали чи їх зберігали на згадку?] Їх ніх‑
то не вдягав, вони, на жаль, не збереглися як пам’ять.
Вони були до того моменту, поки була бабуня. А по‑
тім родичі в нас залишилися, вже далекі родичі, і з тих
причин не залишилось нічого. [Розкажіть про при‑
сутність українського одягу у побуті киян?] Ви зна‑
єте, можливо, те, що ми тоді називали «українськими
сорочками», зараз критикуються, говорять, віночки
не носять такі, але носили завжди, тобто це були і ви‑
шиті сорочки, і вишиті блузки. [В садочку проходили
заходи з використанням народного одягу?] Звичайно,
і як щось ми хотіли красиво зробити, то одягали ви‑
шиту сорочечку якусь, тобто їх було декілька. Я жила
в своєї бабуні, то дитячий садочок у мене був ви‑
ключно у сусіда. Коли у нього були якісь свята, то у
садочок ми йому щось придумували. Він ходив в са‑
дочок, мій сусід, мій одноліток. Йому купували якісь
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просто як підкреслення українськості, да, а це просто
класно, це красиво, це сучасно, це дуже зручно, це ви‑
кликає якісь хороші емоції. Мені здається, найвищий
рівень майстерності – це не просто взяти якусь ста‑
ру річ, там сорочку чи штани, чи плахту, чи ще шось
і повторити його, відзеркалити із сучасних тканин,
а взяти якісь елементи того і зробити таким, щоб його
захотілося одягнути сьогодні в нашому транспорті,
в нашому житті, на нашу роботу – це вищий пілотаж.
Записала М. Олійник 24 травня 2015 р. у м. Києві
від Дашкової Тетяни Геннадіївни, 1971 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.]
[У кого ще з Вашої родини є український одяг?] У всіх.
Перша вишиванка в мене з’явилася декілька років,
в минулому році. [2014 рік?] Так, це вже така виши‑
ванка, коли я сама захотіла її купити, я вже вибрала
таку, як мені сподобалось, ми спеціально з чоловіком
їздили до села Косів. Ми їхали до дитини в табір, вона
в Карпатах була в таборі, але ми спеціально планува‑
ли, що ми заїдемо в це [місто Косів]. Там тільки по
суботам цей базар, і тільки зранку, тому ми дуже ра‑
ненько виїхали вночі, щоб купити вишиванку. Взагалі
мені дуже подобається цей одяг, от він просто краси‑
вий, а ще й український, а я ж українка. Це дуже при‑
ємно, що такий одяг є в Україні, і хочеться його мати.
І мені здається, що такі гарні, красиві речі можуть
передаватися і своїм дітям, і наступним поколінням,
тому я обов’язково куплю ще. [На що Ви звертали
увагу, купуючи вишиванку?] Більше зверталося уваги
на її красу, щоб вона мені підходила. Ми переміряли
дуже багато цих вишиванок на базарі, десь десять, не
менше, і вибрали те, що дуже сподобалось. Моя ви‑
шиванка теж хрестиком з мережками – чорні, голубі
та коричневі, світло-коричневі в таких тонах. [Ви хо‑
тіли саме класичну?] Цей раз так. І мені хотілось таку
класичну, і там тканина така домоткана, товста така,
льняна. А взагалі хочеться ще таку, щоб вона була
трошечки сучаснішою, таку теж хочеться. [Коли Ви
вдягаєте вишиванку?] Вдягаю, коли якісь свята. На‑
приклад, було свято вишиванки, оце ми вдягали. В нас
ще на роботі проводиться День вишиванки, і в нас на
роботу всі приходять, тому я її вдягала. Організація –
рекламне агентство, всі приходять в вишиванках,
конкурс в нас. [Вишиванки?] Так, хто в якій вишиван‑
ці, хто гарніший. І ще в нас такий день проводиться
в кінці літа. Оце обов’язково, я в ці дні одягаю. Якщо
йдемо з сім’єю, з друзями – любимо їздити в Пірого‑
во, музей під відкритим небом – то одягаєм. [На День
Незалежності вдягаєте?] Не завжди. [На Великдень,
Святвечір?] Якось не одягала. Але я Вам скажу, коли
ми христили дітей, то чоловік мій наполягав, щоб ми
вдягли вишиванки. Ми чомусь їх не вдягли, але була
така ідея, думка така велась, що треба вдягти. Бо ми
їх хрестили в Українській церкві, то так хотілось, але
щось [завадило], деякі були в вишиванках. [У Ваших
дітей є вишиванки?] Є в дітей, є свої вишиванки, вже
от повиростали, то будемо купувати їм нові вишиван‑
ки. На перше вересня обов’язково вдягають вишиван‑
ку один і другий. В школі так прийнято зараз, і вчите‑
лі приходять, і діти приходять в вишиванках. [Де Ви
купували дітям вишиванки?] Дітям купували в Києві
в магазині. В нас є такий магазин «Гармонія», вони
займаються таким от одягом. І там і для дітей, і для
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біленькі сорочечки, а ми вже сиділи з мамою, наши‑
вали для нього, купували оці тесьомочки, якщо не
було часу, там вишивати. Ми робили ці тесьомочки,
робили ці зав’язочки, я пам’ятаю, як ми скручували
ниточки, щоб зробити китички йому, оці всякі бала‑
бончики. Тобто ось це було десь, мабуть, з чотирьохп’яти-шести років, я з того часу це все пам’ятаю. Якщо
згадувати школу, я з [19]71 року навчалася в школі. У
початковій школі в нас постійно були свята, присвя‑
чені взагалі всім народам Радянського Союзу. Але там
треба було підготувати щось із кухні національної,
і пісню заспівати, і танець якийсь, і костюм національ‑
ний, тому національні костюми ми готували досить
часто. А крім того, в нас були ще дні, коли ми гово‑
рили там про Шевченка, чи якщо вчителька готувала
якесь там свято, то ми могли якісь костюмовані сцен‑
ки робити також обов’язково. Тобто це було весь час.
[школа № 200, Академмістечко]. Коли були «ранки»,
так вони в школі називалися, то брали або в когось
позичали із сусідів, купували (тоді багато було різно‑
го текстилю), якісь такі смужечки, стрічечки. Вони
нашивались, і виходила імітація української сорочки.
Це була обов’язково сорочечка, віночок, спідничка.
[Де віночок купували?] На базарі. Середня, старша
школа, в принципі, все це ж повторювалось. Ніяких у
нас не було упереджень проти того, щоб одягати укра‑
їнські сорочечки на якісь свята, а також на якісь дні.
У нас були відкриті уроки української мови, коли нам
пропонували прийти в сорочках, якщо це було якесь
свято. На уроках праці ми вишивали, у нас була ви‑
шивка. Крім коників, козликів, снігурів, квіточок, ми
ще дивилися, що це от українська вишивка. Ще можу
сказати, що я ходила з 7 класу в Київський міський бу‑
динок піонерів, от там були курси крою і шиття, і нам
рекомендували ходити на курси вишивки. Курси ви‑
шивки вела Людмила Сорокіна. Вона багато розказу‑
вала про вишивку. А от на український національний
одяг я звернула увагу з подачі своєї співробітниці, яка
працює літературним редактором в нашій організації.
В нас випускають газету, от вона там коректор, редак‑
тор, вона розмовляє виключно українською мовою.
І вона кожного року обов’язково одягає вишиванку на
всі от такі значущі події: День народження Шевченка
чи Шевченківські дні, День Соборності України, День
Свободи, який у нас відмічається, День Конституції,
День вишиванки. І от в один із таких днів вона мені
сказала: «Лариса Василівна, Ви така харизматична
жінка, а вишиванку не носите». Мені стало дуже со‑
ромно, я почала шукати, де її можна купити. Тоді я
почала шукати курси вишивання. Те, що я хочу бачи‑
ти, воно буде в моїй вишиванці. [Що з одягу з україн‑
ським позначенням Ви хотіли б мати?] Я так думаю,
що це верхній одяг, жакети. Це, можливо, якесь паль‑
то – це я готова вдягати зараз, взуття українське. Є ба‑
гато фірм, які виготовляють конопляне взуття, з ви‑
шивкою, я готова таке [вдягати]. [Що значить для Вас
український одяг?] Український одяг – це спроба чи
можливість самоідентифікації. Якщо людина одягає
чи повністю якийсь стрій, чи якісь елементи, частини,
прикраси, щось таке, то цим вона зразу підкреслює,
що це для неї і зв’язок з родиною, і зв’язок з країною
і звичаями. [Куди Ви плануєте вдягати Ваш виріб з
українським позначенням?] Я планую носити як літ‑
ню нарядну блузку, на роботу, і щодня, і як святковий
одяг. Елементи українського одягу це можуть бути не
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дорослих, і не тільки одяг. Діти їх частіше одягають,
ніж ми, бо в них і в школі багато заходів, де вони по‑
винні бути в вишиванках, і на іспити вони вдягають
вишиванки, і якісь там заходи, то вдягають вишиван‑
ки, тому повинно бути обов’язково. [Що для Вас зна‑
чить в сучасному Вашому житті український одяг?]
Я, може, повторюсь, але мені здається, що це як іден‑
тифікація того, що ти українка, що ти ростеш, живеш
тут, зв’язок з культурою. [Який український одяг Ви
хотіли б ще придбати для дітей?] От дочці обов’язково
хочу купити плахту. Вона теж займається в музичній
школі, і взагалі, щоб була, ну щоб був такий ансамбль,
не тільки вишиванка, а щоб було. Ну, а взагалі ще за‑
раз носять вишиванки навіть з джинсами, з таким по‑
всякденним одягом, в нас дуже ходять в вишиванках.
Записала М. Олійник 24 травня 2015 р. у м. Києві
від Наумова Андрія Анатолійовича, 1971 р. н.,
та Тихонової Ірини Леонідівни, 1969 р. н.

Записала М. Олійник 24 травня 2015 р. у м. Києві
від Антона Ігоревича, 1990 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Початок ХХІ ст.] Це моя пер‑
ша сорочка, і з’явилась вона десь приблизно років 6
тому, робилася на замовлення в Києві. Знайшов май‑
стра, дуже гарно зробив, це ручна робота. І що мені
подобається – вона зроблена з льону, тобто така до‑
сить автентична і натуральна, а кольори орнаменту
підбирав я. [Ви з майстром домовлялися?] Так, тобто
в мене був вибір, які кольори можна. Я знаю просто,
що певні сорочки відповідають певній місцевості, але
на той момент, коли вибирав сорочку, я вибрав саме
ці кольори, тобто червоний, зелений, чорний, пома‑
ранчевий, жовтий, червоний. Бо я вибирав саме по
кольорам, це кольорова гама, а який регіон... Я знаю,
шо, наприклад, блакитний, синій – це Полтавщина...
Я вважаю, що має бути хоч якийсь атрибут саме ав‑
тентичний, щоб не втрачати свою ідентичність. Я маю
і російське, і латиське коріння, але народився в Києві,
тому душею – в Україні, тому вважаю себе українцем.
[Коли Ви її вдягаєте?] На якісь свята. От, наприклад,
був День вишиванки. Сьогодні, я знаю, також буде
марш вишиванок. Зараз якраз така погода, що мені
дуже комфортно в принципі в цьому, ну і взагалі, сьо‑
годні вихідний день, то можна дозволити собі [одягти
вишиванку]. Я знаю, деякі люди, вони навіть в офіс
ходять майже щоденно. Я знаю, що сьогодні багато
людей будуть в вишиванках, це, як зараз кажуть, в
тренді. [Це у Вас одна вишиванка?] В мене ще є з ко‑
роткими [рукавами], але там уже не ручна робота, там
трошки простіше вона, але теж дуже гарна. Трикотаж‑
на і машинка вишивка, але з короткими рукавами, та‑
кож ще є сорочка-вишиванка, мені це як подарунок у
Львові купували. Але вона така нестандартна: сірого
кольору, і орнамент... Навіть не знаю, чи вона україн‑
ська, чи стилізована так, там різні солярні знаки... В
мене зараз три вишиванки. [Ви ще б хотіли мати укра‑
їнський одяг або якісь інші його компоненти?] Хоті‑
лось би, так. Зараз багато людей, наприклад, вдягають
вишиванки і джинси, і це впадає людям в очі: як мож‑
ливе таке комбінування двох культур: американської і
української? Я нормально до цього ставлюся. Звичай‑
но, хотілося, щоб було більше автентичніше, так брю‑
ки, але, можливо показати якісь традиції, так. Можна,
наприклад, замість джинсів, брюки якісь вдягти, тоб‑
то, отака в мене думка.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.]
[Коли відбулося Ваше знайомство з українським одя‑
гом?] В дитинстві. В народних костюмах виступали.
[Вам в садочку давали цей одяг?] Видавали. Видавали,
у нас всі городські були і бабушки, у мене тоді у селі
ніяких родичів зовсім не було. А потім я займався ма‑
люванням, і наш керівник водив нас на різні заходи в
Палац України, і в тому числі, української тематики. І
ми потім малювали малюнки. [Ви робили замальовки
артистів, які виступали?] Ні, мені тоді було років 8-9
років, тому по пам’яті, відверто кажучи, просто взяв
картинку з народними танцями і перемалював, наче це
було на сцені. Да, я взяв картинку українську в укра‑
їнських костюмах і перемалював. [За радянських часів
можна було на вулицях зустріти людей в українсько‑
му одязі?] Нє, не було. Тільки на якихось фестивалях,
які проводили в Пірогово. Я там часто бував, а так ні,
люди так не ходили. В радянський час не ходили, я не
пам’ятаю. Маленьке доповнення до радянських часів:
що таке українська етнічний одяг періоду Радянсько‑
го союзу. В мене родичі є, двоюрідні брат з сестрою, у
них батько з Полтавщини. І бачив у тьоткі старовинні
фотокартки до радянських часів і радянських: за ра‑
дянських у них там бабця з дідом самі в українському
одязі, одязі автентичному, красиві, мабуть в черво‑
них сапогах, чорно-білі ж фотки – це дореволюційні.
І 30‑ті роки: лапті, драна брудна одежа. Ми іще з тіткою
сміялися: «О, прийшла радянська влада, стали краще
жити». Конкретно, обірванці, в 30‑х роках, обірванці,
а чому, я не знаю. [початок ХХІ ст.] [Коли Ви почали
спостерігати, що люди вдягають український одяг?]
Коли діти пішли в школу. У них такая школа специ‑
фічна, школа Лисенка, музична школа. У них культи‑
вують українську культуру. [Коли з’явилася перша
вишиванка у Вашому житті?] У серпні минулого року.
З патріотичних почуттів, що ми українці, російсько‑
мовні українці, так шо якраз, ніяких сепаратистських
настроїв. [Ви б хотіли іще мати щось з одягу з укра‑
їнським позначенням?] Хочу вже не майку-вишиван‑
ку, а справжню, да. Льняну сорочку таку, повсякден‑
ну. Мандрували по Європі і бачили в Мюнхені багато
магазинів етнічної одежі, її багато скуповують там
німці. Класичний і баварський одяг, шорти чоловічі,
автентичний... А потім зрозумів, чому. Думав, що як
сувенірний, виявилось – ні. Зрозуміли, коли побачили

в суботу багато молоді, – населення на вихідні одягає
національний одяг. Думали, якесь свято, виявилось...
[Тобто це частина їхнього побуту?] Вихідного дня.
Мені так сподобалось. [У Ваших дітей є український
одяг?] Да, у них багато. Я викладач хору і хорових дис‑
циплін. [У Вас багато вишиванок?] Штук шість, я ку‑
пую дуже різні: ось чорну з червоним малюнком на
шифоні, на шовку, одну почала сама вишивать, люблю
вишивать, однак терпіння не вистачає. Діти дуже лю‑
блять одягатись, у них є класичні, і більш сучасні три‑
котажні. Дуже люблять одягати вишиванку на свято,
вони почали носити їх раніше за мене. [Що для Вас
значить український одяг?] Знаєте, зараз це особливо
важливо. Хочеться одягатись у національне, бо це гор‑
дість, це приємно, це зміцнює, це дає сили. Це подо‑
бається, в душі відгукується. Звичайно, це коріння, це
зв’язок з ним, і хочеться продовжити традицію.
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Записала М. Олійник 24 травня 2015 р. у м. Києві
від Соколовської Наталії Петрівни, 1965 р. н.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Друга половина ХХ ст.] [Як у
Вашому житті відбулося знайомство з українським
одягом?] По-моєму, в перший клас тільки збиралася
іти, батько мене привіз до своєї мами в Західну Укра‑
їну: Тернопільська область, Борщівський район, село
Мушкатівка. І його мати, моя бабуся, завжди вишива‑
ла, вона дуже гарно рушники вишивала, вишиванки,
і вона мені подарувала вишиванку маленьку, але так
десь до третього класу я її носила ще. Дуже гарна ви‑
шивка там, в основному червоний і чорний колір вико‑
ристовувся, багато насичена така вишивка. Весь рукав
затканий, перед – небагато, і маленька така стієчка. От
і бабуся... Я дивилась, як вона цілий день, працюючи то
в городі, то з хазяйством, там з курьми там... У пере‑
рві на обід вона сідає і вишиває, вона вишиває тільки
вдень – оце в неї був відпочинок. Вона вишивала, вона
кожному з внуків подарувала подушки вишиті, перини
і рушники весільні, а в неї вісімнадцять внуків, тому
шо дітей було вісім, так шо так. Вона дуже була вірую‑
ча людина, в неї завжди були ікони в хаті, і вона дуже
ці всі свята, не так як ми, соблюдала. Неділя чітко в це
неї вихідний, вона одягала вишиванку, нарядно одя‑
галась, йшла в церкву і це для нас було як наука, хоть
ми маленькі були. [Ця вишиванка, яку вона Вам пода‑
рувала, вона у Вас зберігається зараз?] Вона повинна
бути в мене, я колись давала її теж на свята діткам ма‑
леньким. [Куди Ви вдягали першу вишиванку?] В осно‑
вном в школі на ранки, були в нас присвячені такі, шо
більше там українські. Потім танці, якщо український
танець, то я брала свою вишиванку. Самодіяльність,
да. Тільки в свята, там травневі свята, ми там ходили.
Тоді модно було, да, не то шо модно було, тоді ходили
на трибуну, дивились демонстрацію. [І Ви вдягали ви‑
шиту сорочку?] Я вдягала, вона мені подобалась, дуже
гарна, так шо в такому плані. Ви знаєте, коли вдяга‑
єш вишиванку, майже така аналогія, наче ти весільне
плаття одягаєш, серйозно. [Розкажіть, будь ласка, про
Вашого батька. В нього була вишиванка, яку передали
Вашому синові?] Так. Я його бачила на фотографії в ви‑
шиванці, коли з мамою познайомився, тобто досить
давно, він її зберігав досить багато років, і воно...така
тканина... з нею нічого не сталося. [Є фотографія, коли
батьки познайомились, тато був у вишиванці, коли
вони познайомились?] Він був у вишиванці. При чому
так цікаво: в шляпі, в піджаку, і в вишиванці. Це треба
було бачить, дуже оригінально. [Вишиванка викорис‑
товувалась в студентському житті. Чи були випадки,
що хтось вдягав на вечірки?] Батько вдягав. Коли бать‑
ко був старший, я не бачила, він в основному ходив в
піджаку, в галстуці і в рубашці, в нього такий строгий
одяг, він працівник міністерства був. Там дрес-код пев‑
ний так, він не одягав [вишиванку], і тоді якось це не
акцентували увагу на це, на українське. Якось воно, ну
стандарт був: біла рубашка, галстук темний, і темний
піджак, костюм так шо. В родинному житті я теж мало
бачила, але він носив, в нього теніски такі були льняні.
Він дуже любив саме льняні, такі от легкі, він з задо‑
воленням носив. На роботу він так не ходив, а от в бу‑
денному житті і кудись ми їхали на відпочинок все, він
обов’язково з собою брав. [Згадайте побут [19]80‑х ро‑
ків, до Незалежності [19]91 року. Де можна було зустрі‑
ти людей в українському одязі?] В основному в театрі.

[В театрі це серед тих, хто виступав?] Артистів. От
хори, от як ми сьогодні бачили, хори теж виступали в
національних костюмах, а люди мало. Мистецький світ,
вони ще якось несли цю культуру, а в основному люди
тоді одягались більш строго. Раніше як було: шкільна
форма строго, чорна форма, біленькі комірці, біленькі
манжетки. Все, там переднічок чорний, на свято пере‑
днічок білий. Особливо так не переодягались: якийсь
національний костюм треба було, якщо танець тан‑
цювати або виступати. Тоді вже одягали вишиванки,
якщо це треба український танець, бузумовно, ніхто ж
не буде танцювати його в шкільній формі або в піджаку
просто, тобто тоді одягали. [Побутування вишиванок
не було таким масовим явищем?] Не було. [Ви прига‑
дуєте, що було після [19]91 року?] Ви знаєте, я от теж
не пригадую, наприклад, з свого оточення щоб носили
вишиванки, більш строгий був одяг. [Початок [19]90‑х
взагалі був матеріально дуже важкий для всіх.] Важкий,
люди фактично виживали, як могли. А я оскільки, крім
того, що я інженер-будівельник, я займалась пошиттям
шкіряного одягу. Мені це подобалось, і причом я шила
те, що людям подобалось: хто хоче брюки, хто шорти,
хто юбочку, той сарафанчик, я фантазувала таке щось
особливе, щоб не стандартне. Тому що те, що привози‑
ли з Турції, воно було неякісне, скажем так, і пошито
неякісно, і фасони не цікаві були, і мені хотілось щось
своє... Я так сама по собі фактично виживала. Фактич‑
но да, я собі і клієнтуру свою набивала. Але теж я не
бачила в вишиванках, в будні у вишиванках не ходили.
Настільки вишиванка якусь енергетику таку передає,
це важко передати словами: от себе навіть краще по‑
чуваєш, і треба, щоб малюнок подобався. От та виши‑
ванка, яка залишилась від бабуні, – це моєму батьку
вона вишивала, а я своєму сину передала, тобто батько
передав сину, від отця – старшому сину. Бо там тільки
одна вишиванка, там теж цікава: і коричнева нитка, і
червоненька нитка, і чорненька, там іде така специфіка,
але небагато вишивки, бо чоловіча, грудочка вишита і
краєчок, комір-стоєчка йде, розріз, вишитий краєчок
рукава. Мій син на День вишиванки одягав, потім при‑
їжджала його знайома з Канади, подружка, він давно
переписувався з нею, і він їй купив вишиванку. І от в ті
дні, коли вона була тут, він всі ті десять днів одягав ви‑
шиванку. Вони ходили на Андріївський, вони ходили
в музеї, на виставки, він показував їй Київ. [У Вашого
сина одна вишиванка?] Одна, одна, та що від дідуся.
І він іншої не хоче, там дуже така тоненька тканина,
типу як зараз батист. Він, мабуть, теж батист, але світ‑
ленький такий, приємний до тіла, легенька вона дуже.
Він якось цікаво одягав цю вишиванку: одягав такий
шкіряний жилет, такий сучасний, Це вже я шила, бо я
сама люблю шити, і в основному по шкірі. Поєднання
сучасного: шкіряна жилетка, це більш такий одяг, як у
байкерів, і вишиванка. Воно настільки виглядає оригі‑
нально, і він каже: «Мені і комфортно, зручно, і приєм‑
но». В 2005 рік ми були на Андріївському узвозі гуляли
і я ще навіть тоді не думала, що коли-небудь прийдеть‑
ся працювати в музеї. Стояв мужчина, продавав, він з
Чернігівщини. Він каже: «В мене вишиванки з різних
регіонів, але це чернігівська вишивка». Як він мені по‑
яснив, тут іде коричневе, чорне, біле, такий підбір ко‑
льорів. І якось так мені захотілось, аж очі розбігалися.
Це відбілений льон, причому тканий руками на стан‑
ку, все шито руками. Я собі вирішила купити, це був
2005 рік. Вона не довга, вона як блузка. Як мені казав
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цей продавець, вона досить глибоко вишита, вона аж
сюди вишита, це чоловіча взагалі сорочка. Ну, я, чесно
кажучи, в ній чоловічого не побачила чогось. Я кажу:
«Була чоловіча, значить, буде жіноча, вона мені по роз‑
міру підходить, хай мені буде». Тут був просто ворот‑
нічок, я зробила стоїчку. Такий відкладний комірець,
але він мені не дуже подобався, я більше якось стоїчки
люблю. Фактично я його просто вдвоє склала, приме‑
тала і все. От я собі тоді її купила і одягала так на свята
тільки. Ми якось в гості ходили на день народження,
я вдягала. Звернули увагу і розпитували: «А що, де?».
Я дивлюсь, що мені подобається, і людям подобаєть‑
ся. [Що для Вас значить український одяг?] Ну, це, ви‑
шиванка – це взагалі національний одяг українця. Це
повинно бути зсередини: якщо ти любиш Україну, ти
любиш національну цю творчість, ручну цю роботу, і
хочеш її показати. І не тільки це як мода, а як традиція.
Скажемо так: вишиванка – це національне, не просто
традиційний одяг національний, а чисто український.
Це повинно бути зсередини, людина повинна любити
свою Батьківщину Україну, родину і традиції.

Е

Записала М. Олійник 30 травня 2015 р. у м. Києві
від Подоляк Ірини Валентинівни, 1953 р. н.

ним одягом?] В моєму житті знайомство відбулося це
з дитинства. Це з дитинства, з родини все починалося,
з школи, дальше вже доросле життя. Зберігалася в ро‑
дині бабушкина скриня, у якій я знаходила і вишиті сорочки, і вишиті рушники. Це були і керсетки, це були
і спідниці дуже гарні, це були і сорочки, і чіпці, воно
на жаль не збереглося, не збереглося. [Вам бабуся ви‑
шивала сорочку чи мама?] Спочатку бабуся, а зараз я
сама вишиваю і роздаровую. [Ви майстриня?] Да, ви‑
шиваю сама. [Коли Ви приїхали до Києва?] У [19]88–
му році ми уїхали з чоловіком по роду його занять на
Кубу. Ми там проживали три роки. Ми все привозили
з собою, там були хори. Ми щедрували, колядували,
ми влаштовували такі традиційні українські свята.
Да, це було дуже цікаво, для нас це було доволі рідне.
Дуже підтримувало, тому шо в той час це була така
ностальгія за домом, да, то оце нас там гуртувало і під‑
тримувало. Я там працювала і вела гурток вишиван‑
ня. Багато там в мене було з Петербурга, з Воронежа,
з Росії людей, яких вчила вишивати і гладдю, і хрести‑
ком, і різне було таке. Повернулися вже... [19]92 рік,
коли вже пройшла перестройка. Все одно в мене були
вишиті блузи. Пам’ятаю як зараз, приїжджала до мене
з Краснодара моя приятелька з дочкою. Дочка уже
підросла, я їй подарувала свою блузу, вона така була
щаслива, була така рада. [Ваша бабуся виходила заміж
в українському одязі?] Да, в такому одязі виходили за‑
між, був святковий одяг, і його досить часто носили
люди на великі свята. Моя бабуся вдівала, і мама вді‑
вала. Але з юності я теж була в різних гуртках худож‑
ніх, тому цей одяг у мене був завжди присутній. [Ви в
Києві з [19]86 року, чи ходили у вишиванках?] В той
час дуже поодиноко. Дуже рідко, це були такі пооди‑
нокі випадки, дуже рідко. Я й сама тоді менше одягала.
[Що у Вас було, вишита сорочка?] Блуза, лише блуза.
[Ви її вишивали?] Сама, я її поносила трошки, а тоді
подарувала в Краснодарський край. [Коли Ви її вдяга‑
ли, як її сприймали, ви пам’ятаєте?] Ой, я в ній їздила
в Крим відпочивала, трошки дивакувато на мене люди
поглядували, але я не соромилась, бо це моє, це моє
рідне, це моя одежа українська національна, це наше –
нема чого соромитись свого. [Ще раз про радянські
часи: за яких обставин можна побачити було людей
в українському одязі?] Ну, на той час це можна було
побачити десь на якихось виступах, десь може в Бу‑
динку культури, це може бути Палац Україна, от тіки
там можна було. І там дуже було рідко-рідко, коли
десь щось таке зустрінеш. Я ще бачила не так часто,
але бачила на Хрещатику. Було таке на парадах. Де‑
монстрація, травень місяць – в ті часи ще встрічало‑
ся. [Скільки у Вас зараз є вишиванок?] Сьогодні одна,
а дома ще єсть в мене в голубих тонах, мені дуже подо‑
бається. [На Вас купована вишиванка?] Це купована
на ринку в звичайних людей, але хочу сама вишити і
подарувати онуці, є така мрія в мене. [З якого часу Ви
більш активно почали використовувати український
одяг?] Приблизно вісім-сім років. [Коли Ви вдягаєте
вишиванку?] Ну, коли це потихенько починалось, це
були особливі дати, до цього треба було якось звик‑
нути. Люди трошки не адекватно відносились на той
час. Але воно все, бачите, стало на місця, і зараз, за‑
раз ніхто не звертає [уваги]. Навпаки. От останній
раз, коли 23 квітня в нас тут був концерт ми їхали з
Голосієва на Облонь (я живу на Оболоні). До нас піді‑
йшли два мужчини: один губернатор представився,
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ОДЯГ НАГРУДНИЙ [Початок ХХ ст.] В мене ще єсть
дуже така ценна річ. У нас в селі, як дівчата ходять на
весілля запрошувати, вони отак [вдягаються]: от баб‑
ці передається, називається «корсетка». Бо на Запад‑
ній Україні воно називається «камазель. «Камізелька»,
воно дуже гарно ззаді вистрочено такими фалдочками.
[Про яке село Ви говорите?] Мархалівка, Київська об‑
ласть, одеська траса, тут зовсім рядом, Васильківський
район. Чоловік оттуда, там вже батьків немає. І оця кер‑
сетка вона передайотся з прабабці до бабці, і она зупи‑
нилася на моїй дочці. Вона якби молодша дівчинка ока‑
залась, після неї вже дівчаток не було, і вона в мене. Дві
сорочки єсть свекра, одна – парадно-виходная, а другая
такая більш жовтого цвєта, я не знаю коли він хотів її
одівать. Ну, свекруха сама вишивала і три рушника.
Оно все осталося тому, шо батьки вже померли. І от
якісь такі свята, спектакль діти ставили «В ночь перед
Рождеством», і оно пошло вход все оте, реквізит. Тим
болєє, шо я знала історію керсетки, она ж не тіки так
шла, как на весілля запрошують. Потім та дівчина, коли
виходила заміж, вона його носила на собі, вона ж трош‑
ки така свободна і можна було там [набирати вагу].
Вона чорного кольору, здєсь такий орнамент чисто та‑
кий графіческий, я би сказала, щас от рисують графіті,
шось воно похоже, тіки вона как аплікація і настрочено
машинкою. А всі вот еті контрафалди вони всі рукою
там пристьогані, там така подстьожка. Вона так інтер‑
есно зроблена, мені нравиться, шо вона була з таким
розсчетом, що потім коли вона там буде уже чекати там
дитинку, шо вона може животік цей спрятать, от щас
чогось дівчата обтягують. Мене це трішки коробить,
Записала М. Олійник 30 травня 2015 р. у м. Києві
від Плахотнюк Катерини Михайлівни, 1958 р. н.,
родом із с. Стетківці Чуднівського р‑ну
Житомирської обл.
(у м. Києві проживає з 1986 р.)
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Друга половина ХХ ст. – поча‑
ток ХХІ ст.] [Коли почалось Ваше знайомство з народ‑
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І тому, звичайно, хотілося відродити все те, що було
втрачене, тому що я дуже люблю Україну, як живу її
душу відчуваю. [Звідки родом Ваша бабуся?] Одна
бабуся, по батьковій лінії – це Теплицький район, Ві‑
нницька область. Друга – це Іванківський район, Ки‑
ївська область. Батьки мої зустрілися в Києві молоди‑
ми, одружилися, дали життя мені в цьому чудовому
місці. Моїй тітці 94 роки, і вона пережила дві хвилі го‑
лодомору. Були люди, які виявляється могли продава‑
ти за разки справжнього коралу, привезеного звідти,
могли продати склянку якоїсь крупи. [За радянських
часів можна було побачити в Києві людей, вдягнених
в український одяг в повсякденному житті?] Ні, таке
не зустрічалося, хіба що десь стара сорочечка залиша‑
лася, і то навряд чи, вона лежала в скрині, наскільки
мені розповідали тітка й бабуся. І тому їх практично
ніхто не носив. В мене тринадцять сорочок, вибачте,
це зараз дуже великий клад, але, як сказати, вишитих
руками дорогих косівських майстринь. Дорогих со‑
рочок, звичайно сценічних таких, тобто які треба бе‑
регти і передавати в спадок своїм внучкам. Їх у мене
дві, три, а решта – це вже такі звичайні коротенькі со‑
рочки українські, яких багато зараз є, і бісером, і так.
У школі відбувся захід «Шевченко єднає Україну».
Було дуже багато дітей, які приїхали звідусіль, і ось
всі були: і вчителі, і учні були у вишиванках. Коли я
зайшла до завуча і сказала, що потрібно, щоб вчителі
також вдягнули вишиванки, вона каже: «А хіба є пи‑
тання в цьому, уже за скільки років у кожного є виши‑
ванка». Вишиванка... Кожного разу коли я її одягаю,
мене запитують: «А що в Вас свято?» Але тепер уже
звикли. Це було так на початку, а тепер звикли. Зараз
ті діти, до яких я вперше одягла вишиванку, це десяти‑
класники, вони в цьому році закінчили 10 класів. Тоб‑
то десять років я активно при будь-якій владі впро‑
ваджую це українське, тому що Україна має право на
життя. Я ще раз повторюся, нам є чим пишатись, є що
захищати, є що цінувати, і є що продовжувати. Тому
що мова, і наша вишиванка – це і є ідентифікація на‑
шої української нації. Ми повинні зараз всіма силами
повертати це.
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Луганської області, а другий, чи його друг чи хто, він
каже: «Я сам українець, але живу в Москві, мені так
подобається, в мене аж горить, аж серце давить, і ота‑
кі Ви мені милі, отакі гарні, такі красиві, можна до Вас
доторкнуться?». Людей якось зближує, я думаю що
людям це просто сподобалося, я кажу: «Якби Ви були
на нашому концерті та почули, як ми співали». [На які
події Ви ще вдягаєте вишиванку?] По-перше, сьогодні
День Києва, завтра в нас Зелена неділя, в ці дні об‑
язательно одягаю такий одяг, це і святково. Святвечір
це само собою, Великдень – я йду в церкву. Але було
тоді прохладно, то ми в хустках були, пальто, але все
одно елементи української одежі були присутні. Це не
повсякденна, це одежа святкова, на вихід, але я в ній
можу вийти і прогулятися, і посидіти десь у кафе, і на
якомусь побути заході, і піти на концерт, піти в Палац
Україна. Я не соромлюсь цієї одежі, я її дуже люблю,
я її обожнюю, і завжди носитиму, і заповіщаю своїм
онукам. Онучка у мене співунья, вся в бабушку, співає
теж, в неї є кілька вишитих блузочок, бо вона ж росте,
і ми їй кожен раз новеньку. [Коли першу вишиванку їй
купили?] Першу, в три рочки, коли вона була в танцю‑
вальному колективі, був такий як подарунок. А потом
з часом стали кожен рік їй купувати, потому шо танці
закінчились в неї, втратила інтерес, пішла співати. За‑
раз співає. Я хочу вишити, щоб своїми руками виши‑
ти для неї з домотканого гарного полотна, отаку гарну
блузу. Щоб вона її передала може своїм діткам, щоб
це було, ну як спадок. Це така одежа, яка носиться
дуже довго і з задоволенням. Я люблю мережку, я лю‑
блю геометричний такий малюнок, я люблю і прошву
вставлять, і віночками, розочками, цвіточками тоже
воно красиво... Тобто малюнок можна й по районах,
а можна... Я більше притримуюся Полісся і Київщини,
що пов’язано з моїм життям, з моєю долею. В мене є
спеціальний журнал вишивання. Дуже давно я його
купила, і я його планую внучці передати, щоб вона
там тоже вчилася, як зробити правильно мережечку,
як поєднати ниточки, як класти правильно хрестик.
Там багато вишивки дуже. Як хтось до мене прихо‑
де, цікавиться, відкриваю цей альбом – там що хоч
можна найти по районах.[У Ваших дітей є вишиті со‑
рочки?] На жаль, немає. Вони хочуть, і я собі планую
синові на день народження подарувати гарну сорочку,
може, я сама її не вишию, бо я не вспію. Він це любить,
він у мене хлопець крепкий, сто двадцять кілограм, но
для нього треба, слава Богу, величеньку. Але він теж
не цурається, він буде носити, я точно знаю. Хоч вони
сучасні зараз ці діти, але все одно йому подобається,
як мама одіта, йому подобається, шо я в цьому колек‑
тиві, йому подобається наші пісні, так само і невістці.
[Як Ви ставитесь до сучасного формату українського
одягу?] То хай буде осучаснене, хай воно буде, воно ж
гарне, воно ж красиве, воно ж і око радує, я ж як іду,
я ж бачу погляди на собі.
Записала М. Олійник 30 травня 2015 р. у м. Києві
від Вершняк Ольги Прокопівни, 1962 р. н.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Початок ХХ ст.] А мої пращу‑
ри, які дуже любили Україну, змушені були під час
голодомору продати все те, що вони. Мали: кілька
разків намиста, яке бабуся особисто пішки принесла
з Єрусалиму, – тричі туди ходила з Вінниці, виши‑
ті сорочки, які просто з них тоді знімали і забирали.

Записала М. Олійник 31 травня 2015 р. у м. Києві
від Нечипоренка Григорія Юхимовича, 1948 р. н.,
родом із с. Нехайки Драбівського р‑ну Полтавської обл.
(нині Черкаської обл.).
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Друга половина ХХ ст. – поча‑
ток ХХІ ст.] [Як відбулося знайомство з українським
одягом у Вашому житті?] Це в родині було іще з діда
прадіда, видно залишалось. Тоді дорогі сорочки жіно‑
чі особливо зберігались постійно. Чоловічі мама ви‑
шивала, і тьотя вишивала тільки по коміру, скромні
були. Тоді і ми носили малими, поки в школу ходи‑
ли. В школу вже ми його не надівали, тільки надівали
тоді, коли я, наприклад, танцями займався з першо‑
го по одинадцятий клас. На вечори ці танцювальні
обов’язково була вишиванка, пояс, ну червоних шта‑
нів не було, бо це було тоді дорого. От таке було зна‑
йомство. [Згодом використовували лише як сценіч‑
ний?] Сценічний, так, так. [Коли приїхали до Києва,
чи побачили Ви якісь українські ознаки в одязі?] Ні,
зовнішніх абсолютно ніяких не було. Єдине тільки,
що в нас в університеті був фольклорний ансамбль
«Веснянка», і там, звичайно, були багаті костюми. Ми

243

www.etnolog.org.ua
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

бачили їх, але на вулицях чи десь там на вечорах –
Боже упаси. Навіть говорити українською якось не‑
пристойно було, тільки десь заговорив в трамваї чи
тролейбусі. Ми з друзями говорили між собою. А так
десь заговорили, зразу весь тролейбус повертався –
а хто це, шо це, як він собі дозволив. Це отаке було.
[За часів, коли уже перебудова почалася, Рух почав
свою діяльність, щось змінилося?] Да, це я пам’ятаю.
Тоді це в принципі можна було, ніхто за це не карав
нікого, але скоса дивились, дивились все-таки. Див‑
но було, не заборонено, але було дивно, і отоді першу
вишиванку мені подарували з Косівщини, привезли і
подарували. [Це вже кінець [19]80‑х, так?] Да, да. Я її
вдівав, але по таких неофіційних, а таких святкових
днях, – пристольні свята, державні – ні, пристольні
тільки. Ну, теж їдеш в тролейбусі чи в трамваї, чи де,
на тебе звертають увагу. [До друзів вдягали?] Були ве‑
чірки свої такі, приватні. [Як Ваші друзі на це реагува‑
ли?] Нормально, вони нормально. Вони казали: «Дуже
красиво, а як, а де?» Тоді ще ж не можна було купить.
Це вишивка була Івано-Франківщини, полотняна, не‑
відбілене полотно таке, жовтувата. По-моєму, льняна,
не коноплі, а льон і червоно-чорна вишивка. Багата
вишивка, бо майстриня вишивала не просто там десь
на печі, а художниця. Ну і це мене зацікавило, то піс‑
ля того почав потрошки купувати. На сьогодні у мене
вже шість вишиванок різного кольору, різні рисунки,
різні райони. Надіваю, ну зараз я на пенсії, то для мене
кожний вихід в місто – це свято, то я надіваю, якщо це
тепло, якщо це можна її показати. [Чи одягаєте виши‑
ванку на Святвечір, Великдень?] Одягаю, але в мене
так просто вихід в місто одна, а от на свято – то вже
багатша, інша трошки, там вишивка краща уже. Час‑
то надіваю, дома не ходжу в ній, бо це незручно. [Що
для Вас значить український одяг зараз?] Це скоріше
всього ідентифікація себе, так я думаю. І те, шо в мене
було закладено з дитинства, воно проявляється зараз.
Да проросло, довго сиділо, а тоді проросло отак. [Як
Ви ставитесь до інтерпретацій українського одягу?
Ідеться про створення сучасного, уже модного одягу.]
Я думаю, шо без цього ми не обійшлися. Бо те, що в
XVII столітті носили, зараз носить ніхто не буде. Але
якщо вишивка схожа з XVII століттям, але на сучас‑
ному [одязі], нехай буде, нехай буде. Я до цього толе‑
рантно якраз ставлюсь. [Принцип, за яким Ви виби‑
раєте вишиванку, хочете купити?] В першу чергу – це
як мої очі реагують. Сподобалась, ага, такої ще нема –
купив. Я не дивлюся, чи це того району, чи того: спо‑
добалась, значить, це моя.

подружка теж з міста Запоріжжя, в Києві проживає
більше десяти років, і вона під час традиційних свят
одягала завжди. На свята вона завжди одягала укра‑
їнський одяг: День Незалежності, День Конституції,
день міста Києва, Трійця. Київ міняє мислення люди‑
ни, да, свідомість. Потім у мене була вишиванка, по‑
тім у чоловіка вишиванка, потім у прошлому році на
День Незалежності ми були у Пирогово та придбали.
Це повсякденне, повсякденний одяг. Я от з травня мі‑
сяця, з 1 травня я вже в ній ходжу. [Який був одяг у Ва‑
шої подруги?] У неї була льняна сукня, по кольору ви‑
шивка, бежеватий такий колір. [Це була замовлена чи
куплена сукня?] Сучасна, замовлена у Макоші Попко.
[Що спонукало Вас придбати вишиванку?] По-перше,
це дуже зручний одяг, дуже зручний, натуральна тка‑
нина, комфортно, літом не жарко, бо я в нім проходи‑
ла весь вересень минулого року, ходжу з травня цього
року. І можна одягнути під штани, під джинси. [Ви
плануєте придбати ще якийсь український одяг?] Так,
я учора купила плаття, плаття вишите червоними
маками, льняне плаття, ручна вишивка, червоні маки.
В повсякденні нарядне – це біле плаття, і прати його
дуже буде важко, тому це буде, мабуть, святковий
одяг. Це повсякденна в мене вишиванка, а плаття буде
святкове. [Для Вас має значення, що це саме україн‑
ський одяг?] Це український одяг, я пишаюся своєю
країною, тому я, коли є час, нагода – завжди її одягаю.
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Записала М. Олійник 21 червня 2015 р. у м. Києві
від Шарап Раїси Іванівни, 1948 р. н.,
та Шарапа Андрія Івановича, 1948 р. н.,
родом із м. Чернігова (у м. Києві проживає з 1973 р. )

Записала М. Олійник 31 травня 2015 р. у м. Києві
від Лисиці Вікторії Вікторівни, 1975 р. н.,
родом із м. Запоріжжя (у м. Києві проживає з 2009 р.)
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.]
[Як у Вашому житті відбулося знайомство з україн‑
ським одягом?] З дитинства, дитячий садок да всі тра‑
диційні свята – це було український одяг обов’язково.
У мене також є ще дитяча фотографія, де я ще у ві‑
ночку в українському одязі, так шо з дитинства. [За
радянських часів можна було побачити український
одяг?] В повсякденному – ні. В повсякденній пра‑
ці – ні, традиційний український одяг ніхто не носив.
[Коли Ви у 2009 році переїхали до Києва, Ви бачили
українське вбрання серед містян?] Так. Таки да, у мене

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Друга половина ХХ ст. – по‑
чаток ХХІ ст.] Українську одежу я бачила у своїй ро‑
дині у бабусі. У мене зараз є її сорочка. Бабуся моя
народилася в 1901 році, і ще дівчиною вишивала собі
придане. Одна з сорочок є в мене, то, мабуть, їй зараз
сто років цій сорочці. Але вона на мене трошки ву‑
зенька. [У Вашому дитячому житті, у студентському
житті був досвід ношення українського одягу?] Дуже
малий, чесно кажучи. Я сама робила собі сорочку. По‑
тім в мене була тьотя, вона на Чернігівщині жила. Мій
батько допоміг їй збудувати хату там, а вона вишила
сорочки всій нашій родині: мамі, тату, мені, і от такі
сорочки були. Але я з тієї сорочки швидко виросла,
так я її розрізала і оздоблювали деталями тієї сорочки
одяг. [Це вже було створення нового модного одягу на
основі української традиційного?] Так-так. Даже не на
основі, а з того, що було вишито – це воно звичайне
українське. [Чи можна було побачити у Києві, почи‑
наючи з [19]73 року, людей, вдягнених в український
одяг?] Можна, але дуже мало. Я все хотіла собі купить,
але тоді важко було купить вже зшиту, треба було ку‑
пить вишитий купон і потім зшить, а в мене все руки
не доходили. Думки такі були постійно, але вже тепер
тільки я купила собі сорочку, тому що вони ж не де‑
шеві, а коли ми були молоді, виплачували квартиру
кооперативну. То давня мрія, я спочатку купила чоло‑
віку, сину, але ні, спочатку я купила онуці одну, а по‑
тім ще дві. А потім, я думаю, треба вже і нам купить,
я завжди її хотіла, і ми купили. Я купувала онуці,
є така фірма «Глорія», і там вони вишивають хрести‑
ком, машинним, але виглядає дуже добре. Потім я ку‑
пила чоловіку оцю вишиванку отут років за три тому,
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нами, що краще не вдягати вишиванку. Краще так.
[Викладачі носили вишиванки?] Ні, такого не було
зовсім. [Учасники самодіяльних колективів вико‑
ристовували народне вбрання?] Так, щоб це було під
контролем, співали перші завжди радянські пісні па‑
тріотичні, але можна було в одязі, так як і бандуристів
в ансамблі зводили, щоб вони були більш підконтр‑
ольні. Раніше не чув таких бандур, щоб люди окремо
виступали, тріо або якийсь ансамбль бандуристів, це
щоб було підконтрольним це можна було зробити.
[У 1970‑х роках у Києві можна було побачити на ву‑
лиці українську вишиванку?] Можна, здається, бачив,
але це було дуже дуже рідко, дуже рідко, але люди вже
такого похилого віку, солідного і видно, що люди з ха‑
рактером такі, і вони могли так вдягтись, пройтись.
[Можна сказати, що це був особливий знак?] Можна.
Так, щоб заявити свій протест проти цього всього за‑
галу, ну хай буде загалу, протів уніформи цієї. [Коли
на Вашу думку частіше почав з’являтися український
одяг на вулиці?] Зразу після визнання Незалежності.
[Коли Ви почали вдягати український одяг?] Пода‑
рували на день народження, десь мені було шістде‑
сят років. На роботі подарували. Це решетилівська
сорочка, подарунок. [Коли Ви вдягаєте вишиванку?]
Особливі події: на «Країну мрій», на день народжен‑
ня. [Хто у Вашій родині ще має український одяг?] Ну,
донька, яка співає, ну, обов’язково це. І весілля вона
гуляла, ми відзначали, їздили на Лівобережній, там є
ярмарок кожний місяць в останню суботу. Оцей ет‑
ноярмарок антикварний, да, і ми на весілля купили
їй плаття, таке їй вибрали біле плаття полотняне ста‑
ринне, ну десь трошки менше ста років, мабуть. Там
вона уже визначилась: сорочка біла, плахта, цей пояс
із китицями, ну весь повністю стрій, стрій і коралі там
були і все. Весілля в українському стилі відзначали так
уже. [Який це рік був?] 2008 рік. 2008 рік, і знову ж
таки гурт «Божичі» вів це весілля, і гості були зі сходу,
того що чоловік із сходу. [Чоловік теж був в україн‑
ському строї?] Теж був в українському. Вони позна‑
йомилися в експедиції, він з політехнічного інституту
і так дуже далекий був, українською майже не гово‑
рить, але батько його послав: давай туди. Вони – росі‑
яни батьки, поїхали в експедицію, там познайомилися
так. [Він росіянин, так?] Так, і батько й мати. [Він був
в українському строї чи в російському одязі?] В укра‑
їнському. Так, йому сподобалося, і він же в експедиції
все почув, йому це все сподобалося, і в українському
стилі все весілля було: українська сорочка, ми в укра‑
їнських вбраннях усі, і проводили за українськими
звичаями. Все було, як в спектаклі. З цими обрядами,
і оці ж дійства, настанови, етапи, проходження оцьо‑
го всього весілля. Ну, воно як закодоване, що усе по‑
трібно, щоб усе було, і все як на все життя, код тоді
пройшов. Так і зробили. В Києві, ми знайшли, це буде
реклама, за околицею Києва ресторан «Карась». Та‑
кий найшли і були із міста багато, і гості старалися
теж вдягнутися в українське, хто як міг, або наближе‑
но бути. Воно захоплює, звичайно; цікавіше, чим ці
весілля, і в той час, мені здається, при Ющенку, якось
воно зверху трошки підштовхувалося. Тоді були по‑
пулярні, дуже багато весіль пішло в народному строї.
[Коли вибирали вбрання на весілля, намагались якісь
регіони відтворити чи просто відбирали красивий?]
Ми ж з Полтавської області, вона туди на літо при‑
їжджала, і з дівчатами сусідськими, ну, і просто добрі
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а потім і собі купила, а сину і онуці купувала у тій фір‑
мі «Глорія» – там у фірмі дешевше було. Мій чоловік
ходить на роботу іноді. Він ходить на роботу, а я вже
не працюю, то я так, коли йду з чоловіком кудись, то
я вдягаю. Для мене це красивий святковий одяг. [Ви б
хотіли ще мати вишиванку?] Я вже домовилась, і мені
вже вишили. Мені подобаються, тому я домовилась,
мені зшиють червону, з червоними квітами. Коралі в
мене є, але такі дуже скромні. Корали передались від
свекрухи, і я тоді не носила. В мене залишилась деся‑
та частина, мабуть, від тих коралів, і то були не ма‑
мині коралі, то були бабушкини, бабусі були. [Як Ви
ставитесь, коли український одяг вдягають не тільки
українці, а й представники іншої національності?]
Хай вдягають. Вітаю, я працювала в гуртожитку, і там
в гуртожитку жили, ну, вчились в університеті сту‑
денти з ... Гвінея-Бісау, ще якась... – негри. І коли вони
розмовляли українською мовою, то мліла я, і моя ону‑
ка, коли приходила, а ще, коли вишиванку вдягне – то
відпад, повний відпад. Зараз, звичайно, дуже часто
трапляється на очі, і це дуже приємно, і української
мови на вулицях Києва побільшало, це все однознач‑
но, і це все дуже тішить.
Записала М. Олійник 21 червня 2015 р. у м .Києві
від Валерія Миколайовича, 1949 р. н.,
родом із м. Гребінки Полтавської обл.

ІМ
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Друга половина ХХ ст. – по‑
чаток ХХІ ст.] З українською піснею, з українським
одягом в селі, звичайно, познайомився. В нас у хаті
рушники завжди були, і в кожній хаті в селі теж були
рушники, я думаю, що це, мені так важко зразу сказа‑
ти, але якось це налаштовує на сприйняття. Якщо це
пишномовно, це до дітей входить із маленьких років.
Я оце до того, що просто те, що людина бачить з само‑
го малечку, називається імпринтинг, відпечатується в
неї в мізках. Вона вбачає, що це нормально, що тільки
так треба жити, і що іще, що красиво, що ці рушники,
картини були вишиті по селах, одяг – одяг, ну це тіль‑
ки на свято вдягалось. Вдягався в свято і я, бачив як в
церкви йшли. Да, в [19]60‑ті роки люди ще вдягалися
в вишивані [речі], бабусі йшли до церкви. І це знову ж
таки це відкладалося, що це свято, якийсь піднесений
настрій всіх. Не знаю, на картинах малювали, що це у
такому вишитому одязі працювали, але в нас такого не
було у колгоспі. [У Вас була вишита сорочка дитяча?]
А от якраз у мене не було, у батька було, того шо він
співав у хорі. І там всі обов’язково, [у нього була] така
дуже пишно вишита, дуже гарна сорочка, мені подо‑
балась. Червоно-чорним і трохи оранжевими такими,
трохи жовтими, якимсь золотом трохи. [У 1970‑х ро‑
ках серед студентства були вишиванки?] Зовсім не
було, зовсім. Не було, того шо в ці роки, як раз десь
в кінці [19]60‑х... І навіть нас попередили в інституті
так, між собою поговорили, що двох хлопців, з чет‑
вертого курсу чи з третього... Вони колись вивісили,
здається, на день народження Тараса Шевченка, пра‑
пор вивісили жовто-блакитний на балконі. Сказали,
щоб не підходили... Збираються люди навпроти уні‑
верситету Тараса Шевченка, краще туди не з’являтися,
того що Ви розпорощаєтеся з інститутом, каже, навіть
близько не підходьте туди. Про одяг це само собою,
уже так розумілося, що краще не вдягати там. Гово‑
рили комсомольські секретарі, теж так говорили між
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спогади про Полтавську область, і вибирали на пол‑
тавське. Білим по білому. Білим по білому, так і виби‑
рали полтавський стиль. Керсетка, ну, там темними
полосками було прошито, чорним. Те, що їй сподоба‑
лось. Ну, тут треба іще знати, що вона несе, що в них
закладено, який сенс закладено в цих узорах. Для мене
це просто як рідне, як підтвердження, що я із цієї зем‑
лі просто, і що можна протидіяти якимсь зовнішнім
впливам. І коли був День вишиванки, все-таки одяг
у нас дуже гарний, коли в Києві ходили люди багато,
дуже було приємно дивитися, коли отак у вишиванках
ходили люди. Коли люди незнайомі, але всі свої.

Баришівський район
м. Березань
Записала Т. Зубрицька у липні 1998 р.
у м. Березані Баришівського р‑ну Київської обл.
від Зайко Ганни Іванівни, 1921 р. н.

с. Лехнівка
Записали Т. Зубрицька, К. Ковтун, В. Головатюк
та Р. Свирида у листопаді 1994 р.
у с. Лехнівка Баришівського р‑ну Київської обл.
від Кіцун Євгенії Ювсіївни, 1923 р. н.,
Філоненко Марії Аврамівни, 1932 р. н.,
Чудо Надії Євтухівни, 1931 р. н.,
переселенців із с. Копачі
колишнього Чорнобильського р‑ну Київської обл.,
та Шаренок Онисі Семенівни, 1922 р. н.,
переселенки із с. Карпилівка
колишнього Чорнобильського р‑ну Київської обл.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [30–50‑ті роки ХХ ст.] Виготовлення тканини. Льон сєялі, колі тєпло, посля Паски,
сєялі руками з вєдра. Як зєллє заросло, сполєм два
раза. Потом спєє. Беремо, колі вершки жовті. По‑
рвом руками. В’язали в снопочки, копи, повкопи. Як
сонце, то за день і висохне. Веземо додому. Молотим
пранікамі на току, щоб костра відділилась. Тоді за тей
льон, повезом, розстелєм на лугах, щоб сохло. Відхо‑
дить костра. Тоді треш на терниці. Трєпалі трєпалкою
дерев’яною, як нож. Тоді на гребень мичеш гребьон‑
кою. Потом прялі на гребнях і веретьонах. Потом мо‑
тали в клубочки, сновалі на кросна і ткалі. Коноплі.
Теж сіяли, коли тепло. Плоскуні вибирають, а матки
сидять. Коли поспіють – вибирають. Помолотять ціпа‑
ми. Мочать на річці. Коноплі ядовиті – аж риба дохла.
Витягували, сушили біля дому. Трепали на терницю.
Потім м’яли в ногах поки м’яке. Об угол побухаєш,
щоб пил і костриця випала. Треплом трепали, чесали
волосяними щітками. Тоді на гребень – і пряли.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Виши‑
вали сорочки. Все полотняне. Лляні сорочки і рушни‑
ки лляні. Рідко в кого матірки були. Як плоскунь, так
гарно. А як бідне, то і з матірок, аби рушник висів. Дак
вишиваються перше плічки. Хто в два ряди, а хто в три.
Красним і чорним, хрестиком. Робили і вирізування.
І тяганкою робили. Мене вчили. Дві нитки оставить,
а дві вирізать. А тоді настілається. Я на церкву своє
оддала. Вирізування я шила. Обкидаю, а тоді обріжу.
Білим по білому, сировою ниткою вишивали. Пазухи
не вишивали, а комір «цепочкою» вишивали. Зобра‑
но скризь, а тоді комір такий пришивається і «сухар‑
цями» вишивається. Така мережка. Тут, біля рукава,
так як і на шиї. [А низ?] Низ – такий рубець двойний
робиться з дірочками... Якось воно так заплутуєть‑
ся, шо воно вроді круживце. [Чоловіки] овечі шапки
носили. Як ото кубанка. Тільки не така довга. Зшита
на конус. А ше такі раніше шили: тут хутро кругом,
а посередині якась тряпка. [Чи носили чоловіки ка‑
пелюхи?] Капелюх. Носили в жнива. Хто носив, той
плів з соломи. [Які хустки носили жінки?] Ситцьові.
Як до церкви, дак батістові. В кого шерстяні були.
Це після войни розжилися. Намітка. А яка вона, не
знаю. Ну, так тонюсіньке. Не бачила такого. [Хто шив
кожухи?] Кравці були такі. Українці. Був cукновал. Де
возили, не знаю. В селі не було. Забере вовну, приво‑
зить сукно. Тоді гроші не дуже ходили, то вовною бра‑
ли. З того, шо з сукновала привезли, піджаки шили.
Свити, юпки тії носили. Юпки це такі, як у Западной,
з усиками. Не було коміра. То в баранках були комі‑
ри. Ну, овеча шкура покрита. Кожух, кожушанка – це
отдєльно. Баранка накрита сукном або таким матері‑
алом. Сукно куповане. Обкладене ягнячим хутром.
Внизу, тут, комір, а кожушанка покрашена красним.
У братів були кожухи. Це ж красіві хлопці були. Довгі
були. [Які пояси були?] Як ше малою була, то такими
красними підперезувались. З шерсті. [У що взувалися
чоловіки?] Мужчина в жнива якісь шкарбани надіне.
З чобит. А вона – боса. По стерні, по очерету... Оце
як приїзджають Черніговці скирдувать, дак вони липу
ріжуть і плетуть лапті. [Чого до Вас чернігівці при‑
їжджали?] Оце о вже після войни. [Яке взуття носили
жінки?] Для празника ботинки або туфлі. А так – босі

ходили. До церкви ходили в туфлях. Сапожнік в нас
був. Брат мій був сапожніком. Омелян Афанасій Ан‑
тонович. Шив з хрому. І чоботи прості шив, тухлі. А в
однієї дівки походка була погана, дак вони рип туди
поставили. А як іде, так рипить. А тоді ж хати-читаль‑
ні були. Входить у хату, так усі увагу звертають.

СОРОЧКА Шили святкові чехлики (перкальовий верх,
лляна підтичка) і буденні з лляного домотканого по‑
лотна. Крій: комірчик (ковнєр) – стійка три сантиме‑
три, вставки рукавів (паліки), розріз спереду від стійки.
Вишивали чорною і червоною заполочюю хрестиком:
паліки, ковнєр, рукава (зверху три квіточки в ряд, ниж‑
че – дві). Манжети (чохли) вишивали і залишали чис‑
тими. Подолок підгортали рубчиком мережкою «прутик» – пруткували. Вишивали рубчик дробнєньким»,
«рєкатєньким» узором. Сорочка – ковнєр (комірчик) –
кокетка і планка-розріз. Палікі – вставки у верхній
частині рукавів. Чехлікі – манжети рукавів. Клінкі –
клинці під рукавами. Вишивались палікі, рукави (звер‑
ху – п’ять квіток, нижче – три квітки, нижче – одна),
чорною і червоною заполоччю. Шили полотняні сороч‑
ки, чехлики (верх – з купованої тканини, низ – полотно
домоткане) і святкові перкальові сорочки.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ Спідниця. Шили з купованої ткани‑
ни (зелений, рожевий терен) і з домотканого полот‑
на. Полотняні спідниці фарбували чорною і синьою
фарбою. Літники ткали з вовни в зелену, синю, чер‑
вону клітинку. Сподніца – з купованої тканини, внизу
оздоблювались смужкою чорного атласу або барха‑
ту; з домотканого лляного полотна, фарбовані чор‑
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ною фарбою, дубом, горіхом, ольховими шишками;
лєтники квєточками ткали з вовни і льону. Фартух.
Шили з купованої кольорової тканини, внизу з защи‑
пами; з білого домотканого і купованого полотна, ви‑
шиті чорною і червоною заполоччю, з защипами. Білі
фартухи оздоблювались двома рядами защипів і між
ними – вишивка чорним і червоним. Внизу прикра‑
шались кружевом – крючком.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ Кофта. З тернової тканини, сати‑
ну, застібка спереду («пазуха навльот»), комір-стійка,
рукави з манжетами (з чохлами), з підкладкою і без
неї, утеплена ватином і без нього, приталена. Не ви‑
шивалась. Кохта – одяг з лляної або купованої тка‑
нини, з рукавами, без коміра, приталена. Жилєтка –
з нефарбованого сукна, не приталена, з рукавами,
з застібкою спереду. Горсот – одяг без рукавів з чорної
купованої тканини. Край такий, як у жилета, тільки
без рукавів. Горсот – шили багатші з атласу і бархоту.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ Свита. Чорні і білі з вовняного сукна,
самі ткали на кроснах, шили майстри. Кожух. Верхній
одяг з овечої шкіри, відрізний по талії, ззаду призбо‑
рений. Довгий, шили майстри.

Ф
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ВЗУТТЯ Чоботи. Шили в селі: Кривий Михайлик і Кур‑
зан. Чоботи купували в Чорнобилі або носили шити
із своєї шкіри, самі вичиняли. Чоботи були без каблу‑
ків, з закаблуками зі зборками, черевики. Валянки.
Биті валянки – купували в Чорнобилі. Постоли. Постоли з лози носили в жнива, на покос, в основному
старі люди, з портянками з свого лляного полотна
(тепло й м’яко). Постоли – з лози з оборками (шнур‑
ками) і онучами.

тий в хустку, пляшка горілки. До молодої приходять
дві дружки, вона їх перев’язує хустками, і ті йдуть до
молодого. На скрині, де замок, пов’язана хустка або
пояс. «Та ні, наша Гальочка засобніца [способна]. Там
і рядна, і постілки, і рушники, і сорочки, все є». Хлєб
замотаний в хустку, соль, горєлку бєру [на сватання].
Якщо згодна, наліває чарки молода. Тоди берут нас
перев’язуют, хлопочих батьків і тих всіх. Хустками,
в нас такий закон, хустками. Матка подарка бере нє‑
вєстци, хоч на плаття, чи хустку, йдом домовляцце,
колі вже точно будє свадьба. Домовілісь. А сваха свого
подарка вже дає. І ту хустку, яку свекруха пріносіть
на сватаннє, у ту хустку єє завівають уже, як свадьба.
[...] Молода ходить, запрошує, і молодий. Вишита со‑
рочка, фартух вишитий, вєнок на йой із строчкамі.
А ще ж до того молода ходіть да строчки собірає. І ще
ходіть по людях і собірає строчки. Це я даже собірала
собє. До вєнка вже пришиваєм строчки. [...] Молода ж
нашиває сорочку свекрусі вишиту, і хрещеной матци,
і своєму нареченому. Три сорочки. Тоди вже дружки
садяцце і помогают. Це обезатєльно свекрусі сорочка.
[На покривання молодої] зав’ють, закручують «чуба»,
молодіцою зав’язують у ту хустку, що свекруха дару‑
вала. [Чи готувала дівчина придане?] Штук п’ять чи
шесть раден, сорочки тканиє, ручнікі. «О, яка багата,
бодню сорочок привезла!». [На сватання] відбувався
обряд перев’язування всіх хустками, чи «ручніками».
Молода молодому хустки на сватанні не давала. [...]
Роздають подарки сватам, що приїхали по молоду.
Свекру – сорочку, свекрусі – вишивану сорочку [ще
як оповідачка йшла заміж], всі дівчата, як закон, ви‑
шивали сорочки для майбутніх свекрух, [як женились
вже діти оповідачки], то «мода перейшла» на шовко‑
ві, крамні. Перед тим, як садити молоду на стілець, на
вовну кожуха, брали віко од пікної діжи, сипали на
нього пшеницю чи жито, клали гребінку для розчісу‑
вання коси молодій, клали хустку, яку приносив моло‑
дий для завивання молодої і просили у присутніх бла‑
гословення... Знімали з молодої вінок дві молодиці, що
добре в шлюбі жили, одна – з рідні молодого, друга – з
рідні молодої. Одна розчісувала косу молодій, друга –
тримала хустку. Молода два рази знімала з себе хустку
і кидала поперед себе, а на третій – «змирялась» з тим,
що вона буде вже не з дівчатами, а з молодицями, не з
дівочою хусткою, а з жіночою хусткою на голові.

ІМ

ГОЛОВНІ УБОРИ. ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ Хустка. Хустки куповані і лляні з домотканого полотна і
з однотонного домотканого сукна. Хустка-бавалянка – купована, з простої бавовняної тканини. На хуст‑
ках з купованого полотна на одному рожку вишивка.
Єврейські дівчата ходили «з чубом» [закручена коса на
потилиці] і гребнем, з непокритою головою. На голову
одягали хустки, «матки носили очіпки, зборніки». Намисто. Прикраси – мониста, серги, плетьонки з бісеру.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–50‑ті роки ХХ ст.] Колісь
були світи довгії, юпки ззаду рясні, куці до усіків, гузікі з ременя. Чоловікам шили суконнії штани, а з коно‑
пель – штани і сорочки. Як на косовиці, то в чоловіків
білі штани, сорочка навипуск, аж до колін, підперізу‑
вались мотузочком. Ногі пообматує онучками, оборі з
конопляних мотузочків і взували постолікі. Сорочка
жіноча – вишивали рукава, полікі, чохли, ковнір, манижку, подолку. Вишивали хрестом і гладдю, красним
і чорним. Рукав збирався вгорі кухлічками [пухлика‑
ми]. До сорочки надівали літнік або саян – сподниця
рясна, була сподница з нагрудніком. Літом було, що
сорочку одну надівали, а ззаду фартух зав’язували.
Маткі наші носілі чепці, зборнік [зібраний складоч‑
ками]. Хустки були хорошії, гарусові. Чоботи шили
своєї виділки – шкура теляча, чорні. На жнива, до сіна
взували постоли. На шиї носили прикраси: кружки,
низані з дрібного моніста узорчиками на вісім-де‑
сять-дванадцять ніток, стручку з хрестиком.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. В свати йдуть молодий, дядько
молодого і його батьки. В руках хліб і сіль, загорну‑

с. Лукаші
Записав Ю. Бідношия 14–16 червня 1997 р.,
11 листопада 2000 р., 15 червня 2004 р.
у с. Лукаші Баришівського р‑ну Київської обл.
від Коваленко Тетяни Пилипівни, 1904 р. н., (1)
Шульги Катерини Миронівни, 1913 р. н., (2)
Коваленко Марії Панасівни, 1926 р. н., (3)
Логвиненко Любові Кузьмівни, 1934 р. н., (4)
та Горбаченко Тетяни Іларіонівни, 1936 р. н., (5)
переселенців із с. Машеве колишнього
Чорнобильського р‑ну Київської обл.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [Перша половина ХХ ст.] Виготовлення тканини. (1) А то коноплі, Ви ж знаєтє
коноплі? Док іс тих пайку ‘ддовай, дак і волокно ‘ддо‑
вай, до хочеш же нопрасть яку сорочку, діті ж нє носі‑
лі отокіх‑о, до... до дє стора сорочечка, док... док уже
дєрєш до... до й ушиєш. Ох... [Що з коноплями роби‑
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ли, як привозили з поля?] Їх же мочілі. А кулькі там
уже мокнє, як плоскуні попереду, док тиє... тіждєнь
помокнут, до й тягають уже. А моткі уже тиє, шо мо‑
лотєть, шо сім’є, док тиє вже довжей мокнуть. Мочілі,
возілі в ричку, у ріку, до мочілі, шо тут води нє було.
Колісь у колгоспі попотілі. [Що потім робили?] А тоди
тєгалі. Вутєгають, посохнє, тоді вже й тєрлі. Як сонце,
док ік сонцу порустовляйом, уже в колгоспі... А нє –
док по хатах розвозілі, до тєрлі, до но печах сушілі.
А тоди ж іздовалі в колгосп, сє ж в колгоспі... До сє ж
нопреді, до й волокно пралі. Нопреді – до й штони, до
й сорочечка, до й вєрхнє. Пошієш до покрасіш, до шоб
булі у хлопчіков штанікі до й сорочечка, гімносцьо‑
рочку, бо куплєного ж нє було токого. [Як ткали?] Но‑
предєш же, по дєсєть хунтув клубочкі, пу вусім. Ну, до
цє ж так: хати дє велікіє, док дірочкі, колочкі зобівалі,
до то сновалі вже. А тоди вже оснуєш, ісплєтєш плє‑
тюнкою. Уже паріш... кіпєток у пєчі, розмутіш, дє вже
того хлібца поподєш, мукі. До парілі вже основу. До
вже токі дядько, тютка тока спосубна новівала. Нов’є,
а нокідать уже я сома нокідала. До сє тке, зоткалі. До
вуччеш уже й ноччеш до... до ‘дріжеш, до біліш, до
щоб дєтям якіє штанікі пошить. Ой, ой, добра нє було.
О, горевалі. [...] (5) [Ви самі ткали?] Да. [Розкажіть, як
це робиться.] Ну, як сє робіца. Зразу сіялі ж коноплі
й льон, пралі но токі вєрєтьона. А потум моталі токіє
клубкі, а потум у хаті зобівалі токіє, як вам скозать,
токіє... ну, гвозди токіє здоровєнниє. І но тиє уже гвоз‑
ди сновалі, от скулькі вже губок кауть, п’ять, шість,
дєсєть. А потум токіє робілісє новуйкі, номативолі їх
но новуйкі. Б’юрда токіє булі, обшим. Ну, так уже тоди
вже ж човнікі токіє булі; стоновісє, так однею ногою,
другою ногою. Туди зокінєш сєю ногою, сюди зокінєш
сєю ногою. І б’юрдомі ж, ткалі так. Полотно біле тка‑
лі, а потум довай уже кросіть, товщейшим пралі, нє
токім тонєнькім, як но полотна, товщейшенькім, ко‑
залі «вал» у нас. Кросілі уже краскою, ткалі пустілкі.
І вілєнкі вже ткалі, і токіє ткалі уже постілкі. Токєє,
да. [...] (2) Сє вже, сє вже послє войни вже нє сталі мі
прасті, а до войни пралі, пралі, крєпко-крєпко пралі,
зокольо́но пралі. Роботойош день, а но нуч прасті,
нуч сідім до двонацоті чосов обо й до первого часа,
до прадом. Треба було носіть, треба... [...] [Коли пере‑
стали ткати?] Колі вже перасталі? Да дєсь, мо’, у [19]
шіздєсятум году, може. Тако в [19] шіїсят другому чи в
[19] шіїсят трейть... уже сталі мєдлєно так... почалі по‑
трошку-потрошку, до козалі: «А як мі будом? Нє будє
ні пустілкі, нє будє...» Редно в нас, дві пустілкі, до мі...
осє так ішшивалось, козалі шо редно, шоб тєплєй було
вдягацца. Док нє будє ні мєшка ш чого пошить, нічого.
А потум, слава Богу, було і мєшкув, і одєнуцца. Довай,
то вже стало трошкі луччєй жить, став у нас совхоз,
сталі копєйкі плотіть. Ну, ток так уже, прідумоєш до
купіш одне одєяло там... або в рострочку бралі... до
другєє – так уже і сталі жить. До і мєшкі булі, і одєяла
булі, і постєль була, всє було. Так єно всє й осталось.

лози до постоли. І я вмею постоли плєсті. Я плела всьо
врем’є – чоловіка нє було, а дєті молиє булі. Ось і тєпе‑
река пуйдєм, нодєру лози, до єї так вмотайом у верчі,
до но нізку. А тоди зімой номочуйом в тєплу воду, і я
плєла постоли, пока хлопец так пудрус, до вже став...
До я плєла постоли. Косіть нє косіла, а постоли плєла
дєтям. Осє токє було в нас, сє токє було в нас життьо,
ось так мі жилі. Чоботи. (4) А я вієхола у Кійов в [19]
підісят пєрвом году. Босиє ходілі по Крещатіку, но нас
так гледілі. Гледять – а мі йдом хоть би хни. А тоди
нам уже й кажуть: «Ві ж нє ходєть босиє». – «А чого?»
А всє ж у Кійовє нє ходят босиє, а мі босиє ходім. Но
роботу босиє ходілі. Прораб дав нам чоботи резіно‑
виє, шоб мі вже в чоботях [ходили].
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] (2) Як
мі кажом, нє «брукі», а «штони» булі простиє, сорочка була проста, плоток був простий, всьо-всьо було,
дуже було... бідносць була, бідносць. [...] (5) І сорочкі
зошивалі [вишивали], і хвортухі зошивалі, і рушнікі
зошивалі, всє. Зразу но полотні, а потум уже но пєрко‑
лі. (1) [Чи прали колись одяг на кладці?] А як зомєрз‑
нє люд, прорубаєш пелю і переш. Тоді вже яку дошку
поставіш, шо в постолях ті ці шо, до то вже й переш.
Хвотало всєго. [Чим прали?] Рукамі. Пеля – до пока
переш, а як уже крутіш, ток уже змерзласе, шо нє мож‑
на росорвать, токіє морози булі. Сє влітку, дак нєма
нічого, а зімою... [Тепер перуть порошком, а тоді чим
прали?] Золілі, токіє жлукта. Дна нєма, тулькі жлук‑
то... попєлу... в чигуну попозоліш уже єго, до тоди вже
йдеш но ричку прать. Тоди нє було ні стірать, ні по‑
рошка, нічого нє було. Ох, колісь я в сєм’ю в свекра,
а сєм’я... а жлукто отокє-о. Ченков ві знаєтє, ні? Док
аж отуди єзділа самотужками, бо тут води нє було, сє
зімою. Прієхала, єду додому. Вже на нуч худобци до‑
гледають, а мороз... А я обмерзласє, в постолях, пуб‑
матувалась. Тулькі в двур уєхола, до сіла вже до так
і оддихаю. А плаття вже... нє можна його вже, злюто‑
валосє. А свекруха каже: «Бері дойонку до йді в хлів».
А я ше в хаті нє була. Тепер токого нєма. Ох-ох-ох-ох...
До сє бачіш, докуля жіть треба.

ІМ
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ВЗУТТЯ [20–50‑ті роки ХХ ст.] Постоли. (1) [Що на но‑
гах носили?] Постолі. Лози... до постолікі. І діті, і сам
в постолях. Ві ж нє знаєтє постолув тих? Плєлі токіє,
токіє полоскі, покраєть з лози, сє тут сє... І платтє пра‑
ла в постолах, бо нє було ні чобота, нічого. Убуваєш,
у постолув нобуваєш, а мороз... Горевалі. [...] (2) Булі
ж дєті, дєтей було богато, дєті... дєтям треба і онучі,
постоли ж. В нас же нє було так – постоли, постоли з

с. Ярешки
Записали Р. Свирида, З. Гутченко та Т. Зубрицька
11 листопада 1994 р. у с. Ярешки
Баришівського р‑ну Київської обл.
від Комар Дуньки Гаврилівни, 1904 р. н.,
Суганяки Уляни Дмитрівни, 1911 р. н.,
Макаренко Анастасії Омельківни, 1917 р. н.,
переселенців із с. Чистогалівка
колишнього Чорнобильського р‑ну Київської обл.,
та Бузини Людмили Григорівни, 1913 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [Перша половина ХХ ст.] Валяння сукна. Ткали сукно. Валяти здавали в Чорнобиль.
Фарбували тканину ржавим «желізом», зіллям. Сукно
валяли на валюшнях і біля річки на колодках.
СОРОЧКА Дівчата носили вишиті сорочки, вишивали
рукава хрестиком, гладдю, білим вирізуванням. Со‑
рочки і «сподніци» були «лляні». Сорочка – лляна і
чехлик (верх з крамного полотна); вишивали черво‑
ною і чорною заполоччю (наматуванням). Сорочки
вишивали червоною і чорною заполоччю хрестиком
і гладдю. Вишивали на вставці рукавів; рукава у верх‑
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ній частині і рідко квітами по всьому рукаву, або три
ряди зверху рукава; манжети, стойку, розріз спереду.
На грудях не вишивали. Вишивали мережками, до‑
вбанкою. Подолок вишивали. Чоловіки носили виши‑
ті червоним і чорним сорочки.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ Спідниця. До сорочки надівали рясні
спідниці з купованої матерії. Сподніци – полотняні,
лляні, фарбувались ольхою, суконні, чорні й сірі. Спід‑
ниці сині, червоні, чорні, з купованої тканини, в три,
чотири полотка. Плахта. Плахти – з двох полотнищ,
в клітинку тканина покупна. Червоний, чорний, жов‑
тий, зелений кольори. Червоним поясом з торочками
підперезувались. Штани. Штани з домотканого по‑
лотна, на поясі не зібрані, фарбовані дубом, горіхом,
купованою фарбою.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ Піджак. Пуджаки – сірі, чорні, білі
з сукна. На ваті, прямі з коміром, з купованого сук‑
на і з тканого неваляного і нефарбованого. Горсоти –
з бархоту, носили в свято.

Е

ОДЯГ ВЕРХНІЙ Носили колись юпки, свити. Свити –
з білого сукна, з фандами. Баранки – верхній одяг з
овечої шкіри, довгий, за коліна, покритий сукном,
приталений, з п’ятьма-шістьма усами, відрізний по
талії. Комір – сірий каракуль п’ять-шість сантиметрів
шириною. Кожушанка – точно так пошита, як баран‑
ка, тільки не покрита сукном, без вишивки. Безрукавки шили з овечої шкіри.

нини на костюм], давали крам, хто який. Хто гарний
дарував, дорогий, хто – дешевий, хто який зумів, хустка
і платили там якісь гроші, стіки хотів. [У Вас переодяга‑
ються на циган?] Ох, убираються гарно. Зараз нє. Зараз
мало хто убирається. А раньше тоді дуже гарно вби‑
ралися... Хустки оці здоровецькі з китицями, спідниці
шили всякі: і широкі, і всякі квітками, туто одівали
таке навиворіт, якогось кожуха, тут красилися, тут чер‑
воні, а тут – мушки ставилися чорні. Дуже гарно. [Чи
фарбували обличчя буряком?] Нє, губною ж помадою.
І дівчата, і жінки – всі [перевдягалися]. Ісключитєльно
намальовані і накрашені, як цигани. Так і позапинали‑
ся, як цигани. І одежу шукали таку циганську. Одяг у
поховальному обряді. У кохту, у плаття... все нове тре‑
ба, щоб було. [...] Дівчині гільце роблять, коровай не‑
суть на рушнику... Біле плаття і білу фату. В нас був
такий случай, що усе наче це зробили, а фату – замота‑
лися і не те...не наділи. Приснилося: «Що ж ти, мамо,
мені і фати не наділа?». Та вона вже, друга жінка, Надя,
ця умерла – та другій жінці у труну клали фату, купля‑
ли...Спиталися цих людей, вони чужі, спиталися..., чи
можна ж передать. [Як до цього ставиться батюшка?]
Він каже, що це можна таке робить. Передають, як десь
замоталися, козирка не вклали, козирки передають.
А як дівчина помре, то їй і плаття надівають, все наді‑
вають дівчині. І шишки несуть за нею. Роздають їх на
цвинтарі. Як дівчина, то на похороні несуть гільце. [Як
хоронять парубка?] І коровай, і гільце, свадєбний костюм. На Городищах було таке, шо малися свадьбу ро‑
бити, і він розбився. Йому квітку пришивають. У мене
уже давно лежить [на смерть]. Я уже заказала, шо мені
одіть. Буває, шо не схотять, то і по-своєму одінуть,
але більш так, шо закажуть, то те і одівають. Взувають
тапки якісь, а тоді на цвинтарі скидають. Руки, ноги,
зв’язують, а тоді на цвинтарі розв’язують. Якщо люди‑
на уже постаріла, але заміж не ходила, то її у вінок не
одягають, а у хустку. У нас тут одна умерла, вона заміж
не ходила, то її ховали обично.

Ф

ВЗУТТЯ Постоли купували в Чорнобилі. Плели їх люди
з Паришева. Чоботи, черевики, постоли плели самі,
одягали в ліс, на поле, на сінокос. Чорні чоботи батько
сам шив, вичиняли шкіру в Лехнівці.

ІМ

ГОЛОВНІ УБОРИ. ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ У жі‑
нок були очіпки на голові, зверху зав’язувалась хустка кінцями під бороду. Хустки куповані, однотонні і
в квіточки. Однотонні іноді вишивали хрестом. На
шию одягали моніста і кружки, вишиті бісером.

Білоцерківський район
с. Пилипча

Записали О. Таран, О. Васянович 16 липня 2008 р.
у с. Пилипча Білоцерківського р‑ну Київської обл.
від Дзюман (Назаренко) Антоніни Андріївни, 1937 р. н.,
та Костенко Ганни Яківни, 1924 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Друга половина ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. Давали рушники сватам, а йому
[жениху] хустка.... Так засватали. [...] [Ви кажете «ми»,
Ви не одна ходила?] Ні, дружка ж була. Удвох... [Ви хо‑
дили в народному одязі? У вишиванках?] Ні. Зімою ж
було. То ми ходили у шубках, вінках і розипняні. Ніхто
ні одної хустки не надів. І тоді чогось і не слабли. За‑
раз би, щоб вийшла без хустки, то й заслабла. Вішають
на комин стрічку... Все врем’я вішали. [Чи бувають не‑
чесні молоді?] Вони бувають... але стрічку вішають за‑
вжди. Даже беременні були, то вішали стрічку і йшли.
Це означає, що тут весілля, забрали сюди наче молоду.
Такий обичай – у нас зараз нема, а раньше був: що рідні
треба дарувать хустки, гарнітера. [...] Коровайниці і ця
ж баба, що уже завідувала піччю... [Цю бабу якось об‑
даровували?] Аякже ж, давали на гарнітер [відріз тка‑

Бориспільський район
с. Гнідин
Записала Т. Зубрицька 24 липня 1998 р.
у с. Гнідин Бориспільського р‑ну Київської обл.
від Кудько Параски Іванівни, 1932 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [40–60‑і роки ХХ ст.] Виготовлення тканини. [У Вас сіяли коноплі чи льон?] Не
сіяли льону. [Як сіяли коноплі? Так розсипали чи ря‑
дочком?] Розкидали так, як пшеницю, жито. Посіють.
[Коли їх починали сіяти?] Рано треба сіять коноплі.
Як уже оруть городи. Тоді, як єсть борона, кінь, запря‑
гають коня, борону чіпляють, волочать. Заволочують,
рівненько так іде кінь. Ростуть. Поростуть вони, по‑
діляться. Плоскуні і матки. Матки зелениє, шо сімня
буде, а плоскуні вибирають раньше. Тоді вибирають
у ручайки такіє, у руку взять. [Чи займаються про‑
полкою?] Ні. Нихто не поле. Там бур’яну нема. Тоді
ції плоскуні мочать у річку. У ручайки пов’язане. Та‑
кими снопами. Тоді... [Як визначають, що воно вже
дозріло?] Цвіте плоскунь. Пилок такий. Вже його
можна... Шоб вони як помочаться, дак тіпать його
можна. Знаєте як тіпали? [Де мочили?] На річці. Зра‑
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зу посохне, а тоді мочиться. Забивають колки. Посе‑
редині коноплі. Опреділяють, яка буде цяя... Скільки
там його буде. Кладуть коноплі осюди корінцями на
край, а всередину – верхушками. Тепер складають.
Вони ж на воді пуднимаються. Копають таке дерно,
шоб із морожком. Траву із коренем. Гніт кладуть, шоб
коноплі у воді були, не зовсім шоб потонули. Шоб у
воді, але не глибоко. Неділі дві вони мокнуть. [Його
якось пробують?] Пробують. Беруть ручайку, витяг‑
нуть, розв’яжуть. Тоді воно посохне на сонці. Труть
його. Як потреться воно, дак тоді можна їх тягать.
Витягають його, ставлять в копи, шоб вони посохли.
Забираєм додому. Треба тіпать. Такий спеціальний
рубель був. [Чи була терниця?] Була. Обтіпають. [Що
обтіпувалось?] Костриця. [Куди її потім дівали?] На
розпал. На терницю на тую. Вже потіпана. Закладаєш
ручайку туди. Тут подняла. Наче коромисло. А потом
тіпаєш його. Шоб було повілю. Дев’ять ручок отаких.
Десята зв’язується. Повілю конопель. Тоді скручують,
наче дитину спов’ять. Тут зв’яжеться. Складають денебудь в приміщенні. Сарай або клуня була. А тоді
треба мнять їх. Увечері ніколи не гуляють, а мнуть ко‑
ноплі. Мати пораються коло худоби, а діти мнуть. Три
дівчат було. Тоді на піч кладуть. На печі. Висохають
вони. А тоді мички мичуть. На гребень. [Де їх м’яли?]
У хаті на землі. Курява така в хаті. [У яку пору року це
робили?] Осінню. В Пилиповку. Помнемо, а тоді вже
мати мичуть. Гребень стоїть на лаві. В лаві дірочка і
гребень. Начіплюють на гребень, а тоді гребінка. [Так,
наче розчісували?] Еге ж. Гребінки такі були. Мич‑
ки скидають із гребеня. Тут закручують і складають.
Мичка такая. На гребені нічого не лишається. Це як
пряде, тоді лишається. Мички в мішок складають да
на піч, шоб були сухенькі. Бо як прясти, то як суха
мичка, харашо смичеться, а як сира, не можна нияк
вирвать. То на печі мички лежать в муляниках. Му‑
ляника, шо рибу ловили. Така сітка з двома дручка‑
ми. Це шоб попряли дівчата. Три прядки було. Мати
одну прядуть і дві дівчат. [Прядки які були?] Колесо.
Прядка пряде, ногою ж треба прясти. А тут мичеш з
гребня. За вечор напряду цівку пряжі. Маруся, Ганна
і Оксана була. Мати ж Федора. «Мамо, я ж напряла,
хай і вона напряде». А тоді ж з цівки треба мотать на
мотовило. А мотовило знаєш яке? Отако рожки ввер‑
ху, а тут... Палка вбита. Береш, у лівой рукі мотови‑
ло. Таке велике мотовило, довге. Намотала. А тоді ж
його треба скидать з мотовила. Тепер треба золить
пряжу. Попелом натрусять і в чавун у піч. Водою на‑
ллють, шоб воно пропарилося. Тоді полотно гарне,
м’якеньке. Мотали ж ще на витушку... Боже, скільки
роботи! [Чи відбілювали полотно?] Одбілюється. Те‑
пер мотається на витушку. Його разів три прозолю‑
ють. Отак палка, наперехрест дві. Чотири коньки і ото
на клубок мотаєш. В полу дірка, накладається з мото‑
вила десяток. Ще був лучок. [Що таке лучок?] Отакий
завбільшки, як у вас ручка і тут дірка. Воно із очере‑
тини. Тоді мотаєш. Тепер клубок же, шоб ти вміла мо‑
тать. [То нитка проходила через лучок? Щоб не різало
руки?] Шоб не різало ниткою руку. [Як треба клубок
мотати?] Треба шоб чехольки не спадали з клубка.
Шоб клубочок був, як м’яч. [Виходить, що його мо‑
тають по одному виточку?] На одне місце не мотають.
Вже чехолька єсть. На другу. Шоб посередині в тебе
було, наче хрестик. Намотали там чотири клубочки.
Береш, палочкою простромлюєш, мотузочку зробиш.

Зв’яжеш – і на жердку. Жердки були угорі. Поли були,
а попід стелею жердка. На цій жердці клубки вісять.
По чотири штуки, по дві. Тепер же снувать треба.
Пудходить весна. Снивниця таке велика була. Отака
буде, як забор, а тут колочки набиті. [Де вона стояла?]
В хаті. Тут багато колочков, а там один. Скільки там
в тебе буде полотна. На три шматки чи на два шмат‑
ки. А там – два колочки. Сюди один, а сюди – другий.
Як ти скидаєш із снівниці, скидаєш із одного, ідеш і
мотаєш, наче в’яжеш. Шоб в тебе не заплуталося, бо
його ше треба навивать. Верстать же. Насукують ці‑
вок на прядку і ткать. У човник закладать і ткать. Я б
ткала. А лядою прижимають. [Чи ткали Ви просте по‑
лотно?] Просте для сорочок. Виходить полотно, роз‑
різають його на шматки, по десять аршин. А тоді як
вода прибуває, слали його на воду, те полотно, і воно
вибілюється. День лежить на сонці. А тоді вечором со‑
бираєш. До озера пошла. Прач був такий. Закинула,
скільки докинеш. А тоді складаєш на кладку. А тоді
прачем вибухуєш. А тоді принесла, ліси були, як за‑
бор, довгі. Повісила шматок на лісу, посохло, а тоді
збираєш. [Шматок – це скільки?] Метрів шість. Тоді
не метри були, а аршини. Ше дєвочки невеликі, а таке
робили. Вибілювали... [І ви, дівчатка, ткали?] Ткали.
Шла замуж за її брата. Двоюродний брат. Да до све‑
крухи як прийшла, напряла за зіму на два шматка
сама. Тоді і виткала. Зовиця моя навила, і я виткала.
Ми тоді хату достроювали, бо стара була хата. Дак
батько мій приїхав сюди, до цих же сватів. Приїхав
додому і каже: «Мати, ти не давала їй вдома за верстат
сідать, там так бухає полотно. Розкраснілась, сидить,
наче роза». А, було, тільки сяду за верстата: «Ой, не сі‑
дай, бо нарвеш!» Може, нитки і рвалися, але потім на‑
водились. Треба в начиння навести нитку тую, шо по‑
рвалась, од полотна. Навой стоїть, пряжа навита. По‑
рветься нитка, да не втягнеш в ряд, дак тоді через усе
полотно нитки немає. «Ти нагидиш там мені!» Мати,
було, не дає. Я пошла в замуж... Я любила работать.
[Чи бувало, як напрядеш, нитка виходила товща. Як
це називали?] Як товсте пускаєш, смичеш. Як смичеш
із гребеня товще. Воно іде по цівку, попадає і нерівно.
Добре мати приказує. Кричали добре. [Як у Вас в селі
ткали?] Самодєлку таку, полотно ткали. [Повісили на
ліси, висохло, що далі?] Як сонячний день, то каждий
день, шоб було біле полотно. Тоді беруть, замочують
те полотно, трусять попелом... Дров’яний попіл...
[З будь-якого дерева?] З будь-якого. Затрушують по‑
пелом мокре полотно і складають у жлукто. А жлукто
було таке довбане, дерев’яне, з колоди. Золять. [Воно
таке, як бодня? Без дна?] Таке ж. Без дна. Ставилось на
кружок, шоб вода витікала. Топлять піч. Чавуни ки‑
плять у печі. Виносять чавун, заливають на полотно.
Стоїть надворі, коло порога, шоб далеко не ходить.
Пульку із снаряда в печі розкалюють. [Гільзи?] Да, да.
Тоді виллють два чавуни, цю пульку туди, шоб кипі‑
ло. Зверху накрили. Кипить. А там витікає. Медлєн‑
но. Переночує воно, бо треба, шоб воно впарилось.
Вибірають полотно чи сорочки, на коромисло – і до
озера прать. Кидаєш шматок, а тут держиш. І склада‑
єш. А тоді прач. Прачем бух, бух. Вибухаєш його. Шоб
воно біліло. Вибивається. Як бачиш, шо грязна вода
біжить, кине по воді. А тоді збираєм, да на лісу. Сохне.
А як посохне, харашо складаєш, зматуєш такими кла‑
дочками. Приносиш. «Мамо, осьо вже шматок». – «Да
положи отам». І другий. Поклади якись вєс, шоб воно
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ізлежалося. Вранці знов, не тягти ж лело. [Що тягти?]
Лело. Таке безобразне, до порядку не доведе... Як хара‑
шенько складене, дак його розпускаєш, воно стелить‑
ся, стелиться ловко.

ІМ
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СОРОЧКА. ПОЯСНИЙ ОДЯГ Сорочки шили. [Яке по‑
лотно краще: з матірки чи з плосконі?] З плоскунів.
[Плоскінь і матірку ткали разом чи окремо?] Отдєль‑
но. То сіре, скільки не біли. А плоскуні – жовтеньке,
м’якеньке. З плоскунів, було, сорочки шиємо. Це тонкі
сорочки були, пидточки. Шоб і подолки були гарні...
[Якщо вона цільна, то як називалась?] «Товста». [Хто
шив сорочки?] Мати сама шила. Хто вмів, шив. А хто
не вмів... [Чи був у селі кравець?] Так на машину не
шили. [Чи кожна господиня вміла шити?] Да. В три
пилки сорочка. [Розкажіть, як кроїти.] Та шо там її
кроїть? Зшивай їх. Тепер одну пилку спереду, а дві
пилки – рукава. Дві пилки ззаду. Розріз – пазуха. Зби‑
рається комір на нитку. Комір обшивається. Як стоєч‑
ка. Вона не кругленька і не стоєчка. Ще, як хочеш, по‑
зубцюєш. Витягти нитку посередині, зібрать на голку.
Ниткою обматувать. [Чи вишивали сорочки?] Отак
заполоччу. Знаєте, заполоч яка? Чорна чи красна. Тоді
тут петлі помотаєш, застібаєшся. Оце сорочка. [Чи
були «вуставки»?] Були. Під рукою. [Чи були чохли?]
Туклі собиралися. Тут рукав. Тут тухлі собираються.
А як в баби було, дак в їх був рукав сквозний. Не було
тухоль. Прямо до коміра сюди ушивався. На рукавах
чохли. Збиралося. Пуговичка да петелька тут. Виши‑
вали вуставки і рукав. Чохли вишивали манюсіньке
шось таке. Кривий хрестик чи проскурочка. З чоти‑
рьох хрестиків. Кривий хрестик меньшенький. Рука‑
ва вишивались: три квітки, дуби. Вирізування було.
Обшиєш, а тоді ножиком вирізаєш. А там тоді отак і
отак. Обматуєш. Тоді вирізування тоже квітками були.
Обпетлюєш кругом. Середину повирізуєш, обпетлєш
кругом... [Вирізування білим по білому вишивали?]
Нитками синіми. А то і чорною заполоччю... [Чи фар‑
бували корою дуба або вільховими шишками?] Було.
З ольшини кора. Красна така. Бузиною фарбували. Із
дуба кору варили. Жизнь заставляла додумуваться.
Дівчата, треба, шоб вишивки були ж. А тут немає за‑
полочі. [Це кожна дівчина повинна була нашити собі?]
Нашивали. [Чи було у Вас таке, що дівчина позичала
сорочку, щоб показати придане?] Було таке. Сміяли‑
ся. В мене багато брало дівчат. Є ще пісня весільна
співається:
Світилка-шпилька край стени,
На їй сорочка не її.
А прийшла сусідка, штовхає,
Скидай сорочку, смеркає.
[Чи шили спідниці з полотна?] Шили. Корою фарбува‑
ли. Батьку штани. І батьку штани красили. В 1914 году
батько оженилися.

усі за руки побралися, да повдівати, в вишитих сороч‑
ках, в шерстяних платках, усе краще вдівали на коро‑
вай. [Взнавали якось чи чесна молода?] Рубашку ви‑
вішували. Дружко виносить на тарілці в понеділок...
Кладе рубашку, заходить. А тут сидять же весільні
люди. Як чиста рубашка, значить нечесна. Одяг у поховальному обряді. Оце я ходила, годовини будуть,
оцієї бабочки дідусь вмер. Ми втрьох помили: небога,
сусідка і я. [Щось дають цим людям?] Дають одяг, дали
по платочку, така плата. Одягають чисто все новень‑
ке. Маєчка, труси, носки, рубашка, костюм, фуражка,
платочок носовий, грошики зав’язані, шоб там міс‑
течко собі закупив. [Чи тримали вінчальний одяг на
смерть?] Такого шось я не помню. Позношували вони
його. А Любку Пархомівну у цьому костюмі, шо він‑
чалася, поховали. Їй було за дев’яносто. Вона його со‑
хранила. Як заходиш, перехрестишся, цілуєш в руки,
в лоба. А вона красіва була така, вона і мертв’яком
красавіца була. Сорочка вишита і костюм. [Розкажіть,
що на ній було.] Сорочка, сподниця широка така, ме‑
трів п’ять або сім на тій сподниці. Матеріал – рипс.
Три лєнти з плису, чорний плис. Спідниця – бєжова.
Одна вузенько, одна широка і ще вузенько. До трьох
стьонжок сподниця називається. Керсетка, вони самі
шили, до журавля. [Це як: до журавля?] Отак, ривно
йде лєнточка, широко, а по цю сторону отако і вкруго‑
ву, це од журавля. Це вінчалася тьотка в ньому. [Що на
голову одягали?] Шерстяний красівий платок. [Якого
кольору?] Большинство білого, рідко іншого кольо‑
ру. [...] На ноги чулочки і тапочки. [Чи давали їй туди
туфлі?] Аніну матку в тухлях положили. Хто в чому
хоче. Але босою людину не кладуть.

Записали Т. Зубрицька та О. Щербак 23, 24 липня 1998 р.
у с. Гнідин Бориспільського р‑ну Київської обл.
від Придиби Агафії Зіновіївни, 1917 р. н.,
Кудько Параски Іванівни, 1932 р. н.,
та Придиби Федори Романівни, 1919 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Пер‑
ша половина ХХ ст.] А як пойдуть журавля танцю‑
вать. Виходить дві молодиці, та кожух виверне, рубель
да качилка, да заслонка, така гармошка!.. Коровайниці

с. Старе

Записав Ю. Бідношия у 2002 р.
у с. Старе Бориспільського р‑ну Київської обл.
від Стадник Параски Пилипівни, 1918 р. н.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] [Як у
Вас одягалися до війни?] Ни до войни, а ше тоді, як
ми мали́ були, до пряли вовну да ткали... Дак вовня‑
на сподниця, помню, була, да мати ше с пояса красни
смужечки пописала – дак мені така ця гарна... Юпки
суконни. Ше у нас одна юпка
єсь материна, можу по‑
́
казать Вам... до оддать у музей. Бабина юпка. Ото
юпки́ таки... А тоді... А тоді вже пидросли, сестра моя
пидросла. Я ше в юпці суконній лазила, а сестрі уже
сачоќ пошили. «Пиджаки» – це звецця сачок. Откудась
узяли вже моду таку – чи з Росії, чи откуда. Бо в нас у
юпка́х тіки ходили. Біли юпки і чорни юпки – це юпки
з у́сами ззаду. А то сачки почалися. Сачок, пиджак та‑
кий на ваті куценький.
Дак ото, помню, систрі пошили
́
сачок, а я в юпці цій ше у школу тиліпала,
́ у юпці. Ну,
а тоді вже попидростали, до вже й па́льта купували.
[Який одяг носили чоловіки?] Це тре’, шоб кобиня́к був
обізатєльно. Кобиняк – це такий був плащ лахмотний
́
і на голову башлик.
той. А так
́ Оце кобиняк вовняний
́
шо ж? Ю́пки тоже в чоловіків були: у багатих біли, а в
бідних чорни юпки́. У-у. А вже моє врем’є, як замуж
виходила, тоді ж був костюм таки ж якийсь, пиджачок
да штани. [Чоловіки теж носили юпки?] Юпки тоже.
Піддьовки.
Таке ж, як юпка, тіки більше рясів
́
́ іззаду –
дак то «пиддьовка» звалась... Кобиняк, пиддьовка, кожух – оце таке, одежа була... [Чи були на них ґудзики?]
Цурки
були! З дерева робили цурки. Хотіла показать
́
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вам цурку. Ой, отакий дручечок, отут вирізки – і так
пришиваїця тут петелька. Це на цю цурку застібаєця
у ціх... Чи ни було грошей їх купувать, чи вопше їх ни
було, ґудзиків... А тоді вже ж дальше появились ґудзи‑
ки, а то на цурках. Я знаю, в мене була юпка на цурках.
Цурками застібалась. То звались «цурки». [Яке було
взуття?] А на ноги... Боси до морозу бігали. Говіть
іти – так треба позичить чоботи. Я ни знаю... Це вже
ж як пидросли, да тоді ж шкарбани́ якісь шили... А де
брали ті кожи? Я знаю, шо давали сапожнику, шоб
пошив чоботи, хоть одни на двох. Одне скине, а тоді
друге... Уже пидбільшали, да тоді вже ж були чоботи.
Я знаю? Купували чи шили... А поки мали... я знаю, шо
говіть мати водила – позичала в сусідки чоботи. От
туди вже ж ни босій іти. А дома босяком, поки й за‑
мерзне земля. Бувало так, шо й хворіли. Дохторів тих
нихто николи ни звав...

с. Нова Здвижівка
Записала Т. Зубрицька у 1994 р.
у с. Нова Здвижівка Бородянського р‑ну Київської обл.
від Логвиненко Марфи Олексіївни, 1911 р. н.,
переселенки із с. Калинівка
колишнього Чорнобильського р‑ну Київської обл.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Спідниці – рясні, сатинові, обшиті бархатом; лляні, фар‑
бовані ольховими шишками. На верхній одяг (кохти, спідниці) ткали вовною тканину. Льон – основа.
З такої тканини були також сірі хустки-самотканки.
Лєтники – вовняні спідниці в білу, чорну, червону
смужку. Сорочки – [мати оповідачки вже стала шити
сорочки з планкою (кокеткою), рукава біля планки
призбирувались «кухличками»]. Баба колись шила з
ковнєром, з манєжкою, паліками. Нашивали (виши‑
вали) планки, манєжки, чохлики (манжети), подоллє.
Кохти – шили з лляного білі, чорні, фарбовані. Пуджаки – з чорного, сивого валяного сукна. Свити –
довгі, рясні, з білого сукна. Підперезувались крайкою.
Кожухи шив дід Махтодій. Потім його розкуркулили.
Горсоти – бархатий жилет, чорний, приталений, з ви‑
шивкою. Фартухи – з полотна білого. Носили баби.
Сапожки – на каблучках, чорні, купували в Чорнобилі.
Чоботи на зборках – з ялової шкіри. [Батько оповіда‑
чки сам виробляв шкіру]. Постоли з онучами – жито
жати, в полі, в лісі, косарів одягали. Очіпки – жіночий
головний убір, на картоні, як шапка, з гарної ткани‑
ни, вишивали. Зборник – з матерії, маленька шапоч‑
ка, призборена. На шиї носили «моніста, плетьонки»
(полоску тканини вишивали «моніточками, ромбиками, квєточками»).
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Записав О. Курочкін у липні 2008 р.
у с. Старе Бориспільського р‑ну Київської обл.
від Шкрадюк Катерини Іванівни, 1944 р. н.,
Бойко Ганни Степанівни, 1925 р. н.,
Коваленка Павла Марковича, 1929 р. н.,
родом із с. Рудяків Бориспільського р‑ну
Київської обл. (нині затоплене),
та Мележик Івги Петрівни 1949 р. н.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [40–50‑і роки ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. Там ми згуляли весілля, ходить не
було в чому. З плєну... так позичали в людей і штани,
і рубашку. У його пошти не було роду: сестри, сестри
було, да й усе. А у других перев’язували хусткою. Мо‑
лода ж потім носить її. [...] Ну да, несеться шишка така
здорова. Молода все несе – я ж ходила, із платочка я
даю оце, і кланяюсь тричі, прошу на весілля, тепер
же – свадьба. Ну як оце собірається молодий їхать до
молодої, приїжджа до молодої, її скриню виносять бо‑
яри, а в скрині – там добро було так, як оце, сорочки.
Я йшла з скриньою. Ну, було, не знаю як називалось,
намисто. Коралі. Да, цепки були, в кого золоті, в кого
срібні, з хрестом. [...] А вже пов’язали платок, і див‑
ляться, чи чесна, і якшо чесна, то пов’язують червоною
лєнтою. В суботу ввечері. Xрещеним давали подарки,
ну, хто шо купить. Хрещеному давали рубашку, тоді ж
було скука така, ну, матері на сподницю, чи там плато‑
чок який. [...] Ну, як уже знають, шо її вже сватали чи
не сватали, шо вона перший раз іде за його да лєнтою
пов’язують. Лоба прив’яжуть і всьо. На голові тільки.
Бо вона вже ж не в вінку, а запнута. Вже вона «молоди‑
ця» називається. Ноги мив оце тещі зять. Надіва тухлі, це вже на снідання... вона пищить-кричить, а він
миє. Тоді помив, полотенцем тоді гарненько витер і
надіва, приміра ці тухлі. Колись же співали: «Ой, я за
тії чоботи»... Ага, колись красноголовці давали, тепер
у нас оце по сусідству була свадьба, так тухлі, а тоді
того, вділа, і з зятьом пішла танцювать. Красноголов‑
ці – чоботи. Називали «красноголовці», це ж шкіря‑
ні, такі червоні. Червоні, а тут – чорне. Да, це багаті
люди таке робили, а бідні – ні. Бідні там, воно таке.
Переодівались, у цей період свайби, як було Василь да
Хведора, він у хатині, жінка оділа кожух вивернутий,
а він її веде, як козу в хату. Як три дні пограєш, то рука
спухне. І ви, думаєте, яка платня була? Носовий пла‑
точок, і те, шо поїв да випив.

с. Новий Корогод
Записали Л. Орел, Т. Зубрицька, З. Гудченко
17 жовтня 1994 р. у с. Новий Корогод
Бородянського р‑ну Київської обл.
від Пастушенко Ольги Григорівни, 1902 р. н.
(переселена в с. Вознесенське
Згурівського р‑ну Київської обл.),
Бойко Варвари Федорівни, 1906 р. н.,
Гриви Меланії Корніївни, 1923 р. н.,
та Заяц Мотрі Семенівни, 1923 р. н.
переселенців із с. Великий Корогод
колишнього Чорнобильського р‑ну Київської обл.
СОРОЧКА [Перша половина ХХ ст.] Колись шили со‑
рочку з трьох полок, да збирали, ковнера пришивали.
А як я стала дєвкою, я вже шила на машинку, руками
шила. Дак уже «гладкоплечиє» називались сорочки.
Не збирались. Закладочки тут зробиш. А сорочки
якіє нашивали. На лляному мало вишивали, только
на крамному. Шилі з ковнєром, а потом уже молодиє
з планками, з гєсткою. Сорочки – з «гесткою, манєж‑
кою». Вишиті червоним і чорним рукави, подол, гест‑
ка і манєжка. Чехлики – верх з крамного, а низ – з лля‑
ного полотна. [Як прали одяг?] Ставлять таке жлукто,
таке, а попереду замочували в другій посудині, воно
мокре шоб було, а в те жлукто стоптували, палкою та‑
кою стоптували, а навєрх дерев’яний попіл засіпали,
а потом у печах ставлять чугуни, вода кипить у ключ,
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і це чугунов туда дев’ять, дванадцять, тринадцять,
сколькі вим’єш, і ото воно постоїть там до обєда, а по‑
том пашов до колодязя.

Васильківський район
с. Велика Вільшанка
Записала К. Ковтун 7 серпня 2009 р.
у с. Велика Вільшанка Васильківського р‑ну Київської обл.
від Семенюк Галини Кіндратівни, 1940 р. н.,
та Лисюн Віри Тимофіївни, 1916 р. н.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ Спідниця. [Чи пам’ятаєте Ви, яка у
Вашої матері спідниця була? Як вона називалася?]
«Сподніца». В зборки. І я такіє носила. То стариє ко‑
лісь ткали саяни, дак отак подоткне спереду, фартуха
причепить. [Ви бачили такого саяна?] Ну, а як це? Тка‑
ли із шерсті. Прали. [Вони в смужку були?] В кого як.
В кого ще якісь перебираниє. Я такого не робила, не
хочу я й про його говорить. [А спідниці які носили?]
Шилі собє з полотна. Ткалі полотно. Красилі шипши‑
ною, і ольхою, шишками. [А літники вовняні ткали?]
І в клєточки ткалі, як хто умєв. Уже я сама постілки
такіє ткала у клєточку. Гарниє. Лляниє, да крашениє,
да клєточками. Спідниці: саяни – в смужку; шерстяні
«з бархотами»; полотняні, фарбовані дубовою корою
і ольховими шишками. [Які фартухи носили?] Лля‑
ниє. [Якого кольору була вишивка?] Чорна і черво‑
на. Штани. З конопель штани шилі, а з льону собє
сорочки шилі. Льон же дерецце, а з конопель вельми
штани носецце, як витче. В нас не було землі, дак толь‑
ко хлопцам на штани ткали полотно. Мужчинам з ко‑
нопель шили, з конопель.

шивають. [Коли стали зашивати?] Оце од войни ста‑
ли вже зашивать. [...] [Як повинна зустріти свекруха
молодих?] З хлібом, з сіллю... Жито кидає, тоді бере
фартухом і вводе в хату. [Навіщо фартухом?] Не знаю,
такий обичай. Може, щоб бідні не були... [Чи тепер
свекруха так заводить фартухом і зустрічає з хлібомсіллю?] Да. [Коли косу розплітає?] У неділю вечером,
як переодівається... [Свекруха одягає хустку?] Одягає.
Напинають хустку, подарки дають у понеділок. [Косу
розплітають у неділю?] Да. А в понеділок молода ріже
лєнти з вінка і роздає усім. Усім. Вона сама напинає
хустку свою... А в понеділок роду молодого дає по‑
дарки, сорочки – братам молодого, таке... [Вона вже
запнута сидить, коли роздає?] Да. У хустці. [Що при‑
носили свати?] Хліб. [Ви міняли хліб?] Аякже. [Чи мо‑
лода щось давала?] Платки.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [ХХ ст.] Сорочка, сподниця, со‑
рочка з вирізуванням унизу, а рукав і чохли – більше
червоного, менше – чорного, сподниця без нагрудни‑
ка, до пояска, на голові чýшка, очіпок. Носили ще наші
матері, свекрухи. Моя свекруха носила чýшку без очіп‑
ка, а були, шо й в очіпках ходили. Вишивать учили всіх
дівчат десь з восьмилітнього віку. Сорочки собі, бать‑
ку, рушники собі в хату, на придане, сорочку молодо‑
му, як заміж ішла. [...] Вишивали тоді або еспортом
(хрестиком), або гладію, Ви ж знаєте як гладію шить,
дак то гладію, а еспортом –це хрестиком. Я так люби‑
ла вишивать. Дітей ото всіх пообхожу і увечері виши‑
ваю сорочки, а тоді здаю бригадірші, а вона одвозила
у Васильків, у артіль, а звідти привозила нам гроші за
роботу. Там була артіль. Там вишивали гарні сороч‑
ки, плаття, скатерті, салфетки. Це вже після войни,
у [19]50‑х роках. Гарно жили тоді, хоч і бєдность була.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ В мене ще горсет є з бархоту.
Горсоти носили в святковий день. Безрукавка з бар‑
хоту. Піджаки з крамної тканини. [Чи носили свити?]
І чорна, і біла, з рисами. Свити – білі, чорні, сірі з сук‑
на домотканого. Плели постоли, шили собє черевики
і дорогиє чоботи куповалі. [Хто шив у селі чоботи?]
Чоловєкі. От Седень шив колись. Отей шив, кривий.
Ще білі жиди, шилі. В Корогодє жили жиді. А лєтом
босиє. Усе врем’я босиї. Токо в неділю шо-небудь,
туфлі які купиш або пошиють. Да й то вдень походиш,
а на вечір скидаєш. [Чи плели з лубу постоли?] Чом
не плели. Токо постоли надівали в ліс до сєна або як
жито жали на полі, дак у тих постолях жали жито,
худобу пасли. Дак мужики в постолях всі були. А так
босії, по пєску босії. Були люди дужійшії. Постоли
носили: в ліс, жито жати, сіно косити. Чоботи, чере‑
вики – на високих каблуках – купували в Чорнобилі.
[Що жінки на голові носили?] А оно шо [показує на
голові] – зборнік. На шиї – моніста, кружки, хрещики. Моніста манюсінькіє... На шиї носили «мониста і
кружки» [смужка полотна, вишита бісером]

Броварський район
с. Заворичі
Записала Г. Бондаренко у 2002 р.
у с. Заворичі Броварського р‑ну Київської обл.
від Герасименко Олександри Василівни, 1927 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [40–60‑і роки ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. [Молода міняла хліб?] Аякже. І дава‑
ла платки, тепер не рушники дають, а платки. [А ра‑
ніше рушники давали?] Ні, платки... Дівка віддала
платки сватам, і назначають коли свадьба. [...] Ну верч
цей должен буть зашитий. [Як це?] Беруть платочок
ситцевий, чи який. Отак ізв’язують і несуть. Уже нача‑
ли підозрювать, шо як ті, кого запрошують, відірвуть
шишку, так не повезе в жизні, так вони беруть і за‑

с. Тростинка
Записала Л. Вахніна 11–12 жовтня 1997 р
у с. Тростинка Васильківського р‑ну Київської обл.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Ві‑
деозапис весілля.] Старша дружка пришиває моло‑
дому квітку. Дівчата пришивають боярину квітку і
перев’язують його червоною стрічкою. Мати молодої
перев’язує вишитими рушниками трьох сватів, трьох
свах запинає хустками і обмінюється поцілунками із
кожним. Перев’язує хустками світилок і цілує їх. Ве‑
сільний дружко вишитою хусткою зв’язує молодим
руки. Вони обмінюються обручками і розписуються в
книзі реєстрації шлюбів. Після застілля і танців теща
в резинових чоботах танцює у тазу із водою. Грає му‑
зика і всі співають:
Оце тіє чоботи, що зять дав,
А за ціє чоботи дочку взяв.
Чоботи, чоботи, ви мої,
Наробили клопоту ви мені.
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перед поб’є, а терниця тоді з міленького видєлує. Тоді
вже на гребінь і мичеш мички. А тоді уже цю мичку
прядеш на прядку. То спрядеш на прядку, да це ж ви‑
тушка така була, да на витушку в’єш, а тоді верстать,
заносиш верстат да на верстат навиваєш, а тоді начин‑
нє тако, да про цеє начиннє набирає, очка протягаєш.
Да вже як да присучиш, тоді перетяниш, тоді начинаєш
уже аж ткать. [Казали, що на сорочку ішло таке тонке
полотно, десятка чи тринадцятка. У Вас так казали чи
інакше йшло?] У нас була восьмьорка і дев’ятка.
СОРОЧКА Принесла і сорочку. І це ж і маніжку, і це.
А не вспіла полик пришить. Да забрали в Германію.
Так покійна матка носила с собою, каже вона, приїха‑
ла як із Германії, а вона каже: «Ой, Галю, я вже збере‑
гла твою сорочку». І в Катюжанці вони були, із села
вийшли, бо німці. А токо заполочі немає уже. А су‑
сідка каже: «Галю, в мене заполоч є». Ленінградська,
бо ленінградська не линяла, а така, київська, дак вона
така. Низя було єю вишивать, я, де рушники виши‑
вала, дак полиняли да, був такий рушник красівий,
калина вишита, постірала, так воно полиняло, пагане.
Дак я вже із Германії приїхала і це дошивала пульки ці.
Дорого платила, бо при німцях да вже после войни, да
її було трудно достать, а та баба близько коло магазіна
була, дак вона десь, навєрно, як розбирали магазіна
вже, дак вона десь, навєрно, набрала її, оцеї заполочі,
красна й чорна, я по десять рублєй платила за пачєчку.
[Коли Ви шили цю сорочку?] Я робила в канторі, дак я
її прихватками вечорами вив’язала, ото такії світирка
були, милинці, і я шила їм. Оце ж полики. Я цю со‑
рочку пошила, а треба було іскласти її, дак я однесла
до рідної тітки шарахвана, шоб зеленого пошила вона
мені, і сорочку склала, і воно год лежало і не пошила.
Дак я пошла да забрала, да однесла, була така, тоже
шила вона на машинном, баба Наталочка, дак я до туї
однесла, дак вона міні шарахвана пошила і сорочку
оцю збирала. Я ще дівкою була. У сімнацять мене в
Германію забрали. У шіснацять год я її пошила. Шила,
а уже у [19] сорок п’ятому було міні двадцять, бо три
годи з половиною у Германії, дак приїхала, уже міні
було двацять один год. Були всякії сорочки. І в рос‑
сипну так квєточки були так, вишивали, всякії були.
А це поперечна черна, поперечная морижка. Виши‑
вало багато дівчат. [Поперечна мережка була?] Да, да,
поперечні між рисунками. Я ж Вам і кажу, були вся‑
кії сорочки, були полик шиється окремо, а тоді рукав
шиєця, дак у розсипну ряд квіточок, одних, других,
третіх. Сорочки тільки вишивали хрестом. [Чи виши‑
вали мережкою?] Колись за Дніпром такії носили, а в
нас не носили. [Як називалася вставка під рукавами?]
«Ластка». А це комнір, а це маніжка-панюха. [Чоло‑
віки поясом підв’язували сорочку?] Ну оце так. Це як
жінка уже способна, да вишиє, дак і подолок вишиває,
а котра не хоче, дак не вишиває подолка, тіки маніжку
і цього, і ковнера.

Ф

Е

Теща сідає на стілець. Зять знімає з тещі брудні чо‑
боти, миє тещі ноги, жінки поливають їй ноги горіл‑
кою. Зять теж горілкою миє тещі ноги. Витирає їй
ноги. Вдягає їй на ноги нові «тухлі». Жінки заважають
йому це робити і вимагають «стєлькі» – гроші. Зять
кладе в туфлі «стєлькі» – грошові купюри. Брат про‑
дає сестру. Хлопчик років дванадцяти сідає на місце
молодого. Біля нього молода, накрита хусткою. Дівча‑
та пришивають квітку до картуза молодого, скачуть
по лавках і вимагають викупити «шапку». Всі дівчата
по-черзі вдягають «шапку» собі на голову. Після чого
«продають» її молодому, вдягають «шапку» на голову
молодому. Молодий у картузі. Мати дає молодим хус‑
точку, вони беруть її за два кінці, батько і мати моло‑
дої беруть хусточку за два інші кінці й виводять моло‑
дих із хати. Молоді сидять на посаді. Молода накрита
червоною хусткою. Молодий знімає хустку і вдягає на
світилку, що сидить поруч із старшим боярином. На
перед воротами на табуретці стоїть взуттєвий крем,
у руках вони тримають щітки і всім пропонують «чис‑
тити чоботи», вимагаючи за це могорич. Заходять на
подвір’я. За ними йдуть ряджені: циган, циганка з ди‑
тиною (лялькою) і сумкою, перевдягнута на молодого
у шапці з квіткою й до пояса прив’язана морквина й
дві цибулини; молода – чоловік у білій сукні з фатою
на голові. На подвір’ї молодого «цигани» влаштову‑
ють танці. «Цигани»: перевдягнутий на циганку з вія‑
лом чоловік, жінки перевдягнуті у форму міліціонера,
солдата, доктора. Їх пригощають горілкою і закускою
мати молодого і молода, запнута червоною хусткою
«під молодичку». Старші жінки під час танців вели‑
кою хусткою ловлять кого-небудь з циган і вимагають
викуп. Ділять коровай, прикрашений калиною. Ді‑
лять два кума, запнені хустками «під молодичок».
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Вишгородський район
с. Глібівка

Записала Л. Пономар у червні 2008 р.
у с. Глібівка Вишгородського р‑ну Київської обл.
від Єрко (Крикун) Галини Михайлівни, 1924 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [40–60‑і роки ХХ ст.] Виготовлення тканини. Я полотно ткала, рядовину ткала. Не
можна ріденько. Це ж верстат стоїть, на верстат нави‑
ваєш, прядеш пряжу, а тоді вже тиждень прядеш, а тоді
у п’ятницю не пряли. В п’ятницю вже мотаєш чівки на
клубки. [Чому в п’ятницю не можна?] Я б Вам сказа‑
ла, да не знаю чого в п’ятницю не можна. У п’ятницю
не пряли, а уже шили сорочки, спуднє білльо шили.
[У Вас сорочки ткали більш з лляної нитки чи з по‑
лотняної?] У нас льону тоді не було, у нас коноплі. [Чи
були сорочки без коміра, з лесткою?] Це уже ліниві ж
вишивать. Так о натчеш полотна, попобілиш його, по‑
побілиш, ой, коло тиї пряжі, коло цеї сорочки, шо самі
ткали, стилько заботи: коноплі посій, а тоді первин
плосконниє вибереш, а вже тоді остальниє вибираєш,
мочаниє, оце, шо вже на семена, вибереш і молотиш,
а тоді несеш до річки да мочиш, да прикидаєш цими,
глижами, шоб не спливали вони. Да неділь дві вони
мокнуть, а тоді витягаєш із води да розстилаєш, шоб
висохли. А тоді такі були баба й терниця, бабою по‑

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС Спідниця. Сподниці були,
я сама шила, жовтогарячий сатін такий був, це до
войни, я вже в канторі робила, дак уже шіснацять год
було міні. Отакі юбки носили, шили шестиклинки.
А тоді сподницю, шита така, до накладних складок,
сподниця окремо так, да вигладиш, красіво так, хвартуха надінеш. Сподниці носили колись люди зелениє,
розовиє, шерстяниє і отак вкругом бархотна стрічка
вшивалась так, були такії багато сарафанов. Ну я як
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Така ширша і отак виділки були, отак отут і ця отак іде,
із виділками, а тоді ще поли. [Чим відрізнялися ватян‑
ка і кожушанка?] Кожушанка зимня, зимою носили,
дак не всі ж, у кого краща возможность. [З чого шили
кожушанку?] Ну так, як і кожух. Вишивка, машиною
токо вже вишивали. [З двох сторін на грудях?] Да. Оце
ж полушубок коротший за кожух, кожушанка довша.
А ватянки, дак ватянки шили, тоже отак вишивка,
поли вишитиї тако, навскосяк. Отак о аж [за коліна.]
Ватянка із сатіну, рубчік колись був, такий матеріал,
дак рубяік начє вже тепліший за сатін. А з сатіну по‑
шиє ватянку, дак уже тико в празник надиває. І легка
ватянка тоже така гарна, зараз така. Ну зараз ватянки
купляють і носять, а тоді ватянка така легка шилась да
носили. А тут, на спині, отак зборка у ватянці і клини.
[Ватянку обшивали бархатом чи стрічками?] Хто бар‑
хатом, отако, вищиками вишивали, отут спереді і поли
отак, поли навскосяк. [Одну полу чи дві?] Дві. Обідві.
Кожух. А чьоловік кожух носив. А вже котрі багат‑
ші, дак той кожуха такого гарного, видєланий, білий
такий, гарно було. Свита. [Чи носив чоловік свиту?]
Да. Гаплики були. Так це ж гаплик отакий, наприклад,
двоє очок і гаплик отак, а гапка, гаплик удвоє, а гапка
водносталь і отак, колечко тут і тут і отак, гапка, за ко‑
лечка пришивать.

Е

уже виходила замуж, дак шоб же гарно убраци, дак
подружка, наче дружка, надивала розову керсету і зе‑
леного шарахвана, а я вже надивала розову корсету,
шоб разноцвєтне було таке. [І спідницю?] І сподницю.
І сподницю, аякже. [Корсетку одягали поверх сара‑
фана?] Одягали. [До якого часу носили ці «спідниці»,
корсетки?] Довго носили, поки войни не було, а вой‑
на, люди позакопували все, дак німці такі були суки,
шо водили німців да з німцями їздили, да ями у лю‑
дей одкопували і забирали. Дак послє войни вже ни
шарафанов, ни сподниць. Уже ж воно пошло до, це ж
широкії такії, а пошла тоді мода вже шарафан, «ша‑
рафан» звавсь простенький. Я була із ситцю пошила
такий голубенький, звоночкі такі, гарний шарафан.
Запаска. Запаска, носили ж і в нашому краї запаски.
Аякже. От отак матерьял, матерьялом отак-о зарубле‑
не воно і на сторону як защебне, тут розпоріг. [Вона
з одної пілки? Не зшита?] Ну хто як. [Запаску ткали
на верстаті чи купували?] Ні. Купували. На верстаті
це вже більш знаєте, ну ткали, це вже просто полотно
ткали і як хотів хто, так вишивали і сорочки тоже, на
простом полотні. [Чи одягали фартух до запаски?] Ну,
аякже, аякже. Фартух. Ця ж запаска одінеця, а тоді
фартушок. Усякі, усякі є, хто якого змог справить.
Усякі, усякії були. Штани. [Штани колись такі ши‑
рокі були у чоловіків?] Ой, були. Старії такії носили.
Отакі, бували ще ширшиї, ще ширшиї отакі. У «Запо‑
рожця за Дунаєм» як? Чи як це? Шо, каже, у тому, у ка‑
лоші була горілка, так вун шукає, шукає, а забув, шо у
калоші, дак вун здумав. Дак доки достає з тої широкої
калоши, каже: «От де вона, голубочка». Отакії штани
були. Усякії були. На очкурі носили, а оце ції широкії,
так оції ото ж найбольш дєди носили. Пояс. Були шер‑
стяниї пояси, зелениї, маліновиє, розовиє і із смугами
такими, були гарниї пояси. Це пояси, надивали кожухи, а тоді пудв’язуєца поясом. Тринчік – стариї казали.
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Ф

ВЗУТТЯ Постоли. [Чи носили колись постоли?] У, я сама
носила. Батько так жили, шо у школу недалеко так хо‑
дить, а такий був, шо неграмотний, да. Із липи плели,
із дубового не сплетете, із липи. Так сидить батько і
плете. І мотузяниє плели. [На «мотузяниє» тоже «по‑
столи» казали?] Да. Отакі, як і ції, з липи, тіко шо з
липи робили отакії вушки, ну оце постол, отакії, наче
ушки, а тоді затягають у тії ушки цю, мотузки. [Волоки
не казали?] Оце ж волоки. [Волоки з чого робили?] Із
шпагати. [У Вас казали «онучі» чи «портянки»?] «Ону‑
чі». Чоботи. В мене дядько шив чоботи, батько був з
Катюжанки, брат шив, а батько чінив кожі сам. Вичи‑
нить кожі, посадить на воз Галю і везе. [З якої шкіри
вичиняв]?] З коров’ячої, з телячої кожі. [Жіночі були
на каблучках?] Чоботи? Були. Черевики. Ще такії ції,
черевики такі були з халявками отак-о.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ [Що жінки одягали до такої со‑
рочки?] Я ж Вам кажу, зелений шарахван. Шарахван
такий складавсь до маковок, нагрудник, а тоді спід‑
ниця пришивалась така само. Рясна. Бо вона, я ж Вам
кажу, кума принесла, да вона ж без нагрудника. Отак
же вирізаний і тут тако вирізаний, а тут наче маніж‑
ка, звались «до маковок». Сарахван, каже, пошила
«до маковок». На обидві сторони отак, отак, ще й тут,
а тоді отакії туди і сюди. [Збори були?] Да. [Які ще
були?] Були просто нагрудник і всьо, отак. [Незбира‑
ний?] Незбираний. [Що таке маківка?] Це колись постарому так казали, називали «маковки», «маковка»,
«до маковок». [Ви носили сарахвани у [19]50–[19]60‑х
роках?] Ну аякже. До церкви да який празник, Паска
да Пречиста, чі шо, да вдінеся красіво, да зайдеш до
церкви. [Як називали призбирування на рукаві?] Це
«до зборок». Карсети були.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Що колись, як холодно було, одягала
жінка, а що чоловік?] О, колись ватянки
носили, ко́
жушанки носилі, кожушанки такії із клинами. [Жінки
носили?] Жонки, а мужики, котрі багатше жив, кожухи
́
носили, а жонки легкії ватянки носили да і зимнії ва‑
тянки були. Тоже такії носили. Ще мі, на річку уже на‑
дивали, колись на річку ходили прать плаття, дак як
ідеш уже на річку, дак зіма, чоботи, да ту вже ватянку
надінеш. Поки попереш, дак отак мокрий, ватянка оки‑
пить льодом. [Чи схожа вона на легку ватянку, тільки
вона така, неширока?] Оце наче ватянка і не ватянка.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [Башлик пришивали до
свити чи носили окремо?] Свита окремо, а башлик
окремо. Так і називається. Як холодно, так надіне. Вінок. Вінки це на Івана Купала були. Такії, ції, ольхо‑
вий був бугор, там на бугрі збирались, огонь ложили
і стрибали через огонь. [З чого вінки плели?] Вінки і з
волошок, і всякії, з усяких квіток. [Жінка, старша лю‑
дина, у Вас так зав’язувалась, щоб на голову китиці?]
Зав’язувала. Хустка. Просто хустку зав’язала. Оце
ж очіпок, а то просто «молодиця». «Молодиця», так
отак зав’язує, кому як наравиця. [Чи зав’язували хуст‑
ку кінцями назад?] Були. «Заколінкувались», казали.
[Це молода вона була?] Молода. Пацьорки. В мене за‑
раз біла така хусточка є з пацьорками. [У поясі теж
пацьорки були?] Аж на самому конці маленькі були.
[Як називалась велика хустка, яку накидали на плечі?]
«Обпиначка». [А така, що одним кінцем («рогом») за‑
мотувалась, а другий звисав спереду?] Оце шерстяна
«дванадцятий номер». Шапка. [Які шапки носили
колись Ваші діди?] Обикновєнниє. Були такії караку‑
льови, шо раньше, ну, до войни зносили, інакши ка‑
ракульови послє войни вже були. [Після війни шапки
були невисокі?] Невисокі. Кубанки були. Дак кубанки
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тиї такі трошки з виємками. [У Вас плели капелюхи
із соломи, брилі?] У нас не плели, тіки готовиї купля‑
ли. Картуз. Чоловіки влітку носили картуз. [Дівчата
колись запліталися в одну косу чи у дві?] Кому як на‑
равилось. Хто проділ, а хто на сторону так. [Старі діди
з бородами ходили?] Усякії, котрий, наприклад, мой
дєд, дак носив, така біла борода здорова, уси білиї,
я вже знаю свого діда. [Коси недовгі були?] Аж такі.
А другий токо так, бороду трошки одпустить, уси і
пудстрижений отак, і отакії коси до плеч. Отак-о як
постриже.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ А намиста такії дутиї були,
блискучії такії, низки. Як уже ж молода замуж іде, так
надивають. А у празник дівчата убиралися, це ж укра‑
їнське убере, оце ж намисто, ідуть до церкви. В каждо‑
му селі неодинаково називають. [Як у вас на перстень
казали?] «Каблучка». Перстень є перснем, а каблучка
є каблучкою.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ Спідниця. [Спідниці рясні носили?]
Да, спудниці рясниє носили. [Носили колись запаску
або плахту?] Носили, носили. Ну це ще далі-далі. Запаска, плахта. Запаска одна впереді, друга ззаді, а тут
поясом пудв’язана вона, і збоку пояс зав’язувався, а тут
сорочка, як іде, воно ж розхиляєця, а тут сорочка тон‑
ка була. [Сорочку самі ткали чи вона була купована?]
Нє. Я сказала, та й точно не знаю, чи їх купляли, бо це
ще до мого приходу. Я знаю, шо оце баба моя, мамчина
мати, носила таке. Так я знаю, шо малою ше, як вона
носила. Воно сполошне було, червоне. Це називало‑
ся «плахта». [Кажуть, що, у Вас така мода була чи не
така, як у Глібовці?] Ну, воно однаково пошти. Тоже
ж сорочки вишити, але там більше носили такі юбки,
ну спідниці, так, як казали «рясниє». Оце така юбка і
тим, поясом підв’язана. [У вас сарафани були?] А в нас
сарафани, побільше сарафани. Спідниці, шарахвани
такі довгиє носили колись, а тоді ж уже. А сархвани,
сарахвани, ну, із нагрудником. Тут рясне було, а тут
нагрудник до талії, тут виріз такий. [Виріз глибокий
був?] Ну так-о, не дуже глибокий тако-во. І на сорочку
одівалося. Дуже красіво було. Да виступають же ото ж
і січас у тих сорочках западніки. Ну корсетов уже не
надівають, бо їх немає. [Чи обшивали сарафан стріч‑
ками?] Було таке, шо обшивали лєнтами зразу, а тоді
робили з такою оборкою. Ну так, а тоді отаке, ряснень‑
ка оборка така. А побільшості таке рівними шили. [Ви
сказали, що баба Ваша носила не плахту, а запаску?]
Ну оце шо одна спереді. [Як вона називалась, ото спе‑
реді і ззаду, по-вашому?] Ну, обично так казали «за‑
паска» чи «плахта», бо у нас тут жінка стара тоже була
віком, довго жила, ну вона носила все врем’я це, оце
ж запаску цю. [Отже, у Вас казали «запаска»?] «Запас‑
ка». Воно, по-моєму, одне, шо плахта, шо запаска. [Але
у Вас казали запаска?] Да. А там десь, у другому селі,
то «плахта» казали. У нас, я Вам скажу, шо вовна це
ж із овечок, у нас овечок не держали. Запаска красна
була. Така, наче, вишньова, вишньова така, не чисто,
шо єсть красна, така аж, ярка, а просто така, темніше,
вишньове таке. Штани. [Чи одягали фартух на за‑
паску?] Нє, не одягали. Я ж кажу, одне зпереді, а друге
ззаді, поясом обв’яжеця, а тут, ізбоку, висять конці з
пояса. [Якого кольору були у Вас фартухи?] Разниє,
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [40–50‑і роки ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. Як виходили заміж, тоді ж у кожної
було, волоси довгі, кульбу΄ закручували, а тоді на‑
диває вона вже, і на цьой кульбі отак красіво, нище
кульби, дві лєнти, посередині оцю кульбу так покри‑
ває. Дівчина, як виходить заміж. А вже як удова да ви‑
ходить замуж, дак уже у хустці венчаєця у шерстяной,
«дванадцятий номер», у такій здоровій хустці, так уже
удова вінчаєця у хустці, бо в мене свекруха була вдова,
молода да красіва була. Вона мені розказувала. [Чи зу‑
стрічали молодих у вивернутому кожусі?] Дак то, то
вже лекали так сватов. Це вже на другий день весілля.
Да вже приходять, уже, наприклад, до молодої прихо‑
дить, а там уже ж один чьоловік, чи такий, шо інтер‑
есуєца цим ділом, дак надиває кожуха і вже, од моло‑
дого співають [Який вінок був у молодої?] Спеціально
на базарі купляли, спеціально. [Він восковий?] Зро‑
блений отак-о, короною, отакий. А лєнти, це ж уже на
винок дві лєнти зав’язуєця попереду, на винок. Отак,
отак-о іспереду, це дві лєнти поперед зав’язують на
винок. На лєнту, отак-о на лєнту пришиваєте, усякії
строчки пришиваєте, строчки, і попереду так строч‑
ки зав’язують, а тоді вінка надивають і ції лєнти, як
криють, тоже пуд спуд. [Вони на початку прив’язані
були?] Для краси. [Колись казали, що очіпок одяга‑
ли?] Очіпок оддавали. І скриють молоду, ну в кого очі‑
пок, а котрий, так вже, як уже скриють, так надивають
молодой очіпка, і марлєю так-о покриває і пуд рукі
зав’язують, і сидить вона вже скрита, і тоді начинають
коровай ділить. Наче очіпка оцього марлєю. [Чи ка‑
зали «намітка» на ту марлю?] Ну, та це ж намітка. Це
ж марля намітка та сама. Беруть наче, шоб цей очіпок
прикритий був марлєю і навхрест отак-о і зав’язують.
[...] [Стрічки вона дарувала комусь?] Вона дівчат, не
своїх, а молодого родичів, дівчат лєнтою. [Це ті, що з
вінка?] Нє, нє. Окремо були.

як рушники вишивають, так вишивали й сорочки. Ру‑
кав отак, лиштви на рукав. І комір шили. Оце в сороц‑
ці комір був, «манішечка» казали, вишита тоже, так-о,
ушивалася. І «до полика» називалися. А тоді рукав
пришивався. І подолок був обізатєльно. Чехлики ши‑
лися так, шоб літом уже, тепер отаке разне, а тоді наді‑
валось чехлик з тонкого полотна, а тут було з лляного
полотна, з простого такого, своє тканне. [Що давніше
було: додольна (із суцільного полотнища) чи чехлик?]
А воно разом було, разом, бо це ж тоді не було такого,
як січас. Чехлики шили для того, шоб літом, робили ж
до..., тепер же плаття да шо, а тоді надівались поверх
чехлика сарахван, та вже на роботу ходили. [Мати
Ваша носила чехлик?] Аякже. [Чи ходили чоловіки в
довгих сорочках?] Ходили, да. Це наверх носили в со‑
рочках. А це маніжка вишита. [Пізніше] заправляли
в брюки. [Чи були в чоловічій сорочці чохли?] Були,
тіки не такії, а так, як у женщін, були. [Коли шили
сорочку, тут перегинали полотно чи шов був тут-о?]
Воно ж викроюється, на рукав викроюється. А шов на
плечах був, воно ж кроїться і сшивається.

с. Литвинівка
Записала Л. Пономар у червні 2008 р.
у с. Литвинівка Вишгородського р‑ну Київської обл.
від Міщенко Надії Герасимівни, 1919 р. н.
СОРОЧКА [30–40‑і роки ХХ ст.] Я бачила, шо сорочки
були, і в мене була сорочка, тут до рукава і пришитиє
сюди ж уже, до коміра, отак-о. [Ви кажете, вишиті со‑
рочки були?] Да, вишите, тонке, вишите сорочки. Так,
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разниє шили, і бєлиє вишитиє були, і такі ж, ось він
на мені, фартух, разни. [У чоловічих штанах холош ви
були широкі чи ні?] Були разниє, і широкії. [На очку‑
рі, на мотузку штани носили?] А, ну це ж вони носи‑
лися так. Верхнії ватовиї носили тоді зимою мущини,
вобще ватовиє носили. Пояс. [У Вас як казали: пояс
чи очкур?] Очкур казали. Тоді пояс щитався, він такий
був мережаний, із полотна, чи я не знаю з чого, воно
наче тчене було. Ткалося так: смуга синя, смуга зеле‑
на, отакий, отако-го шириною. Це «пояс» називався.
Мужчини пудв’язувалися. Наприклад, як це він іде у
свиті до церкви, так пудв’язуєця тим поясом. І жінки
в кожусі, як то зімой, пудв’язувались тими поясами.
[Там у ньому китички такі висіли?] Да, да. [У вас ка‑
зали пацьорки чи китиці?] «Китиці». [Як називали
шкіряний ремінь?] Попруга була.

ВЗУТТЯ Постоли. [У Вас постоли носили?] Постоли,
конєшно, носили. Аякже. Літом на поле косить ходи‑
ли і мущини, і женщіни – гребти. Босим же не підеш,
бо тоді тапочок не було, і ничого не було. А постоли за
врем’я вже з лози дерли, лоза була на болоті, так ізрі‑
зали да дерли цю кору, а тоді плели, іще сирой, бо вона
ж і згинається гарно. А в жнива вже тоді надівали і
йшли, і мущини, і женщини. І я си носила. А малою
ще корови пасла, дак батько за врем’я ще маленькі
такі постоли мені поплете, і це я вже, з дому мені і за‑
шнурують їх. Я ходила, бо босому ж по стерну ніззя,
можеш загнать стернину, вавка зробиця. Так легко в
постоликах і харашо. [З ниток не плели постолики?]
То не постоли, а називалися чи «чапчики», чи якось...
Як тапочки, такі, із білого плели, вони такі теплії
були, товстенькі. Оце була шерсть, із шерсті плели.
Ну, може, десь продавали. Чоботи. Були резиновиє,
були із товару з простого. А тоді, ну чорниє шилися,
із халявами, як оце сапожки, тіки шо халяви попри
них. [Призбирувались у гармошку? Брижки такі.]
Були такі, були, були, це ще старі-старі, це вже як ми
подходили, дак уже ж. Це ж давно уже. Це таке, а тоді
ж уже хромовиє вишли [в обіг], мущини й женщіни
[носили]. Вже це при мені пошло, вже я помню як це
стало, і хлопці, й дівчата носить ето. [Чи казали, що
були чоботи з підковками?] Да, так і носили такі. [Теж
чорні?] Тоже чорниє, аякже. Ну це щиталося, як уже
багатого батька, да вже такі-о, хлопець носить на пуд‑
ковах чоботи. Хлопці носили.
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ОДЯГ НАГРУДНИЙ Корсет. Ну в мене була, я колись
подарувала одній інтернацькій дівчині, вона виступа‑
ла, да каже, шо в усіх є ото сорочки й карсети, тоді ж
карсети були. А вона ж із інтернату, нема шо надіть.
Кажу: «Ходім». Так я їй дала ту сорочку й карсета, ко‑
лись мені мати, я невеликою була в п’ятнадцять [ро‑
ків], дак мати мені заказали й пошили карсета, так-о,
з усіками, так як тепер піджачки, так тоді без рукавів
оце був, називався «карсет». І сорочка вишита. Юпка.
[Корсетки носили, а з рукавами, така, як корсетка, як
називали? Може, «ватянка»?] А, так це були «юпки»,
називалися. Так, як тепер «пальто осіннє» кажуть,
пальто осіннє, тоді такі юпки шили, в складці і мате‑
рія пуд сподом, а тут такі усіки складали. І зімніє такі,
ватовиє такіє тоже шили. Юпки, називалися «юпки»,
кожухи. Кожухи, кожушанки були. [Юпку шили із
такої самої тканини, як і корсети?] Да. Тоді називала‑
ся «лащик», матерія така, чорна така і блискуча. Дак
«ластік». Так це корсети шили і холодниє юпки шили
на осінь вже ж, так як тепер осіннє пальто надівають
осінню, так тоді і юпка ця холодна була. А вже ватні
шили, так ватні таке, матеріал був наче бавовна, шоб
же теплі, зімою носили. Тоді ж не сачків, ні тих не
було, шубок, нічого, оце ж тіки юпки. [У Вас із сукна
піджаки шили?] Аякже, костюми шили.

ції ж, купляли тоже, з таким ковпаком на голову. Це
мущини носили. Свита. Свити тоже мущини носи‑
ли. Три клини було в їх. Три клини і мущини носили
ції свити. [Клини з боків були?] Ничього не було. Так
було, чісто і всьо. [Як називали гаплики-застібки?] Гаплики – це тей, шо с крючком, а гапка – та, шо за єї
заштібаєця.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ Кожух. Кожух не покриваєця, а так, як
воно єсть, із кожи ото, шо вичинене красіво, і шиєця
зразу кожух. [Вишивали їх чи не вишивали?] Кожухи
такими викладали, воно таке вузеньке, наче лєнточка,
розове, синє, всяке, і тут вони її пришивали, на оцій
полі, отак-о. Бо я знаю, я ото зімой поїхала в Києв, да
наділа оцього ж кожуха, ну я його вже перешила, то ж
він був з усами, такий широкий, а я вже зробила, шоб
він був узький. Ну й перехожу на Хрещатіку дорогу,
а зімою, морози, ось мене гукає одна женщіна, я обер‑
таюся. «Підождіть». – «Шо таке?» – «Ви не з запад‑
ної?» – «Я кажу, а чого це?» – «Я бачу, шо кожух на вам
такий виділаний». – «Нє, кажу, я не з Западной». Тіко
на правій полі виділаний. [Кожушки короткі носили?]
Це мущини носили короткі кожухи. У женщин були
так, як юпки, так і кожухи були довгі. [Кожухів було
більше білих?] Вобще білиї були, білиї. Кожушанка.
А кожушанка покриваєця матерією, це називалась
«кожушанка». [Хто носив кожушанки?] І чоловіки,
і мужики. Це ж було так, як, було перед оцім, пальто,
зімнє пальто, осіннє. Мужики носили кожухи, тоже ж.
Ну кожушанок не носили, жінки тіки носили. Кирея.
Ну кирея це мущини носили, кирея така, з бавовни з

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [Що таке «башлик»?]
А башлик це окремо. Башлик тоже це ж на голову на‑
діваєця, а тут такіє були тиї, конці шитиє, і цими кон‑
цями тоді облагаєця, шоб уже як зімою дуже холодно,
дак обкутує кругом шиї. Очіпок. [Очіпки носили, ну
це вже я чуть тіки замічу як стариє-стариє люди носи‑
ли, бабушка моя, це мамчина мати, таке. Це на голові
очіпок такий. Воно наче коробка, чі я не знаю шо тоді,
платком ізверху одіває. [Якщо платком пов’язувались,
то видно було?] Видно було. Наче отак-о, а тут же ж
воно ж єсть, трохи видно, а літом уже, дак це таке,
шо невеликий платочок, так зав’язувалось назад. [Як
називали пов’язування хусткою кінцями назад?] Ну,
«зав’язать платочка назад». Хустка. [Чи накидали на
плечі великі хустки?] Аякже, були. [Як їх називали?]
Ну, «платки оппинанниє». Да. [Як називали китиці
хустки?] «Китиці». [Чи були такі назви хусток: «ци‑
ганки», «бавлянки», або «дванадцятий номер?»] Не
казали. В нас казали «тонкий платок». [Десятий но‑
мер не казали?] Десятий, дванадцятий був, десятий
менший по обйому, а дванадцятий вже такий вели‑
кий, шо кругом одним концем запиналися, а один уже
сюди висів. [Це казали на нього «тонкий платок»?] Да.
[У вас казали «хустка» чи «платок»?] Нє, в нас хуст‑
ка не казали. Хустки це казали більш туди до Запад‑
ної, там, а в нас казали платок. А тоді наверх платка і
зав’язували платка отут наверху, не так на заду, а на‑
верху зав’язували. Пуд бороду. Ну, так же ж ходили.
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Це молодиї так ходили, а вже старіші, дак це побільше
і літом, і зімою, так це носили очіпки і того. [У Вас у
дві коси чи в одну заплітали?] Які у кого коси. Хто за‑
плітався в дві, у кого гарні коси, в дві, а не дуже, то в
одну. [Просто на проділ?] На проділ, на проділ. [Які
зачіски носили колись чоловіки, старі діди? Яке в них
волосся було: коротке, довге?] Таке, як на вам. Діди
носили, знаєте, тоді стригтись не ходили ж у парик‑
махерську, а десь когось і попросить треба. [Як вони
тут стриглись, підстригали?] А тут отако підстригали,
тако. Ну це тако під макітру, і це тако, і коси довгії.
Казали, «пудстригся пуд макітру». Було разне. І тепер,
другий заплітає коси вже мущина, ніззя понять, де му‑
щина, де женщіна.

с. Лютіж
Записала Л. Пономар у червні 2008 р.
у с. Лютіж Вишгородського р‑ну Київської обл.
від Скотаренко Софії Микитівни, 1925 р. н.,
та Костенко Марії Дмитрівни, 1938 р. н.
СОРОЧКА [40–50‑і роки ХХ ст.] [У Вас були полотня‑
ні сорочки?] Полотняни. Самі пряли, сами коноплі
сіяли, сами ткали. [Вони були з поликами чи такими
плечками?] Нє, в нас були чехлики, дак чехлик був з
тоншого полотна.

Е

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ Намисто. [Які у Вас були
намиста?] Були, називалося «добре намисто» крас‑
не, отакії сталки, це по шесть, по сім сталок отаких
носили тут. [Скляне дуте носили?] Було й таке. Тоже
тими, тут ізразу, так таке саме більше, кругле, намис‑
тина, а тоді ідуть уже менше, менше й менше, сюди
вже. Ничього, красне, намистинки такії дрібненькії,
красниї, а з чого вони, не скажу. [Чи плели на шию
лучки, жички?] А, на шиї носили, знаю, носили при
мені, але як це воно називалося в нас. В нас тоже воно
красіве було, красіве, разного цвєту є намистиноч‑
ка, дрібненьке-дрібненьке. Чи лучка, отако якося, ну
оце сюди. [Лучка?] Ну аякже, лучка, лучка. Сережки.
[Чи носили колись сережки?] Носили. І я носила. [Яку
вони форму мали?] Круглиє, такі круглиє, і менше,
і більше. У мене були циганськії, колись батько купив
такії, і то менші, середні були. Ну, в нас саме краще зо‑
лото – красне золото, а за границєю там те ж, таке, як
то – жовтовате. [У вас казали перстень чи каблучка?]
«Каблучка». [Перстень теж казали?] Нє, це вже пожже,
пожже вже давай казать, а зразу казали «каблучка».

великий, такий величиной, то вже так тричі і тоді вже
зав’язують попід руки. [Мені в Глібівці казали, що ко‑
лись навіть «намєтки» зав’язували попід руки.] У нас
цього не було. [Які давні вінки були?] Ну так, як і те‑
пер. [Лоєві, з паперу?] Да, да, ото ж лой, да цвєточки
робили, да отого. [Як називали стрічки, що чіпляли до
вінка?] Як молода одівала, лєнти і всьо. Стрічка, лєн‑
ти. [Переважно «стрічки» казали чи «лєнти»?] «Стріч‑
ки». [Після війни виходили заміж у вишитому?] І я ви‑
ходила. В вінку. Я ж не послє войни виходила, я якраз
у [19]сорок першім году вийшла. [Ви у сарафані були
чи у спідниці?] У сарахвані і карсет був на мені, фартух. Ну я зімой виходила, так був жикєт, такий су‑
конний, а тут поясок.

Ф

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. Пояс  Запаска. [Чи носили колись
запаски?] Аякже. [Що це таке?] Запаска – це пояс та‑
кий. [Що таке плахта?] А плахта – це така юбка, що
вона закидалася, з розпоріхом, ото плахта. В нас сподниці оці, моя мама, отако ж воно тут, тут рясно зби‑
рається, а внизу складки. У нашому селі запаску [но‑
сили], до це ж була, і плахта. Сарафан. [Ви чули, що
колись були сарафани?] Ну, це ж шили, це ж таке було.
[Це така з нагрудниками спідниця?] Да, да, да. Складки
внизу робили. [Як у Вас казали: «спідниця з нагрудни‑
ком» чи «сарахван»?] І сарахван же зве, і [сподниця] з
нагрудником. Сарахван уже пожже, а мамаша моя зно‑
сила спідницю, то воно з нагрудником, до цих пір оце
розстібаєця, тако, спідниці були. Фартух. [Фартухи
були білі чи сині?] Всякі були, ну у давніших, у матерів
наших і в бабів, [у] моєї [був] вишитий, це ж у каждої
должен вишитий білий буть фартух. Штани. [Штани
чоловічі були широкі?] Широкі. [Чи казали, що вони
на очкурі стягувалися колись?] На очкурі. Пояс. [Які
пояси носили?] Красний і синій, зелений. [Їх купували
чи самі ткали?] Це нє, не ткали сами, воно ж не з по‑
лотна вже ж ці пояси, а воно ж уже ж таке, готове.

ІМ

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] [Як
колись одягалися в церкву?] Оце ж карсет у неї, як
літом, карсет і вишита сорочка. А до церкви ходи‑
ли, мущини, вишита сорочка, штани, і пояс був
пудв’язаний, ходили так до церкви. [Коли у Вашому
селі перестали вишите носити? Коли почали одяга‑
ти сарафани?] Уже як одійшло те покоління, значіть,
одійшла й та мода. Моє покоління, як повторялося
послє матері, я ще носила сарахвани. [Коли Ви пере‑
стали носити? У яких роках?] Ну, це було то, [19]трид‑
цятий-трицять сьомий, це ще я носила сарахвани,
а посля войни вже ніхто не носив сарахванов. Носили
сподниці вобще, даже в сподницях і спали, бо тоді по‑
жарі часто були, соломой укритиє хати ж. Дак як одна
загорілася, машин не було ж, да треба було тушить,
да відрами попробуй, дак жінки спали просто у спід‑
ницях, сорочка і спідниця, бо було таке, шо в одних
сорочках вискакували з хати.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді.
[Якою хусткою колись покривали молоду?] Ну якою,
тонке, якшо тонкі платки, більш вони маленькими,
зразу поскривають да зав’язують отак. А отим вели‑
ким тонким скривають, а тоді уже так, навперехрест
зав’язують. Покривають: дві жінки стоять на лавах,
невістка сидить по низові. Ота, молода, сидить, вони
їй розплели коси, вінки познимали, все поклали на
стил. І це тим, шерстяний маленький платочок, тричі
над головой помахали і зав’язали їй туди-сюди. А вже

ОДЯГ НАГРУДНИЙ Корсетка. [Чи карсетки носили?]
Носили. В мене самої корсетки були, і мама моя [но‑
сила]. Я комусь оддала, тут виступали, і по сєй день
вертають. Юпки такі були, довгії юпки, як корсети.
[Чи була у Вас ватянка?] Ну, це душогрєйка.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ Кирея. [Чи носили у Вас киреї?] Ну, це
киреї в мущин. Я чула, шо кирея, але яка вона, це й сама
не помню яке воно. Свита. [У Вас носили свити?] Но‑
сили, свити носили і юпки якісь, «юпками» називали,
свита була довша, а юпка коротша, біла така, і кориш‑
ньові, і білі, всякі були. Зібрана, це була юпка, така у
баби була. [Свита пряміша була?] Пряміша, да. Кожушанка. Кожух. [Які були кожухи: прямі чи в забори?]
В забори. Тільки кожушанка й кожух. Кожушанка така
присобрана, а кожух пряміший був. Чоловік кожух но‑
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сив, а жінка кожушанку. [Кожухи були білі чи коричне‑
ві?] Білий і чорний. [Чи вишивали білі кожухи?] Виши‑
вали, обізатєльно. Одна [пола] вишита, одна.
ВЗУТТЯ Чоботи. [Чоботи були на підковках чи з ка‑
блуками, гармоньками, призібрані?] Обізатєльно в
мужиків були гармоньками, а в жінок на каблуках, аж
пожже вже стала рівна ступня.

Записала Л. Пономар у червні 2008 р.
у с. Сухолуччя Вишгородського р‑ну Київської обл.
від Годні Ганни Яківни, 1931 р. н.
СОРОЧКА [40–50‑і роки ХХ ст.] [Як ця сорочка нази‑
вається?] Голошийка, а тут не такі рукава, тут тоже є
зборочки, ну не такі. [Він короткий, до ліктя. Як оце
називається?] То такі, я кажу, зборочки. [Як колись
вишивали сорочки?] Хрестиком. Усе хрестиком ви‑
шивали. Отаку сорочку наш дід носив. Носив таку со‑
рочку, пуд поясочок. Іще в мене свекор був, він умер у
вісімдесят восім год. Я як ішла замуж, так послє войни
були отакії сорочки, я йому купила на свадьбу пода‑
рить сорочку отаку, і чорні отакі дві вишивки було,
це одна, а то з одного боку і з другого була вишивка,
і отакі рукавци були вишитиє. Чохли. Тіко не такії,
а отакіє були чохли, чохол. І я йому на свадьбу її по‑
дарила. І надів він оту сорочку, так сильно вона йому
понравилась. Так казав: «Дочко, сорочку заховаю на
смерть». І так вони заховали і його поховали в тій
сороцці.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ. Пояс  Отакі літники були. Оце ж со‑
рочка. Плахта, я чула таке, ну у нас я не бачила. [Чи
називали дротик яким защіплювали спідницю, гапли‑
ком?] «Гаплик». Пугвіца або гаплик. Плахтов у нас не
було. [Як називали нашивки по низу спідниці?] Каза‑
ли ції, «струшечки» казали, «лєнти». Штани. [Шта‑
ни чоловічі полотняні були, широкі?] Та обикновен‑
ниє. [Чи казали, що на очкурі затягували?] На очкурі,
затягували сюда шнурка. Хто на поясочку носив, а хто
на очкуру носив, це вже хто який любитель. [У дідів
були білі полотняні штани чи фарбували?] Нє, були
білиї, білиї лляни, все були полотняниї. Пояс. [Які
були пояси?] Ой, да в нас тут такії пояси, аж два було,
шерстяниї пояси були, оце в смужечку таку. Нє, тут
чистий був, а края такі, у смужечку краї. [Як їх назива‑
ли?] «Пояс» просто. [Як їх називали кінці, що висіли
на поясі?] Ну кончіки висіли, з тряпочки там трошки
такиї були. [Ремінь у Вас попруга був?] Попруга.

Ф

Е

ГОЛОВНІ УБОРИ Очіпок. [Чи носили молодиці очіпки?]
Носили, стариї носили очіпки, в мене баба носила, мама
не помню, а баба, на чушку одіває. Чушки ж робили, за‑
кручували коси і гребєшок. [Що таке чушка?] Отако,
коси ж не різали, закручували її так, і ніколи ніяких
приколок не носили. Були ж гребінки не капронові,
а такі ж, гарні, як усуне. Так і баба носила, й мати носила.
Оце тут вона була, чушка, коси закрутила на потилицю,
а тоді гребінка всуне, і це ж, а тоді очіпок же цей наді‑
вався поверх чушки. [Потім вона хустку зав’язувала?]
Далі хустка, да. У їх оце вже було, очіпок іззаді щитався,
на чушці, а платок так, хустка. Намітка. [Що таке на‑
мітка?] Намітка – марля. [Можливо, чули, що намітки
ткали колись?] Дак товсте полотно, намітку ні. Все я
знаю, як воно робилося, бо мала була, змалку все [ба‑
чила]. [Намітка була просто як рушник?] Да. Це тепер
у нас марля, а колись «намітка» казали. [Хустка, яку
одним кінцем («рогом») зав’язували, як її називали?]
«Платок гарусовий». [Як у вас давніше казали: платок
чи хустка?] У нас пожизнєнно «платок» і «гарусовий».
[Велика хустка на плечі як називалась?] «Гарусовий
платок великий». [Може, «опиночка»?] А, опинач.

c. Сухолуччя

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [ Намисто. Намиста ці ж,
якраз янтар, янтар казали колись, «добре намисто» і
«камінне намисто», всі носили колись. [Янтарне жов‑
те було?] Воно чуть даже не жовте, а жовтогаряче таке.

ІМ

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [40–50‑і роки ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. [Коли покривали молоду], косу роз‑
плітали, співали пісні, а тоді ж уже її зав’язують чушку
і надівали платка. Всьо – вже, вона молодиця. У нас
росплели, чушку зробили і платок зав’язали, і всьо.
[Які були колись вінки?] Вінки ж були не такі як тепер,
канєшно, а були лой, такий високий, булавки, отут
магнітка, а тоді ішов менше-менше, і такий, у шось
наче, у лой якийсь, у парахвін помочене. [Вінок мо‑
лодої був високий?] Високий. І коронка, на тому була
коронка. [На чушку?] На чушку. [Коли молода йшла,
у неї було вже скручене волосся?] Скручене, це до він‑
ця йшла вона. А це як вже косу заплітали, то тоді вже
наче косу розплітають. Ну в нас не заплітали, в нас
просто розпускали і наново чушку робили. Зразу вбі‑
рають і чушку. Не розплітали, а чушка [була]. [Замуж
ішла з косами чи вже з чушкою?] Це ж тут, а потом
уже заплітають косу, потом уже заплітають косу. Ро‑
биться чушка, надівається вінок, а на чушку корона та‑
кая, така сама, як вінок, тільки меншенька, вона наче
в двойних вінках іде. [Стрічки як називали?] «Стрічки», або «лєнти». І обізатєльно в другому селі отак
завертали, а в нашому іменно шоб розрізаниї по два
метри були. По довжині плаття молодої. Дівчатам роз‑
давали, шоб тільки було два метри, порізани шоб були
по два метри. Пере’язували лєнтами, коли снідать, та‑
рілки так несли, у тарілки шось наложать. А тут такі,
з парахвіна. [Отут була велика квітка, із паперу наче,
посередині.] Вона бумажна, а дальші пішли віночком
менші, і тут така сама коронка вдівалась.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ Кожух. [Кожухи білого кольору були?]
Ну, воно ж то білий колір, а як покрасить, то може
чорним. Носили і білий, і чорний. Це вже кому який
хочеця. Такий кожух, красіво пошитий, отак. [Ззаду
вони були прямі?] І так, його і так були вишити. Це
вже в своїх руках, як хто хоче, це майстер робить. [Ви
бачили широкі кожухи?] Бачили, канєшно. У нас ка‑
зали тулуби на них. Прямі, здоровиї кожухи. [Жінки
тулуби ж не носили?] Не носили. Жінки такі красіві
кожушки носили. [Вишивали їх?] Ну отакими, пла‑
ночки ті вишиті були, вишивали. Свита. І свити но‑
сили, такі, тіки суконниє свити носили. Ну, оце така
свита суконна, з свого сукна. І це ця свита може й поясом повязувана. [Ззаду вона мала зборки?] Нє, була
така пряма, пряма була. Та куди ж ви, з того сукна
куди ж соберете [зборки]. [Свити були коричневого
чи білого кольору?] Коричневого. Катанки були бі‑
лиї, а свити коричневії були, бо коричневую ткали цю
ж вовну, красили і ткали її. [Чоловіки носили більше
свити чи жінки?] І жінки носили, і мужики носили.
Жінки катанки носили, ватянки. Катанки, ватянки
вони були. У нас така була красіва ватянка і все врем’я
висіла, а тепер уже її немає. [Вона з такої тканини як
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й таке. Кубанки були, шапки шиті. Уже носили й наші
хлопці старшиї, тії кубанки носили. Купляли на базарі
вже. Висока і ця ж кубанка пошита так гарно. Носили
старшії хлопці. Картуз. Кепки носили такі. [Чи носи‑
ли у Вас картузи?] У кого які, оце ж і носили картузи,
які були, такі й носили. [У вашому селі казали «кепки»
чи «картузи?»] «Картузи». Зачіски. [Яку зачіску носили
старші чоловіки?] Хто яку хотів: і довгиї були, і короткії
були, і лисиї були, усякії були. [Чи стриглись «під ма‑
кітру?»] Ну, ото ж так як коси такії, так пудстригли «у
кружка». Наш дід носив і бороду, і уси.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [Які намиста були ко‑
лись?] Уже я не носила ті намиста. Господь їх знає які
вони були. Всякі єсть: дробненькі, янтар носили, ції
малесенькії, янтар «казали», друбненький краснень‑
кий, всякіє.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. [На кожуху саджали молодих?]
Сажали. На посаді сажали. [Був такий звичай, що
вивертали кожуха на весіллі?] Як лекали молоду. Ну,
це ж уже як молоду вели до молодого, уже її везли із
усім приданим, на воротях надивали цього кожуха і
вручали, і лекали, шо куди ти йдеш. Тоді ж уже мо‑
лодий веде у свою хату молоду, дак уже молоду лека‑
ли. Це таке у нас і зараз воно є. Одяг у поховальному
обряді [У вас колись «намєтками» ноги покійнику
обв’язували?] Умре покойник, так таке робили, мар‑
лєю обв’язували ноги і заполоччю красною так же
перев’язували. [Може, ткали такі намітки?] Нє, таку
намітку, ми купляли її. [Вона була тоненька?] Тоне‑
сенька-тонесенька. [Ви бачили полотняну намітку?]
Не бачила я. [Що таке намітка?] Марля. Вона просто
так як обичне полотно, продавались такі, купляли.

Ф

Е

керсетка?] Сатін чорний. І ото сильно красіво була
вишита. [Вишита нитками різними?] Не нитками,
а такими вроді, не така, не вишита, а якимись такими
пошита, ну я не знаю, таким... наче, не желєзками по‑
шите, а таке наче слюдою отак, така вишита манішеч‑
ка красіва була. З вусами, тіки довга, довгенька була.
Ну, отут було тіки трошки вати. [Казали «ватянка»?]
«Ватянка». Катанка особенно була, катанка. Катанка,
от у нас колись і була катанка, ми порізали її, мужи‑
ки порізали на встєльки. А це просто така була, таке
пальто. Катанка була наче карсеткою пошита отака-о.
Це ж з усами, ото з застібкою, на поясок, рукави були,
із рукавами була. [На поясочку?] Да, ну защібалась же
сюди. Катанка з усами. Іще цей вусик, так отут така
була і красна пугвичка пришита до єє. [Вона була біла
з сукна домашнього?] Біла з сукна. [Це носила вже
Ваша мама?] Нє, ни носила, баба носила. [Свити були
коричневого чи білого кольору?] Коричневого. Катан‑
ки були білиї, а свити коричневії були, бо коричневую
ткали цю ж вовну, красили і ткали її. [Чоловіки носи‑
ли більше свити чи жінки?] І жінки носили, і мужи‑
ки носили. Жінки катанки носили, ватянки. Кирея.
У нашого діда була, кирея звалась. Така пошита, та‑
ким пальтом наче пошита, пола за полу заходила, із
свого сукна, і оцей же башлик був, с такими поясами,
зав’язував за шию. [Він окремо був?] Отдєльно був.
І цей же тоже отдєльно був, поясок. Іще муй свекор,
колись же волами возили дрова, із лісу возили, і всігда
великії морози були, на кожух її надівав, і ця кирея в
нас лежала, і до цього врем’я лежала. Да були, криш‑
ки появилися оці, на банки закатувати, а возили, ну
давай якесь трапйо, дак давали кришки, і ми цю ки‑
рею здали на кришки. І мій чоловік пополаяв мене, шо
нашо ти таку штуку здала.

ІМ

ВЗУТТЯ Чоботи. [Чоботи жіночі були на каблуках?] Ну,
це вже хто які любив. Жінки, це вже як молодиє, так
на каблуках носили, а такі собі простиє, так як кирзо‑
ві, отакіє чоботи носили. Постоли. [Чи носили у Вас
постоли?] Носили, голубко, носили постоли. [Як їх за‑
мотували, як їх зав’язували?] Господь їх знає. Муй дід
сам тії постолі плюв. Деруть лико. [З якого дерева?]
Липа, липа, молода липа або дуб молодий. Ото ж його
деруть, лика ті, і з тих ликов в’язали тії ж постоли.
Дід мій, колись я бачила, в’язав із вірьовочок. І такії
ж красівиє в’яже, наче черевики. [Волоки казали?] Ну
волоки затягувались оце ж тії постолики, зав’язують.
[З волосіні не робили його?] Не знаю, я такого не знаю.
[З льону?] Ну, верьовочки з чого? Вони ж з льону.

ГОЛОВНІ УБОРИ Хустка. [Поверх очіпка Ваша бабу‑
ся вив’язувалась «у молодицю?»] «У молодицю», тики
«у молодицю». [Чи старші люди згортали хустку, клали
під бородою і пов’язували кінці на потилиці?] Так усіг‑
да, уже як вона на роботу йде чі шо дома робить, то ж
такії хустки надівали і тут зав’язували. [Чіпець носи‑
ли?] Отакий був. [Чи були великі хустки?] Вона якось
гладєй вишита, рисована, мабуть. [Коли такі хустки
вишивали?] Це вже послє войни вишивали. [Як нази‑
валися хустки, які пов’язували одним рогом, а другий
звисав спереду?] У нас кажуть на їх «циганськії хустки». [Бачили давні полотняні хустки?] Нє, в нас тако‑
го вже не було, не бачила. Шапка. Обиковєнниє були
шапки. Круглиє були шапки, обиковєнниє шапки були.
З ягнят чи купляли. Не з сукна, купляли шапки. Кубанка. [Чи казали у Вас «кубанка», «папаха»?] Казали

Володарський район
с. Зрайки

Записала Т. Зубрицька у 1994 р.
у с. Зрайки Володарського р‑ну Київської обл.
від Зборовської Федоски Сергіївни, 1910 р. н.,
переселенки із с. Рудня-Вересня
колишнього Чорнобильського р‑ну Київської обл.
СОРОЧКА [20–50‑ті роки ХХ ст.] Я мала ще була. Полот‑
няне було все. Сорочки полотняниє, вишиваниє. Паліки вишитиє, чорниє і красниє квєтки. Кругленький
ковнєр вишитий. Чималенький. А тут манєжечка. Ви‑
шивка. На грудях нє. Мережечки і подолок мережеч‑
кою. Чехлики. Верх – перкаль, полотняна подточка.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ Спідниця. Штани. Сподніци – хто
яку бачив, хто яку доб’є. Ткалі сподніци, сукно. Багато
овечок держали ми, дак матка моя покойна тягла во‑
лос тоненький із овечок на гребень, по ниточці пряла
і сподніци ткали, і штани хлопцам. А сподниці були
чорненькиє, а тут – бєлєнькіє, полосочки внизу по
три. Я його не ткала, це мама. Хлопцям штани шилі.
Галіфе. [У вересні які спідниці носили?] І суконна була
в мене, плаття таке. [Чи лєтники носили?] Носили.
Свекруха моя носила. В клєтку. Фартух. [Які фартухи
носила Ваша мама?] Отака наче запонка з нагрудни‑
ком, а тут такі кітічки ще. Це порацце. А фартухи – з
краму. А нема – дак з полотна. А я сама хустки такіє
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плєла полотняниє, да носила. Краму не було, я росла,
краму не було. Фартухи носили полотняниє. Повире‑
заєм кривулі такіє, ножичками повищипуєм. А потом
ниточками пообшиваєм. Дак воно наче мережечка.
Котиниє лапки. Прошва. А вишивалі мережки. Булі з
мережками фартухи, я вже подрала.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ Свита. Свити носилі, катанки носилі.
Свита довга, з вусами. З вишивкою горсоти булі, бар‑
хотовиє наче. То тилько в праздник велікій. А свити в
будній день носилі. Катанка коротенька і дев’ять ву‑
сов. А свити – п’ять, а мо’ сім. Кожух в мене був, кину‑
ла дома. Кожух з заборами – зборочки маленькі.
ВЗУТТЯ Ми чоботи не купляли, батько покойний заре‑
же корову чи бика, три годи, да оддасть в Чорнобиль
в кожевню, кожі виробляв, до собі возьме сапожніков
два, да вон обшиє всю сем’ю. Вони шилі, да спєвалі,
тиє сапожнікі. Один такий смєшний був. Черевики
шнурками затягували. Мой брат шив. Брат сапожнік
був. В мене було шесть братов. На закаблуках. А чоботи на зборках. Назбирают, назбирают, мотузками
поперев’язуют, дак наче ото у гармоні. Тоже на зака‑
блуках. Це брати вже моє отдєлували такі.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] В су‑
хий четвер пересушували одежу в скринях. Скрині
були такіє, ящикі, здоровиє, красниє, бо в моє мами
скриня була, вона з цієї скрині вєшає, була бодня і
скриня. У бодні мелка одежа, в скрині – больша, бо
скриня – ого – метров за два. Вешає на жердки. Жі‑
ночий одяг «катанки» шився з білого сукна, ззаду
фалди, а спереду обшивався або гичка така, або бєлою
лєнтою. [Носили і багаті, і бідні люди?] Да. [Сукно ро‑
били самі?] Самі пралі ніткі, і сновалі, і ткалі, і в валю‑
шу давалі, і валілі. [...] [Що носили жінки?] Пальта но‑
сіли, пожакі з костьома, сподніці сатіновії, шерстянії,
зеленії і всякії. Хусткі терновії, шовковії. Я бідна була,
а сколькі пєрєносіла платтьов всякіх і хусток. [Чи но‑
сили вишиті сорочки?] Носили обязатєльно. [Ви самі
вишивали сорочки?] Вишивала. В мене і тєпєрь аж
дві є. [Коли Ви вишивали оті сорочки, що у Вас є?] Го‑
дов дванадцять було, більш нє. Як уже больше, я на
машині стала шить. [Із домотканого полотна сороч‑
ки шили?] Перкальовії. [Ви ткали домашнє полотно?]
Ткалі. І на сорочки, і на родовину, усе ткалі. І пралі.
[З чого Ви переважно робили тканину: з конопель чи
з льону?] З льону. [На вечірки Ви ходили?] Обязатєль‑
но. Ходіла. Так мене як поймав Іван Бугай, так я в тєх
пор і не пошла. Налякав. Ходілі, бралі мички – сяде‑
мо, прядем. А свєту не було, лампа. Сидьом вишива‑
єм. Є такі, шо не вміють вишивать. А було таке, шо не
було карасіну. Такі комінкі і лучину позльожуєш. Да і
таке було. Ото карасін возьмеш на печці поставиш і
тіки мотаєш. Отаке було, голубко... Комінки робили.
Да й прядем. Мєшок був. Отаке розоп’яте. [Як його
називали?] «Комінець». [Єлизавета Петрівна була си‑
рота, жила коло діда й баби. Дід був швець – шив ко‑
жухи, катанки, свити]. «Катанки – жіночий зимовий
одяг з біліго сукна, як піджак, ззаду фалди, спереду –
білі лєнточки. Усі носили – і багаті, і бідні».
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ Кохти такіє полотняниє шилі.
Полоски пришивалі впоперек, краса така була. Кохта
з рукавами, з ковнєром. Самі пряли. Сама хусточку
в’язала, да понесла у Чорнобиль, далі мені п’ять пудов
жита. Не було грошей, тоже не було, як тепер. Якісь
керенки, да вони і не йшли. Я із своєї вовни. Білень‑
кі овечки були, волос тягли, да тоненько пряли. Дали
вони мені п’ять пудов жита, ну що я з ним буду ро‑
бить, п’ятнадцять год було. Мужик другий дав п’ять
аршинов ситчика з квєточками за жито.

Москвіної (Семенюк) Єлизавети Петрівни, 1909 р. н.,
та Печури Ганни Романівни, 1926 р. н.;
переселенок із с. Черевач колишнього
Чорнобильського р‑ну Київської обл.

ІМ

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Таке
придане мнє далі – кожух. Радна такіє давалі, подуш‑
ки. [Що ще у Вас було в придане? Ви зі скринею ви‑
ходили?] Аякже. Моя свекруха виходила з боднею.
А я вже з скринею. Рядна, подушки, сподниці, хустки,
тоди тоже так трудно було. Не було ж краму, до все
ж своє. Полотно, сорочки. [Чи розказували, що як ді‑
вчина не встигла понашивати до весілля, їй потім до‑
помагають?] А це ж уже, як засватаєцце. Дак тоди вже
бере дружки. Помогают, понашивают свекрусі сороч‑
ку. Рушники самі, вперед ще понашивают. А свекру –
штани, сорочку, костюма полотняного. Такіє подар‑
ки. А мені моя братиха десь на фартушок такого кра‑
му була подарила, як я йшла. Може, й метра не було.
А я свекрусі чехлика подарила. Вишивалі наплєчки
тиє, казалі «палікі». Тут кажуть «наплєчки», а у нас –
«палікі». На шиє – моністо. В мене булі надуваниє,
наче золотиє, бліскучиє. Тепер наче конфєти вмату‑
ют в таке. Сєм сталок було моніста. Плєтьонка була.
На голові – хустка. Моя свекруха, казалі, нємєцкіє,
чи турецкіє хустки. Дак оце кругом зав’яжут, і рож‑
ки. У свекрухи булі очіпки. Двє половіночки ізшитиє,
наче солдацка пілотка. Мене ще завівали в зборнік.

с. Лобачів
Записали Т. Зубрицька та З. Гудченко у листопаді 1994 р.
у с. Лобачів Володарського р‑ну Київської обл.
від Семенюк Євдокії Федорівни, 1930 р. н.,
переселенки із с. Іванівка колишнього
Чорнобильського р‑ну Київської обл.,

Кагарлицький район
с. Черняхів
Записали C. Стефанович, К. Чаплик та С. Чибиряк
15 липня 2008 р. у с. Черняхів
Кагарлицького р‑ну Київської обл.
від Комісаренко Галини Марківни, 1945 р. н.,
та Безвербної Марії Іванівни, 1936 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [40–60‑і роки ХХ ст.] Красили,
купляли краску, бузину, в бузині, кору дуба оддирали
і в корі, сіль туди сипали, шоб не линяло. Сіль туди
сипали, і заварювали таку..., тоді кидали нитки туди.
І вишивали даже тими нитками. [Який колір виходив з
бузини?] Наче синювате таке, не таке як... з кори краще.
Воно ж таке негарне, канєшно, з дуба краще, з кори.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [60–70‑ті роки ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. Як я запрошувала, то ходила у вінку.
[Що ще відрізняло молоду від дружок?] Тільки вінок
чіпляють: квітка і три колоски. Вишита сорочка, фартух, спідниця, корсетка. А зимою так надіваємо шубку або такі «сачки» називалися. Чоботи хромові. За‑
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плетена коса стрічкою. [Стрічки чіпляли?] Да, у мене
було п’ятдесят метрів стрічок. [Вони були різнокольо‑
рові?] Да, які хочете, дуже красіво. [Чимось підпере‑
зувалися?] Да, у нас пояс єсть – зелений і червоний.
Вінок був білий, парафіновий. Розовенькі квіти, зеле‑
ненькі листочки.
Записав О. Курочкін у липні 2008 р.
у с. Черняхів Кагарлицького р‑ну Київської обл.
від Тищенко Марії Мартинівни, 1917 р. н.,
та Ведмеденко Галини Дмитрівни, 1941 р. н.

Е

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [40–60‑і роки ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. Ходив у старости, то платкі краси‑
ві дають, оце пам’ятаю платок. [...] Брали сорочку,
ту, шо вона з нею, або простинь, вивішували: якшо з
кров’ю, значить, вона чесно вийшла заміж. [...] Раніше
всі – тільки керсетка, вишита сорочка, вінок. Це було
даже вже до [19]вісімдесятих, до [19]дев’яностих ро‑
ків у Чернякові, так. А тепер, як ото моя дочка ішла
заміж, то кликала на весілля у вінку, а розписувать‑
ся ходила, фату наділа. Квіточки. Оце весь час, весь
час був. Парафіновий, нє... І ці вінки купували на
базарі. Я, напримєр, купувала ці квітки в Кагарлиці,
там спеціально жінка була, яка виготовляла ці квіт‑
ки. А керсетки шили у селі. А був тут дядько, як же
це його називали.., я забула. А, керсетки, різниця не
було, чи весільна, чи... Однакова, керсетка, тільки для
дівок, вони всі мали керсетки, кожна дівка... Крім ве‑
сілля ходили, в будень не носили, а в неділю, як ішли
до церкви, надівали керсетки. В будинок культури...
був, то це вже керсеток мало хто, раніше керсетки –
це була празнична одежа, а останній час, то відійшли.
[...] Зять купував для тещі, якщо мав гроші. За хустку,
то це знаю точно. Бо мені це тоже хустку приносив.
Щоб мив ноги тещі і одягав чоботи, – не було. Може
в сусідньому селі десь було таке. Перев’язували його
родичів, старост, дружків. Тоді, як прийшов його дід і
мати, то дали платок, діду рушник, а матері – платок.
[...] А тоді вже, як свадьба була, то тоді перев’язували,
дарували. Тарілка, на тарілкі підносять, світилки і сва‑
хи получають платки. А вже, як там, зажиточні, то да‑
ють тіткам там на плаття, сорочки.

шоб єна ж нє метер була, а метров трі. Дак ото ат хати
да хати ходзім, пака лєнтов назбіраєм. Вєнок був, вос‑
кові вєнкі булі, вісокіє такіє, восковиє, з воску. [А де їх
робили?] Ну, рабілі їх... На базарі їх куплялі в аснав‑
ном. А зараз я вже й нє бачу. То на базарах булі. Кра‑
сівіє ж, вісокіє, аж сюди-го достава. І це вже як вєнка
того зав’язує, а патом із лєнтов рабілі такіє ма́кавкі, на
два пальци так-от, на... Будзє дєржать. Ну, збєралісє
дєвкі маладиє, каториє вже вмєлі, а як, може, нє було...
шоб хто нє вмєв, дак вже й старєйшиє дєвкі. Ну, вже і
замужніє пріходілі вбірать маладу. Да оці рабілі такіє
вже тіє так-от на два пальци. Це ж каждага бантіка
прішивалі да да вєнка, да за коси. І отак рабілі, шо вє‑
нок отак і вся галава аж сюдєй-го да патилиці– це вся
в макавках була. Лєнт тих, це як меньше сарака їх нє
було, а то шо ще й больше. Вобшем, це ж кажду треба
прішить аж да канца, да ще й коси єй аж да тих пур
прішивалі їх, да тади вже як завівать прідьоца мала‑
ду – да попощупає, пака кожду ту лєнточку адв’яже.
Нє то, шо зараз – раз-два да зняла хвату. Да вана ж
прішита, да й уже всьо. А такє так було. А адєвалісє
такє може калісь було там українське, яка вже ж мода.
Ну, прі нашем ще хто в чом, в кого що було. Хто па‑
шиє... Я, дапустім, от шила. Ну, такє, нє бєлеє, а галубе
в менє було платтє.

ІМ

Ф

Записав Ю. Бідношия в 1994 р.
у с. Гавронщина Макарівського р-ну Київської обл.
від Будніченко Гафії Трохимівни, 1916 р. н.,
переселенки із с. Чистогалівка колишнього
Чорнобильського р-ну Київської обл.

Макарівський район
с. Гавронщина

Записали Ю. Бідношия та Л. Дика 1994 р.
у с. Гавронщина Макарівського р-ну Київської обл.
від Синяченко Катерини Михайлівни, 1944 р. н.,
переселенки із с. Річиця колишнього
Чорнобильського р-ну Київської обл.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [60–70‑ті роки ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. [У чому раніше дівчата заміж вихо‑
дили?] Ну, раньше в нас не віходило, це вже прі нашей
памяті, уже ж і мі віходілі. І ну то так адівалісє... Аді‑
ца – дак ну в кого вже що було, там, дапустім, платтє,
а на те... на галавє у нас була... такі закон, шо па всюм
сєлу лєнти пазбіраєш. Лєнти булі калісь всякіє-вся‑
кіє ж цвєта. І це як уже свадьба в каго, це вже ат хати
да хати ходіш да лєнти збіраєш. Ну, калізь же жилі нє
так, шоб уже сває малі,
́ а це лєнти тоже треба купіць,

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] А я
шо... як я на карувку ражжівалась. Астався у мянє касцюмчік. Та йон же, можа, і міні треба надєть. А по сіх
сьолах було дє целиє – там і карув, там і тьолак... Так
по скулькі, як мі тяпер поздавалі, там усяго було, сла‑
ва Богу... Шо мі хаділі, наші дєди старцавать... у кога
вже ні хатінкі, ані каровкі – хаділі па сіх сьолах стар‑
цавать наші люді. Шоб хто що-нібудь дав. Дак купіла
вже телятко пашла за тей касцюмчік. Так, на юпку було
у мянє, чорнаго, і касцюмчік тьомна-сіні. І пашлі мі с
сваєю сєстрой. Луб’янка було сєло, ана понад сашой... у
нас. Так прішлі, дак там у людіни і карова, і тюлка тєль‑
ная, і тєлічка – год уже юй курат. Дак я вже за тєлятко
аддала таго вже касцюма да взяла те тєлятко. Насілу ж
мі його прігналі, шо яно вже ш такє, сіли нє має. Дак у
людєй, бач, проті вайни... Шо в нас асталось? Як же ж
у нас нє будуть арать сабою? Чім же яно будє арать? Да
ше й калхоз тей же уже спаляни, всєй растягнути...
[...]
́
Дак я пашла аддала паслєдню латку, дак сабє тєлічку.
Да ту тєлічку згадавала,
́ та каровкаю стала, дак сталі
запрагать – да в калхозє валачілі і сабє аралі...

с. Колонщина
Записали К. Ковтун та Т. Зубрицька
16–29 вересня 1994 р. у с. Колонщина
Макарівського р‑ну Київської обл.
від Коваленко Євдокії Макарівни, 1919 р. н.,
переселенки із с. Розсоха колишнього
Чорнобильського р‑ну Київської обл.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Носи‑
ли: смугасті, чи картаті вовняні літники (у селі була
чесальня для вовни), крайки смугасті, синій колір з
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білим, свити з товстого сукна (в селі була валюша для
товстого сукна), білі і чорні, сірі піджаки з товстого
сукна (як напівпальто), кожухи. Жіночі сорочки ро‑
бились з льону, чоловічі штани – з конопель. Жіночі
сорочки шились зі стоячим коміром, внизу – зубчи‑
ками та мережками. Як з’явилось крамне полотно,
то на свято почали шити сорочки «крамні». Хвартух
одягали на літник, запаска фарбувалась, як і крайка,
у синій колір шишками з вільхи і використовувалась
як і фартух. На головах жінки носили «чушки» з лля‑
ного тонкого полотна, «чєпци» з отороченими хустками поверх. На ноги у будень взували у постоли, а в
празник – черевики з товару зі шнурками, чорного,
червоного, жовтого кольорів (халявки до початку
литки). Як прикраси носили: намиста з червонястого
бурштину у три-чотири низки («стальки»), посеред‑
ині – велика залізна бляшка, жички, нашиті дрібним
бісером на полотні, хрестики (окрім натільного, одя‑
гали до намиста більші хрестики, як прикрасу).

с. Осикове

Записала Л. Пономар 2008 р. у с. Соснівка
Макарівського р‑ну Київської обл.
від Корнієнка Миколи Івановича, 1935 р. н.,
Корнієнко Марії Пилипівни, 1937 р. н.,
та Коршак Марії Федорівни, 1944 р. н.,
переселенців із с. Іллінці колишнього
Чорнобильського р‑ну Київської обл.
СОРОЧКА [40–60‑і роки ХХ ст.] Іще і я ткала по мамі‑
ном [у 1990 р.]. Сорочки ж шили... У дві полотні тка‑
ли ляне, лляниє. Раньше до й коноплі сіяли. Колісь
же держалі овечкі. Мама розказували. Шилі і кожухі
булі. Сорочку шили з двох полок. Розрєзувалі пазуху.
Вставлялі ласткі, шоб наче ж ширше було ж. Ну й я
носіла Я уже знаю, як вишивалі, як уже стало біле по‑
лотно, сталі куплять, дак уже ж тако наче шиють. Ка‑
залі вуставкі, тоді рукав, так вишивалі, чохли, ворот‑
нік стоячий, вузенькіє. Сорочка довга. Вишивали на
рукаве взори, і та вставочка так ше [на пазусі]. І чохли
вишивали, і подола вшивалі. [Сорочка чоловіча була
вишита внизу?] В нас не було так, шоб унизу вишита
була. Манішка то була вшита, і вона така була – широ‑
ка вишівка була... Рукави – нє. І в перкальових встав‑
лялі... Дак уставлялося такє, бо наче вузьке полотно
було, дак ставлялі такіє – кліни.

Е

Записав О. Васянович 12 липня 2008 р.
у с. Осикове Макарівського р‑ну Київської обл.
від Гукий Надії Федорівни, 1923 р. н.,
та Гукия Леоніда Федоровича, 1924 р. н.

с. Соснівка

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС Спідниця. Кофточки, сподни‑
ца у нас скрозь... Сподніци на ковніри. У тьоті булі саяни, було шерстяне. Ше як матка розказувала – держалі
ж овечкі. Було клєточкамі переткані, так як шотланка.
У тьоткі був, я знаю, шо зелена нітка і червона, якось
оно... У тьоті було багато саянов. Ну так поясніна, ну
так... Сподніца – у нас шилі чорні сатін[ові], і лєнти
причепила, отак – трі, чотирі. А тут таку широку...
Зелена сподніца, а тут були вішньовіє такіє лєнточки,
внизу оце накладався чорни рубець такі. В кого пле‑
ли, в кого шо. В саяна не було лєнт. Широкіє, у чотирі
полкі сподніци – це ж расна. Крайку поверх не одяга‑
ли. Крайка. В тьоті і крайка була. Це вона вже, поверх
пов’язувалася так. Фартух. І хвартуха се надевала.
Полотняний, вишиваний... В тьоті якось ще і складка‑
мі було, і так расни був наче. Широке, полок у чотири
було. Широкіє були, расни ж такі. То ж вон так і сто‑
їть. А наче саян – воно ж товсте, не таке ж тонке, так
он ще так стоїть. Так тьотка йде, так така гарна! Наче
шерстяне було, і основа, бо аж блищало. Большинство
все хрестіком, це гладдю вже, в ту пору всякіє узори.
Большинство червона нітка й чорна. Поздній вже ста‑
лі разниє, і гладдю. [Чоловічий]. З полотнини сорочки
да в штанах – до це я добре знаю. Тут така сорочка – до
коліни, поясок, привяжеця – і пошов. Поясок – з чого
попадеться. І лляниє робили, і такіє ткалі, наче сшива‑
лі, і кожаниє – де в кого був. [Як крайку пов’язували?]
Набок. Нє, не бантом. Штани. [У полотняних штанах
клин вставляли?] Да. Шилі с конопляного полотна,
такі кріпчішці. В мене дєд хай розкаже, скоко штанів
порвав на льону. Ткалі вовняниє тиє штани, широкії.
Штани на очкурі шілі. Поясніца була.

ІМ

Ф

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. [На сватання] двом сватам дають
рушники, двом боярам дають хусточки, їм в’яжуть
на лєву руку вище ліктя, а молодому тоже зав’язують
хустку на лівій руці. Вже якусь гарну таку. Ми у
47‑му році женилися. Молода одягалася більш шикар‑
но: вишита сорочка, спідниця, а дружка – так у чому
ходить. Ну, канєшно ж, у кращому платтячку. Лєнти, вінок у молодої, а дружка – так як дівчина. Раньше
ходили дак молода і дружка одягалися все у україн‑
ську форму, у молодої багато лєнт, а у дружок по дві
лєнточки і тоже вишита сорочка, спідниця шикарна,
фартух вишитий – у всьому вишитому наряді. Ну,
це раньше було. [...] Як вранці молодий приходить до
молодої, то вона вже убрана у вінку, вже жде, сидить
на стулі у комнаті. Вона розплетена. Поодівана фата
на неї, лєнти. Молодий і молода, у їх обох свічки, піп,
батюшка дає свічки. Мати, напримір, молодої дає хус‑
точки попу тому і дві свічки тоже у платках. Молоді
сідали на кожусі удвох. Подарки колись, як хрещено‑
му, то сорочка, хрещеній – матерія якась, сусідам – чи
хусточки шерстяні, чи полотенца махрові. Я, як ішла
до молодого, до несли за мною хустку, полотенце,
скатєрку якусь чи шо, простинь і більш нічого. А на
другий день рано вона [молода] вже встає, застелила
стола, застелила свою кровать, бере хустку, зав’язує
свекруху хусткою, умиває, утирає рушником і батька
умиває і втирає рушником. Увечері у мене уже розділи,
зняли хвату, зав’язали хусткою і зав’язали червоною
лєнтою. Червона лєнта – то така мода була. Треба, шоб
була біла хустка і червона лєнта. Мене зав’язували мої
тітки. Од його тітка і од мене тітка стають на скамей‑
ку, щитається скривають, співають там пісні, хусткою
скривають, а тоді тею хусткою зав’язують. [...] Вони
[родичі] вже танцюють скільки хотять, а тоді вже тая
молода бере того коровая у хвартух і проводжає їх по
домах. [...] Вона [молода] бере цей коровай, розрізає
по кусочкам, бере у хвартух і проводжає дівчат, і той
коровай усім роздают.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ Кофта. Кохти булі. Жилетки – то
старі, котора надєне. Колісь, колі стара, надєне жи‑
лєточку. Піджак. [Чоловічий] піджак шилі з вовни,
майже до коліни, підшиваліся ше пуд ніз вату таку,
карман, комір невеликий був, хлястик.
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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ОДЯГ ВЕРХНІЙ Свита. Світа: була: як до половини; а
тут такє рясне, наче юбка така. Тут воно сшиваєцє,
у зборочку збиралі. Застібали. Пуд’язувалісь повер‑
ху на гудзікі. Комір стоячій. Кишені не було, світа ж.
Поли ті одінакові. Чоловіков я не бачів, шоб у світі хо‑
ділі. Бурка. В бурках такіх. Одевалі з башликом, ко‑
ричнева. Як тонкі, до в бєлих же. А це одягали і ше на
кожух. Підв’язувалісь – як хто.
ВЗУТТЯ Постоли. Плелі постоли – з лози. Вуха – як на
яку ногу: і постол плетеця, і лозіна перекладуєця –
на вухо робіш одне, а потом дальше (5–10 вух). Обори – кожаний, з мотузок. Онучі. Онучі – сорочка по‑
рвана, штани. Чоботи. Чоботи в нас шив Костя Ши‑
шов, Кості батько, і Грицько Гані Грицькової, і батько
тоже шив, Лізар. З коров’ячої, телячої, самі віроблялі
шкуру, і отож вітяжкі колісь булі. Вітяжкі – це чобот
сплошний, нема передка, вся пряме, з одного шматка,
оце і ззаду немає, ціли. Ще колісь хромовіє були, с пе‑
редком. Обчаси були – с кожі, така товста кожа – ви‑
різають каблукі, подбівають, чорні черевикі.

Е

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ Баба ж якогось каптура
надєвала. Каптур, но ми їх не носилі. З полотна яко‑
гось... Це в бабі таке було. Матка моя не носіла. Баба
заплєталі так, у двє коскі. Як мили волоса, і тут за‑
ложувалі отак. Зараз то чубі, то так, а тут у двє коскі,
рада пробіралі, і отут у две коскі і плеткі або ленточкі. Плетки в нас: «Вплети, – каже, – плеткі». У каптури
був якийсь шнурочок ще затягнутий. Оце полностью
на голову надевалось, так як шапочка ще тако, і тут
дно і стягувалась. Хустка. Хустку надєвалі. Колісь
завівалісь отак, шо зав’яжуся і тако... – кінці нагopy.
Тернові ж с китицями. Маломірні большинство. Ко‑
лісь же великі, каптура не видно. А тут же так гарно
вив’яжецє. Намітки... у нас такого не було. ... [Яке діди
носили волосся?] Довге носили. Хто довге носів, так
як отако дєди носілі, отак. Старі, такі як дєд, такі як
я, до вже носілі. Бороди заводілі, коси довгії, до шиї,
а которії стріглі. Молоді коротше. Було всякого. Було
таке, шо й носілі вуса. Большинство, шо нє. [Чоловічі].
Шапкі плелі соломяниє.

нізко, шоб видно було. І багато. І виходить, шо брали
одну лєнту, а потім її перегінали вдвоє. Проділь – рів‑
но. Попруга була. Хустка – опіночкі булі шерстяниє.
Як єдуть у дорогу, до тут одівся, а то вже наверх, до
вже тико так напнув. Білі, здоровіє торновії, до вже у
кого багатших. Косу росплеталі тоди, як уже придуть
бояри, до її і в її вдома росплетають. Молода йде вже
до себе, а молоди йде із своїм родом до молодої. І тут
вони вже посядут, там подаркамі переклічуца, а тоди
вже її завивають, і тоди вона сидіть за столом і цього...
завівають там удвох – наче з його рукі жонка і з її. Такіє
завівалі, шо раз замож виходілі: не вдова, не покідач‑
ка, а така... Її роспліталі, закручувалі й хусткою: отак
уже зав’язувала назад – уже молодіца і стала. Кінець
верхній висів. Фартух – хто круживом, а хто вишівав.
Оце ж полочки, отак круживо, полотно, а тут ізнов
складочкі. Складочкі, де кружево. Поясніца, зав’язкі.
Ще ж як зашитий хвартух, то ще тут зав’язувала, ще
тут бєленькіє тіє... тут зав’язувала, а тут кліночкі
ширші, вішивалі. Гузікі – палочку таку да посередині
виріже, шоб ніткою... так прошіє ніткою да палочкою
застрікаєтьця, – це у світах підтикали. Після вінця
заплітувалісь. Дружка заплітала коси, просто ходіла,
без вінка.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Ко‑
лісь хвату надєвалі і вінка, і вєнкі не такіє, як тепер
вельон. Колісь же лєнтов багато. Ну, хвата ж і лєнти...
Косі булі заплєтени. Завівают, а тоди косу росплєтают.
Не роспускали коси (як до вінця). Такого не було, як
тепер, порозпускають... У две косі. Дак колісь перло‑
виє булі. С пір’я. Робилі, покрасілі ото, отаке й зелене
пір’є... А тоді восковіє, с пір’я, с парахвіну... Стружка
була, дерев’яна, наче лєнти такіє, і с тих стружок до
робилі квєтикі такіє, цвєти такіє. Ну, я ще бачила, ну
як я вже замож ішла, не в перловому. Ну, воно так гар‑
ненько пригладжене наче, гарненько стояло. Плели
таку наче плєтьонку, а с трьох... плелі, і, ну, тоди його
вставляли туда. Вставляли одне повз одне, тоди не від‑
но цего пространства. Плєтьонка – наче із ніток такє,
лляниє, чі конопляниє. Пір’я і зелене, і розове, і крас‑
не. Воно до конца. Оце вінок, лєнти тоже начєплюва‑
лі з голови. Вони ж ізшитиє лєнти. Лєнту загорнулі,
от вона вдвоє метрова, до кінця, і там лєнти. Воно до
конца. А лєнти вже туди начіплювали отако, і вінок,
лєнти тоже на голові. І оце вже по головє ідуть лєнту,
по всій голові. Ну, так лєнту загорнулі, от вона вдвоє,
наприклад, метрова. Як молода іде, дак в нас лєнти так

м. Переяслав-Хмельницький

Записала С. Зубер 22 вересня, 27 жовтня 2006 р.
у м. Переяславі-Хмельницькому Київської обл.
від Бурчик Марії Кирилівни, 1918 р. н., родом із с. Андруші
Переяслав-Хмельницького р‑ну Київської обл.
(затоплене водами Канівського водосховища)

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. У скрині рушників десять-два‑
надцять, хто бідний – сім, скатерті – три, сорочки для
нього штук п’ять, сувоїв полотна штук п’ять (у сувої
полотна метрів десять), кожушанка, юпка набірана.
На молодій плахта, сорочка. З вирізуванням сорочку
могла одягать молода, ну це зрідка. Шовкова хустка,
лєнта з квітками на висках, вінок низенький. Молода
заплетена у дві коси, складені як у Юлі Тимошенко.
Стрічки – красні, сині, зелені, жовті, рівно з плахтою,
білих – ні. Попереду скриню бояри виносять, їдуть з
молодою і приданки. Коня платочком виводить мати.
Записала С. Зубер у лютому 2007 р.
у м. Переяславі-Хмельницькому Київської обл.
від Ігнатюк Лідії Євгенівни, 1949 р. н.,
родом із смт Поліське Київської обл.,
Сергієнко Марії Петрівни, 1945 р. н.,
родом із с. Рудня-Вересня колишнього
Чорнобильського р‑ну Київської обл.,
та Осадчої Віри Карпівни, 1927 р. н.,
родом із с. Дитятки Іванківського р‑ну Київської обл.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. Сватались осінню, весілля – зимою.
Хліб несли в платочку, а назад замотують у рушник...
Сваха і сват: їх в’язали хусткою і рушником. Хлопців
в’язали перед тим як виходить... Прийшли сюди, бать‑
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Вдовенко Ольги Марківни, 1933 р. н.,
родом із с. Грезля Поліського р‑ну Київської обл.,
та Плотнікової Лідії Іванівни, 1922 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [30–
60‑ті роки ХХ ст.] Весілля тітки в 1932 році. На ній
був вінок білий невеличкий за вуха, не далі, на ньому
квіточки манісінькі, посередині більша квіточка, зеле‑
ні листочки. Вінок як вінчик, фата коротенька біла.
Одна коса заплетена, скручена. Плаття довге біле до
довгого рукава. Туфлі на каблуку – носок круглий, на
пряжці (пугвичка), шнурочок. У молодого квіточка на
лівому боці білого кольору. У нього темний костюм.
Ходила просить на весілля в українському костюмі,
просила молода з двома дружками. Узол носили (хуст‑
ки кремові з «шишками»), з ціпком просила. На голові
здоровий вінок (бумажняний), різні квітки. Спідниця
красна з жовтизною такі язики будто полум’я, корсет
бархатний темно-синій з плисом, разки доброго намиста, два разки янтарю, цепка з золотим хрестом
не під шиєю, а нижче. Сорочка до уставки з «буфами»
(пухлики), по рукаву букетики квітів, поділ вишитий
червоним чорним, черевики. Мене сватали на проще‑
ну неділю, і в той вечір і змовини. Хліб круглий білий
у платочку, білий ситцевий. «Добрий день». Прийшли,
нєвєста встрєчає. Змовини – випівают. «Дарую вам,
тату, сорочку, щоб ви прийняли мене за дочку, а вам,
мамо, хустину, щоб ви мене прийняли за свою дити‑
ну». Молодому хустку на руку. На молодій хустка на‑
вішена – викуп, брат продає як є, а то чужого беруть.
Подають свашкам на віку діжі хусточку білу в цвітах
шерстяну (хусточка – більша, платочок – менший).
Співають всі три рази:
Ой так ми схотєлі як самі зробили,
З коржа паляницю, з дівки молодицю.
Зав’язують два рази цю хусточку, вона скидає, за тре‑
тім разом – ні. Завівают у неї дома. Головний убір.
Хустку під вінок не в’язали. Кокошник з картону, ві‑
ночок зплетений купований, були такіє, що робили
самі. Жічка – лєнта в складку (шерстяна ткань). Лєнт
багато, білої і жовтої – ні, були розові, хіміческі (фі‑
олетові), зелені. У свекрухи розчиняють ворота, ло‑
жать куля, підпалюють. Волам на очі в’яжуть платки,
щоб не злякались, беруть за роги, заводять. До мене
на сватання приїхали свекор майбутній... Помився в
кориті, надів сорочку вишиту з розрізом набік, ідем
«в обручку». Свекор сидів без козирка, перед тим як
зайшов дядько він надів картуза... Мати не приїха‑
ла: «Я не повинна туди їхати». Свекруха передала на
плаття гостинця і платочок... Сватів пов’язала хус‑
тинками (підтерновки, терновки кращі) дружка на
змовини, молодого на плече під ліву руку рушником,
сестриного чоловіка нареченого старша дружка теж
рушником вишитим гладдю. Од молодої дві подруж‑
ки: одна сестра, одна подруга. Дружки і з ними молода
ходили просить фату (вона по всьому селу ходила).
Треба її постірать в картоплі, побризкать свяченою
водою. Коли одягать – призібрать. Брали блискучу
бумагу, робили дрібненькі квіточки і зрідка по фаті
нашивали, а потім мірточка чіпляється у волосся. До‑
вжина до п’ят треба щоб була, то багаті, а в нас – по
коліна. Фата залишалась у молодої, вона за це відпла‑
тила людям. Собі наречена плаття не може весільне
шить. Плаття довге, могли коротше, плаття у клинья,
чотирнадцять, вгорі рюш, рукав широкий. Хто прихо‑
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ки прийняли хліб, забрали, питають молоду, як со‑
гласна, перев’язує молодого хусткою, сватів – хустки,
рушники, батьку на плече рубашку, матері – хустку...
У разі відмови – виносили гарбуза або кидали облізлу
шапку під ноги молодому. Фату одягає хрещена мати
та, що жила з чоловіком гарно. Всі виходять з хати,
мати зав’язує хусткою дитину за руку (у ЗАГСі цією
хусткою зв’язували їх разом), виводить, посипаючи до
воріт хміллю, сухими ягодами, горіхами, житом. [...]
Хліб у платочку – житня хлібина. Якщо згода – хуст‑
ку на праву руку молодому, сватам рушники, схожі на
втиральники, свекрусі платок від невістки, батьку –
сорочка. Просили на весілля у четвер і п’ятницю: мо‑
лода з двома дружками, молодий з двома дружками.
«Шишки» носили у платочку. На столі перед моло‑
дими коровай, хліб, ложки зв’язані, фужери зв’язані
червоною стрічкою. Головний убір нареченої: вінок і
стрічки, хустки під вінок не одягали. Вінок самі вили:
барвінок, м’ята, калина. Квітки для гостей – з барвінку
і червоних смужечок. Лєнти: сині, червоні, білі, жов‑
ті – по вісімнадцять-двадцять лєнт. Заплетена у дві
коси, які під вінком лежали на плечах. Сорочка з ви‑
різом каре, вишита хрестом. Вишивка навколо вирізу
горловини, на суцільному рукаві, подолі, призібраних
чохлах. Розріз на лівому плечі і ґудзик. Подолка крім
вишивки ще й вирізана зубчиками. У керсет моло‑
дій стромляли нитку з голкою від зглазу. Керсетка до
клиночків з карманом вишневого, чорного кольорів,
по ній вертикальна вишивка гладдю муліне. Рясна
спідниця частіше одного кольору із керсеткою, внизу
широка лиштва. Фартух темний, міг бути чорний,
обшитий кружевом з чорних ниток. На фартусі ви‑
шивка, між нею по дві складочки. Могло бути дві ви‑
шивки (прошви), посередині в’язане кружево. Рушни‑
ком не підперезана, а пояс був шерстяний, гарусовий,
зелений, вишитий, фабричний з китицями. Одягався
поверх керсета. Зять бере дружків і всі йдуть до тес‑
тя. Гості пов’язані стрічками. Із ЗАГСу приходять (як
сирота, то після розпису ідуть на кладовище, кличуть
на весілля, кладуть цукерки), їх [молодих] садили на
кожух. За стіл заводили маленькі дітки (хлопчик чи
дівчинка) носовим платочком. Завивають ті що пекли
коровай, не розводні, з різних родів. Стають на лаву,
зняли вінок. Беруть платок і з обох країв махають (дає
платок свекруха). Співають тричі, цілуються, пере‑
ходять. Запинають у молодицю – назад зав’язують
і червону стрічку поверх. Як переночували – зять
тещі дарив чоботи, перед тим ноги мив горілкою.
Теща танцювала з зятем. Невістка свекрусі – сорочку,
фартух. Запрошувала на свадьбу нєвєста з дружкою
вдвох... У молодої повинно бути розпущене волосся,
вінок на коси, без хустки. Дві свашки скривали – два
платки – маленький і великий. Махають платками,
щоб другі мущини не накривали її, у неї один должен
бути чоловік. Вив’язують назад. Одяг у поховальному
обряді. Під бока в труну полотно, хустку під спину –
шаля-«циганка» в квітках. Одяг небіжчика викидали,
постіль виносили з хати.

Записала С. Зубер у лютому – березні 2007 р.
у м. Переяславі-Хмельницькому Київської обл.
від Папушенко Наталії Тихонівни, 1925 р. н.,
родом із с. Оташев колишнього Чорнобильського р‑ну
Київської обл.,
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див на весілля – всі з хлібом, замотаним у тканину чи
платочок, могли бути пироги, «бородавки» – малі хлі‑
би. Молода в коморі сиділа на скрині, килим, кожух.
Зв’язали руки оранжевим платком (дружка), за стіл
вели мати з дядьом, вели за хустку за чуба (кінці хуст‑
ки). За столом кожух покритий тканим рушником «на
цуциках» (сіре полотно невибілене, а петельки вже
вибілені). На столі дві свічі у вазі з житом (пашнею)
без колючок [остюків], прикрашені калиною, барвін‑
ком, стрічкою, два хліба – мій проти мене у рушнику
і його проти його у хустинці, два фужери, дві ложки
не зв’язані, тарілочки перед молодими, графин налив‑
ки з вишні, черники, брусниці. Після комори фату не
знімали, а знімали у свекрів. Коси розпустили, фату
віддали дівчинці-світилці, платок – мені на блюді від
свекрухи, ним мене завили. Зав’язували під бороду,
хустка біла по краях ряд квіточок. До хустинки 100 ру‑
блів свекор поклав.

Записала С. Зубер 13 травня 2008 р.
у м. Переяславі-Хмельницькому Київської обл.
від Дерій Марфи Климівни, 1925 р. н.,
(проживала в с. Трахтемирів Канівського р‑ну
Черкаської обл.),
Кравченко Анастасії Петрівни, 1934 р. н.,
та Кравченко Олени Данилівни, 1924 р. н.,
жительки с. Монастирок
Канівського р‑ну Черкаської обл.
(затоплене водами Канівського водосховища)
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Записала С. Зубер 8 квітня 2008 р.
у м. Переяславі-Хмельницькому Київської обл.
від Макаренко Любові Петрівни, 1949 р. н.,
родом із с. Підсінне Переяслав-Хмельницького р‑ну
Київської обл. (затоплене водами
Канівського водосховища)

лик до лика. Молодому під руку ікони. Молоду мати за‑
пинає платком поверх вінка хоч і літом, і дає «шишку»
(коровай) під руку. Приданки стали навколо скрині (їх
мати в’яже навскоси платочком), зверху руки склали
на вузли щоб все було ціле. Батько виводить молодих
за платочок, вони становляться на схід, кланяються,
батько переходить навхрест. Мати бере платочком за
уздечку коней і виводить з двора молодих і поверне на
той бік куди треба. Трохи посиділи і в комору молоду
роздягать. Дружка роздягає, запнула платочком. Косу
розплітали наче б то у коморі. Коровай ділять після
цього (ту «шишку», що молода принесла). Платочком
замотують ніж, на тарілці теж платочок.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. [На сватання] Рушники довгі зі
скромною вишивкою (ранше були ткані) в’яжуть так,
щоб узол був зліва, по одному, молодого хусткою на
руку, могли й з торочками. У молодої за пазухою своя
«шишка» у платочку. Сорочка додільна перкалева,
вишита червоним, чорним. Поділ може бути вирізу‑
вання, але рідко. Комірчик, чохолки вишиті. Карсет
чорний, синій, до фалдів, з вистрочкою, із застібкою
по центру, карманом справа. Спідниця рясна з чоти‑
рьох пілок, були й на шість. Кольори – зелена, чорна,
синя. Стараються, щоб карсет і спідниця були різного
кольору. Знизу спідниці на десять см від подолу два
ряди манісіньких складочок. У фартусі як на спідниці
складочки знизу, він яскравіший, часто білий з кру‑
жевцем, на ньому вишитий хрестом поперечний ряд.
Про плахту чула, але не було. Замість пояса – орловий
рушник [кролевець], зав’язаний на раз, тоді навхрест
підтикають зверху, розправляють. Одягають молоду
ті, хто коровай місив. Чоботи-чорнобривці: чобіт чор‑
ний, верх червоний (з середини литки). Жекет замість
юпки, без зборів, прямо пошитий (молода), піджак
(молодий). Надіва не своє, материне, щоб не пом’яло
тієї одежі, що під сподом. Намисто добре, дуте, скля‑
не, хрест. Зачіска – в одну косу, не скручена коса,
а вільно лежить на спині (запліта старша дружка),
лєнта, бант. Всі лєнти пришивають до однієї, більш
красної, надівають на голову, хустку не одягали ніко‑
ли, вінок на волосся, спереду короною і аж на потили‑
цю. Під вінком волосся не видно, бо він височенький
та ще у Ходорові з вінком купується дві квітки, якими
закривали голову посередині. Це все закриває голову
повністю. Вінок низько не надівали, пальців на два
над лобом, волосся спереду видно. Дружка одягнена
так само, на ній теж орловий рушник, тільки без вінка
і стрічок небагато. Довжина стрічок – до колін.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [60–70‑ті роки ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. Староста старший з хлібом під ру‑
кою в хустині. Пекли чорну круглу хлібину, пізніше
білу. Якщо молода згідна – вона виносить на тарілці і
дає рушники по одному, перев’язує ними праву руку
(багатша). Бідніші могли давати й платочки (терно‑
ві – не шерстяні, кремові у квіточках). Були такі, що й
не в’язали зовсім. Молодому платочок старались ви‑
шить – білий вишитий, його в’язали на праву руку. Як
сидять за столом, то проти молодої «шишка», на ній
лежать дві зв’язані червоною стрічкою ложки (ложки
кладе молода у карман корсета, ідучи до свекрухи),
проти молодого – коровай. Сорочка полотняна виши‑
та хрестом, корсет і спідниця краще коли одного ко‑
льору (зелені, чорні). Заплітали дві коси, пронизували
косу в косу корзинкою. Під шовковий платок (могли
й з торочками) підпинали біленький (білий всередині
шовкового платка), щоб шовковий не плавав. Якщо з
торочками, то краї вивели наперед, торочки затикали.
Чужого платка не брали. Жінка яка вив’язувала – Ше‑
пель Марія. Квітки в нас робили – п’ять або три: чер‑
вона посередині, рожеві, дві вишневі. Квітки одягали
поверх платка, а вінок (теремок) ще вище. Вінок висо‑
кий короною – купляли на базарі для молодої, каза‑
ли: бархатний (з тканини). У головний убір декілька
колосків жита затикали. Стрічки довгі до щиколотки.
Пускали красну лєнту посередині (довшу), а ті трішки
вище. Рушник поверх юпки, в’яжуть раз, мати в’яже.
Мала право старша дружка підтягти рушник. Ціпок
роблять дубовий, не сучковатий, вгорі червона стрічка.
Під час запросин «шишку» носить [молода] замотану
у хусточці під рукою. Причащають, молода перев’язала
молодому платком руку, як він сів на посад. Сестра стає
на лаву і шиє квітку. Їй на тарілці подають квітку і за
роботу отримує «шишку», гроші та платочок. Моло‑
дий, як виводив молоду на танці за носовий платок, так
само виходять як і їдуть до свекрухи. Мати благослов‑
ляє: «Щасти й благослови». Цілують ікони по три рази,
мати в’яже ікони в платок (чи терновий чи шерстяний)

Світилка – шпилька при стіні, на їй сорочка не її.
Прийшла сусідка під віконце, скидай сорочку до
сонця:
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Записала С. Зубер у червні 2008 р.
у м. Переяславі-Хмельницькому Київської обл.
від Свитки Марії Сергіївни, 1937 р. н.,
жительки с. Монастирок
Канівського р‑ну Черкаської обл.,
(затоплене водами Канівського водосховища),
та Масло Ніни Дмитрівни, 1942 р. н.,
жительки с. Зарубинці Канівського р‑ну
Черкаської обл.
(затоплене водами Канівського водосховища)
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. У молодої вінок складався з двох
вінків – один з переду, один ззаду і квітки всередину,
щоб кіс не видно було. Волосся заплетене у дві коси,
вони скручені ззаду корзинкою, могли і вільно зви‑
сати. Як дівчина вийшла заміж, щоб кіс вона не роз‑
пускала, щоб чоловік не віявся. Перед купованими
вінками надівається спереду тоненький саморобний,
зроблений із шерстяних таких косничків, зараз таких
немає. Робиться квіточка хрестиком і прикріплю‑
ється намистинкою всередині і т. д. Тоді вже за ним
надівались куповані вінки наперед і на потилицю, і
з квіткою всередині. Ззаді, посередині три колосоч‑
ки жита, барвінок, калина. Воно так і зніметься ша‑
почкою все разом. Мене вбирала дядина, треба щоб
це робила та, що гарно живе. На сорочці у молодої
квітки більше, узор хміль, розміщений вертикально,
керсет, рушник красний. Дружка була без рушника,
калиновий ціпок, у молодого кінь був. Молода накри‑
та носовим платком, біля неї діти з рогачами, пали‑
цями. Свашок в’яжуть і дружків. Молодий піднімає
молоду від столу, цілує. Шиють квітку, в цей час він
[наречений] сидить голомозий на кожусі. [...] З моло‑
дою їде і старша дружка. Вона забирає вінок, стрічки.
У молодого за пазухою платок, що його подарено від
роду молодої. Ним скривають молоду, «шишками»
міняються, цілуються. Обміняний хліб клали у хустку, в якій старости принесли хліб від молодого... Ста‑
ростів в’язали рушниками-утиральниками, кожного
по одному. Молодому хустка на руку, щоб гарна була,
нею потім скривали молоду. У молодої рушник орло‑
вий червоний, зав’язаний на два вузли, у дружки не‑
має. На голову хустки не одягали. Спереду малесень‑
кий віночок, квіточки як вишневий цвіт – з бумаги.
Він саморобний, була така жінка, Лукія Федорівна
Кравченко, та що робила вінки. Другий вінок – ніби
шаріки, теж з бумаги, а третій вже купований, рівний
по всій довжині. Потім три окремі квіточки, такі як
і в бояр, ними закладали волосся, його не було ви‑
дно. В кінці обкидалися червоною ниткою, яку було
видно, три колоски і прикріплювалися ззаду. По са‑
мому переду на лобі листочки барвіночку, калини
не було.
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– Брешете, дружки-панянки, в мене сорочка

з китайки.
Мене мати випроважала, з скрині сорочку
давала.
Молода перед всим цим нахилена, накрита платочком, який держить дружка. Тоді дружка знімає пла‑
ток, молодий цілує молоду, сідає. Тоді сестра її знімає
з нього картуз і пришиває квітку, а в цей момент щоб
молодий з одкритою головою не сидів, в цей час боя‑
рин з себе знімає шапку і надіває на молодого. Старо‑
ста на тарілці підносить їй «шишку», чарку горілки,
гроші. Співали:
А я зятя одурила, з крапиви квітку пришила,
А він дума, що з барвінку, кладе гроші на тарілку.
Покладе трішки грошей, сестра дивиться – мало, шап‑
ку тримає на голові, кланяється, аж поки побачить, що
хватить. Коли вона віддає, треба, щоб старша друж‑
ка украла бояринову шапку, тоді він викуповує свою
шапку в усіх дружок. Боярин каже: «Оддайте шапку».
Йому співають:
Боярине, батьків сину, продай кожушину,
Кожушину-латку, викупи свою шапку.
Йому дають тарілку, він кладе гроші, цукерки... Перед
цим брат розплітає косу. Він стає за молодою, розплі‑
та косу і ту стрічку, що була в неї в косі, бере собі...
Після цього скривання. Беруть гарний живоцвєтний
(тоненький великий з торочками зеленого, оранжево‑
го, вишневого чи ін. кольорів) платок. Од молодої при‑
данка (молода молодиця), од молодого свашка. Молода
ще сидить у вінку. Стають біля молодих на лаві кожен
біля свого (у них за пазухою «шишки») і, взявши хуст‑
ку кожен за два кінці, махають нею і співають. Спі‑
вають тільки вдвох, разів три-чотири. Потім свашки
знімають квітки, цю хустку перегортають і запинають
молоду під бороду. Перед цим волосся скрутили, при‑
кололи. Обряд комори раніше був і шлюбну сорочку
показували. [...] Горщик на тарілці, накритий плато‑
чком. На неї ставлять ціну. Кажуть: «Продається каша,
хто скільки дає?..» Хто найбільше грошей дасть, той
купив кашу, ці гроші йдуть на весілля, а він розбиває
і забирає собі платочок. Платочком короваї обв’язані.
У суботу молода у вишитій додільній сорочці. Узор
на сорочці – хміль вертикальний, вишита хрестиком
красним і чорним, поділ теж хрестом, комірчик ви‑
шитий, чохли вишиті. Керсет чорний без плису, чорна
спідниця, білий фартух, красний рушник. Намисто
добре, скляне, дуте, хромові чоботи. Тут, у Андрушах,
молоду вив’язують, а в нас ні. Як сильний мороз, то і
платочок підпинали. У неї калиновий ціпок. Вінок із
тряпочок робили такий хрестовенький, тоді купова‑
ний, квітки посередині, стрічки. Старша дружка їхала
за молодою до свекрухи. Після скривання запинали
хусткою під бороду. В останній день били кашу... Б’є
той, хто більше грошей викине. Горщик обв’язувався
хусткою. Вінки купляли – вінок, колоски жита, калина,
літом і любисток. Ним обкладали спереду, на лобі. Сорочка – вишитий комір, чохли. Хмелі сильні на сороч‑
ці були. Сподниця синя з гадючками, синій чи чорний
керсет вистрочений, плисом не викладався. Лєнт бага‑
то врівні з сподницею, білих не було. Добре намисто –
10 і більше разків, два понизи, без янтаря. Рушником
червоним підв’язана, останнє врем’я і дружку в’язали,
а ранше – ні. Сачок зверху одягала, одяг верхній.

с. Велика Каратуль
Записала К. Ковтун 9 вересня 2009 р.
у с. Велика Каратуль Перяслав-Хмельницького р‑ну
Київської обл.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ [Перша половина
ХХ ст.] Виготовлення тканини. З калини і з бузини
ще робили приспособлєнія для того, шоб ткать полот‑
но, блят називався, у нас же в кожній сім’ї верстат був,
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полотно ткати, а мій дід робив оці бляти, із очерету –
на полотно, а з бузини чи з калини – на рядно. Тка‑
ли рядна, полотно, рушники, килими, ліжники, кóдрі
(кóдря – з валу, отакі як палець батоги і їх сюди-туди
з’єднують і тоді вже зшивають, оце і є кодря).
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Бага‑
то виробів тканих, шитих фарбували у дубовій корі
і одежу, було штани чоловічі як покрасять, любо,
хто темніші, хто світліші, а в чоловіків старих, було
на місті гудзя (гудзика) цурка. Діди у таких штанях
ходили, молотили. Було свекруха з свекром як за‑
ведуться, дак свекруха і дорікає, шо свекрова семня
була така бідна, шо й штанів не було путніх, а тікі
з цуркою. Баба була із зажиточної семні, а дід –
бідняк.

с. Вінинці

ОДЯГ ВЕРХНІЙ Зимою жінки носили ватянки, така до‑
вга одежа темно-синього, темно-коришневого чи чор‑
ного колору на ваті. Як убирається жінка у ватянку, то
полу сорочки вишитої обязатєльно виставля. Ватянка
ця без коміра, до трох вусів, але були й без вусів.
ВЗУТТЯ Взуття шили шевці, до нас чужі не заходили, бо
свої шили, сільські, мій і батько шив людям. Чоботи.
Шили чоботи ялові (із свинячої шкури) і хромові (із
телячої). Ішли до шевця з своїм матер’ялом, а як не
було, швець достає сам, ну це дорогше набагато було.
Черевики. Шили ще жінкам ботиночки і черевики (і
на підборах). Копили такі були, надіне на той копил
хром і шиє, ну труд це був важкий, а яка робота тоді
легка була?

Е

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Ран‑
ше було сорочка цвіте, спідниця, хвартух, вінок, лєнти
іде з дружками як королівна селом. Усім кланяється,
їй усі желають: «Хай Бог помагає з усім добрим», руш‑
ником красним підперезана, цвіте вся, а тепер? Казала
баба Василиха, хапý (хвату) ту настромить, сяде в ту
машину, хто її бачить, хто їй доброго пожелає? А тоді
за молодою з дружками повно дітей іде, любуються,
а пісні, шагу на весіллі не ступлять, шоб не співали, де
воно тепер все подівалось?

СОРОЧКА Сорочки шили самі ще й на уставках виши‑
вали і на рукавах, таке вишивали, шо любо глянуть.
Була у мене сорочка гарна да я оддала в музей у Пере‑
яслав. З вирізуванням була, дуже гарна. У полáх ви‑
шивали гарно, тоді вже надінеш і шоб було видно та
в полах вишивка, і одна перед одною, це вже ти ха‑
зяйка. А в сорочках і ковнір (комір) вишивали і «пухлики» собірали. Сорочка вишита, карсет без рукавів
до чотирьох вусів, спідниця з нагрудником, чоботи
або ботинки, на шиї справжнє намисто (коралі), два
хрестики.

Ф

Записала К. Ковтун 8 вересня 2009 р.
у с. Вінинці Переяслав-Хмельницького р‑ну
Київської обл.
від Канівець Катерини Григорівни, 1922 р. н.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ Хустка. Всі жінки стар‑
шого віку носили «рогáті» платки, схожі на очіпок.
Вони були дуже цупкі, ізшиті так, шоб два кінці диви‑
лися в різні боки на найвищій лобовій частині голо‑
ви. Цей платок запинали на празники як убор, а но‑
сили отакі м’якеньки. Очіпок. Носили і очіпки, у моєї
свекрухи був очіпок на бýдень і на свято і той, шо на
свято такий гарний був, як парчовий, блискучий та‑
кий у дрібненькі «турецькі» у зори, такий коришне‑
вий з червонуватим полиском. А «рогатий» платок, як
уже свято велике, дак кажуть: «О, «рогатий» платок
наділа, видно багатирка». Такі платки були ознакою
заможності, а в основному носили отакі м’якеньки
які звалися «патлáтими». «Патлатий» платок був
тонкий, з торочкáми, однотонний, був ізшитий так
як і «рогатий» і на голову надівався, але так, наче він
зав’язувався на задній частині тім’я. Такі платки наді‑
валися як очіпок. Старі жінки всі носили очіпки, такі
платки носили жінки молодшого віку (від тридцяти
п’яти – сорока років до шістдесяти). Очіпки були і ви‑
шиті, самі ж жінки і вишивали, нові взори переймали
на ярмарках і таке, було, вишиє, іде як цариця, дарма,
шо вже немолода.

ІМ

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [Перша половина ХХ ст.] Виготовлення тканини. А я ткала, ой ткала! І верстат
був. Іще ось годів два тому для Переяслава, для музею
сувій витягла з скрині рушникового і оддала. І тепер
он два верстати на горищі є. Вони ще наших батьків
іздєлія, а й досі в мене є. У нас сіяли і коноплі, і льон,
якось було наполовину. Жали, одділяли, плóскінь (це
щитається луче буде), тоді матірку, в’яжемо у снопи‑
ки і веземо до річки мочить. У річку повкидали, по‑
ложили дві дошки, шоб вони притопилися. Воно там
кисне. Тоді витягаємо, отак снопик до снопика стано‑
вимо і ото вже сохне, а кисне у воді в кого як, ну днів
десять це найменше. Усім мєста у воді хватало, бо не
разом же сіяли і не в один день рвали, хто ранше, хто
поже. А тоді тіпаємо вже. Зразу поб’єш об терницю,
трохи обоб’єш кострицю, а тоді такий мечик і трем,
трем, аж у очах уже стоїть. Гарні такі виходять ко‑
ноплі, гарні, десь у мене і зараз на хаті є, а тоді їх на
гребінь (спочатку помнем ногами, шоб м’якше було,
а тоді гребінь і гребінка і то вже мичем мички, все,
послі того на прядку і прядем. Тоді прясти оснóви,
снівниця в каждого була, снуєш, зробиш таке, шо на
верстат накинуть, крутить один, а ти держиш навóй
цей, накрутив, накрутив, а тоді тчеш полотно. Вер‑
стати в каждий хаті були, не було ж такого, шоб була
матерія, а де ж брать тоді те, у шо вдягаться, хочеш,
не хочеш, а мусиш. У нас у Переяславі ярмарки були,
дак люде туди вивозили і полотно напрядене, в кого
лишнє було, там було все-все. Щонеділі були. Кому
шо треба, поїхав, купив.

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ Прикраси жіночі – намис
тá, червоні, у нас казали пряжене, червоне таке гарне,
мині мати купили аж два разки пряженого, це я вже
дівкою була, год шістнадцять мині було, я як наділа
весною перший раз, да ще стрічка червона на голо‑
ві, як глянула на себе в зеркало, куди там!, як пишная
рожа аж наче зацвіла. Хто не спромігся, до один разом
купували, тоже гарненько, ну не так, а вже як три раз‑
ки, то це вже йде і цвіте вся. Я дуже любила намиста.
Ще носили янтар, зеленувата така, такий хвасон, мен‑
ше, бильши були разки, ну по одному, це носили вже
старши заміжні жінки, а дівчата – червоне, під свою
молодість. У мене вже нема нічого. Дочка як виступа‑
ла у старший класах, позабірала де що було, так і не
поприносила, де воно подівалось?
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с. Вовчків
Записала С. Зубер та С. Захарченко 14 вересня 2009 р.
у с. Вовчків Переяслав-Хмельницького р‑ну Київської обл.
від Слюсар Василини Павлівни, 1923 р. н.,
та Романенко Ганни Юхимівни, 1938 р. н.

с. Козлів
Записали С. Зубер та С. Захарченко
15, 23 березня 2007 р. у с. Козлів
Переяслав-Хмельницького р‑ну Київської обл.
від Занози Катерини Іванівни, 1934 р. н.,
Смашної Галини Анатоліївни, 1946 р. н.,
та Ковалівської Галини Іванівни, 1943 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. Для молодої роблять квітки – лєнта
перегортається вдвоє, складається, виходять квіточки.
Якщо квіточки синенькі, то значить до году у молодої
батько чи мати вмерли, а так – червоні. Дружки у вінках, а молода в квітках і в шовковому платку. Рідкісні
були такі, що молоду гарно вив’яже. Лєнти кріпилися
до зав’язу. Молода заплетена у дві коси, вони закладе‑
ні. Сподниця сіра, «патріотік». A тоді лише молода в
українському іде просить на свайбу. Дві коси складені,
роговий платок, під низом ще білий платок простий,
щоб його видно було. Вінка молода не одягала, одіва‑
лись тільки квітки. Їх робила жінка-спеціаліст Жуль
Параска Іванівна, майстриня. Квітки – на червоній
стрічці, схожі на оржини [жоржини]. Як випили ко‑
лосівку, то ті колоски, що там були затикають моло‑
дій у головний убір. Мати рушник зав’язувала тільки
один раз, а тоді рівняють, підпихають. Другий раз не
можна в’язать, треба щоб один раз заміж ішла. Жінка
яка одягала, на кожному кутку свою гукали. Дружки
в вінку, а молода у квітках. «Шишка» обв’язується
червоною хусткою, верх видно. Молодий теж ходив
з «шишкою», обв’язаною червоною хусткою (тією, що
молода дала). Як порізали «шишку», у ту хустку, що
вона обв’язана була, клали кришки з «шишки», убран‑
ство коровая: «голуби» – верх коровая, в хустку. Одяг
у поховальному обряді. На похорон всім, хто був у
хаті, давали жінкам платочки, чоловікам – рушники.
Біля покійного в головах клались дві хустки (зліва і
зправа) – хто виносить із хати постіль (двоє людей),
після того як покійника перекладуть у домовину, за‑
бирають. Копачам дарували сорочки. Одяг покойника,
який лишився, треба до дев’яти день роздать людям.

Ф

Е

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [40–60‑і роки ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. [На сватання] треба помінять хліб,
батька не в’язали рушником, а хусткою. Молода за‑
плетена у дві коси, які скручені, зав’язана платком
шовковим, квітки з лєнт і теремок із стружки рів‑
ний, не короною. Купували в Переяславі. У головний
убір не затикали калину і колоски. Зав’язувала молоду
жінка, щоб хороша людина була, щоб нічого поганого
не подумала. У молодої одна стрічка щоб була довша,
щоб стрічка ця щастя ловила, (білої не було). Бантів
по боках не було. «Добре» намисто, линтар (янтар)
підводив (обрамляв) і цепка щоб була. Рушник черво‑
ний. Дружка без рушника і без квіток. Обоє з «кіньми»
(ціпки). [...] Одяг на мені такий, як молоділа, тільки не
підв’язана рушником. [...] Молодий заходить, цілує,
сідають. Пришиває квітку (купували воскові квіточ‑
ки) молодому сестра рідна (хатня) і платком руку зна‑
чить. Платок подають, світилка пов’яже праву руку
(платок із торочками, хусточка тонша). Поки шили
квітку, молодий сидів у шапці старшого боярина. Тоді
у старшого боярина дружки старались шапку вкрас‑
ти. Розібрала молоду в коморі та ж тітка, вона їхала за
косою: скинула з голови, розплела коси, закрутила їх,
зав’язала платком шовковим назад. Робили вив’яз із
вишневого платка з торочками, надівали квіточки на
лєнті, тоді вінок. Мене свекруха вив’язувала. Молоду
обв’язували червоним рушником з орлами, міг бути
із хрестами.

дені, треба чотири [людини]. Вони приходили із хлі‑
бом, у вишитих сорочках, керсетах. У молодої квітки
роблені, рушник. Молодий розплітає коси, хустку
зав’язує свекруха.

ІМ

с. Горбані

Записала С. Зубер 11 вересня 2009 р. у с. Горбані
Переяслав-Хмельницького р‑ну Київської обл.
від Руденко Катерини Яківни, 1939 р. н.,
та Онопрієнко Ганни Юхимівни, 1935 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [40–60‑і роки ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. Коровай обв’язаний червоною
стрічкою з бантом, на ньому дві ложки перев’язані,
поряд дві чарочки зв’язані. У молодої рогата хустка, весільні квітки, лєнти на вінку (білої не було),
могла бути без вінка. Заплетена у дві коси, складені.
Багато доброго намиста, цепочка. Сорочка вишита
червоним і чорним з відрізним рукавом, рясна спідниця з «переложкою» не одного кольору з корсетом
(може бути беж). У корсет чіпляли шпильку як оберіг.
Квартух зелений, біленьке кружево. На ній орловий
червоний рушник, врівні із спідницею. Квітку при‑
шивала сестра, заходить до них по лаві, бере молодого
картуза, у молодої відрізала одну квітку і шиє. В цей
час він сидить голомозий. Крадуть туфля. Ведуть у
хатину, придани роздягають, все скидають і сорочку.
Косу розплітає молодий. Волосся закручувала в гулю.
Далі чоловік їй не давав заплітаться, щоб жизнь не
плелася. Запинали під бороду, в’язали червону лєнту.
Йшли три старости (тоді на весіллі ці два – дружки,
третій – піддружник. Молода на тарілці виносить по
одному рушнику старостам, молодого в’яже хусткою,
праву руку (біла бавовняна). Бгали ті, щоб не розве‑

с. Лецьки
Записала І. Щербак 8 вересня 2009 р.
у с. Лецьки Переяслав-Хмельницького р‑ну Київської обл.
від Іваненко (Мартишко) Надії Іванівни, 1941 р. н.,
та Баран Надії Григорівни, 1950 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Виготовлення тканини. У мене одна сорочка була на лляному
полотні домотканому. У нас і льон, і коноплі сіяли в
селі. Мати, бідна, було цілу зіму пряде, і вночі пря‑
де. Ото мати нам сорочки з нього шила. І ткала сама.
У нас верстат дома був. І це вже в березні накидає ту
пряжу. А тоді попере і на митушку було накрутить.
І я пряла. Пряли і з гребеня, і на прядку. І щіткою роз‑
чісували. Мама вчила мене. Але я не вміла так тонень‑
ко прясти, то мама давала мені прясти на рядовину.
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мірця такі пухлики були. Я вишивала, а мати роби‑
ла сорочку. І по рукавах було вишито і тут пухлики
біля манжета. Убрали ж мене в неділю. [...] Свашок
перев’язували кашеміровими платочками. Дружків
навхрест рушниками перев’язували, а свашки руки
платочками перев’язували. А боярів – то носовиками.
Світилкам давали вибивані платочки. [Чого ж так?]
Ну бо бояри, то ж його товариші, таке незначіме.
А дружки – то то ж його брати рідні, вже жонаті муж‑
чини. [Хто йшов у свашки?] Ну, як був дружок, а в
нього жінка, то була свашкою. Оце поперев’язували.
А тоді вже пригощали. [...] А то ще квітку пришива‑
ли. Сестра в мене пришивала. Як прийшов молодий,
то я давала молодому платочок. Для молодого в мене
був такий лучшенький платочок. А тоді сестра моя
квітку ж пришивала йому на груди. А од молодого
сестрі платочок дали. Зразу шишку давали, канфети,
горілку. Вона невеличка була, десять год. Дак вона
кланялася їм. А як подали вже платочок, то вже вона
согласилась, поцілувала молодого, мене, поблагода‑
рила. [Шапка була молодого?] Молодий приходив у
шапці. А сестра, шо пришивала, то зразу його з мо‑
лодого зняла шапку, собі на голову наділа, шоб боя‑
ри не вкрали. А тоді ж йому оддає, як пришиє квітку.
[Кому давали коровай?] Давали зразу молодому й
молодій кусочки. Дружко різав. Ото забрав той пла‑
точок, калину склав, барвінок і мені це віддав. [Коли
ж косу розплітали?] Ну, тоді вже я пішла у хатину,
мене роздягли. Вінок скинула, ту хустку, шо мене
вив’язували. І то їм дають потом рушник і хусточку
шерстяну. Кашемірових тепер немає. Одяг у поховальному обряді. [Як дякують тим, хто копа яму?] По
два рушники, і по два платочки. І куховаркам дають
тоже – хто шо дасть. Матерії якоїсь дасть, хто плато‑
чки дасть. [...] [Як помирає хлопець чи дівчина, як їх
одягають?] Дівчат бува, шо у фату вбірають. А хлоп‑
цю костюм чорний вдягають. [Чи чіпляли букетики?]
Шось я такого не помню. А дівчат, то у фату вбірають.
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На прядку вміла, а веретеном у мене не получалося.
Ряднинки з рядовини шили. Рядна такими смугами
ткали. Красками красили такими фабричними. Тіки
коричневу краску мати робила із дуба. А то вал кра‑
сила фабричними красками. І білі рядна були. Піл
ряднами застилали. [А які узори ткали?] Ну це роби‑
ли на таких спеціальних начиннях. Це в нас була така
спеціалістка одна, шо вона ткала. Вона вміла узори
такі робить. Це тіки дві їх було на село. Вони скатерті
узорами ткали. У «кружки» ткали. Як на 4 підніжки,
то воно получається «у шахматки». А є ще «у сосон‑
ку» – так це на двох підніжках тчеться. А то є про‑
сте ткання на два обніжки. [А Ви простим тканням
ткали?] Ткали всяке. Каждий год було варстать у хаті
стоїть. А то ж валили вал. [А це як?] Коноплі ранше сі‑
яли і льон. Ну як льон, то це ж тонка пряжа виходила.
А вал, це коли на веретено крутить, то це називається
«вал». З гребеня тоже пряли. А то кужілка була – така
палиця, на неї мичку таку клали і веретеном пряли.
Це так валили вал. А з гребеня пряли на тоненьке по‑
лотно. Із конопель ткали полотно – називалось «ма‑
тірка». А то лляне полотно. Воно тоненьке – і основа
ж з нього робилася, і затикали ж ним. Воно м’якше
багато, і тонше й краще.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. То вони приходили вдень сватать
мене. Приносили вони... булка така була зав’язана у
платочку. А в суботу вже його (коровай) «удягали»:
калинами і барвінком, обв’язували його – хто пла‑
точком, хто рушничком обивяже. Як молоді запро‑
шували гостей на весілля?] Я надівала юпку – така
як кохта здорова зімня з рукавами. Ззаду у неї такі
вуси були, складочки. Вона була дуже давня, я в лю‑
дей брала. Підв’язували рушником – такий спеці‑
альний був – червоний. Ткані такі червоні. А голо‑
ву вив’язували таким чорним платком, а тоді вінок
надівала – багато – багато лєнт було. [Так це зимою
тільки вив’язували платком під вінок?] Ні, і літом
вив’язували. [Чого чорним?] Я не знаю чого чорним.
Більшість дівчат чорним вив’язували. Ще й торочки
на платках були. [Юпка якого кольору була?] Чорна.
[Під юпку що вдягали?] Сорочка в мене була вишита.
Я сама вишивала. Керсет на сорочку, кохту, спідницю. Квартух був красний у мене. Я чоботи взувала.
А так ходили в туфельках дівчата, як літом. От те‑
перечки не вив’язуються, а так надінуть вінок. До‑
чки мої йшли заміж, то вони надівали українське,
але платками не вив’язували. Теперечки ніхто й не
вив’яже. Тоді в нас була у Вінинцях – спеціально при‑
зивали жінку, таку пожиленьку – і вона вив’язувала.
Бо то не каждий вив’яже. [Як запрошувала на весіл‑
ля?] Я ходила із дружкою старшою. Дружок в мене
було десь десять. З ким дружила, ті й дружками у мене
були. Ше вони незамужні були. Старша дружка так
само вбиралася і дружку вив’язували. Тільки її руш‑
ником не підперезували. І оце ж було усі приказують,
шоб ніхто до цього рушника [у молодої] не торкнув‑
ся. Кроме, шоб дружка поправила, якшо він зсунеть‑
ся. Бо єсть кажуть такі люди, шо вони насилають на
молоду. Ранше шишки тільки рідним носили, а тепер
всім носять – такі платочки нав’яжуть. А в неділю та
ж жінка прийшла, мене уп’ять вив’язала. Наділа я со‑
рочку і керсет. Сорочку я вишила красним і чорним
хрестиком. Комірець був такий стоячий, а кругом ко‑

с. Мазінки
Записала С. Зубер 17 березня 2010 р. у с. Мазінки
Переяслав-Хмельницького р‑ну Київської обл.
від Чичикало Катерини Григорівни, 1929 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. Молода заплетена у дві коси, складе‑
ні корзинкою. На коси одягали хустку шовкову, ро‑
гату, вишневу. Під хустку біленький платочок, його
не видно. Той що з рогами, щоб видно було. Були в
людей і з торочками хустки під вінок. Випинали так
само. Теремок купували у Переяславі: із стружок. На
червоній стрічці пришивають квітки, кожна з трьох
кольорів: червоне, розовеньке, голубеньке. В серед‑
ині теж червоненьке. Сорочка вишита, сподниця ряс‑
на, карсетка, намисто два понизи (у понизу 6–8 ряд‑
ків). Янтар обрамлював намисто добре. Цепка сріб‑
на, хрест срібний. Поверх карсета юпка. Юпка овеча
темно-коричнева, обложена плисом. На п’ять років
мені пошили корсетку чорну розовими стрічками об‑
ложену, сорочечку вишиту: і уставка, і рукав, і поділ
теж вишиті. Коровайниці приносили хліб у платочку,
оддавали матері. Мати платок оддає, буханку заби‑
рає. Брату – хусточку вибиту, свекрусі – полушер‑
стяна хустка. Молодий ішов просив тещу з хлібом у
платочку.
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Переяслав-Хмельницький район

с. Мала Каратуль
Записала С. Зубер 4 березня 2008 р. у с. Мала Каратуль
Переяслав-Хмельницького р‑ну Київської обл.
від Мазенко Марії Павлівни, 1930 р. н.

с. Пологи-Яненки

Записала К. Ковтун 12 вересня 2009 р. у с. Пологи-Яненки
Переяслав-Хмельницького р‑ну Київської обл.
від Сніжко Галини Гуріївни, 1936 р. н.,
Бицюри Олени Семенівни, 1927 р. н.,
Сніжка Василя Івановича, 1928 р. н.,
Давидової Катерини Іванівни, 1946 р. н.,
та Зражевської Галини Андріївни, 1947 р. н.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. Одяг – карсет, сподниця (у Каратулі
раніше були плахти, а в наш час рипсові спідниці –
чорна в сині смуги. Краще як карсет і спідниця одного
кольору, костюмом), сорочка (на рукаві пухлі [збори],
на уставці – «яблука», поділ – «шовковичка»), квар‑
тух (червоні рідко, чорні або сині обов’язково з кру‑
жевом), пояс плетений з торочечками. Як холодно –
юпка (свити я не знаю, з сукна теж звали юпка, тільки
як з сукна, то вона без нічого, а як з крамної тканини,
то вона на ваті). У молодої червоний рушник поверх
юпки, може бути підв’язана домотканим рушником.
2 коси, закладають коси. Під низ маленький білий
платочок, а тоді рогатий чи патлатий. На вив’яз наді‑
вають вінок з бумажок (теремок у один ряд). Затикали
колоски жита мабуть 4 чи 6 шт., не пучком, а рядком.
Лєнти урівні з спідницею. Намисто добре, янтар,
цепочка, хрест. Молода напнута платком, молодий
піднімає платок, цілує, поштують. На кожусі самі мо‑
лоді сидять.

пришиває квітку. На хустку молодій пришивають дві
квітки і одну з них (з правого боку), воно шпилькою
прищипнуть і до шапки молодого. Сестра кланяєть‑
ся – зразу дають копійку, потім платок, а тоді шиє
квітку. Дружко виводить за хустку обох надвір. Мо‑
лодому – вікони, одну на одну, зв’язану рушником,
ще й хліб і сіль на ікони. Молода – коровгай у платок,
на підводу. Як розбирають – молодий косу розплете,
молоду дружко розбирає та ті, що з її роду. Надіває
кохту, платочком запинають, тим, що в молодого на
руці був. Незаплетені коси складають наперед, надіва‑
ють очіпок і хустку. Якщо чесна [молода] – то вносить
дружко «шишку» і червону стрічку. Батькам молодої
везуть «шишку» й стрічку. Чіпляли тільки в його віху
(чи хустка, чи стрічка), щоб бачили, де весільний дом.
Вив’яз – головний убір молодої. Намисто молода мог
ла позичать. У молодої шовковий платок з рогами, за‑
плетена у дві коси.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Виготовлення тканини. У нас у каждий хаті верстат був. Сі‑
яли коноплі, пряли, ткали. Полотно, рушники, рядна,
осьо такі доріжки. Дівчат привчали до цього годів із
сім-вісім. Давали сперва легшу роботу, а тоді вже й
метикованішу. Хлопці до такої роботи не приучались,
хіба який по своїй охоті, і такі в селі були. Он той Лек‑
сій Опанасів, куди там багатьом жінкам, так ткав, а як
випряде ту ниточку, рівненька да тоненька, любо ди‑
виться. Рушники ткали і на продаж трохи, у Переяслав
возили продавать. Вишивали всі дівчата, тоже з маль‑
ства мати заставляли. Тепер вольному воля, а тоді, ой
як воно надоїдало, сідай пряди, сідай ший, роби, роби,
оглянуться коли?, нема коли, а погулять хочеться, ой
хочеться, коли то та неділя, виглядаєш, виглядаєш,
а вона не йде, а тепер он як дні біжять. Рушник, у нас
ще один тканий є, он у хатині, на віконах, а сорочки
нема, були дві, оддали у музей у Переяслав. Рушники
ткали рéтягом (рéтяг) – техніка вишивання.
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Записала С. Зубер, С. Захарченко 18 вересня 2004 р.
у с. Пологи-Яненки Переяслав-Хмельницького р‑ну
Київської обл.
від Сніжко Явдохи Савівни, 1925 р. н.,
Рубан Катерини Наумівни, 1921 р. н.,
Каменської Афанасії Артемівни, 1909 р. н.,
Дем’яненко Віри Данилівни, 1937 р. н.,
та Скляренко Марії Юхимівни, 1925 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. Старостів пов’язують рушника‑
ми старостовими довгими зі смужками по крайках,
на праву руку молодому хустка [тернова]. Вона у
вінку, у сорочці до уставки, по рукаву квітки вишиті
хрестом. Сорочка тільки суцільна, пазуха не виши‑
та, а внизу квіточка. Плахти колись були гарусові,
у квартусі. Літом молода у карсеті. Заплели в одну
косу, хустка шовкова, теремок одягали: намистин‑
ки з воску, парафіну, листочки. Ззаду колоски з жита
(два пучки по дев’ять вкупі), трішки калини. Банти
розові, червоні робили з стрічок з обох боків. Цей
одяг і на дівич-вечір. Дружок більше десяти. Старша
дружка в вінку, молода підв’язана рушником бавов‑
няним [кролевецьким]. У дружки крайки не було. Із
лісу привозять здорову деревинку, ранше було з ви‑
шні. Стрічками до стелі прив’язували, внизу стави‑
ли або в перехрестя, або в хлібину чи у жито. Зверху
калина, барвінок, платочком шерстяним білим обвя‑
жу, і лежень обв’язується. Молода на кожусі накрита
платком, нахилена. Хлопець забирає ціпок у нього,
молодий іде в хату, викуповує. Батько пішов, мати з
подарунками, подарить – дружко – два рушники, під‑
дружий – одним, возниці – один, свашкам на праву
руку по хустці, світилкам теж і на шаблю платочок.
Дружко частує дружок, дітям гроші, молодий одкри‑
ває молоду [вона нахилена під платком], поцілує і
сидять, гуляють. Тоді небога чи сестра забірає шапку,

СОРОЧКА Сорочки гарні були з вирізуванням, рукав
зашитий рясно і поділка вирізана і вишита. Роботи
там було! Ну й гарно було, як випустиш з-під спідниці
поділку, як надінеш чирвону карсету, а тут рукав аж
грає, іде дівка чи молодиця як писанка. Старші жінки
носили вже скромніше, вишивка скромненька, менше
чирвоного, хто не любив чорного, шив коричневим.
Ткання, прядіння, коноплі, городи, жнива, хазяйство
дома (корова, теля, свині, курі, гуси, индики), ой-йойой! Сорочок у мене було до десятка, годів п’ять тому
у музей, у Переяслав оддала три сорочки, дві спідниці,
два карсети. Годів з десять тому ходили з музею, ви‑
брали одну сорочку саму кращу, материну, два карсе‑
ти ше материні і одну спідницю, я оддала, а тоді вже
як другий раз ходили, дак брали вже все, шо хто да‑
вав. Сорочки гарні були, з мережкою, вирізуванням,
лиштвою, багато шитою.
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ. ПРИКРАСИ ТА АКСЕ
СУАРИ Очіпок. У нас довго жінки в очіпках ходи‑
ли, і мати моя, і баба Ольга наша, годів до [19]60‑х
чи й поже, мої вже діти попідростали і вони гарно
пам’ятають ті очіпки. Такі гарні були, з такого краму
добротного, любо було дивиться як іде жінка. Молод‑
ші жінки веселіші цвєта носили, а старші вже темні‑
шеньки. Дуже гарно було. Молодій надівали на голову
«рогатий» платок, а зверху накладали вінок і стрічки
і дві квітки по боках. На шиї носили намистá, казали
«добре», чирвоне. У мене було аж дві парі, одно таке
кругленьке, п’ять разочків, а друге – таке різане, до‑
вгеньке, тоже гарне.

с. Положаї
Записала С. Зубер 29 січня 2008 р. у с. Положаї
Переяслав-Хмельницького р‑ну Київської обл.
від Гасик Ганни Михайлівни, 1948 р. н.

Записала С. Зубер у лютому 2011 р. у с. Положаї
Переяслав-Хмельницького р‑ну Київської обл.
від Романко Любові Олександрівни, 1939 р. н.,
Коркач Ганни Ільківни, 1930 р. н.,
Шамардак Любові Макарівни, 1922 р. н.,
та Вакуленко Євдокії Ничипорівни, 1918 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [40–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. Карсет, сорочка, ватянка, підв’язана
купованим рушником, стрічки урівні з ватянкою (як
утеплена – ватянка, не утеплена – юпка). Платок шов‑
ковий з рогами, квітки. Заплетена у дві коси, складені
корзинкою. Заковеркували, спеціальні баби такі були,
що це робили. Родичка, вона й мене вив’язувала. Теремок купували в Ташані на базарі, з бумаги вінок. У ві‑
нок колоски жита, калину скрізь тикали. Заміж ішла
у 1954 році. Очіпки були – як піде заміж, їй шиють
очіпок. Таке як картуз, тільки без козирка. Старша
дружка теж підв’язана рушником, вив’язана хусткою,
все так, тільки без квіток. Молода носить з собою па‑
ляницю у хустці біля себе. До свекрухи заходить по
порядку, її там сажають. Якщо була заміжня – квіток
не надіває – без квіток. [...] Хустками обв’язували ко‑
роваї. Як заходить – молода прихиляється, він при‑
ходить, я теж вставала, клонилися і сідали разом на
кожух. Світилці хустку на праву руку і свашкам по‑
дарки на тарілці (хустки), тільки мужчинам рушни‑
ки. Молода поїзд пов’язує. Косу розплели, у дві гулі
закрутили, гребішком пришпилили, хустку шерстяну
у квітках під бороду запнули – це вже жінка. Я моло‑
діла у сорочці з довбанкою [техніка вишивки] і в по‑
лах довбанка. Мені наравилася тільки довбанка. На
голові хусточка біленька під низ, шовковий платок
зверху. Дукачі кроме в багатіх – біленьке як хрестик,
тільки кругленьке. Я йшла заміж, батьку ще году не
було як умер. Моя мати каже: «Як хочте у себе заті‑
вайте, а в нас свайби не буде». Я й не вив’язувалась,
і квіток не в’язали, шовкову хустку не рогами, а під
бороду. Молодий купує вінок із квіток. Квітки із бо‑
маги, а як літом, то троянда, жоржина, позатикаємо.
Молодий становиться і розплітає її. Треба розплести
щоб вона ж була не дівка, а жінка. Тоді надівають очіпок. Шили очіпочки дід Грицько, Макар. Для очіпка
роблять обручі, коси скручували. Платок зав’язували,
віночок. Карсетка, рушником тільки молода (друж‑
ка – ні). Квартух був. Могла бути сорочка молодої і
вирізування [техніка вишивки].
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. [На сватання] в’язали рушни‑
ками тільки після того як запили могорич... Моло‑
дому хустка на праву руку. Цю «шишку» носили у
платочку під рукою, перев’язану червоною стрічкою
з бантом. У кожну хату «шишок» не давали. Коли ви‑
йняли з печі, брали тарілки «крилаті» у них сипали
по жмені жита, тоді ставили короваї. Обв’язували їх
шерстяними хустками великої руки, вузол не в’язали,
а підтикали. Молоді на дівич-вечорі сиділи за столом
на кожусі. У старшої світилки шабля – букет з ласкав‑
ців, калини, дерев’яний хрестик, свічка товща ніж на
столі в банці. Після подарків (старшій світилці плато‑
чок і на шаблю платочок) тушили свічку і ставили у
куточку на покуті. Молоду одягала та, що гарно живе
і вміє гарно вив’язать, бо це не просто. Волосся запле‑
тене в одну косу і складене, але не в дулю. Тоді шовко‑
ва рогова (зелена, вишнева) хустка, зав’язують низь‑
ко на лоба над бровами так, щоб були рожки. Зверху
на хустку роблені квітки із лєнт – дві над висками.
Робили три квітки, одну ту, що молодому шиють. До
того поки пришить, вона лежала на короваї. На чер‑
воній лєнті червона квітка з синьою серединкою, все
це кріпиться в центрі маленьким ґудзиком. Вище ро‑
блених квіток одягався вінок рівний у два ряди. У ві‑
нок стромляли по два колоски жита, по гроні калини
по обидва боки. На ній сорочка вишита, карсет, спідниця, квартух, крайка, ватянка. Поверх ватянки –
кролевецький рушник, його зав’язували двічі, далі
підтикали, щоб розширить, він був врівні з спідни‑
цею. Намисто добре, понизів три і більше, в кожному
понизі разків по десять. Хрестик обов’язково. Раніше
і дружки були в теремках, і просило багато дружок,
а в хату заходили тільки молода і старша дружка,
решта на вулиці співали, а коли я йшла заміж, то зі
мною ходила одна дружка без теремка, але в лєнтах,
намисті. На дружках рушника не було. У понеділок
уранці ішли туди де молоді ночували, дивилися, чи
вона чесна. Після цього вивішували прапор (червону
хустку) на жердці чи дереві (у нього), викуповували.
У понеділок зранку приходять від молодої приданки,
одягають її, вив’язують роговою хусткою, але вже без
квіток, без лєнт і без рушника на поясі. Як даси пода‑
рок йому, хустку, бере рогачем приміряється і знімає
з голови молодої свекрусі платочок. Дружко приміря‑
ється ножем до короваю, ножа держить, не заходить

ніж, не ріже... Як хустку дадуть дружку, о, ріже! Та‑
рілка заслана носовим платочком. Ведуть у комору.
Скидає вінок, розплітає і заковеркує свекруха своєю
хусткою (кінці назад). Обереги – мак-відюк обом си‑
пали у чоботи, за пазуху.

с. Помоклі
Записала С. Зубер 8 грудня 2005 р. у с. Помоклі
Переяслав-Хмельницького р‑ну Київської обл.
від Коцар Марфи Андріївни, 1923 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. Старостів в’язали рушниками,
кожного по одному. Цей рушник довгий, просте по‑
лотно, смуги по всьому полю, з краю – три смужки:
чорні, червоні. Молодому – хустка, чимала, з тороч‑
ками, любий колір, крім чорного, більш біла. Коли
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тітка вінчалася, то була запнута просто хусткою, не
вив’язана з ріжками. Одягнена молода на свайбу: карсет, наверх карсета кохточка з полками і кругленька,
не зібрата, обкладена плисом. Тітку хрещена в’язала,
хустка шовкова, у дві коси, які обкладалися кругом
голови, дві квіточки роблені з лєнт, заткнуті по бо‑
ках, вінка не було. Лєнти кріпились до намиста.
Одинадцять разків намиста доброго, тоді лихтареве
[бурштин], дукачі були – один і хрест. На молодій сорочка хрестом, чорне, червоне. Колись одягали плахти картаті. На тітці була під низом спідниця тонша,
спідня, зверху спідниця до п’яти пілок. Рушник за‑
мість пояса тканий. Чоботи витяжки, в них нероз‑
різана кожа, вони кращі за прості. Поверх всього
кожушина (баранка). Під обід молодий приїжджав з
поїздом, могорич. Дружко навхрест двома рушника‑
ми перев’язаний, молода сиділа не накрита платком
на кожусі. Скриня набита сорочками, біля тридцяти
штук. Придани розплітають коси, бо молодиця не
може в коси заплітаться, одягають кепор [очіпок], за‑
пинають хустку.

с. Пристроми

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Моло‑
да вдягалась у карсет, сорочку гарно вишиту, сподницю, пид’язували молоду червоним тканим рушником,
купований у Переяславі, такі гарни, з орлами, на го‑
лові була шовкова хустка, а поверх – вінок. Ото пид
вінком як у якої молодої був рогатий платок, а в якої –
патлатий (з торочками), вибирала молода, який краще
йшов, такий і надівала. Наверх – вінок, по боках дві
квітки, зроблені із стрічок. У «теремку» не вінчалися,
а у вінку з отими двома квітками. Молодому робили
квітку окремо, тоже із стрічок, білої стрічки, шоб був
біли цвіточок.

с. Строкова
Записала С. Зубер 19 лютого 2008 р.
у с. Строкова Переяслав-Хмельницького р‑ну
Київської обл.
від Яреми Олександри Петрівни, 1937 р. н.,
Іващенко Ганни Олександрівни, 1944 р. н.,
та Тарасенко Єфросинії Іванівни, 1927 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. Старостів в’язали рушниками тка‑
ними біля 2 метрів, все поле у смужечках, молодому
хустка. Як виряжають молоду, мати запне її платком
великим, їй ікони (до грудей ікони у рушнику), йому
коровай. На молодій платок «рогатий», квітки, теремок із стружки, парафіну. По боках із двохметрової
червоної лєнти, складеної пополам, вив’язані банти. Про плахту чула, але в наш час молода була вже у
спідниці патріотіковій сірій або люстровій, рипсовій,
червоному квартусі із саржі або штапелю. Коси ви‑
кладені корзинкою. На саме волосся підпинали білу
хусточку, щоб шовковий платок краще тримався, не
сковзався по голові, її не було видно. Корсет бежевий
до семи вусів, не одного кольору з спідницею, юпка
рубчикова (тканина крамна) і поверх неї рушником
купованим підв’язана. Взута в хромові чоботи. Друж‑
ка теж у вінку. Якщо вдова йде заміж, то одягає пла‑
ток патлатий з торочками і квітки на лєнті теж одягає,
але голубі, не червоні, рушником не підв’язується. Як
просили, то могли парубкам ворота заносить. Молода
з шишкою прикрашеною барвінком, калиною на платочку, шишка не зав’язана, у неї покрашені рожечки.
[...] На свайбі дружків в’яжуть навхрест рушниками,
молодому хустку. [...] Прапор (червоний квартух) ві‑
шали бояри, йшла перезва – треба вкрасти. У молодої
калина, барвінок, колосок у боку вінка. Стьожки, банти біля пліч. Сподниця з плисом, червоний квартух,
карсет. Справжнє намисто – вісім разків, хрестик
низько наверх намиста. У молодої на носовці (носовий
платочок), учетверо перегорнутій, шишка, як хлібина
завбільшки, з якою просить.

Ф

Е

Записали С. Зубер і С. Захарченко 8 квітня 2008 р.
у с. Пристроми Переяслав-Хмельницького р‑ну
Київської обл.
від Макаренко Любові Петрівни, 1949 р. н.,
родом із с. Підсінне Переяслав-Хмельницького р‑ну
(затоплене водами Канівського водосховища),
(у с. Пристроми проживає з 1967 р.)

й у Березані, ну туди їздили рідко, а [в] Переяславі і в
Баришевці – часто, це наші базари.

ІМ

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг
у поховальному обряді. Хрестик, хусточка. Ранше
тапочок не надівали тільки чулки. Клали у труну сіно,
обов’язково шмат полотна. Наволочка обов’язково,
щоб своїми руками була пошита. Без взуття не кла‑
ли. [...] Як умирало молоде, коровай несли попереду
хреста. Ніс хтось молодий на платочку. Якщо поми‑
рав молодий – то половину (дівчину чи хлопця) пере
в’язували ліву руку платком, щоб зав’язка була зверху.
А на свайбі праву руку і трикутник зверху.
Записала К. Ковтун у вересні 2009 р. у с. Пристроми
Переяслав-Хмельницького р‑ну Київської обл.
від Шостак Ольги Павлівни, 1931 р. н.,
та Колодяжної (Гордієнко) Мотрі Яківни, 1927 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ [40–60‑і роки ХХ ст.]
Виготовлення тканини. Пряли всі, ой надоїдало! Не
пряли тіко в празники, на перший день посту і од Роз‑
два до Роздвяного дня, ото вісімнадцятого січня голо‑
дна кутя, коли кликали мороза, на другий день – Кре‑
щеніє, тоді Хрестителя, а тоді Роздвяний день і конець
зимовим празникам. Як ми раділи, шо не треба було
до станка ткать чи прясти, це дуже важка, надоїдлива
робота. Ткали полотно, рядна, скатерті на стіл. Білили
вал, слали на воді і він білився, а тоді набірали начин‑
ня то в «крýжки», то в «гречечку» і такі скатерті ткали,
шо любо, оно в мене і січас є в скрині, можна поди‑
виться. Перетинали кольором, нитки красили допіру
то корою дуба, то корою вільхи і перетинали, і дуже
гарно було. Верстати були в каждий хаті, рідко в кого
не було, це у двох-трьох, а то в усіх чисто. Бувало, шо
й продавали на базарах у Переяславі, у Баришевці чи

с. Харківці
Записала С. Зубер 22 червня 2006 р.
у с. Харківці Переяслав-Хмельницького р‑ну
Київської обл.
від Дмитренко Анастасії Ільківни, 1931 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. [Коровайниці] усі приходили з
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квітка на грудях справа на базарі купована, у моло‑
дого теж. На ноги чоботи, літом – черевики. Зверху
всього юпка набірана (купована тканина), атласова.
[...] Молода на посаді хусткою не закрита, молодий
заходить – цілує. [...] Посаг – сорочки, рушники, кожух, баранка, юпки, шматки полотна (у одному ме‑
трів 9–12), рядна, подушки, ряднини, килим один
чи два, ліжники два, скатерті. [...] Пішли в комору,
роздягали свашки: скидали рушник з неї і вішали на
стіну, коси розплели, скрутили. Хусткою запинали не
свекрушиною.

с. Хоцьки
Записала С. Зубер 4 березня 2004 р.
у с. Хоцьки Переяслав-Хмельницького р‑ну
Київської обл.
від Богдан Анастасії Савівни, 1926 р. н.,
Катерини Дмитрівни, 1942 р. н.,
та Чухман Харитини Василівни, 1908 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. У суботу молода ходила про‑
сить у весільному вінку зі штучних квітів, його в
Переяславі або Гельмязові купував молодий. Запле‑
тена наречена в одну косу, так, щоб вона була поверх
стрічок. Рукава весільної сорочки вишиті квітами,
кущиками і тільки хрестом. На кінці рукава – чохла вишита, приблизно три сантиметри, горловина
зі стоячим воротніком такої ж висоти, пазуха по‑
середині, виріз по груди. Сорочка тільки суцільна,
якщо і буденна – все рівно суцільна [не до підточ‑
ки]. Аршинів шість-сім на сорочку йшло. Корсетка –
кольори різні: зелена, чорна, коричнева, до семи, до
п’яти вусів. Чим багатша молода, тим більше вусів.
Тканина – рипс, шерсть, без прикрас. На ноги черевики. Вішали на вільце намисто, ялинкові при‑
краси, пір’я, горішки. На столі короваї обв’язані
платочком, а як ідуть вінчаться, то рушником. Віхола – червона стрічка, її вішали високо-високо. Спо‑
чатку брали куль соломи, замотували в нього пляш‑
ку поверх обв’язували червоною стрічкою. Хлопці
деруться і знімають з лати. Боярин стереже, однак
одурять і знімуть. Як зняли – нічого не робили, а від‑
дали молодій стрічку. [...] Роздягали молоду світил‑
ка й дружка. Зняли вінок, зав’язали на лоба стрічку,
платочком запнуть. У платочку коровай. Прикраси
молода бере в карман. Там зустрічають на порозі:
батько поклоня іконами, мати хлібом. Молода хо‑
дить з «шишкою», зав’язаною у носовий платочок і
зверху навхрест червоною лєнтою з бантиком. Цю
«шишку», з якою кликала самі їдять. Якщо тепло –
одягали вінок, як холодно – тільки старші. Молода
у роговій хустці, вінку, весільних квітках. У косу
заплітали барвінок, калину, три колоски жита. Одна
свашка від молодого, одна від молодої, розбирають.
Беруть платок білий, тричі махають над головами,
заковеркують платком. Платок, котрий у молодої на
руці, її запинають платком, а тоді лєнта зверху. Сні‑
дать несуть у понеділок. Молоду прив’язують, вивер‑
нули кожуха. Молода зав’язана шовковим платком,
а тоді теремок. Одяг у поховальному обряді. [Чи
вишивали поховальну сорочку лиштвою?] Вико‑
ристовували такі техніки, як довбанка, вирізування,
мережка.
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хлібиною у хустці, цією хусточкою потім підпере‑
зувались замість фартуха. [...] Пекли й ту шишку,
з якою молода запрошувала, носила її в хустці. Одя‑
гають молоду: рогова хустка, її в’язала молодиця
що гарно жила з чоловіком. Заплетена у дві коси,
складена восьмьоркою. За роговою хусткою роблені
дві квіточки з трьох-чотирьох ободочків, далі купо‑
ваний на базарі вінок з різнокольорових воскових
квітів. Теремком називали високий дорожчий вінок.
Лєнти по довжині спідниці: два з половиною метри
перегортали пополам. У молодої і старшої дружки
лєнт багато, а в дружок менше, але теж довгі. Стар‑
шу дружку вив’язували, але квіток на ній не було,
тільки вінок, рушника теж не було. Сорочку молода
одягала вишиту хрестом. Вирізуванням надівала тоді,
коли немає матері чи батька. Намисто, бо на намисті
зглаз чіплявся, доброго 10 разків, линтар найнижче,
цепка раз завяжеться – хрест наче на намисті, а тоді
нижче цепка. Хрест золотий, цепка срібна. Спідниця
у чотири поли, лиштва, зборки, кантик. Старались
одягать костюмом, тобто одного кольору корсет і
спідниця. Корсет до трьох усів. Хромові чоботи або
тухлі, підв’язали рушником. Юпка-ватянка або су‑
конна чорна, баранка – кожух, покритий сукном з
каракулевим коміром. З молодим їхали на прикра‑
шених дзвониками конях: бояри, світилки, свашки з
кошиками в яких подарунки усім хатнім (хто живе у
весільній хаті): матері платок (платок суконний з то‑
рочками, а хустка – тонка), у кого що є. Виряжають,
старша приданка (сама рідніша заміжня жінка) бере
ікони куплені у хустку зав’язані, мати обсипає. [...]
Скриня – рядна, ліжники, сорочок може 15, килими
давали – 2.

ІМ

Записала С. Зубер 20 липня 2006 р.
у с. Харківці Переяслав-Хмельницького р‑ну
Київської обл.
від Губар Ольги Артемівни, 1922 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [40–60‑і роки ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. Сватать ішов молодий, друж‑
ко (дядько) з хлібом... Більш в’язали червоний руш‑
ник дружку, хустку білу в цвітах молодому на праву
руку... Хліб в хустці будь-якій, міняють у свою хустку.
[...] Ходила запрошувать молода з дружкою (у стар‑
шої дружки ціпок з оріха зі стрічкою)... Ту «шишку»,
що носить не зав’язували у платочок, а замотували,
молода її під рукою носила, щоб кінці вісили. [...]
Молода підв’язана по корсету червоним рушником
на вузол, два крайки звисають, щоб з орлами руш‑
ник, червоний з орлами, у старшої дружки стрічка
зав’язана, лєнти звисають. Зверху платок, як холод‑
но. Молоду, дівчата дружки вбирали, їх звала молода.
Сидять дивляться, молода в основному сама це ро‑
била. Сорочка червоним-чорним різними узорами,
карсет – бежевий обложений червоною стрічкою і
спідниця рясна така ж. Квартух, як є. Заплетена у дві
коси, їх обкрутили, перевели наперед, як довгі – ще
й назад. Шовковий платок, «ріжки». Теремки усякі:
і короною, і низькі, були й весільні стрічки (робле‑
ні квітки). Два понизи по 10 разків один доброго
намиста, линтар нижче, хрест, щоб видно, цепка
звисала. Чим більше стрічок, тим багатша молода,
їх довжина – урівні зі спідницею, кольори різні крім
білих. Теремок оддавала молодого сестрі. У молодої
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с. Циблі
Записала К. Ковтун у вересні 2009 р.
у с. Циблі Переяслав-Хмельницького р‑ну
Київської обл.
від Сорокової Софії Федорівни (Коробки), 1937 р. н.,
родом із с. Зарубенці Переяслав-Хмельницького р‑ну

Рокитнянський
район
с. Острів
Записала С. Чибирак 17 липня 2008 р.
у с. Острів Рокитнянського р‑ну Київської обл.
від Танцюри Марії Костянтинівни, 1937 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] [Чи
можна пофарбувати тканину корою вільхи?] Да а
воно ж і сама вільха червона, як оце поріж дошки,
то вони ж червоні, і кору вони ж це як не бульо в нас
чого ходить, то із полотна та в кору, та покраселє, та
й і руда спідниця є. [Чим ще фарбували спідниці?] Бу‑
зиною. [Який колір виходив?] А то вже такий якийсь
там отакий, якийсь такий ну такий, наприклад, як ото
було... [Темний?] Темно-коричнєве таке тоже, темновишневе отаке, і в бузині краселє. Я наче більш тако‑
го не знаю в чому, оце бузина знаю і вільха, а то більш
нічо не знаю. [Зимою Ви босі ходили чи плели щось
на ноги?] Нє, у нас, вже за моєї пам’яти, то не плили,
не плили, уже були кірзові чоботи, а раньше то, оце
було тьотя. Я у неї була, чоботи, вони ж рвалися, то
це вона із коноплі пряла нитку на сорочку, тоді пряла
нитку на вал. На вал – це рядно, і мішок, і рушник.
А тоді ше там були, «перевалки» називалися, це вже
воно ні на шо, бо воно ж таке коротесеньке те саме,
то то вона його такого, таке товсте наплите, а тоді,
так як кручок, «глиця» називалося воно, і вона пли‑
те лаптя отакого. Оце сюди надівається лапоть, це,
шоб не так рвався чобот і шоб було тепліше і сюди
зав’язувався. Оце лапті такі, у нас не було такого
наче, а це такі лапті плели, шоб було тепліше і шоб
чобіт не так рвався.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] У кож‑
ної жінки, дівчини було добре намисто (коралі),
правда, у війну багато пропало. Ми всі тоді позако‑
пували скрині, а в скринях все наше добро. Німці нас
повигонили з села і ми по долинах жили з худобою,
недалеко, за селом, але німці нічого не чіпали, бо ми
навідувались потроху додому, а як наші вже вступи‑
ли у вересні сорок третього, до ті вже грабили і забі‑
рали все, шо могли, а місцеві мародери тоже з ними,
мабуть їм і вказували де шукать. Викопували скрині
і забірали все. [...] Старші жінки запинали взимку
суконні хустки з торочками і пов’язували їх трохи
нижче середини голови. Було тепло, бо уши були дві‑
чі закриті і хустка добре держалася на голові, бо в
каждої коси були. На шиї було, окрім хреста, тільки
добре намисто (коралі), у каждої, у жінок старшого
віку були дукачі (я часто бачила на шиї) і в моєї баби
і матері були, але у війну це все було забрато. Це рід‑
ко в кого осталося. Наприклад от у нас, на тому міс‑
ці, де була закопана скриня, стояли німецькі коні і
вони так теє місце притоптали, шо ніхто б і не думав,
шо там шось закопане. У селі багато і мальованих
скринь було, якось був такий період, шо в Переяславі
на базарі їх повно було, це розказували мати і в нас
була мальована, такі квітки великі і дві пташки по‑
середині на деревці такому. Як витягли ту скриню із
землі, цей малюнок трохи злущився, а тоді ще трохи
з часом стерся. Як пошла мода на шифон’єри, скри‑
ню оддали у Переяслав, у музей. [...] Вишивали ми
ще й казьонне, оця фабрика, шо в Переяславі ручної
вишивки (вона ше й зараз є), у нас, у Зарубинцях,
була ціла ланка вишивальниць, ми брали тую робо‑
ту, шоб якусь копійку заробить, як вишию чоловічу
сорочку, то буде мені 7 руб. 50 коп. на ті гроші, а до
1961‑го року це були великі гроші. Тепер набива‑
ють на матерії вишивку, а ми тоді вишивали вруч‑
ну, ой, робота була!, але то були натоді добрі гроші,
до тієї реформи грошової. Це я була в тій артілі до
61‑го року, бо після 61‑го я вже вийшла заміж, у мене
були вже інші клопоти.

чоловіку (жениху) – на весіллє, а в скрині, на при‑
дане, шоб була спідниця, жакет, чоботи, сачок (як у
нас казали), сорочки вже куповані були (на бретель‑
ках) і так уже хотілося їх, а не домашніх, полотняних,
ну а тоді рушники, полотно, рядна, настільники, все
необхідне.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Кро‑
левецькі рушники купували в Переяславі на базарі,
молоду підперізували тільки кролевецьким рушни‑
ком. У сім’ї де дівчата, жінки у каждої було по дві
да по три сорочки вишитих. Буденни були, там тро‑
хи десь вишито, якась мережечка, а вже на празник,
то вже той узок аж сміється, аж палахкотить. Дуже
розхожим (популярним) був узор «соняшниковий
хміль», це така краса, у мене тоже є така сорочка,
ну не можу показать, бо взяли на прокат виступать.
У неділю скривали молоду, тоді вона скідала вінок,
стрічки роздавала дівчатам, вінок – меншій сестрі.
Всі ми виходили заміж (і до войни і послі войни
може ще годів з п’ять) в українських костюмах, у він‑
ках і стрічках, тоді ніяких платтів ще не було. Як ді‑
вка виходила заміж, кожна мала вишити собі дві со‑
рочки, одну – на вінчаннє, другу – на кожний день,

Записали О. Таран, О. Курочкін та О. Васянович
17 липня 2008 р.
у с. Острів Рокитнянського р‑ну
Київської обл.
від Кашуби (Соловей) Ольги Василівни, 1927 р. н.,
Сидорак Ганни Олексіївни 1936 р. н.,
Дяменко Сергія Васильовича 1968 р. н.,
Царенко Зої Іванівни, 1951 р. н.,
та Сич Ганни Антонівни, 1927 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [40–60‑і роки ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. Мати мені дає хустку, а я даю наре‑
ченому, а наречений в день весілля, як з мене знімуть
хвату чи цвітки були, то він мене нею і запне. [Як
запрошували на весілля?] З подругою своєю. У свят‑
ковій одежі. У хустку нав’язують шишок. [Тоді мо‑
лода перев’язувала сватів?] Да, тоді перев’язувала по
одному рушнику через плече. [А молодого?] А моло‑
дого чіпляє хустку на руку, сюди в’яже. На молодого
за столом надівалась шапка чи козирок із квіткой і
червоной лєнтой. [До цього молодий був без голов‑
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Яготинський район
с. Засупоївка
Записала С. Зубер 10 вересня 2009 р.
у с. Засупоївка Яготинського р‑ну Київської обл.
від Москаленка Федора Павловича, 1917 р. н.,
Головатої Марії Григорівни, 1953 р. н.,
та Хоменко Ольги Яківни, 1932 р. н.,
родом із с. Капустинці Яготинського р‑ну
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Пер‑
ша половина ХХ ст.] Коли згодна: рушники-утираль‑
ники без узору в’язала, молодому хустку на праву
руку. [...] На молодому вишита сорочка, підвода в
лєнтах. [...] На молодій хустка зелена однотонна без
торочок, теремок на голові купований низенький.
Ранше було на покриту голову вінок одягали, були й
весільні квіти. Вінки люди робили самі із стружки.
Не втикали жито, калину у головний убір молодої.
Заковеркувала [вив’язувала] спеціальна жінка. У За‑
супоївці фартухи кольорові, у Капустинцях – білі,
внизу вишиті. Спідниці із рипсової тканини. Погостю‑
вали в матері, мати дає подарки: хустка свекрусі, со‑
рочка свекру. Цими подарунками накривають молоду
(голову, плечі). Так з ними (накрита) вона і йде назад
до свекрухи. У хаті свекрухи молоді сідають за стіл,
а дружко рогачем знімає і роздарює подарунки. При‑
цілюється, аж поки зачепить ту хустку чи сорочку. Це
називається «молоду стріляти».
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ного убору?] Да. Польку танцювали. І ото намагалися
ті вихватить картуза. І як вкрадуть, то тоді викупля‑
ють того козирка. І вони танцюють з цим козирком.
І вони викупляють козирка. Якщо чесна дівчина, то
на комин вішаєм шось красне: чи спідницю, чи шось.
[Чи дарують чоботи?] Дарують ше першого дня. Це
молодий купляє чоботи, потом ноги миє... Помив
ноги і взуває нові сапожки. Потім всі танцюють, ше
пісня якась є: «Чоботи, чоботи». Я передівалася –
в мене шуба така є, козячі роги, на морду натягую
чулку, шоб не познали. І ото плигаю. Я як прибра‑
лася на одну свадьбу, то не познають хто прийшов,
а батьки частують. А на другий день не всі приходи‑
ли. І циганкою я була в медиків. Передівалися і на
міліціонера. Одяг у поховальному обряді. [Одягають
покійника] у нове все. Ну, кажуть, що можна у таке,
що людина раз-два оділа – можна і в таке. Але обич‑
но у нове. Як чоловікові – то козирка [кашкет] кла‑
дуть. [Буває таке, що щось забули покласти, а покій‑
ник сниться і просить?] Було. І просить, і стільки пе‑
редають покійником і воно не передається. [Як це?]
Сниться й годі! [У вас не передають з іншим покій‑
ником?] Передають. А чогось воно сниться й снить‑
ся людям. Було, що забувають. [То, може, з печалі
сниться?] То таке. Тоді йдуть в церкву, питають ба‑
тюшку. Батюшки рамотні [грамотні] – вони знають.
[Моя бабуся] як померла, то її одягали не у вишитий
одяг, а в такий. Фартушок чомусь, костюмчики гото‑
вилися на смерть.

www.etnolog.org.ua

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Кропивницький
Записала Л. Боса у серпні 2018 р.
у м. Кропивницькому
від Ткаченко Людмили Миколаївни,1956 р. н.,
родом із с. Красний Кут Саратовської обл., РФ
(місце українських переселенців з поч. ХХ ст.).

ІМ

Ф

Е

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Се‑
редина ХХ ст.] Колись самі вдома ткали і робили
тканини. Мабуть, звідтіля і наша фамілія – Ткачен‑
ко (по чоловікові). Бабушка розказувала, як це ро‑
билося: як готували нитки, як відбілювали полотно
у крижаній воді. Вимерзало воно якось, і воно біле
ставало, а потім з нього шили. І полотно ручної
роботи цінувалося, воно не дешеве було. Були такі
майстри, шо робили таке тонке-тонке полотно для
нижнього одягу, а бувало, шо таке цупке полотно ро‑
били – вони знали, яке полотно ткати. Бабушка на‑
вчила мене і прясти на прялці. В мене й досі є два
веретена старі. Я, коли була мала, ото сяду коло неї і
пряду нитки шерстяні. Овець стригли, помню, як їх
вичесували такими гребнями дерев’яними, а були ще
металеві чесалки. Розчісували, пряжа ставала пиш‑
ною, а тоді сидиш і прядеш. Вони ще багато в’язали.
Фарбували пряжу якимись натуральними фарбами.
А папина мама в’язала тільки носки. Бабушка мами‑
на в’язала все: і кружева, і носки, і рукавички, могла
й шапки в’язать, але це було неприйнято тоді.

не пам’ятаю. Такі ще шалі продавали кашеміровиє,
і якийсь «муслін» (я так понімаю – бархат чи шось
таке). Вона розповідала, шо дуже багаті були ярмар‑
ки і привозили з далекіх стран розкішні платки, шалі.
Мама носила платки і шапки (це десь вже [19]60-ті
роки), а бабушка – тільки платки. Бабушка не любила
шапки, їй смішно було. Платок вона зав’язувала осо‑
бливо, один край трошки менший був, а другий заво‑
рачувала кругом шиї. Кстаті, я тоже так роблю, і мені
так подобається зав’язувать. Я теж дуже люблю плат‑
ки. Не знаю, мабуть, це связано з прошлим бабушок
моїх. Моя бабушка спала тільки в платку, і я люблю
у платку спать, а мама не спала. Шапка. Діди носили
каракулеві шапки. В кожному селі були мастєра, які
шили шапки на продаж. Зачіски. Всі жінки носили
довге волосся, і дівчата коси носили. Скільки я себе
пам’ятаю, мама ростила нам, дівчатам, коси. Це вже
я пам’ятаю: у мами було довге волосся, але вона но‑
сила якісь там бабєти, там буклі, але ж з довгого во‑
лосся вона робила. У мене в дитинстві було дві коси,
мамка заплітала мені дві коси. Як зараз, бачите, пле‑
туть дівчата такі всякі колосочки. У мене даже єсть
фотографія, де мама моя заплетена цікавим таким
способом, називалось це «колоски». Мені казали,
шо дівчата у молодості одна одну заплітали таким
способом – колосками. Обов’язково голову прикра‑
шали лєнтами. Не було ціх бантів. Заплітали у коси
лєнти, потім пізніше почали самі робить, різать з чо‑
гось ці банти. Спочатку тільки лєнточки були. Мама
і бабушки старалися шось передать і розказать. Вот,
напримєр, моя мама була повар, она всігда говорила
мнє: «Іді сюда, Люда, я тєбє покажу, как ето готовіть,
как то... І даже єслі ми в 18-19 лєт виходілі замуж с
сєстрой, то ми уже були готові жони, ми всьо знали.
А я взагалі чула, мені бабушка казала: «Чим длінні‑
ше волосся у тебе – тим краща доля у твоїх дітей».
Мама і бабушка одобряли, шо у нас із сестрою були
довгі коси, і всім подобалося це. А колись мені мої
сини-блізнєци сказали: «А чого у тебе на фотографії
такі довгі коси, а тепер ти не носиш?» Це був якраз
той період, коли я зробила стрижку, і потом блізнє‑
ци заставили мене відростити їх. Потом я замітила,
що як тільки я обрізаю волоси – тоді все кувирком,
і вся жизнь і здоров’я – все не так. У нашім роду всі
жінки носять длінні волоси, і якщо хтось їх відрізає,
то потом дуже довго знову ростить і жаліє за ними.
І Маша – внучка, також. Приїхала вона якось до нас,
а я кажу:«Маша, тобі треба кончики підрізать, давай
я тобі підріжу, а вона каже: «Ну, бабушка, тільки чутьчуть». А я, навєрно, чуть больше захватила. Скільки
сльоз було, бачили б Ви, як вона плакала. І тепер у

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Середина ХХ ст.] Свита. У мене діди
повмирали рано, і я не пам’ятаю, в чому вони ходили.
А бабуся носили не пальто і не куртки, а це була така
приталена свитка, а як вона називалася, не помню.
Плюшка. Пізніше були плюшові. Я добре пам’ятаю
ці плюшки. Верхню одежу батьки вже в той час ку‑
пляли у магазині.
ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ [Середина ХХ – поча‑
ток ХХІ ст.] Хустка. А ще всі в роду любили платки, і їх носили. І даже там, в Росії, мої предки (вони
ж переселенці з України – із-під Харькова і із Жме‑
ринки) там в оціх українських поселеннях: Красний
Кут, Лавровка, там вони жили своїм мікрокосмосом
і розмовляли між собою українською. Бабуся завжди
ходила в платку, дуже любила платки, і в мене є така,
можна сказать, страсть до платків, шарфів. Ну це,
зазвичай, платки. І я сама помню, шо до послідніх
днів жінки носили оті українські платки. Біленькі
платки, з вишивкою, помню, носила моя прабабуш‑
ка. Я бачила, як шили самі платки. Платочки були
невеликі, з цвіточками. Чи були мережки по краям,
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мене з нею такі відносини, я приїжджаю до них, жар‑
тую: «Ну шо, Машуня, волоси підріжем?». А вона
зразу: «Ай, нє нада!». Ні в коїм случаї, от ніхто не лю‑
бить у нашій рідні носить короткі волоси, у нас осо‑
бливе ставлення до цього. І даже мої дівчата: і Аня,
і Саша, і Рада – як ідуть в парикмахерську, то роз‑
казують, шо нада зрізать один сантиметр, не більше.
Моя сестра, їй за 60, і у неї волосси тепер ніже попи.
І вона каже, шо не може носити коротку стрижку. Ми
з сестрою і діти мої ніколи чолки не носили, лоб був
відкритий, хоча чолка мені личила, а зараз нам це не
по возрасту. Молодящаяся бабушка – ето ж смєшно.
Якщо мама бабету носила, то бабушки і прабабушка,
я пам’ятаю, вони носили длінне волосся, і отут вузол
робили, і не вверху, а внизу – така була зачіска. Ко‑
лись наші прадіди і діди, які виїхали із-под Харькова
в Саратовську область, в село Красний Кут, носили
вуса. Це можна побачити на наших старих сімейних
фотографіях. Вважалося раніше, шо у мальчика і
мужчини должна бути коротка стрижка, назви їх не
помню. Тільки на старих фотографіях я бачила жінок
у чепчиках, в намітках.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді.
[Друга половина ХХ ст.] На свадьбі є такий обряд.
І в моєї дочки був такий обряд, шо вона прощалася
з дівочістю і знімали їй фату. У мене теж на свадьбі
так було. Платочок спеціальний мама купила, хотя я
знаю, шо це повинна робить свекруха. Своїй невісткі
Світлані я купила платочек. І знімали фату, а потім
чоловік повинен [ним її] зав’язати. Я, наприклад, не
знала, шо существуєт така прикмета, шо якшо ді‑
вчина бере і перев’язує по-свойому платочек, то в
родині буде все по її. Я такого не знала – та взяла й
перев’язала сама собі. То я чула даже охи від людей
вокруг, тітки там аж вздохнули, а це означає, шо я
хочу, шоб все було по-моєму. Я ж цього не знала,
я ще подумала, чого ж ми не потренувалися, шоб він
мені зав’язав дома, я б йому сказала, що отак і отак
мені зроби. Думаю – він не вміє, а я собі зав’яжу. Оце
таке. Після того, як знімали вінок з молодої, то фату
одягали на подружку, которая хотіла вийти замуж.
З фатою об’язатєльно був віночок. У мене фата була
з такой же білої ткані, як і плаття. Я не сама робила
її. Вінок мені робили жінки разом з фатою. Я бачила
свадєбні фото своїх бабушек, вот, но я не пам’ятаю,
шоб вони робили самі віночки. [Які пісні співали під
час знімання фати?] Модна була пісня:
Горіла сосна, палала,
Під нею дівка стояла.
Під нею дівка стояла,
Русяву косу чесала.
Ой коси, коси ви мої,
Довго служили ви мені.
Більше служить не будете,
Під білий вельон підете.
Під білий вельон, під хустку...
Ще подружки співали такі сумні пісні. А те, що тре‑
ба було покривати волосся – це пов’язане з релігією.
В православ’ї вважається, що жінка, яка виходить за‑
між, должна показать усім, шо вона підпорядковуєть‑
ся своєму чоловіку, і тому вона покривала волосся.
Я думаю, шо так. А на свадьбі треба було і хліб бра‑
ти не голими руками, а на рушнику, хустки треба, на
ікони тоже рушники треба. Храми дуже багато цього
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ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [Середина ХХ – початок
ХХІ ст.] Намисто. Бабушка дуже любила червоне на‑
мисто, я думаю, раніше у неї були коралі, а пізніше–
якесь червоне намисто. Сережки. Бабушка ще кольца
і серьожки носила із серебра. Вона казала, шо колись
були ярмарки і там вона їх купляла. В дитинстві я
[теж] дуже хотіла носити сережки. Мені сестра [вуха]
проколола, а сестрі проколола подружка. Мої дівчата
самі собі вуха прокололи, ходили до медсестри. Моя
дочка Саша тепер полюбляє руками робить і брош‑
ки, і сірьожки, і браслети. Хрестик. На шиї носила
хрестик. Це в садіку виховательки казали: «Зніміть з
дитини хрестик, а то вона на ньому повіситься». Но
ні одного такого случая я не знаю. Мої всі діти хо‑
дили з хрестиками. Перстень. Я купила чоловіку і
обручалку, і печатку, але він їх не носе. Коли збира‑
лись їхати у Францію, я кажу: «Одінь, на печаткі там
молитва як оберіг». Він одягнув її, а потім зразу зняв,
ну і ладно.

білих ниток. Нитки вона купляла і вив’язувала ска‑
терті, покривала на кроваті, підзорники на кроваті,
накидки на подушки, вона дуже любила прикрашать
в’язаними деталями рушники, одяг. Я і сама в’язала
з нею. Вона навчила мене в’язати і крючком, і спи‑
цями. Коли я була мала, то і шила, і в’язала куклам,
обожала це діло, ми самі і ляльки робили з тряпок, із
ниточок, да! Потом кукли стали появлятися нємєц‑
кіє, нам мама купила, і ми, канєшно, шили і в’язали
для них одежу. А потом і своїм дітям шила і в’язала.
У школі мій любимий предмет був «Домоводство»,
де вчили і шить, і в’язать, я обожала його. А ми з се‑
строю Танею у 7–8 класі вже закончили курси шиття
і вже могли самі кроїти і шити собі одяг. Мама купила
швейну машинку, і на цій машинкі шили ми, а вона –
ні. У неї не хватало терпіння. [Початок ХХІ ст.] Таня
до сих пор любе в’язать, а я тоже в’яжу: і світер,
і кофту можу, но дєтям ці речі не зовсім нравяться,
вони вже звикли до всього купленого, то я уже й пе‑
рестала. Валєрі (чоловіку) тоже св’язала джемпер,
а він не носить, ну і ладно.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–70-ті роки ХХ ст.] В укра‑
їнських селах, там, де ми жили в Саратовській облас‑
ті (Красний Кут, Лавровка), дорослі носили вишиті
сорочки, але вже тільки по святах. А свята у нас були
переважно релігіозні: Рождєство, Паска. Коли я була
мала, нас у вишитий одяг уже не одівали. Я бачила
фото, де мама сидить у вишитій рубашечкі. Єсть у
мене і фотографія, де я з мамою зовсім мала, я покажу
Вам. За пєчкой бабушка складала одежу, і переклади‑
на була для розвішування сорочок. Ще одяг складали
в сундуках. Я пам’ятаю, як у Кіровограді в один час
появилася мода на вишитий одяг. Таке було, і прода‑
валися рушники на свадьби. У мене ще тьоті Марусі
вишивки залишилися, і мамині, вони самі вишива‑
ли. І воно потім якось із моди вийшло, чи витравили
в [19]60–[19]70 роки. А потім, я пам’ятаю, як знову
воно пішло в моду. Сестра Таня купила тут сорочеч‑
ку-вишиваночку у [19]76 році в художньому салоні
і повезла туда, в Росію, як заміж вийшла. І в той час
люди тягнулись до свого, хтось рушники вишивав і
продавав, а хтось сорочки. Бабушка мамина в’язала
крючком. І у неї було дуже багато всяких кружевів з
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ворожки використовували волосся, но чула, шо во‑
лоси і ногті – це те, шо несе енергетику людини, це
її ДНК, з яким ворожки маніпулюють. Є такі тітки,
шо, кажуть, «бабкують». Я сама знаю і дівчатам своїм
казала, шоб волосся було прибране. Ти ж кожен день
вичесуєш, і волосся зостається. У мене часто бува
насобирається, тоді прошу Валєру: «Спали в печі (у
батьковій хаті)». Не можна, шоб воно десь літало. Ба‑
бушка казала, що волосся ніде не повинно буть. Не
літать надворі, бо птичка візьме у гніздо, і тоді буде
голова боліть, а якшо вже десь назбиралося волосся,
то в пічі спалювали або закопували. Я точно знаю,
шо волосся з мертвої людини не можна, шоб десь
було, його в гроб клали. Я думаю, шо волосся несе
якусь енергетику, тут і код сім’ї і пам’ять роду – все
це є у волоссі.
Записала Л. Боса у серпні 2018 р.
у м. Кропивницькому
зі слів Павла Рибалка,
наукового співробітника
Кіровоградського обласного краєзнавчого музею.
СОРОЧКА [Кінець ХІХ – 70-ті роки ХХ ст.] Представ‑
лені у нашому музеї матеріали, демонструють основні
форми конструктивного крою сорочок та їх оздоб
лення, які використовувалися на території сучасної
Кіровоградщини. Для чоловічих сорочок – це туніко‑
подібний крій, для жіночих – поликово-додільний та
поликовий з підточкою. Основна кольорова гама ви‑
шивки – червоно-чорна, основна техніка її виконан‑
ня – «косий хрест». Загальноприйнятим елементом
вишивки наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. стала
троянда. Архаїчні ж елементи оздоблення сорочок
у традиційних техніках залишилися на подолах та
частково горловинах і манжетах жіночих сорочок. Це
ж було притаманним і для сорочок із сценічних кос‑
тюмів того часу – 20–30-х років та 70-х років ХХ ст.
Вони ж збережені і у сценічних костюмах нинішніх
танцювальних колективів, які пропагують українську
автентику в світовому просторі. В одному із сценіч‑
них костюмів акторки Софії Віталіївни Тобілевич,
дружини одного з основоположників українського
професійного театру Івана Тобілевича (КарпенкаКарого), цікавою є вишита сорочка. Станок сорочки
відноситься до святкового вбрання ручного шиття з
домотканого полотна. Горловина зібрана під облямів‑
ку, площина якої прикрашена червоним оксамитовим
швом. По краю має обметувальний петельний шов та
застібається на ґудзик з повітряною вив’язаною пет‑
лею. Пазуха прикрашена червоно-синіми лініями з
трикутників, які розміщуються і по швах на грудях,
спинці та рукавах. На поликах – широкий червоносиній геометричний орнамент з основним елемен‑
том – ромбом із заповненим полем. Рукави з пухли‑
ками, їх поле заповнене «гілкою» з великим червоносинім листям. Край рукавів зібраний під облямівку з
червоним обметувальним петельним швом. Шви, які
з’єднують конструктивні частини, змережовані чер‑
воними та синіми нитками. Подібна кольорова гама
була притаманна середній смузі України (за визна‑
ченням Федора Вовка) і з практичності була замінена
на червоно-чорну. У музейній колекції це єдиний та‑
кий збережений зразок.

ІМ

Ф
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зберегли, рушники в українських храмах скрізь були
на іконах. Ми, як з чоловіком женилися, то ставали
на вишиваний рушник. Вінчання у нас було вже піс‑
ля блізнєцов. Коли ми вінчалися, я вже була вагітна
Аньою. На вінчанні нам зв’язували руки рушником.
Батько повіз нас на вінчання. Плаття для цього я
купила спеціально, і хустинка, як фата, була така бі‑
ленька. Одяг у родильному обряді. [Друга половина
ХХ – початок ХХІ ст.] Бабушки казали, шоб вагітна
жінка не різала волоси, шоб вона їх і не красила. Ді‑
вчата так і ходили, можна сказать, шо і зачіску не мі‑
няли. І в мене так получилося, а у мене були волоси
длінниє, як уже і дитина народилася. Мама і бабушка
казали, шо волосся вагітній різати не можна – шоб
усе було харашо. Мабуть, я знала це і до вагітності.
Крижма – це як перший родовий одяг людини. А я
ще всі крижми, у яких хрестили всіх п’ятьох моїх ді‑
тей, зберегла. А коли моя сестра Таня виходила за‑
між, то молоді сиділи на крижмі Аніной. Хтось каже,
шо крижмо треба пустить в ход, а я сохраняю для
дітей, і знаю, шо на весіллі молоді повинні сидіть на
крижмі. Я помню Таніне крижмо, коли її хрестили, їй
було шість років, з цієї крижми їй зшили платтячко,
сарафанчик. Якщо дитина плакала, то треба накрить
її своїм подолом, або умить і витерти своїм подолом,
накрить вінчальним платочком. У мене і досі є цей
вінчальний платочок. Я зберігаю і волоссячко всіх
п’ятьох дітей, шо на годік стригли. У моїх мальчиков
такі золотисті кучеряві кольца. І бірочки на ручку
своїм дітям, які чіпляли у роддомі, сохраняю. [Чи на
рік дитини робили пострижини?] Важалось, шо до
года не можна було дитину стригти, тільки після года,
а у мене у старшого сина Сірьожі, у нього волоссяч‑
ко було дліненьке, (прості мене, Господі) мені при‑
йшлось чолочку підрізать, іначе прийшлося б носить
хвостик з резинкою. Вот я йому до года чолочку по‑
дрізала. А так постригла я його по-настоящому уже
після года. А дочка Саша вообще з длінними волоса‑
ми народилася, шо бантики зав’язували. Загалом, за‑
раз кажуть, шо це связь з космосом, а раньше казали,
шо связь з Богом. Про садіння на кожух [дитини на
пострижинах] чула, але ми це не робили. На цю по‑
дію, на рік, запрошували кумів. Багато цих обрядів
якось помінялося, або вони зникли зовсім. Одяг у
поховальному обряді. [Друга половина ХХ – початок
ХХІ ст.] А коли людина уходе в інший світ, то криж‑
мо ложать у труну. Коли мама померла, її крижми для
цього не було. Моя мама молодою померла, їй було 45
лєт, у труні була в платку. І шоб там не казали (це зараз
придумують всяке – красять, мажуть, шо ж ви її со‑
старили), на жінці платок повинен бути об’язатільно.
Знаю, шо якшо помирає дєвочка, не дай Бог, то фату
одягали. Оце я бачила, шо вона замужом не була, но
уходе, як нівєста. Дівчині треба надіть фату, а жінці
платок обізатільно. Чоловіку головний убор клали
на кришку гроба. От у мене папа, коли умер, картуз
клали на кришку гроба. А всередину гроба – не знаю,
шоб клали. Мой муж Валєра, кстаті моєму папє отдал
свою формєнную фуражку льотчика. Бо папа ж но‑
сіл такую, це була і його форма. Навєрно, цей картуз
вже потом поклали в гроб. Така пам’ять. Батьків на‑
ших уже нема, слєдующі ми. А на цьому світі ще ніхто
навічно не поселився. Це треба прийняти як должне.
[Вірування, що пов’язані з волоссям]. Я не знаю, як
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Благовіщенський район *
с. Кошаро-Олександрівка
Записала Г. Бондаренко 16–17 липня 2002 р.
у с. Кошаро-Олександрівка Ульянівського р-ну
Кіровоградської обл.
від Жукевич Галини Семенівни, 1927 р. н.,
Кузьменко Людмили Антонівни, 1932 р. н.,
Хоми Надії Сильвестрівни,
Хоми Павла Теодоровича, 1932 р. н.,
Жукевич Галини Семенівни, 1927 р. н.,
Клюковської Нелі Гаврилівни, 1926 р. н.,
Сауляк Валентини Данилівни, 1927 р. н.,
Чаплінської Нелі Ісаківни, 1928 р. н..
та Кузьменко Людмили Антонівни.
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ВЗУТТЯ [Перша половина ХХ ст.] Чоботи. [...] І чоботи
ото шили такі червоні. І такі, шо з звонами в каблу‑
ках. Туди кидали монети чи шо, бо як ідеш, вони дзве‑
нять. Бо я знаю, шо дівчатам, бо я знаю, сестра у мене
з [19]15 року сама старша, і дівчата з [19]11 року. То
ще часом один раз взує та, а другий раз взує та, знаєте,
наперебій. І отако, шо не так вони одягалися, а зашну‑
ровувалися, отакі. Так це я знаю.

віддають, то плетуть вінки, накладають батькам він‑
ки. [Із чого плетуть?] А там вже із всього. Ну, які цві‑
ти є, з таких і сплетуть, там і гроші вплітали. [Не було
звичаю плести з барвінку віночок і класти молодій під
фату?] Не було. І зараз нема. Не помню я. Я віддавала‑
ся – у мене такого вінка не було. Чіпляють лєнти, за‑
чіпляють за коси, і там ззаді лєнти такі довгі. А так, не
бачила я того вінка. [...] Коли я виходила заміж, мені
так само вінок чіпляли, так само мене убирали, і це вже
п’ятдесят років [минуло]. Сідала я йому на руки, на
мене клали вінки старша дружка чи мама. Мама при‑
носила вінок на хлібові. Тоді знімали той вінок, клали
на голову, а там вже подружки старші прибирали. [Ве‑
сільні букети з барвінку робили?] Ну, дружкам. [Туди
тільки барвінок вплітали чи ще щось?] Нічого наче не
було. [Із барвінку робили квітки гостям?] І чіпляли їх,
і всі бачили, як квітка – значить, він гуляє на весіллі.
[...] [На чому сидять молоді на весіллі?] Кожух. Нема
кожуха – кладуть подушки і садовлять їх на подушки.
[...] Гуляють, п’ють і крадуть у нєвєсти туфля, а тоді ви‑
куплюють жених уже з боярином. [...] [Кожному гос‑
тю, що дарував, раніше давали калач?] Да. Калач і хуст‑
ка. [...] [Кухарці теж щось дарують?] Дарують на плат‑
тя. Обєзатєльно на плаття, хустку, хліб, гарний хліб і
гроші. [...] А тоді, вже як знімали [вінок і покривали,
молода] так само сідала женихові на руки, та й жених
уже знімав [вінок]. [Клав його на тарілку?] І клав, да,
на хліб, а хліб на тарілці. Одяг у поховальному обряді.
[Чи готували старші люди одяг на смерть завчасно?]
Да, он у мене уже напаковано, стоїть наготові. [...] [Ра‑
ніше ховали людиною взутою чи в чулочках?] Тільки в
чулках. [...] Людина прийшла на світ боса, і вона пови‑
нна іти боса. Ну, зараз багато тоже не обувають, тільки
ставлять [взуття] поруч. [...] [Чи зберігає жінка свою
вінчальну сорочку на смерть?] Так, був такий звичай.
Храниться вона аж до похорон. [...] [Коли помирала ді‑
вчина, яка не була заміжня, її ховали] у вінку, кольцо,
намисто, плаття. [...] І чіпляють букетик молодому [по‑
мерлому хлопцю].

Ф

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [Перша половина ХХ ст.]
Намисто. І от, мама ще моя була, фотографії в мене
нема тої зараз, 10 низу пробива, казали на [намисто].
[У Вас казали «пробива»? Коралі?] Да. Отаке воно чер‑
воненьке, червоненьке, вузеньке – це казали «правдиво навмисто». У мами, казали, було десять низок його.
Та воно стоїло однаково, мама казала, шо стоїла коро‑
ва, – п’ять рублів.

ІМ

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Ко‑
лись були [жіночі сорочки], «двацятки» ткали в по‑
лотно, вишивали і ходили. Тут була плахта. Носи‑
ли плахту. Отут низом вишита [сорочка], шоб вона
низом з-під плахти виглядала. От у мами моєй ліч‑
но була. Ну то, може, мама дівувала та й тримала в
cкрині дівоцький одяг. [Чи багато жінок так робили?]
Да. Одєвали плахту, ну, сорочка вишита тут і рукави
вишити. Вишивали і носили дівчатка, носили кіптарик, це тако. [Він у Вас називався «кіптарик»?] Да.
[...] [Кіптарик це вже на Західній Україні так кажуть.]
Я не знаю як, но тут казали «кіптарик». [Bаша мама
звідки родом була?] Моя – з Люшнюватой родом, але
вона довго служила в панів, вона з одинадцяти років
вже пішла у службу... [Де розташована Люшнювата?]
А отут, п’ять кілометрів.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ – початок ХХІ ст.] То вже на сватання
перев’язували рушниками і хустками... Нєвєста вже
перев’язує старостів. [...] І, наприклад, я сваха – сваху
хусткою [перев’язую], сват – свата рубашкою. [...] Ні‑
вєста в самий перед дарує женихові хустку, ту хустку, в
яку жених її вдягає, як зніме з неї вінок, – «покривачка»
називається. [...] Ми готовимось за місяць до свадьби:
рушники купляєм, хустки.[...] [Як молода убиралася на
весілля?] Біле плаття, білі чулки, білі туфлі, фата і ві‑
нок. [...] [Плаття обов’язково мало бути біле?] У мене
було розове через те, що не було [білого]. [...] [Корону у
Вас плели з барвінку?] Тоді не було цього, і тепер нема
цього. Уже батькам – як вони вже послєдню дитину
* До 2016 р. – Ульянівський район.

с. Луполове
Записала Г. Бондаренко у липні 2002 р.
у с. Луполове Ульянівського р-ну Кіровоградської обл.
від Маєвської Ольги Григорівни, 1912 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді.
[Перша половина ХХ ст.] Молода [на сватанні]
перев’язувала молодого хусткой. Молода сховається,
а молодой прийде, та й шукає її. Як він найде, так і
вбирають її ці дружки. [У що її вбирають дружки?] Ві‑
нок, велень – якось так збирають. [Чи накладали вінок
молодої на хлібину?] Клали. Це як мають одягати – на
хлібину вінок. Тоді бере та дружка з того хліба і кладе
їй на голову. [Дружка накладала вінок чи мати?] Нє,
дружка. На почесну [етап обдаровування молодих]
викликали, [то дарували], хто шо має. Ну, например,
хустку, плаття, шо є, матерію хто дарував, хто куски
дарував, хто гроші. [На що сідала молода, коли її по‑
кривали?] Кожух якійсь клали, я вже чогось трохи за‑
була. Кожух клали, її на той кожух, і тоді її там розби‑
рали. [Хто знімав з неї фату, веляна?] Я не знаю, пер‑
ший раз – жених знімав. [Хто покривав хусткою: све‑
круха чи жених?] Зав’язував жених хустку. Як їх вже
покривали, тоді жених розібрав це всьо, зав’язував їй
гарненько хусточку.
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Гайворонський район
с. Бугове
Записав О. Головко 23 липня 2018 р.
у с. Бугове Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.
від Горенко Надії Григорівни, 1940 р. н.,
родом із с. Казавчин Гайворонського р-ну

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Середина ХХ ст.] Кожух. [Чи носили
взимку кожухи?] Кожухи.
В кого довгий такий кожух
́
був, в кого такий коротший був. [Як кожушок?] Да-дада. [«Кожушок» називався?] «Кожушок». [Спинка тих
кожухів пряма була чи розкльошена, зі складками?]
Прама, прама. А була розкльошонна. [Чим підпері‑
зували кожух?] Шось не повню, чим їх підперізували.
Старі люди підперізували. [Одну полу на другу закла‑
дали?] Да-да. [Яких кольорів були тут кожухи?] Білі
були й чорні. [Чорні – то в чомусь пофарбовані?] На‑
вєрно, красили, ну, да. [Чи прикрашали кожухи?] Да,
прикрашали. Як хоче, шоб красіво було, шо вже там
він примарався
– то крейдою натирали. [Які рукави
́
там були?] Такі-го широкі були. [Рукав закінчувався
манжетом?] Манжета не повню. [Чи пришивали до
кожухів комірець з вовни?] Бувало, шо пришивали,
а бувало, без вортніка були. [Який одяг називали «че‑
мерка»?] Я чула таке, да. я тут чула. Да-да, так казали.
Свита. [У Хащуватому кажуть, що свити носили, а у
Вас теж носили?] Ну, да. [Чи вмів хтось у селі шити
свити?] Да, шити – шили. [У свитах тільки чолові‑
ки ходили чи й жінки теж?] Як які бідні [жінки], то
ходили тоже. [Тобто це не суто чоловічий одяг?] Ну,
да, начє. Сачок. Жінки сачки [носили]. Називали «са‑
чок». Шили сачки – ну, матерії набирали, вата, і шили.
[Жінки в сачках ходили, а чоловіки у свитах?] Да-да,
да-да. Куфайка. [Куфайки після війни з’явилися?] Дада. Куфайка зразу була без коміра, а тоді вже придума‑
ли, що треба комір.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Се‑
редина ХХ ст.] Прадиво сіяли, тоді ми на [р. Півден‑
ний] Буг носили, в’язками
́ замочували тако на березі,
камінцями прикладали. Воно мочилось, мочилось,
тоді додому ми забирали. І така прядка, такого ми,
«бательня» називалася, і його били, і тоді прали. [Пря‑
ли на возик чи на веретено?] На веретено. І ввечері
приходили сусідські баби і сідали, і всі прали. Як хо‑
роші тоненькі нитки получалися, як хороше це пра‑
диво, то воно було тоненьке. То дівчатам на сорочки
давали, а як грубше ‒ чоловікам на сорочки давали.
[Його ділили на «десятку», «тринадцятку»?] Ну, да, за‑
лежньо від того, яка нитка. Я не вміла прясти, я ніко‑
ли не прала. [Ви лише бачили цей процес?] Бачила ше.
Да, я мала була, то бачила, шо пряли. А тоді називали‑
ся «вияшки» – такого наперехрест всьо, такого ції. [Як
тринога така?] Да-да. І такого ці нитки сукали, а тоді
на клубки [змотували]. Валяння сукна. Сукно били,
коло Буга була ця [споруда], що сукно бити. [Казали,
що то «фолюш»?] Я забула, як воно зветься. То там
сукно били, це я ше мала була. Я не повню, ну знаю,
шо там було таке. [Люди свій матеріал приносили, і з
нього там сукно били?] Да.

А такі вже – вже ситець ішов тоді в моду. [Поверх спід‑
ниці якусь запаску чи плахту одягали?] Я чула таке,
но в нашому селі я не бачила. Ну, я таке чула. [Жінки
ходили тут у сорочках, спідницях і все?] Да. Це рань‑
че. Старі люди ше ходили. От, мама моя, (свекруха), то
вона обізатєльно спідницю спідню ше з полотна, збо‑
рочками такими [одягала]. [Яких кольорів спідниці
були?] Білі, полотно, просто полотняні. [Можливо, їх
вишивали?] Цего не повню. Моя свекруха – це ходила
в спідній спідниці обізатєльно. А як це бути без спід‑
ниці спідньої, вона не представляла. Вона їх носила.
[Одягали спідню полотняну спідницю, а поверх ще
одну?] А зверха спідниця, да-да. [Ще й сорочка довга?]
Ну, да, і сорочка ж, обізатєльно. Тоді без сорочок не
ходили. Фартух. [Може, фартух одягали?] А фарту‑
хи – я сама ше ходю в фартусі. Осьо під сподом в мене
є ше фартух. [Це вже купований?] Да. [Раніше, можли‑
во, шили полотняні фартухи?] Я помню, шо бабка моя
ходила. Шила, мадістка її шила із матерії.
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СОРОЧКА [50–60-ті роки ХХ ст.] [Чи пам’ятаєте Ви до‑
моткані сорочки?] Помню я, шо домоткані сорочки
були. [Чи шили собі самі такі сорочки Ваша бабуся і
мама?] Нє, самі не шили сорочки, а люди шили. Були
жінки такі, шо вони цим занімалися. [Сорочки шили
довгі?] Да, такі, настоще довгі, да. [Вона з двох частин
зшивалася?] Нє, нє, я не помню цего. Просто, про‑
сто так воно цілком було. [Суцільна була?] Дa-да-да.
[Низ – то «підтичка» казали?] Да, «підтичка» казали.
Та ше бувало, і трошки тако вишивали внизу, шоб
красіво, дівчатам. [Це була дуже гарна дівчина, яка в
сорочці з вишитою підтичкою?] Да-да-да. [Де ще ви‑
шивали сорочку ‒ на рукавах, біля комірця?] На рука‑
вах, сюди ‒ ну, красіво вишивали. [Спереду, на грудях
ґестка була?] Да, ґестка, вишивали. А тоді вже послє,
то вже вишивали, то хрестиком вишивали, а тоді вже
гладдьою почали вишивати. [Ви пам’ятаєте сороч‑
ки лише з ґестками чи носили і без них?] З ґестками
були, да. [Який комірець був у сорочці?] А такий-го
стоячий, вузенький такий. [Біля комірця якось збира‑
ли тканину?] Да. Туто такого воно, як зборочка була.
[На комірці теж вишивали?] Да, обізатєльно вишива‑
ли ‒ це ж красіво получалося. Моя бабка вже жила сто
три роки, а мама моя, то в сємдисят два ше померла.
А бабка жила довго, то вона вже така стара була, і ше
собі вже з полотна вишивала ту ґестку, і ото тако ви‑
шивала, і довгу таку робила [сорочку].
ОДЯГ ПОЯСНИЙ [50–60-ті роки ХХ ст.] Спідниця.
[У жінок були довгі рясні спідниці, зі складками?] Дада, расні, расні. [З якого матеріалу їх шили?] Я не по‑
вню. [Уже не саморобні, не з прядива?] Нє-нє-нє-нє.

ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Постоли. [Пам’ятаєте таке
взуття, як постоли?] Я не помню, а знаю, що було
таке – чоловіки
́ ходили в постолах. [З якої шкіри їх
робили?] Я не знаю. Ну, чинили яку кожу – із корови
чи з теляти. Чинили їх, ті кожі, і робили постоли. [Чи
зав’язували їх на ногах шнурками?] Ни повню. Онучі.
[Онучі колись робили з полотна?] Старе шось порва‑
лося, як це бідні люди були, то викроювали там таку
«онучу», називалася. Кусок того [полотна], матерії – і
онучі були. [Перш, ніж взути чоботи, треба онучу
зав’язати?] Треба було онучу, да. [Як її зав’язували,
щоб не розмоталася?] А так, інтєресно тако моталимотали, а тоді запихали їдно за другого, заправляли.
Панчохи. [Раніше в’язали панчохи, носки?] А панчо‑
хи в’язали із вовни, в’язали. Бабка моя ходила довго
в тих панчохах. [Чи в’язали з вовняної нитки?] Да,
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з вовняної нитки. [Чи в’язали за допомогою само‑
робного крючка?] Да-да. Саморобний, да. В’язали і
ходили. Чоботи. [Чи були в селі майстри, які шили
чоботи?] В селі не було, в Хащувій були, то там зака‑
зували, там шили чоботи. [Шевцями були українці
чи переважно євреї?] І наші тоже. В Буговому тоже
шив [чоботи] чоловік. А в Хащувій – то євреї, їх ба‑
гато було населено. [Я чув, що багато їх розстріляли в
Хащуватому.] Да, в войну розстріляли. [Ті чоботи на
підборах були з якоюсь підошвою?] Да, якась підошва
була. [Підошву дерев’яними гвіздками підбивали?]
Там були дерев’яні ґвоздики і такі [металеві] ґвозди‑
ки. [Чоботи підбивали на дерев’яній колодці у формі
ноги?] Ну, знаю, таке було височеньке, і надівали цей
чобіт, і тут тако прибивали. [Яких кольорів були жіно‑
чі та чоловічі чоботи?] Жіночі були даже такі черво‑
ні. [То багаті такі?] Да-да. А то обично чорні. [Чоботи
прикрашали чи ні?] Нє, не украшали їх. [Може, якісь
ще чуні були?] Ну, чуні – я чула за них, но я їх не бачи‑
ла. [«Дерев’яшки» – таке взуття було?] Було, це я чула
тоже, ну, вже [не носили їх] при моїй пам’яті.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [60–
80-ті роки ХХ ст.] Я виходила замуж, то саморобний
був вінок, так, як короною, тако. [Високий такий?] Да,
да. Він ше в мене десь там валяєця. [Його за іконами
зберігають?] Да-да, за іконою. [Чи була спеціально
жінка, що робила вінки з воску?] Да-да, була жінка
спеціальна. З воску, дротиками. Ше ми давали її мід‑
ного тоненького дротика, і вона робила, всім нівєстам
[вінки] робила. [Вона основу з дротика робила?] Всьо
на дротики чіпляєця. Ну, красіві вінки були. До вінка
обізатєльно червона або розова повинна лєнта бути
під сподом, під фатою. Якшо вона вже, ну, ни дєвочка,
то не ставили лєнт. [Якщо із стрічкою, то чесна дів
чина?] То чесна, да, шо це чесна, незаймана. [Фату з
купленого матеріалу робили?] А купляли таке, діроч‑
ками, таке, ну, красівий матеріял. [Білий, легенький
матеріал?] Да, біле, легеньке, і отако дірочки, маленькі
дірочки. Це нівєста надівала. [Дівчина йшла заміж у
платті чи, можливо, у сорочці домотканій?] Я не по‑
мню, щоб в сорочках, я цего не повню. Я вже повню,
що вже так нівєста була. [Плаття зі штапелю шили?]
Штапель, тоді штапель був. А послє – то вже шовк
був, да, послє. А зразу – штапель. [Вінків з барвінку
на весілля не виплітали?] Я не помню барвінок. [У що
взувалися на весілля?] Туфлі обізатєльно. [Вже купо‑
вані?] Куповані, да. Обізатєльно, білі шоб були. Плат‑
тя біле і білі туфлі. [Якщо не було білого матеріалу?]
Всьо равно старалися, шоб біле було. [Молодий був
одягнений у костюм і туфлі?] Да-да. Квітка збоку. І ше
раньше, то як женіх, то в карман хустку ставили, тако
складали її і тако вкладали, тако висіла хустка. [Кін‑
чик хустки, щоб видно було?] Да, да-да. [Дружкам та
дружбам теж квітки з воску робили?] Робили квіточ‑
ки такі. [Квіточки були менші, ніж у молодого?] Дада, тіки маленькі квіточки. А дружки дружбам квітки
чіпляли. [За гроші?] За гроші, да. А ввечері він пови‑
нен розплатюватись. [Чи на весіллі знімали з молодої
вінок і покривали хусткою?] Обізатєльно, ввечері по‑
кривают. Хусткою тако махают ізверха удвох старші
свахи (старша від нього і старша від неї). Махают,
там співают спіціальну пісню, а тоді зав’язуют хуст‑
ку по-молодицьки (назад), і зверха фату. А світилка
старша свічкою хрест в углі робила. Де молоді сидят,
і над ними тако вугол – і хрест робила. [У цей самий
час, коли її покривали?] Да-да-да, вечером, як покри‑
вають, це тоді вона стоїт і хрест робит. [Покривали в
хаті молодої чи вже в молодого?] Нє, в її хаті покри‑
вали, ну, да. А тоді ввечері вже йде музика, провадят,
женихові дають образ в руки, і женіх іде з образом.
[Вона до нього йде «по-молодицьки» зав’язана?] Да-
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [Середина ХХ ст.] Зачіски.
[Які зачіски були колись носили дівчата?] Була при‑
чоска – дві косі заплечених. Обізатєльно, [дівчина] за‑
плечена. [Ці дві коси пускали наперед чи назад?] Ота‑
ко: отако тут коса і тут коса. [Одна наперед, а друга
назад?] Нє, тако по боках вони були. [Косу стрічками
перев’язували?] Бувало, дівчата собі такого лєнтою
в’язали. [І внизу косу зав’язували, щоб не розплела‑
ся?] І внизу, внизу, да. [Чи називали стрічки «бинда‑
ми»?] Да, казали. Бабка моя ше, то це в неї це слово
було – «бинда».
А вже мама моя – то вже цего слова
́
не було. Це вже моя доба – то я вже плела лєнту в їдну
косу і в другу косу. Ну, я вже в чотирі косі ходила. Або
чотирі косі, або тоді ше називалося «віночком». Тако
підбирали коси – та й «віночком» називали. [Це так
заплітались?] Да, підбирали так кругом з їдного боку
і з другого боку. [Волосся позаду на голові кріпило‑
ся?] Да-да. [У хлопців і дорослих чоловіків які зачіски
були?] А хто догори зачісував, а хто такого збоку –
сюда і сюда. [Проділь робив?] Да-да. Ну, таких не но‑
сили, як тепер ото зв’язують іззаді, косічку роблять.
Тоді я не повню, шоб таке було. [Раніше «під макітру»
стриглися?] Да, «під макітру» стриглися – тако чуб,
а сюди [на висках] такого повирізувано воно, постри‑
жено. [Можливо, хтось і голову брив?] Не повню я
цего. [Чоловіки носили бороди і вуса?] Да, мали таке
привілегія, як хто хтів. Хустка. Якшо вже замужня
[жінка], то вона не повинна хустки скидати. [Ви ка‑
жете, спосіб пов’язування хустки «по-молодицьки» –
це кінці назад пускали?] Да-да, да. [А старі жінки під
бороду в’язали?] Да-да. [Так відрізняли, де йде моло‑
диця, а де стара баба?] Да-да. Каптур.[Носили убори
у вигляді шапочки (очіпок, каптур)?] Я чула, що під
хустку ше такий каптур надівали. Це я чула. [Тут?]
Да-да, надівали. [Але Ви вже не бачили?] Вже не ба‑
чила. Шапка. [Які головні убори були у хлопців, у чо‑
ловіків?] Шапки́ і картузи. [Картуз куплений був?]
Да-да, купляний. [А шапки з баранів робили, з овечої
вовни?] Я не повню. Капелюх. [Влітку, під час жнив,
може, капелюхи виготовлені із соломи вдягали?] Ка‑
пелюхи з соломи були.

таке намисто. Воно тепер скуповували ходили, доро‑
го платили. Червоне таке. [«Коралі» казали?] Да-дада. В нас багато було їх, тих низок. А тоді, я не знаю,
діти гралися, де вони поділи, не знаю. А тоді ходили
по селах і скуповували. І тако низки́, багато низок –
три, читирі, п’ять низок даже. [Намистинки однакові
були?] А були всякі. Прикрашали великі, а тоді дріб‑
ненькі, а тоді знов великі – так чередували. [Може,
посередині якийсь амулет чи медальйон був?] Було
таке тоже. Тоже було, да. [З монеток робили намис‑
то?] Нє-нє, цего – нє. [Пацьорки з бісеру робили?] У-у.
[Можливо, персні в когось були як прикраси?] Може,
в когось були, ну я не повню. Ми були бідні, то в нас
цего не водилося.

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [Середина ХХ ст.] Намисто. [Які прикраси носили колись дівчата?] Намисто,
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с. Казавчин
Записали О. Бабенко та О. Головко 25 липня 2008 р.,
23 липня 2018 р. у с. Казавчин
Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.
від Панченко (Безносюк) Марії Купріянівни, 1924 р. н.,
та Ступнікової Євгенії Василівни.
СОРОЧКА [Середина ХХ ст.] [Чи ходила Ваша мама в
домотканих сорочках?] Я сама ходила. Та ше то полот‑
но. Бо тоді полотно, та й коло Бугу вибілюють його,
мочат. А мені пошили сорочку. О, я вже була дівчук,
а ліфчика нема, понатирала сюди-го, сяду та й плачу.
Питають: «Шо таке?». А я показую. А тут була [одна
жінка], зараз тарілку, і на тарілку, повирізувала і по‑
шила мені ліфчик. [Сорочки були вишиті?] А, помню
я. Ше й вишивала ті сорочки – ґестку сюди-го. [Виши‑
вали на грудях, на рукавах?] На рукавах, тако сюди-го,
ґестку, хрестиком. А тепер, шоб мені хто сказав: «На‑
ший хрестик». Це я його нашила?! Забула всьо вже.
[Які кольори вишивки були – чорний, червоний?]
Всякі були. [Ця сорочка з підтичкою була?] А шо ж,
підтичка вишита була! [Виходить, що сорочку шили
з двох частин?] І ґестка була, і сюди підтичка виши‑
та. Вберуся, а зверха шо-небудь натягнеш, ідеш – та
підтичка аж по п’ятах б’є. [Треба, щоб виглядала з-під
спідниці?] Да-да-да-да. Шоб видко було, шо в сороч‑
ці. Тоді тако ґестка вишита кругом, підтичка – оце ха‑
дзєйська дитина. [Гарні сорочки були колись у людей?]
Усякі. Як-от моя мама, то це до Бугу піде, сидит, то по‑
лотно прямо м’якеньке, вибілює. Там мочає, праником
́
його, знов мочає. Та й лиш каже: «З верстата – та й на
тата». [Чоловічі сорочки теж були вишиті?] Ну, були.
Усякі були. Хто заможні́ще жив – вишиті [сорочки],
а то – такі клєточні, ходили в будній день. А як тако
бідний, то натягне шо-небудь. [Комір у сорочці який
був?] А воротнік – такий воротнік... [Стоячий?] Ну,
да. Сюди такий-го, а сюди такий-го довгий – такі роги
сюди висят.
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да. І фату вже скинули, як іде. А буває, шо не скидали,
а так вона тоже, нівєста, йшла, тільки під сподом [під
фатою] хустка була. [Коли зять їде по тещу, він чоботи
їй купляє і взуває?] Іменно, мені взував чоботи! [Ноги
Вам мив?] Ноги не мив – постіснявся. Но буцім такого
[імітував, ніби миє]. І чоботи взував. [Це існував та‑
кий звичай – тещі чоботи подарувати?] Да-да-да. Це
іменно відти, з Бершадського району [Вінницької об‑
ласті], бо в нас не взувают. [Тут не взувають?] Нє-е.
А там ше така традиція є. Ну, це було, да, канєшно,
давним-давно. [На другий день весілля переодягалися
у Циган?] Ой, передівалися! Передівалися, видумува‑
ли, весело було! Із дівчат якісь вєщі, плаття – діти даже
вдівалися. Діти малі, і в цих платтях. Бо я на собі це
іспитала. Я на свадьбі була, а дівчинка моя була, ну,
років десіть, наверно, їй було. Та й бачу, шо повдівали‑
ся, як циганинята: «Дайте рубчик, дайте рубчик!» – бі‑
жать. [Коли саме перевдягалися?] Як це іде на другий
день женіх, іде сюди за сватами. А я кажу: «Господі, та
шо ж це таке, діти і просят, просят: дайте рубчик?!».
Дивлюся, а моя дівчинка тоже там оділася і тоже
кричит: «Дайте рубчик!». Ними командували старші
[дівчата]. Старша вдівалася, ними командувала. [Так
діти на весіллі розважались?] Да. І весело було. Одяг у
поховальному обряді. [Ваша бабуся на смерть домот‑
кану сорочку запасла?] Да-да, на смерть таку сорочку
запасла, да. [Як вона померла, в якому одязі її хова‑
ли?] Спідниця такого на зборочках, довгенька така, за
півлитки. І та сорочка довга тоже на споді. [Одягали
якийсь піджачок, жилетку чи кофту?] Нічого ми не
ставили. [Просто сорочка і спідниця?] Да. Ну, є люди,
що ставили ше піджачки якісь уже. [Голову старій
жінці-небіжчиці пов’язували хусткою?] Обізатєльно,
хусткою, і на спід ше тако, «по-молодицьки», ше одну
косинку зав’язували, а тоді вже цю хустку тако під бо‑
роду. Обізатєльно, це треба дві хустки. [Можливо, ра‑
ніше жінок у каптурах ховали?] Нє-е, цего не повню.
А я була на похороні, мого зятя бабушку ховали, це в
Вінницькій [області], Бершадський район. То її [одяг‑
нули] ше й то, шо сорочка і спідниця, сюди піджачок.
І спідницю тако перев’язували, як, ну, не шарф, пояс
такий. Отакий-го заширокий той пояс, і збоку тако
зв’язувалось. [Зелений пояс був?] Нє, такий, дуже тем‑
но-зелений, добре темний. [Це в якому селі Бершад‑
ського району?] Красносілка. [Я знаю, я з Джулинки
родом, тому знаю ті краї.] Це мій зять відти, з Красно‑
сілки. [Як помер старий дід, у що його наряджали?] Не
помню, бо дід заранє помер, я ше мала була. Це не по‑
мню. Я на похорона ни ходила. Я всьо врем’я, як під‑
росла, то на роботі була. [Якщо померли молоді дівчи‑
на чи хлопець, їх одягали як жениха або наречену?]
Да, обізатєльно. І це і дотепер їх так ховають. Нівєсту
одівають полностю, як нівєсту – вінок, фата, плаття
біле. [Можливо, коровай печуть і роздають людям?]
І коровай роздають, обізатєльно. [Як на весіллі?] Так,
як це вона заміж виходить. [Нікого не назначали ніби
її жениха?] Нє, того не повню. [Молодого хлопця у
костюмі хоронили?] Костюм обикновєнний. Я повню,
костюм, і квітку чіпляли, як положено. [Теж, як на ве‑
сіллі?] Як у весіллі, да. А якщо вмирав хтось рідний, то
[дівчата] на похороні розпускали коси і йшли за тру‑
ною. [Жінки теж коси розпускали на похоронах ро‑
дича?] Нє-нє, нє-нє, ни розпускали. Ці, шо незамужні,
́
незамужні [розпускали волосся].

ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Середина ХХ ст.] Спідниця. [Які спід‑
ниці були колись?] Були широкі спідниці такі й довгі.
Йдеш до церкви, убереш – дорогу замітаїш
ними. [До‑
́
вгі були, у складки?] Да. Фартух. [Запаска була чи
плахта, фартух?] Да-да, тоді фартухи з гобкладкою
[були]. [Чим обкладали?] Якась була така матерія.
[Купована вже?] Да. І гобкладали. Ой, як вийдеш вже
нагору, вже туди до церкви – на тій славне [вбрання],
а на тій ше краще. [Це на свято вдягали фартух та‑
кий?] Да. [А коли щось робили вдома, то який фартух
одягали?] А як шось робили, то старенькі такі фарту‑
хи [одягали]. [Які не шкода було замастити?] Да. Без
фартухів не були.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Середина ХХ ст.] Кожух. Кожухи були.
[Який вигляд вони мали?] Ну, та й шкура вичиня‑
на, пошитий. О, полушубком в мене був, не довгий,
а тако. [Такий, як куртка?] А то, да. А то, як приходи‑
ли до мене, то прамо не красяні [кожухи], нічого, білі,
вдягнені посидят сусіди та й ідут. Свита. [Чи носили
свиту?] Свита осьо була ше недавно в мене – пошили
повстяки.́ О, була-була, і свита була. [Ви її купили чи
пошив хтось?] Було ше шо шити: вівці держали, сукно
було, та й пошили свиту. Туточки був [майстер]. Він,
либонь, ше є, Іван, ну, да, шо шив. То шив. [Свита була
у зборочки чи з прямою спинкою?] Нє, прама була.
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Боки вшиті, сюди шось уставляне. [Позаду якісь вуса
були?] А ззаді – то як у кого. А то – прамо так.
ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] [Що на ноги взували?] А на
ноги – то я ходила на пун[к]т на роботу, то лиш верх
був [взуття], а споду не було. Так і ходила. А як удо‑
ма – то туфлі такі, як до церкви або куди. А на робо‑
ту – то аби зверха було, а там ноги голі, босі.
ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ [Середина ХХ ст.] Хустка. Ну, як до церкви йдемо, то розв’язані не йдемо,
а хустку на голову – і до церкви. [Може, жінки кап‑
тур або очіпок одягали?] Не знаю, шо вони вдівали.
А я знаю, що я хустку [носила]. Зачіски. [Яку зачіс‑
ку Ви носили в молодості?] А! У дві косі заплечена.
Коси були самі. Утяли коси, в мене коси довгі були.
Сама візьму, заплету дві косі я, зв’яжу, назад закину.
[Чи зав’язували дівчата хустки?] Ой, вдівали. Тоді
розв’язана в село не підеш, а зав’язана. [Як заміж ви‑
йшли, то мали коси?] Ну, ше були коси. А це вже як
[дочка] Галя підросла, то я вже не могла, вона взяла та
й врізала мені. А ше з кісьми я була довго.
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ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [Середина ХХ ст.] Намисто. [Чи носили дівчата намисто?] О! Осьо ше було у
мене намисто, такі низки, чи вісім низок чи десять, то
Галя продала, либонь, тут їздили. [То було гарне на‑
мисто?] Да. В мами було, лишила мені – тако штири
низки і знов штири, і знов штири. Аж шию вигина‑
ло. [Якого кольору були намистинки?] Ну, чи черво‑
ні. [Казали «коралі»?] Ну, да. Червоний кольор були
в сему. Намиста старі. Галя продала, не знаю, за скіко.

мене, до моїх батьків, убрали мене в вельон, у вінок.
Я вже в усі одежі убрана. Пішли до церкви [на вінчан‑
ня]. [...] [Під час дарування дають] свасі на плаття чи
на костюм. [...] Нівєсті [даруєм] на костюм чи на плат‑
тя, а синові то’е костюм кладем дарувати. [...] Покри‑
вала [мене] моя тітка, рідна татова сестра і його перва
сестра. [Як вони здійснювали цей обряд?] А хусткою.
Здорова хустка біла, зняли вінок. Та й кладе вінок, від
мене кладе вінок мій на себе сваха. А від нього, від Іва‑
на вже, щітати – то клала на себе кашкет із букетом [з
його роду сваха]. А тоді міняються, три рази це у нас.
Оце такі були звичаї. [Це відбувалося у Вас у хаті?]
У хаті, да, за столом. Гості є, всі сидять за столом. Захо‑
дять старші свахи, та з тої сторони, від мене, а його від
нього заходит, да. Ну, берут, мене розбирают із вельо‑
на, із вінка. З мене здіймают з голови, накладає старша
сваха на себе, моя сваха, а його бере кашкета (фуражка
чоловіка), чіпляє із нього букет і кладе собі на голо‑
ву. [Три рази повторюють?] Ну, да. [Хустку хто Вам
одягав?] Моя сваха. Моя сваха, та шо мене покривала.
Хустку мені зав’язала, «каптур» то називався. Вельон
з мене зняли, а таку хустинку подала мама моя. Нє,
сваха свою хустку. А я ту хустку взяла та й здерла, бо
співають же свахи, чекай як там та пісня: «Каптур на
полиці – витріщи гочиці, / Витріщи гоченята на наші
молодята». [...] А я взяла та й скинула її, три рази, на
третій раз зав’язали мене, то то вже зробили молоди‑
цю. [...] А поверха ше хустки вінок надінуть, а тоді вона
другий день ходить в хустці, а поверх хустки вінок. [...]
Уже увечері зять дає тьощі чоботи чи туфлі, і вже тут
[її] взувають і миють ноги.[...] Як придане мало бути в
понеділок – тоді даєш сорочку свою. [...] [Чи показува‑
ли сорочку після першої шлюбної ночі?] Аякже, пере‑
віряли сорочку. Але дехто могли і поддєлку робить. Бо
ж дуже требували, сваха, не піде в придане, єслі вона
не побачить сорочку.[...] Беруть сорочку. Беруть, до‑
пустім, сорочку і йдут грають, гухкають, гуляют. При‑
носят до моїх батьків, і котора ше сваха хоче, то взяла
розкинула сорочку, та й всьо. [...] Та тоді ж це туда піш‑
ли та й забрали моїх батьків. Приходять туди до мене
та й виводять там кого чужого, взяли кожухом накри‑
ли, чи якимось рядном, чи чим. [...] В понеділок це сва‑
хи йдут, придане несут моїй мамі, сорочку татові.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [По‑
кривання молодих. Середина ХХ ст.] Оце ж дві жінки
беруть платок, одна надіває собі кепку, а друга з ні‑
вєсти знімає вінок і надіває собі на голову, а нівєсту
й жениха покривають хусткою, тримають над ними
хустку. Тоді так само оце вони співають, три рази по‑
вторюють, статкують їх лобами, а потім знімають з неї
[молодої] хустку. Коли вони оце співають, ми співає‑
мо, а старші свахи міняються: та надіває іншій фату,
а друга їй дає кепку, і випивають вони могорич... Оцю
кепку надівають на жениха, а хусткою зав’язують ні‑
вєсту, а коли вони на жениха став’ять кепку, він кепку
цю відкидає три рази. Ти уже, значить, покритий. Так
само й нівєсті – три рази. Тіки зав’язали, а вона зриває
й відкидає – вона ніби не хоче бути покриткою. А за
третім разом уже її зав’язали, запивають це все мого‑
ричом, шо вони уже, щитаєця вже покриті обоє. Тоді
вони, женіх і нівєста, як це вже стіл, посиділи, вста‑
ють, як це передають естафету: надівають старшій
дружці фату, а старшому дружбі – кепку.

с. Таужне
Записала Т. Величко 24 липня 2008 р.
у с. Таужне Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.
від Каракоши (Лихенко) Галини Петрівни, 1935 р. н.,
та Скрипник Маланки Іванівни, 1935 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] [Сваха] хустками перев’язує [сватів],
рушниками. [...] [Що одягала на весілля молода?] Там
вбралася хустки, шоб гарні були, зав’язували білі, білі
гарні хустки. Кінцем одним лянти ззаду висят, при‑
чеплені до кіс. Коси закладали. А тоді молодик прихо‑
дить у неділю рано. [...] Убрали мене. Прийшов він до

с. Хащувате
Записав О. Головко 23 липня 2018 р.
у с. Хащувате Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.
від Клімкіної Майї Василівни, 1936 р. н.,
та Головатюк Ніни Остафіївни, 1930 р. н.,
родом із с. Бугове Гайворонського р-ну
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ Обробка шкіри. [30–40-і
роки ХХ ст.] Батько мій вичиняв кожі. Це в нього була
так як його спіцяльность. Він чинив ці кожі з овець.
Сам виробляв ці кожі. І вони в нього брали, вони
йому приносили з других сіл. Другі сьола такі були,
шо звідси, з других сіл приносили, а батько їм оце ви‑
робляв оці кожечки. [Чи бачили Ви, як батько шкури
вичиняв?] Та я бачила, канєшно! Я бачила, ну, були
такі отруби, приносили до нього, допустім. Він їх на‑
мачував, така йомкость була якась там в нього, я там
не знаю. Тоді коса в нього була, і він ложив так вроді
як доска, обапол
такий був, якийсь такий, полукру‑
́
глий такий він. І він ложив цю кожу на цей обапол і
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чи на шо там. А вже з такої, як-от вівця, там, з соба‑
ки – то вже вона тоненька, з неї вже тілки мона шапку
пошити, жілєточку, оце і всьо. А на счот сапожок, то
це вже треба іначу кожу туда. Вони собі находили, це
таке, да, вже находили собі.
СОРОЧКА [Середина ХХ ст.] [Чи носили тут жінки до‑
моткані сорочки?] Імєнно в нас – в нас так називалося
не село, а містечко (в нас називали). Десь туди, Банду‑
рово, Казавчин, десь туди дальше – то там, може, й да.
[А тут, в Хащуватому?] А в нас – нє, в нас не носили
такого одягу. В нас не було. [Може, бачили по селах оті
довгі сорочки з підтичками?] А тут такі вишивки – да,
це я, да, це бачила. Бачила, воно було, да. [Які ті сороч‑
ки були?] Ну, полотно, ткали полотно, були такі вер‑
стати, видно, в людей, ста́рі-старі. І вони, видно, ви‑
робляли це полотно самі. А потом, ну, шили, наверно,
самі шили. [То жіноча сорочка довга була?] Да. Була
довга-довга. [Чи виглядала з-під спідниці?] Да, да-дада-да. [Казали, що то «підтичка»?] Да, да. Це казали
колись це таке. [Воно вишите було?] Було вишите,
багато-багато вишивали, да. Особинно, особинно по
селах, то це в них, це в пєрву очєрідь це вишиття було.
Вони собі сидять по вечерам і вишивають тако-о сюда,
на ру́кава, сюди-во, воротніки такі. [Це «полики» на‑
зивалися?] Да, да. Це було-було, шили, вишивали, да.
Дівчата особинно вечером собираюця, і це. Ну, в нас,
імєнно в нас, то в нас я не знаю, в нас не було таких.
А з селів приїжали, приїжали сільські бабки, то в них
були длінні ці сорочки і кужушки. [Сорочка була су‑
цільна, чи низ пришивався, як спідничка?] Було, було
так, як уставляно туто було. Ззаді – рімненько, а тут
так, як подрєзи якісь були, да. І тут [на пазусі сороч‑
ки] тоже ці вишивки були. Да, це було, було таке. [«Ко‑
кетка» казали чи «ґестка»?] «Кокєтка». Ну, кокєтка,
я знаю, там. Да, то да. [Сорочки були і з цією вставкою
і без неї?] Да-да. [Рукави до сорочки пришивали? Чи
все разом шили?] Як реглан, бувало, а бувало приши‑
ті. [Може, вставочки під рукавами були?] А бувало,
шо так, а бувало, да, вставляли. Були такі, шо встав‑
ляли. А для чого вони там, не знаю. Чи це така мода
була, чи шось? Бувало тако, да, отако ішло. [Вставка
під рукавом?] Да, да-да-да, це да. Це було, було таке
тоже. [Рукав як закінчувався? Манжета була, чи
якось збирався на нитку?] Це було. Було, і на манже‑
тах рукав, і був і такий рукав, такий був рукав. [Та‑
кий вільний?] Да. І були, шо манжети, так тут тоже,
тоже налатували – сюди тоже вишивки були. І на цих
широких [рукавах] тоже вишивки були, да, були. [Як
збирались рукави? На нитку, напевне?] Ну, да, думаю,
шо да. Як вони там собі шили. Якшо манжет, то, ка‑
нєшно, собирали, собиралося тут. А якшо такий пря‑
мий, рiмненький, то там нічого не було. [Який комір
був?] Я ж тобі кажу, воротнік був так: і такий ворот‑
нік був [як стойочка], і отложной був, отложной тоже
воротнік. Ну, чось більше шили так, як козаки колись
носили. То більше такі, такі воротніки. [«Стойочка»?]
Стойочка. Було, да, це більше. Ну, на два пальці тако
стоїчка (тут вишивка). Тут висіли такі, зав’язувалося
тут, висіли такі, як бендлики, оці називалися, «кита‑
єчки» називалися, такі китаєчки́ [тобто зав’язки з ни‑
ток]. Ну, бабки самі виробляли, уміли вони по селах.
[Червоненькі? Чи різних кольорів?] Всякі: червонень‑
кі і біленькі, розовенькі, зелененькі – всякі-всякі були.
Всякі були, да. Це було, да. [Вишивали і сам стоячий
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косою зчищав отам плівочки (є такі плівки на кожі).
Він їх зчищав. Потoм сєрна кислота. Не знаю, чи тепер
є вона в продажу, ну раньше вона була, по магазинах
було. Купляв цю сєрну кислоту і собі розводив – соль
брав. Для того, шоб кожичка була мнягка, ше туди до‑
бавляв солі, скіки там, я знаю, не знаю, скіки там. І цю
соль він добавляв, добавляв в оці отруби (це висівка
було). І він добавляв, це всьо розводив, і цю сєрну кис‑
лоту лив там трошки, я не знаю тоже, скіки. І розсти‑
ляв цю кожичку, там в нього, допустім, чи на стол, чи
де там в нього, як йому було вигодно. І він намащував
оце цього, зверха цего всьо і слажував. І йомкость в
нього така була, тоже там така невеличка – він туди
слажував ці кожечки, у ту йомкость. [Дубова бочка?]
Е, нє-нє, не дубова, ну вроді як пластмасова, така якась
то була. Ну, і воно двє нєдєльки там собі бродило. Саме
мало – це дві неділі треба було, шоб вона це. І він тоді
дивився туди, може, ше раз треба було її там намащу‑
вати – ше раз. І тоді витріпував їх, оце всьо стріпав і
сушив, на сонечку ставив і сушив, і висушував. А по‑
том він, в нього така була, ну, я не знаю, як воно тоді
називалося, шось таке, шо він ним так, як виминав,
шоб воно мнягке
було. Бо воно як висохне – воно ж
́
твирде. А потом він розтягував це і обрабатував цим.
А, «ключ» називалося! Ключ такий, да, ключ. І це він
цим ключом обрабатував ці всі кожички, і маленькі (із
кроликів, котів, собак). Які приносили, такі він і ро‑
бив. [Що шили з маленьких шкурок?] А шапки шили,
воротніки робили. На шапку, на воротнік, хто там на
жилєточку – хто на шо хтів, робили. [Ваш батько ті
шкури фарбував?] А бувало, бувало, як хто хтів. Бу‑
вало, якшо, допустім, хазяїн приходе і каже: «Я хочу,
шоб вона була чорна». [Той хотів] шити білий кужу‑
шок, білий, а той хтів – дубльоночка була тоже. Дуб‑
льонку – вони клали, дубова кора, кора з дуба. І вони
там якось... Батько це ни [робив], він цим не занімав‑
ся, він тіки мог покрасити в чорну або бери білу за‑
бирай. Оце всьо. [Біла сама по собі виходила?] Ну, да,
да. А потом ше батько робив, знаїш, крейда, або глина,
і він натирав і косою счищав це всьо, і вона получалася
біла-біла, мнягенька і біла. Ше тоже було таке, да. Я на‑
гадала, шо він робив. [Це дуже гарні були кожухи?]
Гарні, да, та ти шо! Колись, колись вироблялося. [Як
виходив чорний колір?] Чорна тоже непогана. Чорна –
якісь екстракт був, така спіціальна в магазінах крас‑
ка продавалася. І батько, буває, купляв, а то бувало,
шо приносили йому, і він красив. [То він тільки обро‑
бляв шкури, але сам не шив?] Нє-нє. Шити – тут у нас в
містєчку були такі єврейчики, жидки, я буду казати, то
вони шили. Вони прийшли, забрали. Тобі який размєр,
крой там, який тобі нравився – пожалуста, вони тобі
зроблять, пошиют, і всьо. [То, може, батько і для них
робив за домовленістю?] Ну, да. Бувало, шо вони тоже
приносили, канєшно. А більше, а більше з села прино‑
сили, більше з села. Була-була в батька така [майстер‑
ня]. А даже було таке, як землянка, туди. Ну, раньше не
було таких, як зараз вистраюют хороми. І він собі там,
там так і робив. [Може, тут були майстри, які взуття
виготовляли?] Вообше-то були, були тоже. Були тоже
самі ці єврейчики, тоже сапоги – занімалися цим тоже.
Тоже була така артєль – вони там собі тоже цим зані‑
малися, да. [Ваш батько шкіру на чоботи робив?] Нє-е,
нє-е, це нє, шо нє, то нє. [То якось по-іншому роблять?]
Там якісь другі кожі, та щє й смотра з якої кожі. От, до‑
пустім, теля – оце хароша кожа була, там на сапожки
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жінки – обізатєльно! І тоже вишитий пояс був у них.
[У жінок теж широкий пояс був?] Да. Видно, ну, самі,
канєшно, самі шили.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ [Середина ХХ ст.] Жилетка. [Чи
носили колись жилетки, які одягали зверху на сороч‑
ку?] Да, були, да. [Які були жилетки?] Дівчатам корот‑
кі, коротенькі такі. Тут закругляні такі оці полочки.
Начє тако, як закругляні вони були, да. [Якось їх на‑
зивали?] Я не знаю. «Жилєтка»...
ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Перша половина ХХ ст.] Кожух. [Яких
кольорів були кожухи?] І чорний, корічньовий, дуб‑
льон, дубльон, так, як дубльонні – були такі. Це такі
вони, корічньові, вот такій цвєт ото [світло-коричне‑
вий]. І чорні були, да. [Їх робили місцеві євреї?] Ну,
я думаю, шо такі да, вони. Вони, вони шили. Даже ар‑
тіль така була. Була артіль така спеціально, шо вони
там шили. Це було в Гайвороні. В нас тут не було, це в
Гайвороні була така артєля. А потом в нас, у Хащуватій,
тут самі на дому шили. Виращували оці маленькі ба‑
ранчики, овечки оці маленькі, і шили з цих [шкурок],
батько вичиняв їх, і шили воротніки такі, «кракулові»
́
називалися. [Це каракуль, вівця?] Потому шо воно, ба‑
рашка, – воно ж кучерявеньке. Так називалися – «кра‑
кулові». А чо так казали, я не знаю. І [жіночі] кужушки
були тоже, тоже обложені чимось. [«Обложки» – це теж
шкіра, тільки іншого кольору?] Навєрно, ну, я знаю...
[Які Ви ті «обложки» пам’ятаєте?] Обложечки, імен‑
но, які!? [Кольору якого?] Ну, який цвєт. Там воно, як
вишите – там усякі нитки: і червоні, і чорні. Там усякі
нитки були – так шо не одним цвєтом, не один цвєт.
[Це на рукавах було так вишито?] Да, на рукавах. А во‑
ротнічки – були такі стоячі воротнічки, да. І тоже тут
обложено цим, «тасьомочки» називалися. Кожушок.
Шили такі, як полукожушки.
Даже в мене такий був ко‑
́
лись, я повню, шо в мене тоже був. Да, це було в них
таке, вони шили. [У ньому спинка пряма була, чи якісь
клинці вставлені?] Шили, ну, як хто заказував. Бува‑
ло, шо так, як сюди такі, як зборочка йшла, як юбочка
сюда, а бувало, шо й так – прямий йшов. В мене прямий
кожушок такий був, пряменький. Не було там всяких
цих-во, да. [Кармани оздоблювалися?] Кармани – да,
були кармани сюди такі. Да, це було, було. [Їх обшива‑
ли чимось, вишивали?] Да, да-да, вишивали. Ну, як хто.
Я не знаю, як хто іменно хотів. Особино молодьож –
вони ни хтіли, шоб їм там обдєлували таким. А старі
люди – то це їм було інтєрєсно. А ці, молодьож, – то ни
дуже, ни дуже. Свита. Такі свитки були якісь – вроді
така одьожа була. [Яка та свитка?] Ну, так, як кожух, до‑
пустім, отакий. [Із сукна?] Нє, я знаю... [Це з вовни, чи
із спресованого матеріалу?] Ну, начє світлий [матеріал].
Свєтлі такі були. Такі широкі рукави були і обложені
так, чимось таким обдєлано. Отак трошки я припо‑
минаю такі, да. [Свити місцеві євреї шили?] Шили. Да,
були такі, були, шили.
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комірець?] Да, да. Вони, а шо ж, вишивали там і гла‑
дьою, і хрестиком, і гладі, і турецький хрестик – якісь
там всякі-всякі були, такі були. А потому уже пішлипішли, моди вже пішли, вроді вже вони, я не знаю,
де вони їх взяли – то отложні воротніки, отложні.
[Сільські чоловіки теж ходили у вишитих сорочках?]
Да-да, ходили, аякже, канєшно ходили! Дядьки старі
такі ходили гарні. [Чи заправляли сорочку в штани?]
Нє-нє-нє, не заправляли, а просто поверх штанів но‑
сили, так-так. Тепер тоже носять поверх штанів. Ну,
це тоді тоже носили так. Хоть і старі люди, але носили,
носили. Особинно ці [сорочки], шо ткані, ткані лляні,
ткань така – вони носили поверх. А я не знаю, чого
ни запратували вони. [Сорочки заправляти почали
в штани, як костюми з’явились?] Ну, да, то тоді вже.
Я не знаю, ну, навєрно, вже пішла молодьож тоді. [Ко‑
мір у такій сорочці теж був, як «стоєчка»? Чи якось
на косину защібався?] Були прамі, такі маніжечки,
«маніжки» називались. Да, були прамі, а були і так –
одна на другу якось там вони тоже йшли. [Якось набік
трохи?] Набік, да. Да, це були такі, да, тоже були-були.
[Ви бачили, як їх шили?] Ну, я не знаю. Я знаю, шо
мій батько – то в нього таких сорочок не було, так,
як раньче-раньче. А він собі, тоді пожалуста – йди в
магазин, купляєш собі, яку там собі хочеш. А шити,
а шити – не шив, йому ніхто не шив. А по селах, я тобі
скажу, а по селах, ше були такі села, шо там багато-ба‑
гато носили, носили цю одежу.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ ТА ПОЯС [Середина ХХ ст.] Спідниця. Юпки, ці юпки, спідниці шили такі, знаїте, такі
рясні. [Зі складками?] Да. Тут унизу вишите. [...] [Як
шили домоткану («радовляну») спідницю?] Ну, так,
простенько в мене спідницю пошили. [Чи фарбували
ту спідницю в чомусь?] А, красили, де вони її красили,
спідницю ту?! То красили ті, нитки. [...] [Може, сіль‑
ські жінки ще носили запаски, фартухи?] Запаска?
Я даже не знаю, шо це за запаска. [Із тканини, таке, як
фартух, на мотузочках таких, на поясі зав’язувалась.]
А! З обох, спереді, ззаді іде? [То «плахта» кажуть у Вас
чи як?] Тут розв’язує такі, да, розв’язує. [Це з двох та‑
ких частин, спереду і ззаду, і збоку розрізи?] Наверно,
да. Штани. [Штани чоловікам шили чи купляли?] Ку‑
пляли в магазині вже, де вони шили?! [Може, раніше
шили самі з прядива?] Чоловіки в радовлянім не хо‑
дили. Купляли, де привозили, купляли. Пояс. З китайочками пояс був. І багато чоловіки подв’язували. [Це
ткали самі?] Ну, я знаю... [Саморобні були пояси?] Да,
да. Це, да, це вони собі саморобні, це були. Я бачила,
як носили [той пояс], носили, приїжали сюда. Тут у
нас в містєчку був базар всігда, і приїжали на базар.
[Яких кольорів були чоловічі пояси?] А пояси – ну, як,
тоже вишиті, тоже вишивки були. Такі широкі пояси
були. [Завширшки як долоня?] Да. Такі, прамо, широ‑
кі були і вишиті були вони. І вони їх носили. [З якого
боку їх пов’язували?] З якої сторони? Чи з лівої, чи з
правої – я не знаю. Це мене, видно, не цікавило, як там.
[Чи були на кінцях пояса китички?] Китички були ці,
да. Ну, тоді, видно, шо оці бабки, шо виробляли полот‑
но, то вони виробляли, китаєчки ці виробляли. Я так
думаю. А де ж вони [бралися], вони ж не продавали‑
ся? Самі виробляли. [Червоні, зелені пояси в чоловіків
були?] Да, всякі-всякі кольора, всякі. Я ж кажу, які хо‑
чеш були, всякі були, да. Всякі, дуже славні, дуже слав‑
ні. [Жінки теж підперізувались поясом?] Да-да-да. О,

ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Чоботи. А шили [чоботи],
знову ж таки, самі ці жидки шили. [Ті чоботи на під‑
борах були?] А, да. Молодьож особинно, да – каблучки
були. Були, були, даже в мене були. Ну, на каблучках я
не одобрала, я не могла на [каблуках], я всьо на низь‑
кому, на низькому. Такий подборик низенький – я собі
такі [чобітки мала]. Мені в Гайвороні, там один був
хороший знакомий, тоже єврей, ну, такий дядько був,
і він спіціально занімався. То він мені як був пошив
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ці сапожки – ой, красота! Я їх так любила. Верх білий
був такий, дуже інтєрєсний. Такі сапожечки, я їх так
любила, так носила. Мене всі дівчата: «Де ти? Хто тобі
зробив?». А я їм тоді сказала: «От, пожалуста, йдіть
до цего чоловіка, та й хай він вам [пошиє]». Постоли. [Може, постоли робили?] О, це ше коли, це ше тоді
було-було. Такі постоли, сюди закрутяні, і тако якось
нос сюди-го, тако якось сюди. Тут вроді зверха як об‑
тягнуті якимись ремнями. Дядьки носили, да. [Носок
квадратний чи гострий?] Квадратні були, і були такі,
рімненькі тоже були, да. Ну, всяка, всяка мода – всяка
обув. Валянки. Ну, батько не носив чобіт, нє, це він не
носив. Шиті, шиті валянки оці, шиті раньше [взува‑
ли]. Тепер тоже на базарі, бачу, продают, тепер тоже
є. [То він купував чи сам шив такі валянки?] Нє. Ну,
я знаю... Матєріяли там – сукно, вата. Туфлі. Чолові‑
ки – то ходили у туфлях, купляли. Тоже купляли капці
у магазінах, ходили. Не ходили босі, а взуті ходили.

ПРИКРАСИ [Середина ХХ ст.] Намисто. [Чи носили
жінки намисто?] Намисто? Були, хто носив, хто не но‑
сив. Ну, помню, дівчата, хто багатчий, то купляв собі.
[Намисто продавалося?] В магазінах були. Тоді в мага‑
зінах усьо було, лиш гроші давай.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Друга
половина ХХ – початок ХХІ ст.] [Чи одягала молода на
весілля вінок зі стрічками?] А, да-да-да, да, це робили.
Були такі бабки, шо робили ці вінки із воску чи з па‑
рафіну. Ну, тепер, либонь, із парафіну, бо бєлий, білий
цвєт. [Білий колір – значить, парафін.] Тоді, може, й не
було парафіну. Зараз – то вже він. А тоді – то з воску
робили такі оціго [вінки], так, як корона. Це нівєста
була. Ну, фата сюди – таке. [Який одяг був у молодої
на весіллі?] Ну, як, шили плаття, шили, готові не були,
шили собі плаття. І бувало, шо і біле плаття, і бувало,
шо й червоне плаття. [З якої тканини шили?] Який ма‑
теріял – вона собі так і шила, да, а шо ж. [Яке взуття
було в молодої?] Ну, взуття було – раньше були якісь
сандалєти. Прорєзінені тапочки були якісь такі, були –
тако защібалися туто спереді. Інтєрєсні були такі,
взуття було, да. Не були ті каблуки. [Чи крали в моло‑
дої туфлі на весіллі?] Я знаю, нівєсту крали. А взуття я
не знаю, чи брали. [Як молодий одягався на весілля?]
Ну, женіх – женіх тоже так, я знаю, як, не дуже такі
наряди там були. [Шерстяний костюм і сорочка?] Ну,
кустюми, да-да, шерстяні. Так, як, допустім, бувало,
шо сєрий, а бувало, чорний. Ну, які вже були, такі оді‑
вали. [Костюми готові продавалися чи теж їх шили?]
Нє, я начє повню, шо готові, готові були. А шити – то
я не знаю. А може, хто як хтів, яку моду, то може, хто
шив. Для жениха тоже такий [восковий] букетік роби‑
ли. Ну, це були такі бабки, да, шо вони цим занімалися.
Ну, а тепер, тепер всьо готове – зайди в магазін, вже
купиш собі, шо хатіш. [Був такий обряд на весіллі, що
молоду покривали, знімали з неї вінок?] Да, да. [Як
цей обряд здійснювався?] Ну, як!? Нівєста, садовлят́ її
там десь, на якусь лавку, під низ стелят кожух. Вона
должна сидіти на кожусі на цему. І тоді там дружки
підходять до неї, берут хустку, таку велику хустку, і за‑
чинают співати. А співати – я не знаю, шо вони там спі‑
вали. І вони її так, отако накривали, отако, да, над нею
цею хусткою, над нею це всьо. А вона, вона тоді від‑
кидає – не хоче бути [молодицею], хоче бути молода,
хоче бути нівєста. І ту хустку снімає, викидає. А вони
нє, і товчут,
́ товчут цею хусткою, товчут ше, шоб вона
вже всьо – вона вже покрита. [Уже заміжня жінка?] Да,
вона вже всьо. А женіх дивиця там, смієця, шо це вони
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ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ [Середина ХХ ст.] Хустка. [Голова покрита в дівчат була?] За мої пам’яті по‑
криті голови були. [Хустинку якусь одягали?] Да.
Платочок, канєшно. Особинно, особинно як ти йдеш
у храм – обізатєльно должен бути на голові платочок.
Це так даже і тепер, тепер тоже так. Тут не дуже дале‑
ка пам’ять, ну, всьо равно, от, ходили в клуб, на танци,
там, допустім, таке, молодьож собиралася, та й та йде
в хустинкі, а та йде розв’язана. От, так вони собі хті‑
ли, як хтіли, так і [ходили]. Да, ну я, напрімєр, носила
всігда хустинку. Я любила в хустинці. Ніколи в мене,
шоб я тако, шоб голова була в мене непокрита. Таке нє.
Я любила і до сіх пор люблю хустинку, шоб була. Це
мені нравилося. Косинка. [Ви в косинці ходили?] Ну,
да. Косинки були раньчє, в хустках не ходили, косинка.
Очіпок. [Може, у старих жінок на голові бачили якусь
таку шапочку (очіпок, каптур)?] А, да. Ну, це ше старістарі-старі. [Ви ще таке застали?] Да, були, були-були
очіпки. [Які вони були?] А як вони пошиті, то я не знаю.
Ну, всякі, тоже всякі цвіта носили. Якісь вони вроді як
вишиті були. Якісь там зборочки такі були, собирали
їх тут так якось. І вишиті вони були, не однотонні.
[Позаду якось зав’язувалося?] Да, зав’язували ззаді, да.
[Якось стягувалось?] Да, стягували, отак ото, тако стя‑
гували, і тут вони, да, зав’язувалися, да, ззаді. [Стар‑
ші люди просто в цих шапочках ходили чи поверх ще
хустинку зав’язували?] Хустинка – бувало-бувало. Да,
бувало, шо й хустинку, да. [Очіпок і ще зверху хустин‑
ка?] Ложили, да, ше й хустинка була. Так-так, да-дада, було. Я ж кажу, хто як хтів, так собі вони. Шапка.
[Шапки були з вухами чи гостроверхі?] Да, із вухами,
особинно з вухами були. Бо оці кубанки – то це колись
носили, «кубанки» називалися, без вух. А ушанки, осо‑
бинно ушанки, тоді були в моді. Шили і продавали їх
там, допустім. Да, це багато, багато було таких. [Такі,
як ото козацькі гостроверхі шапки були?] Нє, таких я
нє, тоді я не знаю. Ну, може, козаки носили. В нас і не
було козаків. Ну, може, й носили тоді. [Були колись,
давно ще.] Да, це ше було, да, це ше мене не було, як
вони були. [З кролика шкурку під шапку підкладали?]
Нє, наверх. Зверха, цей мєх зверха, а там під низ така
підкладка, подкладочка така-го, сюди вона. [Підкладка
з тканини?] Ну, да, ну, да. Зачіски. [Які за Вашої моло‑
дості були дівочі зачіски?] О! Яку хтіли, таку і носили.
І заложували, це коси тако сюда заложували. [Зверху
так?] Більше сюда. Ну, не розпускали. Тепер, зараз осо‑

бинно пішла мода – чось всі коси [розпускають]. А не
знаю, нашо їх розпускати?! [Дівчата одну косу чи дві
заплітали?] А! О, мода хароша. Бувало, шо й по дві но‑
сили, а бувало – і по одній. Да-да, було-було таке. [Ді‑
вчата довге волосся мали?] Да, довге, довге. Даже осьо
тепер, це вже при моїй пам’яті, довге, довге носять,
зараз носять. Ну, я ж кажу, хто як. [Косу зав’язували
стрічкою якоюсь?] А да, да, лєнта. Зараз уже нема, за‑
раз лєнтів нема, їх даже в продажі нема. [Казали на
них «бинди»?] Бинди, бинди, да. [Яких кольорів були
стрічки?] Цвєт? Всякі цвіта були тоже, всякі цвіта. [Тут
купляли, на базарі?] Ну, навєрно, на базарі брали. Я ні‑
коли їх не носила, і не купляла, й не носила. Ну, я ду‑
маю, шо на базарі, а де ж ше?! Ну, да. [...] Така причоска
була, шо заклала ґулю, зв’язала та й всьо. [Так і дівчата
ходили – «ґульку» зав’язували?] Ну, а шо ж!
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її там трошки мучат. Ну, це такій закон, треба! Тепер,
тепер я вообщє-то не знаю, чи тепер так роблять. На‑
верно, нема. Бо я по свадьбах тепер не ходю, то я не
знаю, я й не бачу там. Ну, бачу, як іде нівєста одіта,
а там, допустім, вже вдома – там то я не знаю, хто її
там покриває, хто їй там робе. [Вбрання ряджених на
весіллі]. Одівалася дружка з дружбою, там ше подруги
її. Це дружкині подруги там одівалися так, як цигани,
там чіплялися якісь, як маски, вроді сюди на лице, шоб
не взнати. Це вже тоже за мої пам’яти. Це тепер, і тепер
тоже є так, хто як хоче. [Жартували, курей ловили, як
цигани?] Курку гнали. [Як її гнали?] Гнали!? А взяли ту
курку за ноги. Там шось, якусь лєнту їй причепили і з
тою куркою іде попереді і отак тою куркою [махає]. Та
курка кричит! Та курка кричит, бідна, тими крилами
махає, а та баба (чи там хто) тою куркою отак-отак –
женут курку до женіха. Одяг у поховальному обряді.
[Старі люди зараз, як і колись, одяг на смерть заготов‑
ляють?] Обізатєльно, обізатєльно. В мене вже всьо є на
смерть. Я вже собі всьо [зібрала]: рушники, платочки,
всьо, шо нада. А допустім, от, готові труна – пішла, ку‑
пила там. Труна там готові, вінки, це всьо. А готуют,
готуют собі, да, це на чорний день усьо. Це на чорний
день треба готувати. [Де це все зберігають?] Та поста‑
вила в шкаф. Там зв’язала в шо-небудь, і в шкаф поста‑
вила, і всьо. [Раніше старші жінки у скрині цей вузлик
зберігали?] А тоді же ж були скрині, зараз же ж нема.
То вони собі там. Там якісь радна, допустім, там треба
радно якесь – там всьо такоє. Одьожу цю, шо їм треба,
то вони, да, в скрині, в скрині [зберігали]. [Як одягали
померлу стару жінку?] Ну, як одівали – одівали, канєш‑
но, всьо таке там. Ну, як!? Стара жінка, ну, скільки там
їй може бути років, років восємсят п’ять, до девеносто
років, то одівали там в піджачок такий, темненький
піджачок, під низ кофточка в бабки, зверха піджачок,
хустинку зав’язували. Зараз зав’язуют, тако зав’язуют,
бабка в зав’язаній [хустинці]. Ну, одівали чулки, та‑
почки, взували їй тапочки. [Не ставили у труну ще
капці поряд?] Буває, якшо не мона надіти, то ставлят
рядом, ставлят. Чи, може, ноги опухли, ноги, чи шо
там. А буває, шо велика обув – то тоже ти ж не надінеш
їй, як воно велике. То ставлят тако собі десь у ногах.
У ногах ставлять, там всьо, да. Подушечку накривают,
подушечка, накривают хусточкою, хусточкою накри‑
вают ше зверха тоже. Ну, це тоже я не знаю, для чого,
але ставлять це всьо таке. [Може, бачили, що старих
жінок хоронили у вишитих сорочках?] Ну, нє. За мої
пам’яті – то я не знаю. Може, й да. Я думаю, шо рань‑
ше, так, як одежа, носили ці вишивки, то так і хорони‑
ли бабку так чи діда. [Жінки-небіжчиці були в очіпку?]
Н-е, це я не бачила. Це я не можу сказати, бо я не знаю.
Може, й так. [Старого чоловіка у полотняних сорочці і
штанах ховали?] Одежа полотняна – штани і сорочка.
Ну, навєрно, так. Так, да-да. Я так представляю собі,
шо це не так, як тепер – одівають кустюм. [Тепер уже
в куплений одяг наряджають?] Всьо там – рубашка,
кустюм. А тоді – воно це ж не було, тоді всьо так, постарому. По-старому воно було. Тепер вже гиначе, то
це да. [Якщо вмирали молоді дівчина чи хлопець, то їх
як нареченого і наречену наряджали?] А, да, це якшо
дівчина помирала, то її одівали вінок. Се да, наряжали
її так, як нівєсту. Ну, а женіх так, як тоже – вже там
кустюм, вже всьо такоє. [Квітку йому чіпляли?] Тепер,
це тепер. Ну, а тоді – тоді я не знаю. Ну, навєрно, тоже
так якось одівали.

Знам’янський район
с. Цибулеве
Записали Т. Величко та Р. Бойко
у липні 2008 р., вересні 2011 р. у с. Цибулеве
Знам’янського р-ну Кіровоградської обл.
від Пшеничного Віктора Семеновича,1937 р. н.,
Крячко Ганни Леонтіївни, 1935 р. н.,
Кучерявої Варвари Іллівни, 1930 р. н.,
та Москаленко Надії Пимонівни, 1951 р. н.,
родом із с. Мошорине Знам’янського р-ну
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ ст.] Согласна [на сватанні дівчи‑
на] – взяла платки, перев’язала всіх платками. [А що
перев’язувала?] Руки. [Ліву?] Да, да! В той же день
перев’язувала вона жениха платком красивим. А тих
[дружин сватів] перев’язувала платками шерстіними,
а мужиків – рушниками. [...] А ходили [запрошува‑
ти на весілля] молодий із боярином, із цвітком, і все.
А молода – у вінку, і рушник довгий такий через руку.
І ходили до молодого, і навпаки. Ще як молода запро‑
шувала, то йшли три молоді дівчини – йшли в укра‑
їнських вишиванках, фартушках. Посередині дівчина
йшла у вінку, з лєнтами, а поруч – дві дівчини йшли,
просто лєнтами обв’язані голови. Це так ходять, гука‑
ють на свадьбу. У вінку молода, а [з] лєнтами котрась
дружка. [...] Як прийшла молода до молодого, то мо‑
лода обдаровує батька і матір молодого. Каже: «Вам,
мамо, даю хустину, щоб прийняли за рідну дитину,
а Вам, тату, сорочку, щоб прийняли за рідну дочку».
[...] [На чому сидять молоді на весіллі?] На ряднах, на
одіялах. В кого шо є. [Чи садили на кожух?] Садили і
на кожух, якщо є кожух. Бувало, і на кухвайку. [...] Ді‑
вки співали «Горіла сосна», і молоду садили на стілець,
простеляли кожушок, подушечку, і молодий повинен
знять віночок, розплести. [...] Отим платком моло‑
дий должин її закрутить, шо на сватанні [вона його
перев’язала]. [...] Брали [зранку другого дня весілля]
сорочку, виносили, показували сорочку – показували,
що молода чесна. [...] Циганську спідницю надівають,
циганське все. «Молодого», «молоду» [вбирали] – оді‑
вали ними посторонніх, не молодіх, тих, шо свадь‑
бують. Одівали других. Мужчину одівали в молоду,
а жінку – мужиком. І ведуть до батьків снідать. [...]
[Молоді] прийшли, покланялися три рази, поцілували
хлібину. Батько тоді бере хлібину, а я хлібину і руш‑
ник, платок або рушник. Зв’язую їм [молодим] руки
і веду їх сюди у хату. А вони кажуть: «Вчора в віноч‑
ку, а сьогодні в платочку». Тоді взяли ж вмили їх, і все
ж вона вже у другому вбранні вже, червоною лєнтою
зав’язані коси. А тоді вже ж я сваху закутала платком,
а сваха закутала мене своїм платком. А тоді ж пішли
вже за стіл, уже ж погуляли. У вівторок [після весілля]
уже приходять кухарки, як у нас кажуть, казани ви‑
лизувати, посуду мить, помагать прибирать усе. І вже
ввечері сама приготовила, погукала, там то платки, то
фартухи роздала вже. [Батьків, які одружили наймо‑
лодшу дитину, купали?]. Тоді вже батьки покупалися,
вийшли на вулицю, одних батьків поставили на стула
і других батьків поставили на стула. Одівають мате‑
рину одежу батькові. Одівають там в сорочку ночну,
оділи ліфик, наділи плавки, узули чулки, узули лапті,
а тоді вділи плаття. А батькове одівають матері – по‑
одівали шляпи там...

ІМ

Ф

Е

288

www.etnolog.org.ua
Кіровоградський район

Кіровоградський район
с. Веселівка
Записала Л. Боса у серпні 2018 р. у с. Веселівка
Кіровоградського р-ну Кіровоградської обл.
від Біди Софії Іванівни, 1953 р. н.,
родом із с. Кантелина Іллінецького р-ну Вінницької обл.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ [Перша половина ХХ ст.] Жилетка. Ще були такі жилєточки. Такі різні: і короткі,
і довгенькі. [З чого їх шили?] Робили теж з товстого
полотна. Я ж не така давня, щоб це все помнити, що
у бабусі було. Знизу прикрашали вишивкою, приши‑
вали намиста такі. Були мастєровиті колись люди.
У бабушки таке зберігалося. Але мама вже ходила у
фабричному. Після війни навезли багато матерії. Таке
чорне, синє сукно, повстяне таке, шовкове.
ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ [60–80-ті роки ХХ ст.]
Зачіски. Зачіски і в одну косу плели. У [19]60-ті роки
в нас одна дівчина обрізала чолку, так її в школі ви‑
кликали на лінійку і перед усими кажуть: «Ви поди‑
віться, шо це в неї таке!» Обов’язково в неї повинні
бути дві косички заплетені і шпильками позатикано;
ні фарбуватися не можна було, даже губи накрасить,
нічого. Я помню, сама обрізала чолку в кінці 7-го – на‑
чалі 8-го класу, то я така була рада, шо накінець то я
обрізала її. Тоді дівчата обов’язково заплітали волос‑
ся в чотири косички. Спочатку дві верхні косички,
а тоді дві нижні, потім разом заложували ззаді, так як
у Любові Орлової. Так і називалася причоска – «Любов
Орлова». А потом надоїла та «Орлова»... Хустка. Були
жінки старші завжди в хустках, це й навіть у [19]80-х
старі люди завжди мали бути в хустці. Коли заходи‑
ли в церкву, то теж обов’язково треба було одягнути
хустину. Що це означало, не можу сказати. Постоянно
жінки лягали спати в хустці. Знімуть платок, помиють
голову, розчешуть волосся, заплетуться і під поду‑
шечкою дістали іншу хусточку для сну, зав’язалися і
лягають спати. Сказано ж, як мама покрила голову на
весіллі доньці, волосся розкривати не можна. То вже
так і ходят. Старі люди і в [19]70-х, і у [19]80-х роках
ходили так. Це пізніше було попущено, що і берети
всякі носять, і шапки. Жінки зимою носили товсті
такі теплі картаті платки, а під низ ше й тоненькі бі‑
ленькі платочки одягали (ото були такі біленькі з цві‑
точками такими). Їх на шиї зав’язували. Так ходили як
старші жінки, так і молодші. Але дівчата так хустки
не носили. А потім вже всяке носили. Кашкет. Чо‑
ловіки влітку носили такі кашкети, якісь були у нас з
квадратним козирком. Шапка. А зимою [чоловіки но‑
сили] шапки. У всіх різні були: то з зайця, то з лисиці,
а більше кролячих було, вирощували ж багато кролів.
Хто шив? Були ж такі мастєра в селі, а самі рідко шили.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ Виготовлення тканини.
[Середина ХХ ст.] Бабушка Стася і бабушка Ганя пря‑
ли, ткали. У них скільки коноплі було насіяно! Городи
йшли до річки і в кожного в кінці городу були участки
для вимочування коноплі. Всі знали, де чий участок
для вимочування на річці. Біля берега ложили пряди‑
во. Воно підсихало, тоді знову мочили. Три рази мочи‑
ли. Вибивалка була така. Ручка була, я нарисую вам,
отако. Зубчиками було зроблено. А бабушки ткали.
У нас насіяно було багато коноплі. Колись було таке
у нас. Полотно було одне товще, інше – тонше. Тонше
важче робити, ніж товще полотно. Того ж і менше було
тонкого полотна. Робоча рубашка була із товстого.
А тоненьке – то воно було таке біле, воно довго вибілю‑
ється. Воно у воді лежит з тиждень. Потом його вийма‑
ют, розстеляют по берегах. Воно висихає. Ну, а товсте
лежить менше, воно таке жосткіше. Потом вивішуют
на вірьовки. А вірьовки тоже ж плели із коноплі. [Льо‑
ну у Вас не було? ] Чого це не було? Було. Із льону так
само. Тіки воно ж тонше. Дівчата разом то в того в хаті
прядуть, то в того, співають. Обробка шкіри. Шкіру на
взуття заготовляли так: ріжуть барана, зняли шкірку,
натирають солью, скручують і складають. І заготовка
лежить там чотири чи п’ять днів, і з шкіри сходить вся
ворса, і получається отака шкіра. А потом олією на‑
мащували, точніше осадком з олії (називалося «кус із
олії»). Оцим кусом натирали шкіру, шоб потім шкіра
не пропускала воду, шоб сапоги не мокли.

обов’язково. Кожний сам собі вишивав. Це навіть у
мами було. Ми вже не носили. Ми тіки до української
форми надівали. Розрішалося на виступи таке вбран‑
ня. То тіки на свята нарядні фартушки до святкового
вбрання. Лєнти там, вінки, рубашка українська. Пояс.
Чоловіки колись носили пояси з полотна, такі широкі,
однотонні, може, там орнамент якийсь. А в жінок та‑
кож були якісь пояси, який кожна хотіла.

СОРОЧКА [Перша половина ХХ ст.] Робили тонесень‑
кі рубашки. Зборочки, рубашки такі пишні. Тут під‑
бирали. Отако робили, вишивали. Такі швачки були.
Рукава постоянно були пишні: або довгі, або до ліктя.
Сорочки були нижче коліна, аж по п’яти – такого не
було. Сорочки були: та вихідна, та робоча. Я все ду‑
маю, що сьогодні, коли носят вишиті сорочки, то це
не так, як раньше. От, наприклад, раньше ж ці фасони
були однакові, колір сорочок однаковий. І якщо б їх не
вишивали, то всі ходили б [в однаковому одязі,] як у
сумашедшому домі. [То Ви вважаєте, що це була необ‑
хідність якось відрізнятися?] Конєшно.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [Перша половина ХХ ст.] Спідниця. Із товстішого полотна шили під’юпник, щоб під
спідницю одягати. А спідниці були такі рясні-рясні.
То зелені були, вони ж [бабуся, мама] красили їх. То
із хмелю, то як воно називається – «берест»!? І воно
таке зелене-зелене! Такий красівий цвєт – від листя.
Потом красили, запихали у воду. В бузині часто жінки
красили собі робочі спідниці та робочі штани чоло‑
вікам. Воно ж у воді натягується краскою, потом про‑
варюється. У цибулині вони його мочили, ще красили.
Спочатку спідниці були збирані і резинкою затягну‑
ті взборку, називалися «в Тетянку». А потом почали
шити вже в клинки. Фартух. Якщо наділи спідни‑
цю, тоді обов’язково фартушок. Фартушок – це було

ВЗУТТЯ [Друга половина ХХ ст.] Чоботи. На ноги одя‑
гали хромові чоботи. Чоловіки-майстри в кожному
селі самі шили. Хром – це вичинена із телятини тонка
шкіра, а вичинена із биків – це вже кирза. Із бичків ще
ботінки шили. Тоді ще дуже багато було овець, але з
овечок була якась тонка шкіра і бистро рвалася. Тому
робили заготовки шкіри на сапоги тільки із баранів.
З баранів также брали шкіру – і на барабани, казали,
скільки хочеш бий, витримає. Зі свинячої шкіри та‑
кож кирзу робили. Жіночі чобітки відрізнялися від
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чоловічих. Вони були такі нєжні і тоненькі, халявочки
були такі вузенькі. Чоботи були обов’язково на підбо‑
рах, колір був або коричньовий, або красний, чорних
не було. То в чоловіків чорні. То вже у [19]70–[19]80-х
вже пішли чорні чобітки і жінкам, і чоловікам. Черевики. У нас у селі були такі чоловіки, які всім шили
такі чобітки і черевики, в яких обов’язково повинен
бути каблучок, а спереді тухольки на шнурках, ще
такі нашивки на них робили. На жінках такі чобітки
і туфлі виглядали дуже красіво. Дитяче взуття якось
не дуже пам’ятаю. Сандалі. Сандалики самі шили із
кожі – із дірочками на верхній частині. Сандалі були
без задників, і була вірьовочка, шоб держалися вони
за ногу, пальці були і закриті, і відкриті. Мужики в селі
літом також тільки в таких ходили. Валянки. В холод‑
ну пору року діти ходили у шитих ватяних валянках
з поганенької тканини. Тоді так багато вати було!
Я помню, шо і я постоянно ходила в тих валяночках,
а зверху одягали резинові галоші, які в магазинах ку‑
пували. Галошами були закидані всі магазини.

Е

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Друга половина ХХ – поча‑
ток ХХІ ст.] У моєї мами була ручна машинка. Вона
обшивала все село, шила і верхній одяг. До платтів у
[19]60-х роках тоді пришивали саморобні рюшики.
Вони були такі красиві, в кого коротші, в кого довші.
Тоді, шоб дівчина наділа коротку юпку, Боже спасі, та
це вопше! А штани – тим більше! Поки вона в школу
ходе, не могла штани вдіти, або зверху на штани треба
було юпку одіти, і вона должна бути нижче колін. Ці
штани називалися «шароварчики». А в [19]70-х поча‑
ли вже масово юпки короткі носити. У [19]70–[19]75‑х
роках вони більше самі шилися, із всякої матерії, якої
в магазинах багато появилося. Було шовкове, але воно
дуже бистро рвалося, те якесь штучне вже появилося,
красіве. У роки, особенно після Хрущова, коли його
зняли, появилася всяке. Тоді одежі було мало, а біль‑
ше було фабричного полотна оцього і на пальта, і на
піджаки, на штани. В магазинах воно так і називало‑
ся – «на пальта», «на штани», «на спідниці». Раніше
жінки носили під спідницею панталони, які часто
самі й шили. Вишиваний одяг, казали мама, перестали
носити при совєцькій власті, а частково до цієї тради‑
ції почали повертатися у [19]90-ті роки, зовсім осьо
недавно. І зараз молоді дівчата навіть у місті масово
ходять у вишиванках. Колись люди винуждєні були
носить вишиванки, щоб був одяг різний. Не було різ‑
нокольорової тканини, вона вся була біла, тому кра‑
сили її самі. В цибулині могли виварювати – була така
червонувата, брали листя і бруньки берези – була фар‑
ба зеленувата, або виварювали в бузині оцій з ягода‑
ми – фарба була чорна чи темно-синя. Одяг повинен
же був в усіх відрізнятися, то й вишивали жінки собі
цвіточки всякі, мужикам ніколи цвіточки не вишива‑
ли, а вишивали, наприклад, всякі ромбики, листочки
дубові з жолудями чи шось друге.

тільки в нас «молодухи» надівали (так казали в нас на
нєвєсту). Дівчата з молодою в українському вбранні
запрошували на весілля. [Коли знімали фату?] Садять
її на табуретку, там вивернутий кожух ложили. Потом
співають, співають. Знімає вєлєн її мати. Переложили
на дружку. Вона зав’язує її ж і хусткою. Потім мати
веде її, ніби вже назавжди віддає. Одяг у родильному
обряді. Дітей у церкві у крижмо замотували. Крижмо
було від всього. І як дитинка безпокойна – під поду‑
шечку кладуть, і на весіллі використовують. А пеле‑
нали і замотували зверху таким сповивачем. Одяг у
поховальному обряді. Мама склала собі вузолок на
смерть. Собі пошила спідницю у клітинку, таку рясну,
на резинкі. Мама приготувала собі сорочку, панчохи,
труси, платок та менші платочки для пов’язування. Це
все зав’язала в узелок і хранила. А нам не понравило‑
ся, то ми по-своєму вділи її. Все одно не поховали її в
тій спідниці, бо купили плаття.Треба сорок днів рід‑
ним [як знак трауру] платки, чи якісь пов’язки носити.
Ну це раніше було. Коли носили однотонний, непри‑
крашений одяг, то це, я думаю, вже сам одяг означав
або радісність (як на Великдень), або трагедію (коли,
наприклад, поминали). Як похорон, то одягають все
чорне, бо воно відображає сум.

с. Покровське
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Ф

Записали О. Бабенко та О. Васянович
у липні 2008 р. у с. Покровське
Кіровоградського р-ну Кіровоградської обл.
від Горіна Олександра Захаровича, 1939 р. н.,
Горіної Марії Семенівни, 1936 р. н.,
родом із с. Привілля Кіровоградського р-ну,
Кітчан Ірини, 1946 р. н.,
та Ковальчук Лариси Володимирівни, 1971 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ ст.] Оце тіки молодухи, я помню, наді‑
вали вінки – там були вилиті квіточки і листочки бі‑
ленькі. Такий вінок був високий, як корона. Він такий
тяжолий був. До нього чіплявся вєлєн, як фата. Довгий
був, аж донизу. А в молодої дві коси. Плаття шилося з
тонесенького полотна, або батистове [було]. Самороб‑
них платтів при нас уже не було. А я виходила заміж
уже в [19]70-х, то у мене такого не було. Оце ж кажу,

СОРОЧКА [Середина ХХ ст.] А сорочку полотняну ота‑
ку носила до восьми класів. Як восєм класів кончила,
пішла зароблять, вже купляла і носила не полотняні,
а такі. Ото так і сорочки носили, восєм клас я ходи‑
ла. [Хлопці як одягалися?] Так і хлопці. Там тоді бєд‑
ность – надівали рубашки та штани.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Середина ХХ ст.] Штани. [Чи шили
вже чоловікам штани?] Візьмем, байки наберем та по‑
шиємо штани. Труси якось ще купляли, а як штани, то
шили самі, занесу там до людей та й пошию з байки.
А як байка якась світла, то візьму ще покрашу, щоб
були там чи голубі, чи чорні. Шили штани, а шо ж.
ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Чоботи. Без сапог нельзя
обійтись, хоть кірзові сапаги, хоть резинові. І в рези‑
нових ходила, і в кірзових ходила. Галоші. А потом і
галош не було. А потом як випустили галоші, то вже
хоть валєнкі та галоші, а то ж замерзали ноги зімою.
А тепер нема такого, зіми чогось не холодні.
ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ [Середина ХХ ст.] Платок. [Які хустки одягали дівчата?] Які були, такі й
вдівали. [Тернові були, пухові?] Пухових не було, це
коли пухові стали... Платки, навєрно, були шерстяні.
Шерстяні були платочки, купляли ж. [Купляли?] Аяк‑
же! І на праздник, і на роботу – все в платках. Така
робота, що надо платок зав’язувать на голову.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ – початок ХХІ ст.] Раньше в’язали,
жінку платком в’язали на свадьбах, мужика – рушни‑
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раєш ці шпильки). Дерев’яні гвоздики були з берези,
це обнаковена береза. Одпилюєте пластинку одну, яка
ширина там єсть. Буває, гвоздики треба більші, а буває,
шо менчі треба. А тоді ножиком отако ці щочки одрі‑
заєш, одрізаєш, а потом ножиком загострюєш один
кінець, а потом ставиш ножик і стукнеш – уже шпи‑
льочки одходять з берези. Січас уже їх немає, ніде ви
не найдете таких. Я шпилькував здорово. [Із чого по‑
чинали процес виготовлення чобіт?] Чоботи починали
робити з голєнищів із кожі. Батько викраює їх, замі‑
ряє. В нас своєї не було [шкіри], кожен приносив свою.
От батько замірив, вирізав, викроїв. А тепер же ж тре‑
ба кожу стулить, і треба і зшить же ж, шоб надівать. То
оце вже я зшивав. Доска така широченька і дліненька.
От наживляю шпильочками верх того, сідаю на стуло,
дратву зроблю з двух сторон із свиней, щетина. Управ‑
ляю з одної сторони, і ото я проколов одну до досточ‑
ки – туда і назад, витягую, підтяну, дальші проколюю.
Голку робили із щетини. Вона з одної сторони гостра,
а з другої сторони вона розділяється. У хорошої живої
свині вибирали і виривали щетину, яка лучча. Або оце
зарізали свиню, а я, як сапожник, прихожу і, як бачу,
де хароша щетина, та виберу і собі саму луччю. І в мене
вона всігда за столом, там, де я роблю. Я її вмонтірував
у дратву і вже нею шию. Робили дратву самі із щетини,
бо шоб стачувать – це тільки із щетини. Понімаєте, оце
ниточка, а щетина – вона дліненька, із одної сторони
вона розділяється. То оце ж туда вставляєш оце кінець
із дратви, і ето самоє, вона вже тягнеться. Прокалюю
[шилом] оп’ять і вставляю в дірочку. За каждим разом
треба проколювать. Щетина вже вмєсто голки стає,
понімаєте, я її управляю в це (шо її свободно тягнеш),
вона ніде не зачіпається, а протягується. Шетина, вона
не коротка, вона дліненька. Ніякої проволки немає, ні‑
якої голки немає. Одна щетина вмєсто голки. Там, де
хороша і довга шерсть у свині, там висмикують щети‑
ну. Її вплітають у дратви, ну, з одної сторони, і другий
кінець. Оце одна дратва, але два кінці – і тут, і тут впле‑
тена щетина. А тоді вже наколюєш, раз – то туда, то
туда. Оп’ять наколов з двох сторон – та туди, та туди –
пока не кончиш халяву. Дирочки робили обнаковеним
шилом. У батька були всякі размєри колодок: і менчі,
і більші. Він же ж був давній сапожник. Як я казав, він
ще змолоду у Ніколаєві на це вивчився. Батько колод‑
ки до чоботів один раз зробив, і їх вже на увесь вік
хватає. [...] У батька були такі різні «правилки», знаю,
шоб халявки по розміру зшивати. Це як литка у людей,
а це таке саме але дерев’яне – «правилка» називається.
Нитки сукали із пряжі конопляної, і смолою насмоле
батько, і такими нитками на правилці зшивав халяв‑
ки. А тоді пришивав їх до нижньої частини, пришивав
задники потом примазував все дьогтьом. [...] Робили
ми чоловічі і жіночі чоботи. Відрізнялися вони тільки
розміром, різна дліна халявки, яка литка – обміряли,
і викроювали, а модель одна. [...] Я пам’ятаю, після ві‑
йни і мені батько пошив сапожки такі хароші – «хромові», як називали. Вони були чорні, не фарбовані, і був
каблучок невисокий, а халявки трохи вище середини
литки. Батько мені пошив, але я їх не носила, бо їх від‑
дали двоюрідній моїй сестрі, яка була старша. Видно,
вони батькові шось заплатили за це. [...] [Чим розпла‑
чувалися – продуктами або грішми?] Ми шили чобо‑
ти, а нам часто платили салом. Принесли четвертинку
сала, а ми отако, пам’ятаю, тут же й наїмося. Я разом з
батьком сапожнічав. Як правило, грошей не було тоді,
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ком, а сєчас мода отходить... Я знаю, як тут я жила,
прийдеш на свадьбу раньше, ну тоді ж що ж воно,
підуть, понакупляють штафельних платочок на рубль
двадцять – та й в’язали люди. А січас, де платочок є?
Да, у нас по дєтству, як ще були малі, це ж за батьками
бігали по свадьбах, то всіх присутніх жінок і чоловіків
перев’язували оці ж хазяї. Десь там, може, якісь куми
чи хтось, якісь родичі, – то вже шерстяними платками,
а таких, хто прийшов на свадьбу, – простенькими. Ну
сєйчас мода вже отходить. Нема, де в людей гроші? Це
ж надо купить... Як осьо підеш платок купить – він оно
десять рублів! Попробуйте накуплять. Це ж не буде
один чєловєк на свадьбє, а як там багато – скільки це
надо? [...] У свекрухи пов’язують молоду хусткою, роз‑
дівають її. Молоду пов’язує хусткою жєніх. [...] Благо‑
дарять повариху на свадьбі, хто як хоче. Хто визиває її
і благодарить за вкусне за все і платком перев’язують
чи матерією перев’язують, чи дають шампанське – хто
як. [...] [Весільний одяг росіян села]. Ну, просто що у
них так, що счітай другої національності чуть-чуть...
Тоже красіво: рубашка вишита виглядає, юбка звер‑
ху вишита, фартух вишитий, платок вишитий – всьо.
Вони поприїжджали, свої костюми попривозили. Все
вишите і гарно так! І поїхали це ж нєвєсту викуплять,
вони ж повдягалися в оці ж костюми, з гармошкою.
Ну, красіво, вишите, все красіве.

Ф

Новгородківський район
смт Новгородка
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Записала Л. Боса 20 травня, 10 червня 2017 р.
у смт Новгородка Кіровоградської обл.
від Трояна Кузьми Миколайовича, 1927 р. н.
та Босої (Троян) Євдокії Миколаївни, 1932 р. н.,
рідних брата і сестри, родом із с. Верблюжка
Новгородківського р-ну, Кіровоградської обл.

ВЗУТТЯ [30–60-ті роки ХХ ст.] Чоботи. Батько – Тро‑
ян Микола Олексійович – у Верблюжці сапожником
був. А дід не сапожнічав. Батько в Ніколаєві навчився
у якогось дядька, і добре вивчився, і самостоятєльно
шив. В мене батько сильний сапожник був. Він і тухлі
шив, і ботінки, і сапоги, а я коло нього вчився. В мене
ше й горб трошки виріс, бо я ночами при каганцю шив.
А покійного [брата] Кольку не дуже тягнуло до цього.
Це я сапожником був. Собі чоботи шили, аякже, і лю‑
дям. Я вже до армії був сапожником на всі руки. То оце,
коли открили у центрі у Верблюжкі сапожню, я пішов
туда робить. І помню, цей чоловік (забув прізвище) за‑
всапожні був і коло млина жив. [Зі скількох років Ви
почали шити взуття? ] Почав десь у чотирнадцять год,
а в п’ятнадцять я вже сам шив. Він мені показав, а я
швидко схватив. Свиняча кожа [для пошиття чобіт]
була хужа, а яловичина – краща, батько чинив її і об‑
робляв. Я бачив, як він це робив. Я точного рецепта не
знаю, шось туди кидали, шо воно бродило і бродило.
То процес нелегкий, але треба було і те робить. Кожа
не вся хороша була, хтось хуже чинив, хтось краще.
Якшо слабенько починив, то вона у мокві розкисає,
стає ширшою і більшою. А де лучче вичинена, то там
і по воді можна ходить. [Як називалися інструменти
для пошиття взуття?] «Шило», «рулєтка», «напильник»
такий широченький (як пошпилькуєш ото, тоді зати‑
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то давали – хто сальця принесе, хто масла, хто моло‑
ка, ну, чим нуждалися. Балєтки. Це балєтки ми шили,
використовували крючки – підшивали нові балетки.
Машинка «Зінгер» у батька була. Це була одна із самихсамих... Вона зараз десь у сестри моєї [Євдокії Микола‑
ївни Босої]. То оце в мене дома машинка була «Зінгер»,
от я заготовлю дві пари заготовок на балєтки для себе.
Приходю на роботу, а мені дають завдання, мені треба
три пари зробить, там заготовляють – тільки підшить.
Я те зробив, час зекономив, і свої ці дві пари зробив.
Приходю додому – у мене дві пари балєток уже готові.
Балєтки робили з усього – із воєнних палаток, із любої
матерії, яка дебеленька, а найчастіше з парусини. [...]
Батько більше людям шив балєтки такі коричньові,
і під кожу, і з тканини-парусини. [...] Хромових [балє‑
ток] не робили, бо не було хрому. На своїй машинці
я заготовки викраював, а потом шив. Туфлі. Батько
шив і туфлі жіночі з каблучком, такі зараз не носять.
Тоді заможніх не було, були всі примєрно однакові, то
й носили все однакове. Як би там не було, а обув всім
треба була, бо босяком тоді вже не ходили. [...] Після
війни стали носить туфлі на каблучках. В основному
купляли їх в магазині. Я, коли вчилася в інституті, за‑
вжди ходила в туфлях на каблуках, у мене були каблуч‑
ки вище середнього. Валянки. І валянки батько шив,
якась тканина зверху була чи сукно, ще й підкладка
до валянка була, із якогось полотна уже тоншого, ра‑
ніше ж собі всі ткали на верстатах, ото, а всередину
між ними підкладали трохи вати, чи шось таке похо‑
же на вату, чи шерсть із якоїсь тварини, шоб валянки
теплі були. На машинці «Зінгер» батько прострочував
валянки такими рядами і пришивав до них на п’ятки
шкіряні задники. Були ще валянки валяні, називались
«биті», але не всі могли робить їх, раніше були май‑
стри, які збивали оцю шерсть. Чуні. На валянки після
війни купляли калоші, я знаю. А то ще чуні взували на
валянки, такі ризинові. Калоші мілкі, а чуні – це вищі
такі. В колгосп на роботу чуні взували. Босоніжки.
А босоножки почали носить ще пізніше. Після війни їх
ніхто у селі не знав. З нас сміялося старше покоління.
Бо коли я приїхала з Кіровограда у Верблюжку, а мій
папаша шуткував з мене: «Позашиваю їх тобі, шо ж
ти приїхала у тухлях з дірками?!». Босоножки в селі –
це було диво. Панчохи. Після війни чулки в магазині
продавалися, такі грубі. Раніше на чулки вище коліна
одягали резинки, такі широкі. Деякі люди в селі з коно‑
пляних ниток в’язали такі носки товсті, які взували зі‑
мою. Були і розові, і зелені. Нитки фарбували бузиною
та другими фарбами із рослин всяких.

бо я ж малий пацан ще був. А я кажу: «Мені матерії, оті‑
єї дешевої» (ситець, там, отаке всяке). А вона: «Скільки
тобі?». – «Та ось у мене гроші, там скільки буде». Вона
мені одміряла, там п’ять чи скільки метрів. Спасіба
сказав, і знову під трубу поліз і сюда ж і вийшов. Бать‑
ко тоді з цієї матерії шиє рубашки. Він шив всяку оде‑
жу і жакети. Батько в мене мастєровий був, усе вмів.
Це я як у город їду – то продам усе, шо він нашиє на цій
машинці «Зінгер». Я вже не помню, по скільки я все те
продавав, бо це дуже давно було. [Який верхній одяг
шив Ваш батько?] Тоді куфайка була в моді. Батько спе‑
ціально не шив, бо це треба, шоб матеріал постоянно
був. Але шось і сам шив, а шось купляли. Куфайка – це
як жакет такий ватяний, тільки воротніка ж нема, шоб
можна було зимою отак закрить шию. Це такий бєд‑
ний одяг. [...] Своїм дітям самі шили і полотняні сороч‑
ки, і штани. Після війни жінки труси і ліфчики носили
в основном з магазина, а чоловіки – великі чорні труси
«сімейні». На базарі жінки купували намисто всяке, бо
це ж українська традиція, воно здавна так було. Я не
пам’ятаю, шоб дорослі жінки у Верблюжці носили ви‑
шиті сорочки. У мене такої сорочки не було, бєдность
була після війни, то носили все, хто шо міг. Було полот‑
но, ситець, штапель і шерсть. Але у Верблюжці на свя‑
та дітей вже на початку [19]70-х років батьки одягали
у вишиті сорочки, які їм купували, мабуть, у магазині.
На спільному фото дітей Верблюжського дитсадка, яке
збереглося у нас, всі діти у вишиванках. На фото того
часу [1964 р.] і мої діти – Саша та Лариса – стоять у ви‑
шитих сорочках. Прості сорочки і розпашонки я шила
своїм дітям. Сашка є на фото у півтора роки в такій со‑
рочці сфотографований. І Галі, моїй племінниці, коли
вона була маленька, я сорочки шила, коли помер мій
брат, а її батько Колька. Я тоді в інституті вчилася і свої
плаття для неї перешивала. Вона теж є сфотографова‑
на у тих платтях. І в дочки Ларіси десь і зараз є сара‑
фан, перешитий із мого плаття.

ІМ

Ф
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–70-ті ХХ ст.] Я ходив на ба‑
зар у Кривім Розі, я пацан ше був, бо це ж у [19]33‑ім
годі туди ми переїхали. Мене посилали в магазин, я був
розбитненький парінь... Тоді люди очередь занімали в
магазин ще звечора. То вже звечора така очередь була,
шо не добереся. А я ж пацан був тоді, із школи тільки
прийшов і побіжу туда на руднік, у магазин. А там було
отако до вікна ступеньки, а між ступеньками одними
і другими це зданіє таке, то оцей просвіт свободний.
І оте вікно, де продавщиця продавала, обтягнуте та‑
кою трубою, перед вікном огорожено отак і отак. Люди
стоять перед вікном і оце ж преграда така – труба. А я
в оцей промежуток збоку ступеньок, та отак підлізу
під цю трубу, зкраю, і став перед продавщицею і стою.
А вона: «Шо тобі, мальчик?» Ніхто на мене не кричить,

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [50-ті
роки ХХ ст.] Як я заміж ішла (7 серпня 1957 р.), у мене
плаття таке розовеньке було, крепдешинове. Я купила
матерію і мені пошили. Є й фото, де я в ньому. Такий
скромний вечір був у Бабанці, у хаті батьків Жені,
і ото й усе. На голові в мене нічого не було. Туфлі були
ті, в яких я на роботу в школу ходила.
Записала Л. Боса у серпні 2018 р.
у смт Новгородка Кіровоградської обл.
від Кравченко (Коломійченко) Галини Власівни, 1939 р. н.,
родом із с. Вільшанка Новоархангельського р-ну
Кіровоградської обл.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Середина
ХХ ст.] Раньше отож сіяли коноплі, «прядиво» назива‑
лося. Тоді мочили їх у ставку. І в нас так було, но в їх [у с.
Костянтинівка Тишківського р-ну Кіровоградської обл.
у родині чоловіка] був ткацький верстат. Коноплі вису‑
шували, а тоді їх били, а тоді робили клоччя. Із клоччя
пряли нитки. На кужіль накручували клоччя. А тут ве‑
ретено. І ото прядуть нитки. Нитки робили, а тоді кра‑
сили у чомусь, я вже й не знаю. Далі полотно ж робили.
СОРОЧКА [Середина ХХ ст.] Сорочки були в нас. Якісь
сорочки полотняні і в мами, і в бабусі були, довгі. Не
дуже помню, якісь на них вишивки були. Шили со‑
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рочки конопляні. Це ж у мого Йосиповича була така
спідня сорочка і штани. Вчився в інституті, а була така
білизна. Каже, вночі постирає та суше потім, а вдень
знову вдівали на пари.
ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ [Середина ХХ ст.] Хустка. Раньше ходили увесь час у платках. Але я вже
не ходила. То бабушка і мама. Як одружувалися, то в
основному ходили в платках. Зачіски. Заплітали спо‑
чатку коси. Я мала була, то така лєнточка впліталася
Потім складали, «віночком» називалося. Так позаду.
Я всігда запліталася віночком. А потім бабету таку но‑
сили. Ось я на фотографії – така «бабета». Чим же ми
мили волосся? Тоді ж шампуні не було. І яйцем мили.
І навіть милом, а тоді, як злипнеться, то тоді яйцем.
І травами мили.

Ф

Е

ВЗУТТЯ [40–80-і роки ХХ ст.] Чоботи у нас у сім’ї не шили,
а дід Йосиповича ремонтірував все. Справляв все. Всі
несли ремонтірувать. [У нього якийсь інструмент був?]
У нього «лапа» така була. Така палка, а там така «лапа»
називалася. Надівалося на неї взуття, щоб не вилазило
ж. Валянки. Валянки самі шили. Мама, бабуся валянки
носили зимою, у хаті також були в домашніх валянках.
А на вулицю [йшли], то ж галоші надівали на валянки.
Колись я порізала красне демесізонне пальто і зробила
валянки. Я ж сама шила валянки. Зробила викройку,
зшивала, потім построчила. І Ларісі шила, навіть внуч‑
ці. Не дуже длінні, щоб у садіку носити. Туфлі. Парусові
тухлі були. Я жаліла їх, то ходила боса, а потім як ку‑
дись іти, то одівала. Колись Каріні казала, що босі на‑
віть на танці ходили – вона сміється.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ ст.] На сватання прийшли свати
(у [19]59 році). Я перев’язувала їх рушниками. Щось
там казали про куницю. А коли запрошували, то я з ді‑
вчатами ходила у хваті, у весільному наряді запрошу‑
вала. Ходили по всьому селі – шишки роздавали, а на
весіллі вже не давали. Співали на все село: «Ой ходим
ми, ходим, та все одним слідом, зеленою лободою за
своєю молодою». [Яка сукня була?] Плаття було якесь
лимонне, крепдешинове, нижче колін. Віночок воско‑
вий був, такий високий. Робили [його] з таких папірців
та вмочали у розтоплений воск. [Чи сиділи молоді на
кожусі?]. У нас дома кожухів не було, але в них [родичів
молодого] були, то в них на кожусі сиділи. [Хто знімав
фату?] Він [чоловік] знімав, він і платочок надівав. Я на
стулі сиділа на кожусі, а він кругом ходив, не міг ніяк
зняти. Я сидю, він знімає, а дівчата співають: «Прощай,
прощай подруженько, / бо ми йдемо, / бо ми твоє діву‑
вання з собою беремо». Як розділи, він зав’язав хустку,
то співали: «Що схотіли, те й зробили, / що хотіли те й
зробили: / з хліба паляницю, з дівки молодицю». Кра‑
ли тухлі. Я так сидю, а раптом тухоль украли, а потім
викупляли. [Чи були ряджені, чи переодягалися учас‑
ники весілля?] Переодягалися-переодягалися. Жін‑
ка – на чоловіка, чоловік – на жінку. Дарили сорочку
свекру, отрєз – на плаття свекрусі. Кухаркам ми всім
шили хвартухи. Як Лариса заміж ішла, і Юра (син) як
женився, то ми з свахами дарували одна одній матерію
на плаття. Ось і зараз ці отрєзи лежать. Одяг у поховальному обряді. [Початок ХХІ ст.] У мене складене
вже придане на похорон. Все склала: і одяг, і платочки.
Треба ж, щоб потім не шукати. На похороні прийнято
скрізь у темному буть, обов’язково з покритою голо‑
вою у жінок, хоч шарфиком. А зараз вже хто як хоче.
Одяг у календарних обрядах. [Друга половина ХХ ст.]
Проводили Купала, це помню ще з дитинства – віночки
плели, на себе вдівали. Співали «Ой купався Іван та й у
воду упав». Віночки бросали. Считалось, куди попливе
він, то звідти ти й заміж вийдеш. Ще чогось на огірки ці
віночки клали. Мабуть, щоб урожай був. На Маланки
водили Маланку: «Ой учора із вечора / Пасла Маланка
два качура. / Ой пасла-пасла, загубила, / Пішла шука‑
ти-заблудила....». Переодягалися жінка на чоловіка і на‑
оборот. Одягали вивернуті кожухи.

ІМ

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [40–80-і роки ХХ ст.] Були спід‑
ниці рясні: і чорні, і цвітні (у бабусі і мами). На танці я
то плаття надівала, то чорна юпка і біла кофта. Тільки
кінчила десять класів, пішла на курси кройки і шиття.
Провчилася три місяці. Не було чим платить, а треба
по п’ять рублів давать. У селі ж майже не давали гро‑
шей. Тоді сама собі почала шить. Але тоді ж у колгоспі
не давали грошей, працювали за трудодні. А на тру‑
додні зерно давали, то батько повезе, продасть, і на ті
гроші щось з одягу купували. Батько тракторістом був,
то якось зерно на трудодні получав, хоч і голод у селі
був у [19]47 році. Встигла тільки вивчити машинку,
коли начали кроїти роспашонки. А тоді вже сама ро‑
била, помню, таку спідницю-шестиклинку. Потім і ді‑
вчатам шила плаття-шестиклинки із штапелю, мабуть.
У [19]60-х роках носили зразу длінні юпки, і в мене така
спідниця була, а потом коротше-коротше, а потім вже
[19]80-х роках геть короткі. [Це довжина так змінюва‑
лася, а по ширині як?] Раніше всі в таких пишних плат‑
тях ходили. Ось в мене на фотографії всі вільшанські
дівчата. Дивіться, всі дівчата в таких рясних платтях
були. Така мода – біленькі носочки, тухольки парусино‑
ві, поясочки, воротнічки кружевні біленькі. Виступали
ми у вишиванках. Це фабричне вже було. Ось дивіться,
на фотографії тут я у вишиванці. У [19]70–[19]80 роках
я приймала участь у художній самодіяльності. Співала
в хорі. Обов’язково у вишиванках. У Йосиповича вже у
[19]70-х було пальто з воротніком каракулевим, шапка
каракульова. Таке нижче колін. [Шили чи купували?]
Ні, мабуть, вже купували. Таке було сіро-чорне. [Чому
на цьому Вашому фото усі жінки у червоних хустках?]
Це я була головою жіночої ради у больниці. Була у нас
така жіноча рада, яка називалася «Червона хустина».
І на паради так виходили.

с. Петрокорбівка
Записала Л. Боса 25 серпня 2018 р. у с. Петрокорбівка
Новгородківського р-ну Кіровоградської обл.
від Капелянович Марії Йосипівни, 1945 р. н.,
приїхала з Рівненщини, у 1950-х рр.,
та Марії Василівни Буйволенко (Лєснєвич), 1949 р. н.,
батьки переселені з Лемківщини в 1940-х рр.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Середина
ХХ ст.] Ми молоді приїхали, вміли ткати, верстат по‑
ставити, прясти. У нас і зараз прядка стоїть. Верстат
є, тільки розібраний. Хоча ткали й вишивали тут, але
так серйозно, то це ми робили. А тут я вже купляла
коточки. Веретено було, зсукувала нитки. Рушник
мама ткала, я бережу його. А я вже ряднинки із пере‑
бірками ткала. Кажуть: «У неї в хаті, як у віночку».
СОРОЧКА [Середина ХХ ст.] Я любила у вишитих кофточках [сорочках без підтички] ходити на роботу, бі‑
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леньких таких. І на буряки одягала, ланковою була. Це
колишнє полотно було ж. Чим більше стираєш, тим
воно біліше. Сапали буряки всі у тоненьких кофтинах
і хусточках, спекотно ж. Сама шила. Я себе зміряла,
викройку на газеті зробила, крейдою намалювала,
викроїла та і все. Рукав-ліхтарик був, та і різний. Гор‑
ловина і квадратиком, і кубіком, і кругла – всяка. Все
квіточками було вишито. Уже все поносила.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Середина ХХ ст.] Фартух. Фар‑
тух був. Завжди носили, по-господарству і так. Але
в основному старші жінки. Ми ж тільки на виступи
фольклорного ансамблю носили. Спідниця. Від бабусі
з Польщі зберігалася спідниця зелена із чистої шер‑
сті, із защипами. Також на виступи одягали. Але вже
її міль поїла.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ [Середина ХХ ст.] Керсетка. Це
свекрушина оксамитова керсетка. У мене із стекляру‑
сом (дівчача), а це – дорослої жінки. То це все збере‑
жено з Лемківщини. А зараз виступаємо в ньому.

Новомиргородський район
с. Каніж
Записав В. Левицький 30 липня 2008 р.
у с. Каніж Новомиргородського р-ну Кіровоградської обл.
від Чоботар Марії Миколаївни, 1958 р. н.,
та Г. Санду, 1938 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ ст.] Туфля крадуть у нареченої, кра‑
дуть хлопці ті, шо гуляють на весіллі. [...] У нас цікаво
покривають молоду. Беруть у руки платок, стають над
молодою, з одного боку – хтось од молодого, а з друго‑
го – од молодої, або матір хрещену, або того, хто добре
в шлюбі живе і співають... Отак вони над нею платоч
ком махають і співають. [...] Всі співають під музику,
а вона танцує з кожною дружкою по черзі, надіває
їм на голову вельон свій, шоб усі заміж повиходили.
Одяг у поховальному обряді. Як умирає молода дівчи‑
на, то удівають як нєвесту.

Е

ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Чуні. Були тоді хороші такі
чуні. Із резинових камер такі робили. Дратвою затяг‑
нуті. Балетки. Була сім’я глухонімих у Новій Празі,
то шили із парусини. Це перше моє взуття-балєтки.
А загалом ходили босі. Чоботи. Перші сапожки я ку‑
пила, як в училище поступила. Туфлі. І купила ще й
парусові фабричні туфлі. Босоніжки. Босоніжки – то
вже набагато пізніше з’явилися.

[19]70-х [його] рушниками перев’язували, хустинка‑
ми увішували. Одяг у поховальному обряді. Дідусь
Петро казав, що душі його нічого не треба. Не при‑
думайте щось класти. Ні годинників, нічого. А старі
люди все собі на смерть готували зарані. Одяг у календарних обрядах. Колядували, маланкували весь
час, одягалися хто в що придумає, аби смішно.

ІМ

Ф

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [40–90-і ХХ ст.] Тут не було міс‑
цевої традиції. Всі були приєзжі. А коли в [19]60-х ро‑
ках приїхали дівчата з Рівненщини, то наші парубки
зразу розхапали їх – красиві, співучі, роботящі. [Чи
одягали на виступи лемківські костюми?] Та ні. Тут
же різні були: і білоруси, і молдовани, все, що мож‑
на, придумували на виступи. То все зібрано. Перши‑
ми костюмами на виступах були пошиті такі однакові
парки – спідниця і кохта була (це блузка така). Вони
були з однакової матерії: кофтина і спідниця. Спід‑
ниця рясненька на резинці, рябенька. Блузка з обо‑
рочкою. І в селі було таке. А після війни носили все,
що можна: із парашута, із брезента. У [19]40-х зимою
в селі жінки носили довгі спідниці, під низом часто
довгі панталони, а старі, мабуть, і не носили. Молоді
вже пізніше носили щось більш прилічне. Як дочка
вчилася, то я все в’язала, вплоть до хустки. У нас ще
є сорочка полтавська. Дала Лєні моїй сваха, коли та
зібралася родити. Вона у цій сорочці ходила весь час,
поки народила.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [60–
80-ті роки ХХ ст.] Плаття викуповував молодий. Туф‑
лі купував їй. Молода у восковому вінку. Дівчата одя‑
гали на голову кольорові стрічки, коли ходили попід
хатами і запрошували на весілля гостей з молодою у
вінку. Староста веде за хустку молодих за стіл. Заво‑
дили за хустку, яку потім пов’язували молодій, коли
покривали вже. Садили на кожух. Даже сина і невістку
садили так. Роздягала свекруха та одягала платок, що
молодий тримав. Він потім приколки тримав, поки
роздягали. Дарували свекрам, хрещеним і хустки, і со‑
рочки. В мене довго лежав восковий вінок і фата, я їх
зберігала. У платті моєму атласному із складкою ззаді
одружувалися і подруги, і кума моя. [Випроводжан‑
ня парубка до війська]. На проводи Пеляха в армію в

с. Панчеве

Записали О. Ратушняк та В. Атаманчук
у 2007 р., липні 2008 р. у с. Панчеве
Новомиргородського р-ну Кіровоградської обл.
від Цариш (Дегусар) Віри Іванівни, 1920 р. н.,
Стоян Ніни Кузьмівни, 1920 р. н.,
та Панкуль-Чигулі Поліни Михайлівни, 1908 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Пер‑
ша половина ХХ ст.] Було, сіють на городі коноплі,
вони мали бути сухі. Батьки зріжуть ті коноплі і ве‑
зуть на річку. Там гарно намочать, десь тижнів два
вони там мокнуть. Далі їх везуть додому. Висохнуть ті
коноплі, а тоді дергалкою їх б’ють. А тоді пряли. Пря‑
ли прядками і веретеном. Полотно було грубе. Шили з
нього сорочки, плаття, юпки.
СОРОЧКА [Перша половина ХХ ст.] Сорочки шили
довгі і вишивали заполоччю. [...] Сорочки – старі но‑
сили. Я не носила полотняні. Одна там вишила полот‑
но тоненьке, нам понаравилось – робила зубчики. То
я раз наділа, то вона мені наче лантух, я скинула, мамі
оддала, то я й не носила. А старі носили, бо жарко. [...]
Колись мама мені пошила полотняну сорочку, покра‑
сила у синій цвєт – і було в мене таке плаття. Не при‑
йнято було красить у красний, бо насміхались. Краску
купували на базарі.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Перша половина ХХ ст.] Фартух.
[Фартухи носили і дівчата, і жінки?] Нє, жінки. На‑
зивали «фартух». А я не любила. Як це? Плаття гарне
й фартух чіпляй! Я не чіпляла. В мене були руки повні,
ноги повні, стан у мене був! А фартух він для краси,
мабуть. Штани. Самі ткали полотно – татові штани
полотняні [шили].
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ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ [Перша половина
ХХ ст.] Хустка. А жінки ще й чорні хустки на коси
в церкву надівали. Така мода була в церкву. Ну, хто в
церкву піде розв’язаний? [...] Хустки ми самі не роби‑
ли, а купували на базарі. [...] Усі в платках, змалечку
[пам’ятаю, що дівчата] усі на свайбах зав’язані. Шапка. Раньше держали вівці. І ото окотиться, зараз по‑
шиє мама, шоб закручені барашки були чорні і сиві
і пошиє шапку.То парубок як надіне сорочку, і піджак,
і оту шапку, ото то! Шапки гарні носили. Капелюх.
І брилі плели, шоб не жарко було. Катруз. Хлопці в
картузах [ходили]. Зачіски. Заплітали [дівчата] коси,
такі гарні, висять і лєнта у косі. А тепер порізали коси,
нема ні в кого коси. А в мене така коса була, шо мама
різала ножицями, бо гребінець не брав. А я лежала в
больниці з желудком, та там баня, то я не могла сама
розчесати, то мені жінки розчісували.

крита. Молодий з старостами зайшов, одкриває фату,
цилує її, і тоді вже начинають собираться – їхать роз‑
писуватися. [...] А тоді ж заходять у хату – старости
заводять їх за платочок. З одного боку бере молодий,
з другого – молода, а сват посередині і так заводить
за стіл. А як батьків везуть купать [другого дня весіл‑
ля], то молоді ідуть слідом, вона ж уже в платочку, не
в фаті. Одяг у поховальному обряді. [Обмивають по‑
кійницю] чужі дві жінки і одягають. І чоловіка – дві.
То я дала [їм] по фартуху і на плаття. Одягають у все
нове. [Куди виливають воду?] Воду і тряпку – вилити
в туалєт, під ноги не можна.

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [Перша половина ХХ ст.]
Намисто. Носила я намисто, я любила, і каміння
красне, ну, разне. Скидаю було, коли, бо воно мішає.
[...] Колись ми, жінки і дівчата, прикрашались намис‑
том із кокути, бо справжнього намиста було дуже
рідко. [...] Сережки. [Сережки носили срібні, золоті?]
О, золоті! Та тоді за тряпки наміняю. Раньше й моди
не було, золоті [сережки] носили. Теж міняли у того,
шо тряпки брав. Перстень. Тряпок наміняю й надіну
[перстень] на палець. Може, хто і купляв [обручку],
коли вінчаються в церкві.

Записала І. Коваль-Фучило 21 травня 2012 р.
у смт Власівка Світловодського р-ну
Кіровоградської обл.
від Якимець Катерини Іванівни, 1924 р. н.,
та Якимець Ганни Миколаївни, 1929 р. н.

Світловодський район
смт Власівка
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[Друга половинаХХ – початок ХХІ ст.] Рушник під
голову, накривали подушечку. Тепер платочками за‑
стеляють. [І чоловікові, і жінці?] Ну, мужикові такий
чистенький там, а жінці – цвітастий, терновий. [І до‑
тепер так?] Сєйчас – да, сейчас ше дужче пішла мода.
Тоді злидні були, то не хватало, а тепер тих платочків
повно в каждого. [...] У нас так: шість платочків копа‑
чам, чотири платочки тим, шо кришку несуть і один
тому, шо хрест несе. Це всі однакові купляють пла‑
точки такі. І ше хрест перев’язують рушником. Тоді
вінки – по два. Сєйчас в’яжуть об’язатєльно. [...] Як
обжилися трохи – тоді вінки. [Чи перев’язують руку?]
Нє, на руку не в’яжуть. [...] Подушку просто застеля‑
ють платком. Гроші обязатєльно ложать. Оце сваха
каже: «Положіть їй якесь плаття, яке вона любила».
Неза́мужніх – в свадєбний наряд. Може, на тім світі
заміж вийде.

ІМ

Ф

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] [У що
Ви вдягалися, як дівували?] Хіба ходили у штанях?
Були плаття гарні, і тіки в неділю, на свайбах – плаття
гарне, кохта гарна. Плаття з полотна хто ж шиє? Ма‑
газини були – купували. Раньше поняття не мали ді‑
вчата: спідниця, кофта – похожа на людину. Раньше
парубки костюми гарні надівали – одіті красиво всі
хлопці. Чоботи кирзові [носили]. А влітку босі ходили,
босі по стерні, кров ішла, а на осінь вже шось купляли.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Серед‑
ина ХХ ст.] [Як молода на весілля одягалася?] Плаття
гарне, біле, туфлі на високих підборах. Я свайбу не ро‑
била, розкуркулювали тоді, висилали, не до того. Одяг
у поховальному обряді. А раньше косу розпускали
тільки дівчата. Як мертвець – чи батько, чи мати – [ді‑
вчина] розпустила косу. На похороні розпускала косу –
це такий закон. [...] Коли помер чоловік, то тоді віддали
останній полотняний рушник, який у нас був, май‑
страм, які копали йому яму на кладовищі. Дали хліби‑
ну і замотали у той рушник. В труну стелили полотно.
Матерію стелили рідко, хоч можна було її і купить.

Олександрійський район
с. Червона Кам’янка
Записали Н. Гаврилюк та І. Щербак 27 вересня 2008 р.
у с. Червона Кам’янка Олександрійського р-ну
Кіровоградської обл.
від Рипіди Катерини Лаврентіївни, 1941 р. н.,
Пиндика Олександра Михайловича, 1928 р. н.,
та Пиндик Олександри Антонівни, 1922 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [ХХ –
початок ХХІ ст.] Молода на покуті сидить, фатою за‑

с. Глинськ
Записала І. Коваль-Фучило 19 травня 2012 р.
у с. Глинськ Світловодського р-ну Кіровоградської обл.
від Мотайло Антоніни Федорівни, 1937 р. н.,
родом із с. Григорівка Світловодського р-ну,
переселеної у 1959 р. із с. Калабарок
Новогеоргіївського р-ну Кіровоградської обл.
(затоплене водами Кременчуцького водосховища)
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[Друга половина ХХ – початок ХХІ ст.] Готує на
смерть тряпки.
На мари шість полотенців, як мужик,
́
як баба – шість платочків. На кришку – чотири. Пєв‑
чим – носові платочки. дванадцять свічок, як прав‑
лять оце похорон, обряд у хаті півгодини, то свічки
роздають. [...] Подушка ота з сіна, і подушка накрива‑
ється: женщини – платком шерстяним, а мужчини –
полотенцем. [Дотепер ховають неодружених дівчат
у весільному одязі?] Ховають. [Чому?] Ну, скільки
я вже прожила, то [якщо дівчина] незамужем – хо‑
вають як нєвесту, а хлопцям чіпляють до піджака
білий букет.

295

www.etnolog.org.ua

296

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

с. Нагірне

с. Ревівка

Записала М. Курінна 17 травня 2012 р.
у с. Нагірне Світловодського р-ну
Кіровоградської обл.
від Піценко Тетяни Григоровни, 1944 р. н.

Записала М. Курінна 17 травня 2012 р.
у с. Ревівка Світловодського р-ну Кіровоградської обл.
від Шумейко Марії Романівни, 1926 р. н.,
та Мирошника Володимира Івановича, 1927 р. н.

СОРОЧКА [Початок ХХ ст.] Подивіться на цю найпре‑
краснєйшу сорочку моєї бабусі! Це вона народилася в
1899 году. Це вона її вишивала в 1917–1918 роках. Як
там зроблено на рукавах оці ототаво, чухлики оці вот
необикновєнні. Які вони були мастєріци! [Нижня час‑
тина – це «підтичка»?] «Підтичка». Це під спідницю.
Це отак спідниця одівалась, а вишите ж оце вигляда‑
ло. [Полотно було домоткане?] Домоткане полотно,
ще хтозна, колишнє. Це ще бабуся дівкою носила його.
І вишивала його. [Тобто це початок ХХ століття?] Да,
початок, [19]17–[19]18-й рік.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[Друга половина ХХ – початок ХХІ ст.] [У новому одя‑
зі ховали?] Ну, да. [Що робили з одягом покійного –
його спалювали чи роздавали людям?] Треба було, як
дев’ять день одійде, треба комусь дать, як сорок – треба
комусь дать. [Роздавали одяг?] Ну, да. Да, ну воно тоді
не було дуже чого давать. Як вони давали, як його не
було? Дійде людина до таких злиднів, що воно порветь‑
ся на тобі. Це вже тепер стало у людей в шо вдіваться,
а тоді не було дуже в шо вдіваться. Лишнього не було й
чого давать. [...] Теплу одежу ложили, шоб не мерзли.
Тіки не зразу ложили. [А коли?] Неділі через дві, через
три, через місяць. Якшо хтось на вулиці чи з однієї сім’ї
ховають другого [покійника]. [Начебто ним переда‑
вали?] Да. Не в ту труну, де, допустім, моя родичка чи
жінка, чи сестра лежить, а в сусідовім. [...] [В якому по‑
рядку йшла процесія на цвинтар?] Зразу ішов портрет,
а потом кришка труни з хлібиною. [Хлібина лежала на
хустці?] Да, платочок простелений, а хлібина на ньому.

Е

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ – початок ХХІ ст.] Були в мене друж‑
ки. [Дружкам квітки чіпляли?] Ну, аякже, обязатєль‑
но квітка. Купляється ж для нареченої, купляється
для свідєтєлєй. Були. [Якого кольору?] Білого. [І в
дружків, і в дружок?] Да, да, да, токо білого. [Як Ви
вбиралися на весілля?] Ви знате, фата в мене була.
Моя свекруха, Коліна мати, з города мені її привез‑
ла. А плаття мені пошила моя бабуся. Із крепмаріке‑
на пошила мені біле довге плаття. В отакому я була
платті. Да, єсть фотографії, багато фотографій. [Чи
був звичай викрадати в нареченої туфлю?] Викра‑
дали. Ну, от сидить молода. Вона, може, і не ожидає,
і не думає – нема туфлі вже, о! Вот тоже, вони тоди
ж викупляли туфлю. Да, женіх викупляв туфлю, бо
туфлі немає. Таке було, конєшно, все. [Чи покривали
молоду?] Знімали все свадєбне, знімали віночок і одя‑
гали платочок. [Віночок кому віддавали?] Женіхові.
І цей віночок надо довго зберігать. [Куди його потім
дівали?] Ну, просто надо хранить його довго і всьо.
[Молодшій сестрі не віддавали?] Нє, такого у нас не
було. [Молода на другий день весілля була в хустці?]
Нє, без хустки. Просто, не в свадебнім платьї, в дру‑
гім платті. Ну, хорошо одіта тоже була. Одяг у поховальному обряді. Особенно обмивали [покійників]
бабушки раньче. [Як їм дякували за це?] Віддячували.
Їм давали платочок, давали якісь гроши, давали якісь
подарунок. [На покійника одягали новий одяг?] Обя
затєльно. Покійного одягали всєгда в нове вбрання.
Но єсі там, допустім, у людини гарний костюм, лю‑
дина раз його чи два тіки оділа, це даже хорошо, єсі
одєть йому туди. А старого ніззя, а все таке. [Чи одя‑
гали жінці-покійниці хустку?] Да, на жінку платочок
надо обязатєльно. І все новеньке. [Як ішли на кла‑
довище,] спочатку несли хрест, потім несли кришку,
на кришці хлібина. Ложиться на труну платочок, на
платочок ложиться хлібина. [Чи зав’язували тим, хто
труну ніс, хустку?] Об’язатєльно, пов’язували платки
на руки. І тим жінкам, що кришку несли, пов’язували
платки, і тим, хто віночки несли, пов’язували платки,
і тим, що несли труну, пов’язували платки. На воро‑
тях платок вішали, де є мертва людина. [Якого кольо‑
ру?] Білого. [Скільки він там був зав’язаний?] Поки
хтось не зніме. Вже пройшов той похорон, хто хоче
зняти той платочок, хай знімає. [Якщо помирала не‑
заміжня дівчина, як її ховали?] У нас одна дівчинка
застрелилася, то її, да, ховали в фаті і в білій сукні.
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Устинівський район
с. Бабанка

Записав О. Босий 25 червня 2017 р.
у с. Бабанка Устинівського р-ну Кіровоградської обл.
від Рябенко (Лашкул) Галини Миколаївни, 1937 р. н.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [30-ті роки ХХ ст.] Кожух. В часи ко‑
лективізації добротні кожухи в Бабанці носили тільки
багаті і їхні родичі, які мали такі гарні розшиті узора‑
ми кожухи та ще й жили в єдиній на село хаті під за‑
лізом напроти церкви – постраждали із-за цього. Дід
Женя розказував: «Іде одного разу мій двоюрідний
брат зимою з роботи. Мороз сильний. Уже геть тем‑
но на вулиці, а в сільраді світиться. Голова колгоспу
і уполномочений сиділи там допізна, випивали і гра‑
ли в карти. Побачили у вікно брата у доброму кожусі
і гукають: «А зайди до нас!». А тоді показують якусь
квитанцію. Так, ось тут розпишись, ти багатий такий,
куркуль, то на баланс колхоза здавай кожух». Розділи
його, і він пішов додому [без кожуха]. Розказує бра‑
там про це, а тут скоро і голова п’яний вже додому йде
у його розкуркуленому кожусі, і на морозі підспівує
шось собі. Тоді брати перестріли його біля річки, ви‑
скочили з очерету і як надавали йому по пічінках, то
він ще якийсь час лежав побитий дома на печі та й
пропав. Отак неудачно розкуркулив брата.
ВЗУТТЯ [40–60-і роки ХХ ст.] Чоботи. Помню, в остан‑
ній час мій дід Лазур все бєдненький сидів під хатою
зігнутий (у нього був рак легенів). У дворі стояли
дерев’яні оті баді (діжки). Він цілий день там кожу ви‑
чиняє, там шиє, там стукає. Він сапожник був знамє‑
нітий на всю область. Дід Жора, коли приїхав сюди до
нас в Долінську, у нього були хромові сапоги, які ще
дєд Лазур пошив. Ну, вже які вони були – канєшно,
зношені. Він уже їх не надівав, но привіз із собою, як
пам’ять про діда, бо він коло нього виріс.
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Білокуракинський район
cмт Білокуракине
З польового щоденника Т. В. Віхрової,
завідувача відділу етнографії та краєзнавства
Луганського обласного краєзнавчого музею
у 2000–2014 рр.,
нині проживає у смт Білокуракине Луганської обл.

Е

СОРОЧКА [Початок ХХ ст.] На території Білокуракин‑
ського району побутували жіночі додільні сорочки. Ці
сорочки мають різний крій рукава (зі вставками та
суцільнокроєні) та різноманітні типи орнаментуван‑
ня. В їхній орнаментиці трапляється поєднання арха‑
їчних та модерних мотивів і технік. Так, на опліччях
двох сорочок (з колекції обласного музею) низзю чер‑
воною заполоччю вишито архаїчний орнамент – ром‑
би з крапками, а вздовж рукава хрестиком в червоносиній гамі – рослинний мотив. На одній сорочці на
опліччі відтворено геометризований орнамент з двох
центрованих композицій –птахи обабіч дерева. Ви‑
шивка виконана хрестиком, червоною і коричневою
заполоччю. Такі візерунки характерні для рушників,
але в орнаментиці сорочок орнітоморфні мотиви тра‑
пляються досить рідко. На Білокуракинщині побуту‑
вали сорочки, в орнаментиці яких поєднуються при‑
йоми, характерні для Полтавщини й Чернігівщини:
вирізування і монохромна лиштва зі вкрапленнями
червоного та чорного або синього. Відтворено також
притаманні мотиви – восьмипелюсткові розетки й
геометризовані гілки. Подібний стиль орнаментації
зумовлений процесом залюднення регіону, який був
спрямований, зокрема, з Полтавської та Чернігівської
губерній. В орнаментиці сорочок, вишитих хрестиком
у біхромній гамі, іноді простежується наслідування
стилістики узорів, виконаних більш ранніми техніка‑
ми – вирізуванням і лиштвою: геометризована гілка з
восьмипелюстковими розетками і трояндами, деревоквітка, ромб з подовженими сторонами тощо. Відрізні
або короткі (до підтички) сорочки з плечовими встав‑
ками, орнаментовані біхромними пишними рослин‑
ними узорами, виконані хрестиком. У Білокуракин‑
ському районному музеї представлений російський
костюм. Сорочка коротка бавовняна, рукава пришиті
по пітканню і закінчуються дрібними зборками, які
утворюють оборку. Горловина кругла, призбирана.
Опліччя вишито коричневими нитками. Геометризо‑
ваний узор складається з вузьких ліній ламаної гілки з
ромбами, розділеними на чотири частини (трансфор‑
мована ідеограма засіяного поля), і квітковою гірлян‑
дою з піврозетками.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ [Початок ХХ ст.] Новим видом жі‑
ночого одягу, який увійшов у селянський побут на‑
прикінці XIX ст., були кохти. В одних слободах Ста‑
робільського повіту кохти слугували буденним вбран‑
ням, а старовинна керсетка – святковим, а в інших –
старі кохти носили в будень, а нові – у свята. В облас‑
ному музеї зберігаються кохти традиційного крою та
орнаментики. Кохти (холодайки і ватянки), пошиті з
бавовняної тканини, мають трапецієподібний силует.
Рукава вшивні, звужені. Горловий виріз круглий, за‑
стібка по центру. Край пілок і рукавів, лінія застібки
та горловина орнаментовані декоративним швом і ко‑
льоровими стрічками.

ІМ

Ф

ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Перша половина ХХ ст.] Наприкінці
XIX ст. у Старобільському повіті розповсюдилися шарафани – спідниці з бавовняної тканини. У більшості
слобід сарафани, як новий вид одягу, були святко‑
вими. У великих слободах з розвинутою торгівлею,
де значним був вплив міської моди, дерга вийшла з
ужитку, а шарафани стали і святковим, і буденним
одягом. Шарафани з колекції Луганського обласного
краєзнавчого музею виготовлені з вовняної і бавов‑
няної тканини коричневого й чорного кольору, по‑
діл прикрашено смугами чорного плису. Багатством
орнаментики вирізняється спідниця, що побутувала в
с. Павлівка Білокуракинського району. Вона пошита
із чорної вовняної тканини, із широкими складками.
Уздовж подолу нашито смугу чорного плису, сутажну
тасьму й стрічки зеленого та червоного кольорів. Роз‑
ташовані поверх плису тасьма і стрічки утворюють
стилізований рослинний узор.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] Перехідним
періодом від національного до міського костюма були
1950‑ті роки. У цей час ще носили домотканий одяг:
і як святковий, і як повсякденний. У деяких селах у
полотняному одязі діти ходили до школи, проте за‑
галом традиційне вбрання швидко витісняв міський
костюм.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [40–
60‑і роки ХХ ст.] На сватання разом зі сватами при‑
ходили наречений, його батьки, брати, хрещений
батько. На знак згоди на шлюб дівчина перев’язувала
їх рушниками, хустками або тканиною. В російських
селах не було такого звичаю. До 1960‑х років у спро‑
щеному вигляді зберігався центральний обряд тра‑
диційного весілля – покривання молодої. Свашки
ставали на лави й махали рушником над обома наре‑
ченими або тільки над нареченою. Потім розплітали
й розчісували косу нареченої та пов’язували їй хус‑
точку. Ці дії супроводжувалися старовинною піснею:
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стіки вмирали, так оце тіки начали обувати, а то босі.
У церкові святі всі босі, ніхто не вбутий, всі босі! І на‑
дівали там, чи чулочки чорненькі, в мужика носочки,
а в жінки чулки чорненькі там обізательно. Оце й усе.
А тепер обувають, вдягають.

с. Єпіфанівка
Записала М. Маєрчик 2003 р.
у с. Єпіфанівка Кремінського р‑ну Луганської обл.
від Кужби Олександри Яківни, 1927 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ – початок ХХІ ст.] Молода ходе ж, кли‑
че на свайбу в віночку, в кісниках, у лєнтах. [Які в неї
були кісники?] Лєнти, такі ж, як обнаковенні. Такі, як
вони і зараз ж є, ну, тоді не такий матєрьял був. А лєн‑
ти оце ж разні. [Вона запліталася у дві коси чи в одну?]
Ну, заплітали в дві косі. Наряжали ото так. [Як вона
була одягнена?] Ну, красиво одівали. Оце ж рушни‑
ком красним подперізували її. Ну, а барахло – у кого ж
яке було. [Що означає червоний рушник?] Ну, це, шо
ж дівчина чесна, шо красним рушником підперезана.
Спеціально були красні рушники. Красні, такі ткані
красні, спеціальні. [Спеціально до весілля?] Не то, шо
для весілля, вони і в хатах їх вішали, а молоду обіза‑
тєльно красним рушником підперізували. Молодого
наряжають дівчата. [Її теж тоді само наряджають?] Ді‑
вчата наряжають, канєшно. Вона сама не наряжаєть‑
ся, дівчата одівають, заплітають там, крутять, вертять,
усе, шо хочуть, те й роблять. [Молода] захована ж в
сусідів десь. Молодий їде шукати. Та там її же похова‑
ють і черевики, і тухлі, все на світі позакидають. Хай
викупляє ж. [Покривання молодих]. Ну оце ж станов‑
ляться, оце молодий, а це молода, відтіль свашка од
молодого і молодої свашка становляться. Картуз наді‑
ває та, а та – гребішок або платочок. Одяг у поховальному обряді. На смерть одкладали ж додільну сорочку.
Пошиють спеціально на смерть. [Чи однакові були
додільні сорочки, в яких ходили і які на смерть при‑
готували?] Нє-нє-нє-нє-нє. Ця, шо на смерть – вона
вишита тіки такими полотняними [нитками], як оце
і ткали їх, такими ж нитками вишивали. А та, шо так
вона ж ходе, – тамочка й цвітні нитки були. Отак ото
одрізняли. Рукава, буває, вшиті. Ото таке було. [У що
ще, крім сорочки, наряджали?] Ой, та шо було. Було
таке, шо і в стареньке нарядють, та і все. Шо було, бо
бідно жили. [Що на жінку одягали?] В наше врем’я
вже такі і «комбінації» появились, і ото віскозні со‑
рочки. [У якому одязі Ви хоронили свою маму?] Вона
собі приготувала ж додільну сорочку. Миткальна со‑
рочка, не полотняна тіко. А тіко ж довга оце така, та
тут же мережкою вони самі вишили, мамка. І тут ру‑
кава ж вишила нитками катушняними, білими нитка‑
ми. І сказали: «Оце ж так мене наряжіть». Кохта в їх
була така, і юбка – і оце ж шоб мережку було видно
з-під юпки. Так ми й нарядили. [На ноги їй що взу‑
ли?] Тапочки хароші привезли з Дніпропетровського,
їй онучка привезла. Такі з пушинкою – красіві тапоч‑
ки. [Колготи якісь одягли?] Нє. Чулки прості. Так,
як оце в тебе носки, тіко отак аж за коліна. Ото такі
чулки. І тапочки, і всьо. А хвартух же наділи і плато‑
чок же. [А очіпок наділи?] Нє, очіпок уже не надівали.
А косиночкою обв’язували голову, а потом платком
наділи.

Ф

Е

«Покриванка плаче, покриватись хоче». Наприкінці
1940‑х років стрій нареченої був традиційним: полот‑
няна вишита сорочка, керсетка, домоткана конопля‑
на або вовняна спідниця, вишита полотняна завіска,
пояс – «крайок». Найбільш сталим компонентом був
традиційний вінок. У 1950-х – на початку 1960‑х ро‑
ків наречена вже вдягала плаття. З‑поміж елементів
традиційного костюма обов’язковим залишався ві‑
нок з різнокольорових квітів. Вінки дівчата робили
самі з обгорток цукерок, зошитів, кіноафіш. До він‑
ків прикріплювали стрічки, рідше – фату. Поступово
традиційний вінок змінився білим восковим вінком.
Наречений був у білій сорочці, костюмі, з квіткою на
грудях. Одяг у календарних обрядах. [40–90‑і роки
ХХ ст.] У середині XX ст. збереглися цілком традицій‑
ні різдвяно-новорічні ворожіння: «Сапог там кидали
через хату чи через сарай – куди упаде халявкою, туди
будеш заміж іти». На свято Івана Купала дівчата плели
вінки й пускали їх на воду, але ставилися до цього во‑
рожіння скептично: «Він всігда за течією пливе». Там,
де не було річки, вінки несли на город і надівали на
капусту – «щоб капуста росла». Традиції щедрування
відродилися вже після здобуття Україною незалеж‑
ності. Різдвяно-новорічні обходи супроводжувалися
рядженням: хлопці перевдягалися дівчатами, одягали
вивернуті кожухи. У деяких селах на різдвяно-ново‑
річні свята з дроту та сіна хлопці виготовляли козу
(або козла), з якою бігали у вивернутих кожухах вули‑
цею – «лякали людей».

Кремінський район
с. Боровеньки

ІМ

Записала М. Маєрчик 3 червня 2002 р.
у с. Боровеньки Кремінського р‑ну Луганської обл.
від Голуб Євдокії Костянтинівни, 1911 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[Середина ХХ – початок ХХІ ст.] [Була] додільна со‑
рочка – суцільна сорочка, тіки не з хрестиками була,
лиштві були, нитками вишивалася. [Чи фарбува‑
ли нитки?] Нє, білими нитками вишивали – каза‑
ли «лиштва». Вишивали разні отакі ж фінтіклюшки.
[«Хрестиком» вишивали?] Нє. Ну, так – чи глядь, чи
як. [Може, дірочки там були?] Та нашо вони там зда‑
лися?! [Додільну сорочку шили спеціально на чорний
день?] Спеціально тільки для вмирущих, ціла он, біз
оції підтички. Та, ну, так же ж зроблена вона, ну, тіль‑
ки суцільна, біз підтички. [Хто шив ту сорочку?] Та
люба [жінка] пошиє, люба й шила. [Готовили наперед,
чи вже як померла?] Не, то як же – вперед же готови‑
ли, як тепер. [Коли починали її шити?] Ше годів у сім‑
десят було усе зготовлено. Додільна є, тіки меткальна
[сорочка]. Ну, миткаль – то вона вже государственна,
куплена, вона шита. [Хто її шив?] Сестричка. [Спеці‑
ально Вам шила додільну сорочку?] Спеціально мені
шила. [Mожете показати ту сорочку?] Якби я не го‑
товила його к смерті, може, я б вже давно вмерла, а то
заготовила ше. [Що ще одягали на покійницю, крім
додільної сорочки?] Юбку, кохту, ну шо ше, боядерку
вдягали, ну, а тепер не вдягають. [Що таке «баядер‑
ка»? Вона довгенька чи до пояса?] Коротенька, тіки
з рукавами. [Чоботи взували?] Нє, стіки я оце живу,
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с-ще Житлівка
Записала М. Маєрчик у червні 2002 р.
у с‑щі Житлівка Кремінського р‑ну Луганської обл.
від Кіяшко Марії Федотівни, 1927 р. н.

с. Макіївка
Записала М. Маєрчик у червні 2002 р.
у с. Макіївка Кремінського р‑ну Луганської обл.
від Коровайко Марії Іванівни, 1918 р. н.,
та Черенок Євдокії Петрівни, 1918 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Пер‑
ша половина ХХ ст.] [Чи вдягала наречена на весілля
додільну сорочку?] Та, тоді ше на свадьбу не одівала
додільну. Ну, набирали, шили ж з матерії. [Як шили?]
Ну, як тепер шиють, тоді таке ж шили. В кого гарна
була, а в кого і поганенька була. [Біле плаття було з фа‑
тою?] З хватою. Хвата тоді була із марлі. Тоді тюлі ше
не знали, яка вона була та тюль. А з марлі хвата була.
[...] То ж уже знімають з нівєсти хвату – покривають.
Становляться і покривають. Та свашка надіва вінок,
а дружка кепку його надіва. А тоді міняють. З молодої
вінок і хвату [знімають]. Свашка вінок надіває, а друж‑
ка кепку його надіває. [Як покривали молодих?] Ну, то
так же, ото ж тіліпають хватою, шо з молодої зняли.
Ну, у нас так, а де як, я не знаю іначе. Тоді ж міняються:
та кепку надіва, та вінок надіває. [...] Молоду запнули,
а йому оділи кепку. І вона стала молодицею і все. За‑
пнули хусткою. [Хто давав хустку?] Ну, так ті, шо по‑
кривали, в них же була. [Куди дівали віночок?] Віночок
в ікону закладали. [Кепку одягали нареченому ту саму,
що була на весіллі?] Ну, а яку ж? Та ту, шо на йому ж
була. [На кепці була якась квітка?] Аякже, обізатєльно
була ж квітка і тут було [на грудях]. [Ту квітку зніма‑
ли?] Тоді ж уже й зняли. Тоді ж вона уже не нужна, та
квітка. Одяг у поховальному обряді. [Початок ХХІ ст.]
Обмивають, наряжають [покійника]. Ну, чистеньке ж
надівають усе. Нове одівають. Чого не нове? Нове все
надівають, попідстиляють нове і вкривають новим. Усе
харашо, чисто. Ще як коли, то ото там одіяльце тонень‑
ке постелють, як кладуть ото в хаті ще так, так ото з
одіялом, з усим отим в гроб [ложать].

Ф

Е

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[ХХ – початок ХХІ ст.] [До смерті готували додільну
сорочку?] Як тоді не було совєтського [вбрання], шо не
купляли вони ніде нічого, вони таку [сорочку] і гото‑
вили. Кажда була хазяйка, вона собі готове на смерть,
оце шоб надіти їй. Тепер же бачила, і в тухлях кладуть.
А тоді босіком. Чулки надівали. Ну, обнаковенні чулки
були, і ото вони надівали їх. І босіком. Було кажуть так:
«Не нада обувати ні тапок, ні тухлів. Не нада нічого
обувати. Бо там як будеш ти переходити, тебе Господь
як буде там принімати на суд, там буде тебе пускати
по тоненькій, по тоненькій кладочки, і будеш іти, спо‑
тикнешся і впадеш, як ітимеш ти вбута. А як ітимеш
ти босіком, ти пройдеш і не впадеш. І не попадеш ти
в пекло». Ну, в общем, багато кой-чого розказували.
[Де ті панчохи брали?] А тоді в’язали сами, крючка‑
ми в’язали, на спицах в’язали. [Полотном обмотували
ноги?] Ні. Ми вже й прабабушок ховали, вже ми не об‑
мотували. [Що готували на смерть?] Посаг, придане –
мати так казала. Так і зараз кажуть. Ми у голодовку
в [19]33 году бабушку свою [ховали]. Я приходила на
кладбище, то їх поховали так, без труни, замотали в
рядюжки полотняні, те, шо ткали вони, і їх у голодовку
заховали, мою бабушку і Льончика-діда заховали.

ху хустка під бороду і назад кінцями. У молодиці з-під
хустки висіла лєнта – два кінчики. Молоді жінки очіпок
обвивали червоною лєнтою, старі – чорною. Хустки
були в’язані і куповані (платки). Хустки зав’язувались
височенько, з «стріхою». Дівчина запліталась в одну
або дві коси. Носили дівчата віночок з квіточок на
стьожці. Зимою ходили в платках. Влітку, як ішли ді‑
вчата до церкви, то в руках несли квіти. Чоботи були
сап’янові і ялові – витяжки, прішви – чорні, «красні»,
на низьких підборах з підковками. Крім чобіт носили
тут ботинки, «щеблети» на резинках, гетри, збоку на
«пугвицях». Шили взуття шевці, що були в селах і шили
по хатах за гроші. Шив чоботи швець тиждень зранку
і до вечора за 3 крб. (корова стояла 3 крб.) Ботинки і
щіблети були привозні і коштували 1,5–2 крб.

смт Красноріченське

ІМ

Записала С. Щербань у квітні, липні – серпні 1986 р.
у смт Красноріченське Кремінського р‑ну
Луганської обл.
від Задирикіної Марії Данилівни
та Чернишової Поліни Данилівни, 1914 р. н.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Сорочки жіночі шили здебільшого конопляні. Брали
плоскінь, в’язали в горстки, помокло, відсушили, бе‑
тільницею поламали, одділили велику кострицю, і на
терницю. Восени в хаті мнуть прядиво, а на дворі вже
витіпують, тоді микають мички і прядуть, тоді на вер‑
статі. Ткали одинадцяту. Як упереться, то таке біле [по‑
лотно], куди там. Сорочки шили додільні, з додільними
рукавами, а також до вуставок. Шили сорочки і до під‑
тички. На рукавах робили «фалди» («кухлики», «пух‑
лики»). Сорочок у багатьох жінки було від тридцяти до
п’ятдесяти. Вишивали сорочки біллю. Запаски чорні,
сірі рівні і в складочку з білими полотняними фартухами, вишиті по планці. Носили й спідниці в сім піл, на
спідниці внизу нашита щіточка. Спідниці були «альпа‑
гові» – чорні, зелені, «краєні». Запаски підперізували
поясами, а спідниці – поворозками. Сорочка виглядала
з‑під запаски. Спідниці ж були довгі до землі, що ніг
не видно. До спідниці одягали фартухи – полотняні,
ситцеві. Пояси були ткані та плетені крючком з черво‑
ними, зеленими китицями. Зав’язували пояси спереді.
Поверх сорочки одягали желеточки полотняні, виши‑
ті; баски з фабричної матерії з рукавами, на підкладці,
а також свитки суконні до двох вусів – сірі, коричневі.
Свитка оздоблена плисом на полі та на рукавах, без ко‑
міра, з карманчиками. Шили тут білі, чорні, коричневі
кожухи до талії і рівні з великими комірами на полочці
з «кривулькою». Старі жінки ходили в очіпках, а звер‑

с. Червонопопівка
Записали С. Щербань, М. Маєрчик та І. Кімакович
у 1986 р., у червні 2002 р. у с. Червонопопівка
Кремінського р‑ну Луганської обл.
від Рубан Степаниди Іванівни, 1906 р. н.,
Зьоми Семена Івановича, 1911 р. н.,
та Гальченко (Зьоми) Клавдії Федорівни, 1922 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Пер‑
ша половина ХХ ст.] Пряли, ткали у кожній хаті. Спо‑
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чатку плоскінь вибирали, потім матірку. Пов’язували
у горстки, поставили, і сохне на сонці. Посохне – роз‑
теляють рядна і оббивають сім’я. А тоді мочать у річці
9 день, мокне, потім вигягають, миють і сушать на бе‑
резі. Коли добре висохне, звозять додому. Тут вибива‑
ють на бетільницю, теремці вибивають від костриць.
Мичку мнуть у хаті на дошці (зимою), поки не стане
м’яка. Тріпають на дворі об «колону». Готову мичку
надівають на гребінь, розчісують гребінкою ставлять
«пряху» і прядуть. Пряли і веретеном «клочок» на ря‑
дюги, на ліжник. Із скалки змотували на мотовило у
півмітки – вісімдесят пасом. З мотовила надівали на
витушку і змотували в клубки, а з клубка на оснівни‑
цю – це основа. А на підтикання іде вал. Вал надіва‑
ється на ріжки, коли тчуть рядна, ліжники. На кужіль
пряли вовну і грубий вал.

ІМ

Ф

Е

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Сорочка жіноча була додільна або ж до підтички, рукава
були додільні, а були і до вуставок, комір з «брижжи‑
ками», вишиті. Були сорочки льонні і плоскінні. Було
сміху з тої додільної сорочки: у дворі пожар, люди
стукають у вікна, а Прохір з Прохорихою крутяться
по хаті у додільній сорочці, та з переляку ніяк з неї
не можуть вилізти. До сорочки одягався керсет до
п’ти вусів, а на спід коротенькі желетки. Запаски були
рівні, валом вписані, і рябі були. Запаску підв’язували
поясом, китицями збоку. Спідниці рясні «обложені»
плисом, внизу – «щіточка». Попередник полотняний
вишивали вірізуванням мережками, з оборками.
Карман «здоровий» носили під фартухом. Карман
обшивали «косячками», вишивали. Свити шили з
двома вусами – чорні, сіруваті, плисом «обложені»,
без коміра. Керасі – черкасинові з трьома вусами,
широко обложені плисом. Кожухи – довгі, широ‑
кі («халабудами») – білі та криті матерією з велики‑
ми комірами, «обложені» смушком. Очіпки носили
м’які під хусткою. «Сина, – каже мати синові, – ти б
мені на очіпок набрав». А він: «Ого, ноги аж із печі
висять, а їм на очіпок». «Перчові» очіпки були цуп‑
кі, їх носили і без хустки. На м’якенький ж [очіпок]
одягали хустку і зав’язували «вушками» («ріжками»).
Хустка була шовкова без «мохрів», її складали «гар‑
монією» і зав’язували «ріжками». Дівчата плели коси
в «розплети» (як драбинкою), в косу вплітали лєнту
і кісники. Заплітали і в дві коси, збоку носили «кос‑
тяні» гребішки (щетинники носили). З прикрас но‑
сили «антальрне» (янтарне), добре, гранатове намисто, хрестики, дукачі, серги, перстні. Чулки – з вовни
в’язані, голками в’язали, а крючками рукавиці плели.
Чоботи жіночі – ялові халяви, як бутилки, а головки
хромові. Були чорні, жовті на підбориках (полувисокі
і низькі), з підковками для молодих. Коти – робоче
взуття, ременні черевики. У вушко затягався моту‑
зок і прив’язувались до ноги. У них йшли на степ, їх
взували пастухи. Чоловічі чоботи – ялові витяжки,
з високими халявами та чоботи на дудках, пришивні,
блискучі з полувисокими підборами.

на лежанці, та танцює теща та й каже: «Оце тії чобо‑
ти, що зять дав, а за ції чоботи дочку взяв. Ой чоботи,
чоботи, ви мої. Чом діла ви не робите мені?». Мол так,
як дочка. Оце ж во врєм’я свадьби. Процесія ця ж іде,
свадьба, а їй же подає зять чоботи за дочку. [У чобо‑
ти щось кидали?] Кидають же десять копійок – викуп
за дочку. В один [чобіт], а в другий нічого не кладуть.
[Чи мив зять тещі ноги?] Та було. Становляться [уве‑
чері першого дня весілля], розбирають віночок, зніма‑
ють хвату. Беруть ту хвату, оце молода сидить, і тією
хватою криють. Молодий рядом сидить. Квітку зняли
з неї, і тою хватою покривають. [Кашкет з молодого
знімали?] Знімають з нього кашкет, а з неї вінок. І ці ж
дівчата, шо покривають, міняються. Ну, оце ж так: з її
сторони кашкет надіва, з його – вінок. Тоді поспівали
пісню тричі, обнімаються, целуються дівчата і міня‑
ються: тій кашкет, а тій вінок. Як нечесна [наречена] –
білими лєнтами або чорними обпутають. [Як знають,
чесна чи не чесна?] Колись же так робили: як перено‑
чує дівчина з молодим, ну, як вона є чесна – рубашку
кров’ю обмазує. А тоді показуєть же ж свекрусі. Ну, це
просто, як той казав, дико. Показують же ту рубашку
свекрусі. Це свекруха така довольна. А як тіки нема ж
цього нічого, ну, як харош молодий, так він палець собі
розріже і сорочку вимаже. Було й таке. Купали тещу,
і сорочку [зять їй наступного дня весілля] надівав. Со‑
рочку як надіва, та скіки ж сміха! Та Ви представляє‑
те, привозять вони звідтіля сорочку, тут же купають
тещу, у кориті, жартують, у воду вмочили і сорочку
надівають. Літом, зімою – ні. Сміха куча. [Вона має
вже сорочку?] Вона була вдягнута, а її розібрали, ку‑
пають же. Ну познімали все. А тоді сорочку надівають,
тоді платя – і йди, будь добра. Не гола, в чому- небудь
стоїть же жінка. Ото так. [Чи возять батьків купати?]
Купати возять на повозочці, сміються. Наділи на мене
сорочку, я в платті ж була, а тоді ж вони, вже як на‑
мокла я – натягли поверху і вже я переодіваться пішла.
Наряжаються на другий день, ідуть понакрасювані:
тюлеву повішують на себе фату, здоровило йде, гру‑
ди зробили. Одяг у поховальному обряді. [Середина
ХХ – початок ХХІ ст.] [У який одяг покійника наря‑
джали?] Убирали так, як і тепер убирають. Тепер же
кохано вбирають, а тоді шо – із соломи подушечки, хоч
з стружок, у голови, і стружки у труну, заслали полот‑
ном. А на його наділи, ну, в кого костюм, в нього, шо
там. Отако. [Сорочку додільну одягали?] На бабу оді‑
вають, а як же, без сорочки не кладуть. І на мужика ж
так само – і споднички
надівають і рубашку. [Що таке
́
«сподники»?] Як назвати вам? Трусів не було, таке як
штани, тіки ж біленьке. [Поверх ще одягають штани?]
Обізатєльно, на споднички надівають.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] Засваталась моя сестра, старша від мене
на три-чотири года. Зять у синіх штанях, матер’ял
синій – піп ни схотів вінчать в церкві. Ни прийнято
було, отакі штани з синього матер’ялу [одягати]. І ни
схотів, вигнав. [...] [Чи дарував на весіллі наречений
молодій чоботи?] Не молодій, а тещі. Вона тоді стоїть

Новоайдарський район
смт Новоайдар
Записала Л. Боса 19 вересня 2018 р.
(під час телефонної розмови)
від Божкової Ганни Костянтинівни, 1948 р. н.,
проживає у смт Новоайдар Луганської обл.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Пер‑
ша половина ХХ ст.] У нас самі жінки вирощували
коноплю, виготовляли полотно. Спочатку робили
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нитки. На станку навивали основу, ткали, отримува‑
ли полотно, відбілювали його, кроїли і шили так, як
шили їх предки. Овець завжди вирощували на нашій
території, і зараз вирощують, хто охочий. Раніше самі
їх стригли і робили вовняні нитки. В’язали [з них]
хустки, шкарпетки і рукавички.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Перша половина ХХ ст.] Зимовий одяг,
що зберігся в нашому музеї: «зіпун» і «полушубок»,
або шуба овчинна. Але це в російських селах носили.
В українських – кожухи. Є в нашому музеї верхній
одяг [вимушено переселених] лемків – гуня, валяна із
сукна.
ВЗУТТЯ [Перша половина ХХ ст.] Старе взуття у нас
практично не збереглося. На початку двадцятого сто‑
ліття жінки носили хромові чобітки, а ще були ботики коротенькі такі з плюша і зимові валянки.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [Перша половина ХХ ст.]
Шапка. Шапок-кубанок у нас в музеї немає, тут їх не
носили. Але в нашому музеї є козачі, такі, як у шоло‑
ховських козаків. Картуз. Носили картузи. Очіпок.
Жінки у нас носили очіпки вишиті або чепчики. На
жаль, вони не збереглися. У нас зберігся один єдиний
чепчик, який прикривав макушку. Він був із фестон‑
чиками. Його вдягали або під хустку або під очіпок.
Хустка. Колись жінки носили великі зимові самороб‑
ні хустки. В основному, жінки на голову одягали хуст‑
ки, і вишивали їх, типу, «решельє» – випускали візе‑
рунок трохи на лоб, тобто використовували їх замість
очіпка. Шаль. І яскраві півтораметрові тонкі кашемі‑
рові шалі з кісточками [жінки одягали]. В музейній
колекції є їх кілька штук, причому, вони зовсім різні.
Головний убір з пір’ям павича – це козача традиція.
Це не вінок, а дуже складний в одяганні жіночий голо‑
вний убір. Він складається з «кічки», «подзатиління»,
«махор», «бархатника», платка зверху і тоді зверху
приколювались пір’їни з павича і робили «твєтки».
«Твєтки» – червоні шовкові квіти, на картон наши‑
валась червона стрічка зубцями. До картону приши‑
вались зв’язані в пучечок павині пір’я. Із звичайно‑
го червоного матеріалу, часто з шовку, намотували
стрічку і прикріпляли ці пір’їни павича. І так носили
в селах Айдар, Гречішкіно, Бахмутовка, Співаковка.
В сусідній Михайлівці старі люди казали, що колись
кликали: «Гайда в Айдар дивитися на айдарських ді‑
вчат», коли ті на свята одягали павичеві пір’я. Тут є
села виключно українські, і є села, де живуть донські
козаки і руські, а їхня молодь до війни женилися тіль‑
ки у своїх селах. Українці не одружувалися з росіяна‑
ми. Але часом казали: «Я пішов в гості «к московкє»
(не до Гальки, а іменно, до «московки»). Батьків у цих
селах теж по-різному називали. В українських селах
батьків називали на «ви», а в руських було «попро‑
щє» – «ти».

Е

СОРОЧКА [Перша половина ХХ ст.] [Які характерні
особливості місцевої жіночої сорочки?] Українська
сорочка відрізняється тим, що [у ній] обов’язково
призбираний, як кажуть, забитий в пухлики комірець
під саме горло. Рукав не дуже широкий, з манжетом,
вишитий по лінії плеча. Якщо це святкова сорочка –
то вишитий по лінії плеча і по довжині рукав. Сорочка
вишита гарно, по плечу геометричний орнамент, а по
довжині рукава – рослинний. Обов’язково вишитий
манжет. До сорочки пришивалася підтичка, або підстава, як ми кажемо. Вона відпорювалася, пралася,
і таким чином сорочка служила довго. У нас в колекції
[Новоайдарського районного краєзнавчого] музею є
жіночий повсякденний і святковий костюм. Загалом,
у нас костюмів досить багато. Перші костюми, які по‑
трапили в музей, з села Колядівка – це були україн‑
ські костюми, а поселенці були із Полтавської губер‑
нії. Колір і оздоблення одягу характерне для жителів
Полтавщини. У нас є українські костюми з Колядівки,
з Марімонова хутора, з Олексіївки, з Михайлівки.

не застібається, навскіс відходить пола, три застібки
одна біля одної, ґудзиків немає, а одна пола трохи від‑
ходить навскіс. Рукав довгий, прикрашений плисом,
тут фестони і вистрочка. Вона типово полтавська.
У нас були люди з Полтави, то казали: «Це така, як у
нас у Сорочинцях». А в російських селах – їхній на‑
кидний одяг називався «малороска» – довжина дещо
нижче талії, не застібається, завужений рукав. В укра‑
їнців тут такого одягу не було. А в козачих селах був
схожий одяг, називався «кохта».

ІМ

Ф

ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Перша половина ХХ ст.] Фартух.
Фартух буденний був зеленого кольору, практично
по довжині дорівнював довжині спідниці. Колядов‑
ка, Волкодаєво, Марімонов хутор – це села, де жінки
надавали перевагу темним кольорам і носили чорні
або темно-сірі, зелені і темно-сині спідниці. Спідниця. Спідниця з розрізом зав’язувалася спереду на
шнурок. В костюмі є ще одна така деталь, як карман,
який одягали під фартух. Було таке. Я вам казала, що
колядовці носять темні спідниці? Є у нас російське
село Айдар-Миколаївка, воно відділилося від Айдара
і стало самостійним, церква там була і школа, жінки
саме цього села надавали перевагу яскравим спідни‑
цям: червоним, зеленим, голубим, у них також гарні
яскраві фартухи і сорочки. Яскраво-червоні спідниці
і зараз є в нас, і не тільки в російських селах. У клубах
старі жінки виступають в таких костюмах. Вони бе‑
режуть ці яскраво-червоні спідниці. І це дійсно було,
це не легенда: жінка побачила рельси, що розійшлися,
тоді вона зняла з себе червону спідницю і замість се‑
мафора виставила перед поїздом, таким чином попе‑
редила аварію.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ [Перша половина ХХ ст.] Керсетка. Верхній український плечовий одяг – це корсетки.
Вони позаду відрізні по талії. Якщо це святковий кос‑
тюм – то корсетки із плису, прикрашені «золотими»
і перламутровими ґудзиками. А позаду збиралися зу‑
стрічні складки, що називалися – вуса. Казали, «кер‑
сетка з вусами». І була буденна корсетка, по довжині
вона діставала до середини стегна. Юпка. А ще є у нас
в музеї юпка – дуже гарна, сатинова, з чорного сатину.
У нас тут жила кравчиня, жінка купця, Ліхачова, яка
тримала зі своїми дочками майстерню і займалася по‑
шиттям одягу. Тому у нас багато збереглося таких ре‑
чей. І особливо гарна юпка, що оброблена плисом під
полоси, вистрочка, фестони, сама на підкладці, зро‑
бленої із конопляних ниток. Юпка дуже тепла. Вона

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[Друга половина ХХ – початок ХХІ ст.] В наших краях і
зараз перед тим, як зайти на кладовище, стелять на до‑
рогу рушник або хустку білу, таку велику, яку можна
скласти вдвоє косинкою. На хрестах в’яжуть рушник
або косинку, а на відкритих воротах під час похорону
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я не бачила, щоб вішали щось. Лемки попривозили з
собою народні костюми, але тут вони їх вже не шили
тому, що для пошиву таких костюмів потрібні були
станки, які роблять плісеровку і рідину, яка закріпля‑
ла все це. Тому тут костюми «відходили тільки в зем‑
лю». Як помирала жінка – хоронили її в цьому костю‑
мі. [Одяг в обряді виряджання парубка до війська.].
Ми подаємо два елементи нематеріальної спадщини
краю. Перший – це обряд донських козаків – прово‑
ди в армію. В обрядах найчастіше використовували
також дівочу хустку. Наприклад, коли проводжали в
армію, дівчина дарувала хлопцю платочок вишитий і
чекала його. Тоді, якщо він приходив і цей платочок
зберігав, то для них він був як символ вірності. Коли
забирають хлопця в армію – дівчина дарує йому свою
хустку. Родичі збирають йому торбу, і всі жителі села
проводжають його. Доводять хлопця до П’яного дуба,
який стоїть за селом, тоді там наливають йому, як ка‑
жуть, «стременну» [чарку спиртного] (на стремена).
При цьому батько вручає йому шаблю. І далі хлопець
вже йде один, а односельці повертаються назад. Одяг
у весільному обряді. Другий зразок нематеріальної
спадщини краю – це випікання обрядових весільних
хлібів та використання обрядового печива у вигляді
взуття у весільному обряді. Є у нас українське село
Михайлівка – там на весілля печуть «лапті» [печиво,
схоже формою на взуття] і дарують їх тещі з тестем,
щоб ходили в гості. І сову [їм дають], як нагадування
про дочку. Ми цей ритуал як нематеріальну спадщину
краю зафіксували. В цьому селі ще в [19]50‑х роках пе‑
кли більше 20‑ти найменувань різних хлібів, які вози‑
ли на виставки і фестивалі: і коровай, і лежень, і кла‑
день, і обмотані тістом вишневі гілочки, в тому числі
й ці весільні лапті та сови. В деяких селах на весіллі
невістка дарує сорочки. У лемків весільний одяг був –
святковий народний костюм. А після війни вони в
клубах виступали в цих костюмах, яскравих і гарних.
Зовсім відрізнялися від наших слобожанських. У нас
в музеї зберігся костюм святковий, що виготовлений
у 1906 році: спідниця «кабат», нижня спідниця, тому
що кофта в них коротка, і спідниця з «коклюшними
мереживами», зверху запаска і корсетка, а ще навіть і
пацьорки нам віддали. У них були мереживні комірці.
Сорочки лляні, теж короткі, рукав і комірець були пе‑
реважно шовкові. Вишивка лемків незвичайна, зовсім
не така, як у нас. Корсетка – коротка до талії і пелюст‑
ки, які накладаються один на другий. На спідниці, те
що заходить під фартух, воно не плісероване, нашите
в кілька рядів, при чому – десь ви строчка. А стрічки
на фартусі і на юпці пришиті вручну – так у них було
заведено. Таким чином, у нас є один костюм святко‑
вий – весільний. У нас все це зафіксовано, зафотогра‑
фовано, чиї це були костюми. Лемків у нас ціла діаспо‑
ра, Їх насильно переселили сім’ями в 1945 році.

спідницю поясом?] Спідницю нічим не прив’язували,
пряму юбку одівали і все. [У церкву жінки не підпері‑
зувались?] Нє. [Як спідниця трималася?] Вона [не] па‑
датиме, вона ж на пувиці. А ранше, знаєш, не на пуви‑
ці, а це ж тоді збоку то ж ширіночка, і ті пришивають
поворозки дві, і так вона тоді зав’язує назаді. [З якого
матеріалу спідниці робили?] Та з матерії. Ну, тоді ж
ранше було менш матерії. Альпага – це ж хароша, ну,
шерсть була.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] Кажуть: «Світилка маленька, головка
гладенька – стрічі косицями, вони копицями». Отак
було приспівували. А я кажу: «Брешети раки, як со‑
баки, мене мати виряжала, покупала, почесала і косу
заплела, і сорочку білу наділа, і плаття і все, а все бре‑
шете». [...] Це як в неділю, я кажу, поки ж садовлять за
стіл же, і там же моститься молодий украсти молоду,
та сідає на плаття. Я витягну плаття з-під нього, шоб
не вкрав. Одяг у поховальному обряді. [ХХ – початок
ХХІ ст.] [Як наряджали покійників?] Ну, була біленька
рубашечка, надінуть, ну брюки чорненькі, не так, як
зараз. Ну канєшно, тоді ж не таке було. Його ж не до‑
станеш було. [Сорочку вишиту одягали?] Ні, ну, в кого
яка є. І вишиті надівали, і невишиті надівали, тіки білу.
[Поверх сорочки що одягали?] Ничого. Шо тоді було!
[Може, куфайку?] Та, Боже сохрани, кухвайку нє!!! Це
зараз костюми одівають. А тоді нє. Немає костюма –
не вдінуть, а є – надінуть. [Узимку одягали свитку на
покійника?] Нє, на покійника нє, нє. А так одівали,
йдуть на похорони. [Чоловіку-небіжчику на голову
щось одягали?] Нє, нічого. Ні зараз, ні тоді. [Жінці що
одягали на голову?] Ну, а жінка – платок чорний, єслі
є там в неї плаття чорне. [Сорочку одягали додільну?]
Додільна. Раньше вишивали для смерти, таку сорочку
надівали. Це вишиває кажда для смерти: «Шоб наділи
мені цю сорочку, як я вмру». І зараз, і тоді. [Яка це со‑
рочка?] Ну, ранше тільки полотняна. [...] [Що одягали
поверх додільної сорочки?] Ну, шо ще – кохту, юбку
тоді надівали. [Яку кофту?] Ну, кохту, хто яку пошиє,
чи в таку полосочку білу, єсть в цвіточки. [З чого вона
зроблена?] Ну, з чого – із ситцю. [Кофта була з рука‑
вами чи без рукавів?] Да, з рукавами. [...] [Намисто
покійниці одягали?] Хто носив намисто, тому надіва‑
ли. [А сережки?] Нє, сережки знімали. [Чому?] А хто
й зна. Знімали. Всякі знімали, які ни є, а знімали. [...]
[Покійника накривають?] Обізатєльно. [Чим?] А там
же в його єсть покривало й тюль – ним накривають.
[...] [Як померла жінка, то її чоловік якийсь траурний
одяг носив?] Нє, нє. [А жінка, якщо помер її чоловік?]
Чорний платочок носить та й усе. [Чи довго носить?]
Год. Я носила год – хазяїн умер, то я год носила.
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с. Новоохтирка
Записали М. Маєрчик та О. Остапенко в червні 2002 р.
у с. Новоохтирка Новоайдарського р‑ну Луганської обл.
від Кошуби Олександра, Солодки Валентини
та Шевченкової (Горобинської) Віри Василівни, 1919 р. н.,
родом із с. Смолянинове Новоайдарського р‑ну
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] [Що одягали
жінки поверх сорочки?] Да наверх кохту надівали.
[Кофта була з рукавами?] З рукавами. [Чи підв’язували

Новопсковський район
с. Кам’янка
Записав О. Васянович 21 вересня 2007 р.
у с. Кам’янка Новопсковського р‑ну Луганської обл.
від Плис Наталі Григорівни
та Колєснік Євдокії Лазарівни, 1918 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Пер‑
ша половина ХХ ст.] Пряли коноплі, вовну. Зібрали
коноплі – мочили у річці, воно покисло скільки там,
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тоді витягли його, посушили. Була така ломушка, на‑
чали його ламать, тріпать його, тоді мняли ногами,
а тоді микать – мички робить і прясти. Для цього
була прядка і гребінь. Напряли ниток, а тоді снували.
Оснівниця така була. Тоді верстать вставляли, нави‑
вали ці нитки і начинали ткать. Білили вже полотно.
Усе шили, сорочки шили і мужчинам ото ж кальсони і
сорочки. Усе із полотна робили.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ [20–30‑ті роки ХХ ст.] Запаска. За‑
паски були чорні, збирали у складочки. Спідниця.
Спідниці («шарафани») – рясні з рясними оборками
і прості. Була і плисом виложена на четверть від низу.
Спідниці – «альпагові», «кашемірові» тощо. Фартух.
Запонка – на будень полотняна, а на празник кашемі‑
рові, на поворозках. Справа пришитий карман – пла‑
точок кладуть тощо. Носили карман (ладунку) на по‑
ясі поверх запонки. Носили і під запонкою, і на самій
спідниці, посередині. Ладунка вистрочувалась. Пояс.
Пояс довгий вовняний, плетений крючком, а також
паличками. Червоний, чорний, білий з «мухрами»
[пояс був]. Його разів три кругом себе обперізують і
ззаду зав’язують.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Жі‑
ночки сорочки вишивали на рукавах, на подолках.
Сорочка була довга. Виглядала з-під плаття чи спід‑
ниці. Спідниця у нас називалася шарафан. Шарафан
шили з прядива. Більше усе шили з полотна і виши‑
вали. Шарафан красили бузиною – буде синій колір.
Фартухи шили з полотна і вишивали. Одружена жін‑
ка ходила у чепчику. У мужскій сорочці вишивали ко‑
мір, манижку. Мужську сорочку носили поверх шта‑
нів. Обувалися у черевики і чоботи, які шили із кожі,
шо самі робили. Ото у такому ходили. У лаптях не хо‑
дили. Це у кацапів ходять у лаптях. [...] От моя бабуся
одяг сама шила. Він більше схожий на козацький. От
така кофтинка – складочки, складочки. Разочок на‑
миста обов’язково носила і не знімала. Спідниця – у
складочки і смужка нашита (така лєнта). І фартушок,
обов’язково фартушок [носила]. Хустку пов’язувала.
Казали: великі платки пов’язували, як куди ішли,
збиралися. Дуже схоже так, як у фільмі «Тихий Дон».
Сорочки-вишиванки у бабусі не було, а от рушники –
обов’язково. Мама вишивала, тітка вишивала, в осно‑
вному, рушники, подушки. Бабуся наша – Маршева
Пелагія Іванівна 1910 р. н.

ширині полотна, рукав – уподовж. Рукав до вуставки
пришивали «тухликами» («брижжами», «зборами»)
в один ряд. Шви змережувались. Вуставка примере‑
жувалась. Мережка між вуставкою і рукавом часто
шилась з «купочками», «пампушками». Вишивали со‑
рочки давніше вирізуванням, «в гладь», («настилан‑
ці»), пізніше – хрестом. Кольори: вирізування – білим
по білому і настилювання також; «в гладь» і самим
червоним; тут орнаменти геометричні; хрестом – ко‑
льори червоний, синій, чорний – орнаменти рослинні
геометризовані. Рукав вишивали «хмільовим» [орна‑
ментом] уподовж. На вуставці – поперечний орна‑
мент, а на рукаві орнамент «півтярки». Рукави більше
з «чухлами». Вузенький комір збирався «брижжами»,
подекуди вишивався. На підтичці [була] мережка –
ретязьок та «кривулька», «свиняча доріжка», вишита
хрестом. Вишивали самою мережкою, вирізуванням.

с. Макартетине

ІМ

Записали С. Щербань та О. Доля в липні 1988 р.
у с. Макартетине Новопсковського р‑ну Луганської обл.
від Шульги Дарки Романівни, 1906 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Обробка шкіри. [20–30‑ті роки
ХХ ст.] У селі Литвинівка [Новопсковського р‑ну] і
скрізь по селах були чинбарі, які самі чинили й шили
кожухи. Намочують смухи, перед цим знімають ско‑
бою [зі шкіри] пліву, виколочують у воді, тоді роблять
квас з житнього борошна, квас солоний, і закладають
смухи у рів з цим квасом; мішали, потім витягали че‑
рез деякий час і прали на річці. Стекли – везуть до‑
дому. Тут січуть дуб і в печі варять, тоді простеляють
смухи, хлюпають теплим дубом і мнуть. Полили і пе‑
рекладають смухи дрібним намоченим дубом – про‑
дубляються. Тоді ще раз, тоді струшують і чіпляють
смух на ключ і мнуть, тоді знову мнуть у білій крейді,
витирають, а тоді жовтять жовтою глиною. У чин‑
барів були – шаплик великий, верстак – розчепити
смух, скафа – дерев’яна ручка і коса – скоблити смухи.
Дришпок – вовну розчісувати, ключ на якому мнуть
смухи. Горшки великі – варити дуб.
СОРОЧКА [20–30‑ті роки ХХ ст.] Сорочки жіночі по‑
лотняні плоскінні, лляні, або наполовину з льону та
коноплі. Плоскінна і лляна мичка разом прялись, тон‑
ко пряли – десятка, одинадцятка. Сорочки були су‑
цільні і «до піттячки» чи «піттьочкі», як буденні так
і празникові. Верх сорочки («станок») часто доточу‑
вали матірним. Рукава були суцільні і з вуставками
(останні – більше). Вуставки були і по довжині, і по

ОДЯГ НАГРУДНИЙ [20–30‑ті роки ХХ ст.] Керсетки до
оборочки [жінки носили] – плисові, прості. Кохта
плисова, широка, щоб і дитину прикутати.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Перша половина ХХ ст.] Свита. Сви‑
та – «пальто» [називалась]. [Свита була] суконна біла
з «полукруглим» коміром, плисом виложена. Рукава –
з «закаврашами», також плисом обложені. Кожух.
Кожух жіночий [шили] широкий, з стоячим коміром,
на полі вистрочено і виложено шнурочками, рядів у
п’ять. Кожухи жовтого кольору, бо жовтою глиною їх
обробляли. Кожухи жіночі були без затібок. Куцина.
Куцина з овечого сукна «до вусів» – чорна, сіра. Кірас.
Кірас – чорний, плисовий, рясненький («до вусиків»),
оздоблений «бухтою». Нашивка – кривульчаста сму‑
жечка («дудочкою»), без кишеньок, з гудзиками, га‑
пличками. Гейша. Гейша ввійшла в моду тоді, як ку‑
цина вийшла із моди. Були гейші суконні і плисові з
вистрочкою, застібались набік.
ВЗУТТЯ [20–30‑ті роки ХХ ст.] Чоботи. Чоботи – витяжки, пришви – чорні ялові на щодень. На празни‑
ки, до церкви ходити –хромові червоні, чорні на висо‑
ких підборах. Носки – одягали більше суконні (самі й
плели) – чорні, білі, особливо до тухлів, черевичків.
ГОЛОВНІ УБОРИ [20–30‑ті роки. ХХ ст.] Очіпки –
м’якенькі і на ваті, були очіпки із золоті. Платки – на‑
кидні підшалники, шалі. Шалі одягали одним краєм.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [20–30‑ті роки ХХ ст.] Як їдуть
косити, то мати і тьотка Васька наряжені – білі хус‑
тини «додиком», сорочка біла полотняна, шарахван
(спідниця), підперезана поясом китицями наперед; на
ноги постоли з прядива плетені (на босу), щоб стерня
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не колола; разок-два намиста на шиї, хрестик. Грома‑
дили і в’язали більше у самих сорочках, підперезані
поясами назад. Увечері ідуть на ставок, купаються,
жартують. Жінки у сорочках купаються, окремо від
чоловіків, перегукуються. Чоловіки купались у під‑
штаниках і голі. Купались, щоб не видно було.

с. Можняківка
Записала Н. Каплун 2012 р. у с. Можняківка
Новопсковського р‑ну Луганської обл.
від Маняхи Ф. П., 1930 р. н.,
Роменської Валентини Семенівни, 1943 р. н.,
та Каплун Віри Дмитрівни, 1942 р. н.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ
ОДЯГУ Виготовлення
тканини.
[ХХ ст.] У с. Можняківка, як і скрізь по Україні, виго‑
товляли домоткане полотно, шили з нього одяг, виго‑
товляли рушники. На цій території рослинне волокно
отримували лише з коноплі, яку називали «прядиво».
Восени стеблини цих рослин висмикували з коренем,
в’язали у невеликі пучки й мочили в Айдарі. «Мотуз‑
ками прив’язували до великих колів. Діти, які купа‑
лися у річці, іноді витягували коли, тоді все упливало
по річці. Потім вибирали пучки з води, полоскали,
сушили, у тертушці били, тіпали, вибивали кострицю
між двома дошками, терли прядиво об каменюку. По‑
тім прядиво встромляли на гребінь та чесали. Зчесане
волокно скручували й отримували «мички». «Мичку»
знову насаджували на гребінь й лише тоді пряли на
прядці». Опитування населення дозволило встанови‑
ти кінцевий термін побутування домотканого одягу
на селі – це середина 1950‑х. Проте первинною об‑
робкою рослинного волокна та вовни займалися ще
кілька десятиріч: у 1950–60‑ті товсті конопляні нит‑
ки йшли на виготовлення ліжників (тканих ковдр),
у 1970‑ті конопляна нитка застосовувалась для виго‑
товлення доріжок. У доріжках конопляні нитки були
основою, а у якості піткання виступали або фарбовані
нитки, які пряли з вати старих фуфайок, або так звана
«дранка» – стрічки, нарізані зі старого одягу. У родині
Роменських до 1970‑го року з конопляної нитки ви‑
готовляли мотузки, а у родині Цуканових до кінця
1990‑х пряли вовняну нитку за допомогою традицій‑
ної прядки. «У 90‑ті дід до дерев’яної прядки електро‑
моторчик приладив, прясти стало ще зручніше, бо не
треба було на педаль жати». Виготовлена у такий спо‑
сіб вовняна нитка застосовувалася для в’язання.

на манжеті; геометричні розетки між двома смуга‑
ми хрестоподібних фігур на плечовій вставці, фіто‑
морфне зображення у вигляді геометризованої гілки
з квітками, між якими симетрично розташоване сти‑
лізоване зображення листя (яке нагадує поширений у
писанкарстві візерунок «колоски») на рукаві, та гео‑
метрична гірлянда на манжеті. Також у Можняківці
було знайдено деталі двох сорочок першої половини
ХХ століття: рукав від однієї сорочки й деталі (стан
та два рукави) від іншої. Рукав був виготовлений з до‑
мотканого полотна, верхня частина його також була
оформлена «пухликами». Рукав прикрашений візе‑
рунком, вишитим хрестиком у червоно-чорній кольо‑
ровій гамі (вертикальна гірлянда зі стилізованими зо‑
браженнями троянд та лілій). Під час експедиції були
також виявлені стан та рукави додільної лляної со‑
рочки. Ця сорочка побутувала у селі Паньківка Біло‑
куракинського району. Край подолу та опліччя сороч‑
ки були оформлені монохромною вишивкою (білими
нитками), у техніках вирізування та настилування.
Подол прикрашений восьмипелюстковими розетка‑
ми та косими хрестами, розташованими між двома
декоративними смугами. Опліччя сорочки оформ‑
лене ромбічним орнаментом – великими ромбами,
у які вписані менші ромби з видовженими сторонами,
з «солов’їними вічками» між кінцями. Викликає увагу
відрізна жіноча сорочка, виготовлена з домотканого
полотна, яка, вірогідно, була перешита з чоловічої.
Верхня частина сорочки має дуже характерні для
крою чоловічої сорочки риси (бокові вставки, оформ‑
лення горловини планкою). Крім того, підтичка при‑
шита не по долевій нитці, а по пітканню. Цей виріб
датується серединою 1930-х років – часом, коли умови
життя на селі були дуже скрутні, й не було можливості
дотримуватися традиційного крою. На цей ж вказує й
повна відсутність вишивки.

СОРОЧКА [Перша половина ХХ ст.] Виявлені сорочки
майже усі виготовлені у традиції кінця ХІХ – почат‑
ку ХХ століть з домотканого полотна, традиційного
крою. Представлені й короткі (стан) сорочки, й довгі
(додільні). Короткі сорочки шилися з пишним рука‑
вом та мали плечові вставки, вшиті по основі. Верхня
частина рукава оформлялася зборами – «пухликами»
(традиційним українським видом оформлення соро‑
чок), горловина густо призбиралася, край рукава та‑
кож мав густі збори та оформлявся манжетом. Рукав
поєднувався зі станом декоративним швом. Сорочки
традиційно прикрашалися вишивкою-хрестиком у
червоно-чорній/синій кольоровій гамі. Орнаменталь‑
ні композиції виявлених сорочок: ряд поліхромної
мережки та гірлянда з троянд на плечовій вставці,
букети з троянд, вишиті на рукаві, гірлянда з троянд

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] Традиційна весільна обрядовість у
дещо модернізованому та спрощеному вигляді по‑
бутувала у Можняківці у післявоєнний період та
50‑ті роки ХХ століття. Одяг нареченої обов’язково
складався з широкої вишитої сорочки, чорної спідни‑
ці, віночка з різнокольорових штучних квітів з чотир‑
ма червоними стрічками (більш багаті прив’язували
більше стрічок, але вважалося, що стрічок повинно
бути не менше ніж чотири). Наречену накривали тю‑
лем або марлею (залежно від статків), закриваючи
обличчя. Зверху вдягався вінок зі стрічками. За тиж‑
день до весілля рідні нареченої (хрещені батьки, тіт‑
ки) везли до дому нареченого посаг: ліжко та скриню
(у якій повинні були бути відділення для грошей, на‑
миста). У скрині зазвичай лежали рушники, ліжники,
постільна білизна. До початку ХХ століття зберігалась
традиція церковного вінчання, під час якого молоді
стояли на рушнику. За звичаєм, і нині під час реєстра‑
ції шлюбу молоді стають на рушник. У родині Баци‑
них був виявлений кролевецький рушник, який впро‑
довж усього ХХ століття використовувався як весіль‑
ний – на ньому вінчалися і нині реєструють шлюб усі
члени цієї родини вже понад сто років. У Можняківці
була зафіксована інформація про те, що у 1950‑ті роки
весільні рушники вишивали різнокольоровими нит‑
ками (муліне): «щоб життя молодих щасливим було».
У цей час не виготовляли рушники у традиційних ко‑
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льорах – червоному та чорному. Особливо уникали
використання у вишивці весільного рушника чорного
кольору. Під час прибуття весільного поїзду молодо‑
го наречена повинна була сховатися в сусідів. Молоду
розшукували старший дружко та бояри. Знайдену на‑
речену приводив до столу дружко, тримаючись за хус‑
тинку чи рушничок. Місце біля молодої обов’язково
викуповували, після чого саджали молодого за стіл.
Після викупу місця зазвичай починалися дари.
У 1950‑ті роки дарували по два-три рублі, два метри
ситцю тощо. Виявлений у селі Можняківка весільний
обряд загалом свідчить про збереження головних рис
традиційного слобожанського весілля.

с. Писарівка
Записала О. Сухорада 24 червня 2018 р.
у с. Писарівка Новопсковського р‑ну Луганської обл.
від Чижикової (Думанової) Марії Сергіївни, 1933 р. н.,
родом із с. Лисогорівка Новопсковського р‑ну
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ Виготовлення тканини. [Середина ХХ ст.] Шили із полотна одяг. Бабуш‑
ка ткала полотно, і другі всі, не тільки бабушка. Моя
мама народилася у [тисяча] дев’ятсот восьмому році –
і тоже ткала полотно. Ну, мама вже не у полотняному
ходила, она більше простині шила з полотна, частіше.
А мама вже ходила одіта у ситцевому. [Як виготовля‑
ли раніше полотно?] Вирощували коноплю. У каж‑
дому дворі на городі була велика кількість коноплі.
Спочатку вибирали чоловічі рослинки, они считалися
набагато кращі, набагато краще полотно з них, прямо,
тоненьке і м’якеньке. Називалася «плоскінь». А потім,
як поспіє насіння коноплі, тоді вибирали і коноплю,
молотили, насіння собирали. А те обмолочене замочу‑
вали у річці або у озері. Убивали чотирі кілки великі,
а тоді клали між кілками снопики коноплі, а тоді ці
снопики придавлювали ґрунтом або каменем. І вони
мочилися в озері довго. А тоді, як вони вимокнуть,
їх просушували і тіпали. Такі тіпальниці були. Такий
простір між двома палками, і в цей простір проходила
друга така обтесана гарно палка. А там та палка була
на такому завісові. І отак, в той отвір раз-раз, раз-раз –
і костриця вся опадала. Костриця – ну, таке, стебло,
стебло. А там камбій такий був, тверденька така, до‑
вга-довга, нитки такі довгі, тверденькі. Вони не нитки,
а такі су́дини ті, по яких ішли поживні речовини. Ото
обтіпували їх. І получалося таке [волокно] уже без ко‑
стриці. А тоді вже тіпане м’яли. І ми з братом м’яли
і бабушка ногами. Ногами мнемо-мнемо, і обсипаєця,
все-все обсипаєця. І залишаюця дуже гарні такі довгідовгі [волокна], яке завдовжки було прядиво, конопля
яка заввишки була. Тоді їх на гребінь чіпляли і гребін‑
кою чесали, а тоді пряли. Таке воно шовковисте, таке
гарне, довге! І його пряли. Я прясти не вміла. Мама
сидить, пряде, а я була манєнька, а мені так хотілося
попрясти. Мама піде справляться по господарству,
а я – раз, і за прядку. Як замотаю його, як закрутю, як
нароблю там шкоди. Мама мене не лаяла, тіки стро‑
генько скаже: «Ти шо, вже пряла?». А отож із скалок
змотували ту пряжу – нитки, нитки, самі настоящі
нитки. Ну, не такі, як катушані – товстішенькі. Ну,
мама гарно моя, тоненько пряла. Змотували у клубки,
а тоді із тих клубків на ткацькому верстаті ткали по‑
лотно гарне. І в нас був верстат тоже. Ну, мама сама не

ткала, а приходила там друга жінка і гарно ткала. А те
полотно накручувалося на такий вал. А тоді його од‑
білювали довго. Робили щьолок із золи. Золу намочу‑
вали, тоді цідили золу. У жлукта (такі були діжки ве‑
ликі) те полотно [ставили] і замочували витяжкою із
золи. Оно мокло там скіки, тоді його прополіскували.
Частіше возили повозочками
́ на річку. Там його про‑
поліскували і сушили. А воно якось приходилося так
частіше, шо зімою, бо влітку ніколи були його ткати.
А ткали зімою. Тому і полоскали в ополонках на річці,
на морозі виморожували полотно. Забор такий, може,
метрів двадцять, і там було отак розвішано такий же
кусок полотна – метрів двадцять. Ой, считалася та
господиня найкраща, в якої найбільше полотно. Ото
полотно і тиждень, і два висить на заборі, метрів двад‑
цять – ніхто не крав. Обробка шкіри. Із чого шили
[взуття] – зараз розкажу. Тоді у кожній родині було
багато худоби. Ну, як, було в кой-кого дві корови, ну,
а більше – одна корова була, і було теля, і був не́тель.
Шкури треба було оддавати, здавати державі. За це
дуже карали, хто не здавав. Ну, все рівно, ховали, за‑
різали тайно, різали тайно скотину, худобину тайно
різали. Шкуру вичиняли. Чим її вичиняли – я не знаю.
Ну, знаю, шо, може, як вона вже вичинета була, кис‑
лим якимсь дуже її там мазали, отак на її накладали
кисле. Бабушка такий робила із муки розчин. Ну, воно
не розчин, а густе таке, кисле-кисле, як із сирівцю. На‑
кладали на ті [шкури]. А більше так не пам’ятаю. Ну, ті
шкури вичинювали. А вичинювать було дуже опасно,
бо за те карали, шо не здавали шкури державі, ховали‑
ся. І ті шкури як вичинять, тоді їх скоблили таким [ін‑
струментом], як коса. Прив’язували шкуру до сволока
вирьовкою кріпкою, і скоблили, скоблили-скоблили
її. І она становилася м’якішенькою, м’якішенькою, не
такою грубою. А тоді чи, може, красили, чи шо. Ну,
я пам’ятаю, шо дєдушкин друг Мішутка, прєдсєдатєль
сільсовєта, присланий з Ярославля, усе казав: «Хром‑
пік, хромпік... От, нужно обработать хромпіком».
А так не знаю, шо це за хромпік, ну, пам’ятаю, шо це
він казав. Обробляли чимсь, красили і шили взуття.

СОРОЧКА [Середина ХХ ст.] [Натільна жіноча одежа]
складалася із полотняної вишитої сорочки. Cорочки
полотняні і наніч надівали. [Яка сорочка була за фор‑
мою?] Кохта [тобто коротка сорочка без підтички].
Рукава
́ були чуть дальше льоктя. У всих такі були ру‑
кава. Довгих рукавів не було – мішали робить. [Ман‑
жети були?] Нє, не було. Свободні отакі [рукави].
Застібалася кохта у каждої женщини спереду, отут
застібалася. Удобна. І отакі рукава [до ліктя], шоб не
мішали робить, і не пекло сонце, на степу не пеклася
шкіра од коротких рукавів. У всих були отакі рукава.
[Який був комір?] А отакий точно, як тепер, дивися,
воротничок ушивали. І отак точно. Це і давно-давно
так. Як я і манєнька була, так так було. [Які сорочки
були в чоловіків?] Ну, в кой-кого була полотняна, хто
постарше. Часто сорочка на дєдушці була полотняна.
А [хто] помолодше – вже не було полотняних, а були
сатинові. Якісь такі – блискученька така була ткани‑
на. А у бабів були ситцеві легенькі кохти, а в мужи‑
ків – сатинові сорочки. Часто застібалися отут збоку.
[Як косоворотка?] Косоворотка. Отак збоку часто за‑
стібалися вони. [Чи відрізнялася сорочка заміжньої
жінки від сорочки дівчини?] Ой, відрізнялася, канєш‑
но! Дівчину старалися дуже гарно одягти, дівчині усе
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лучше було. Ну, а як одрізнялася – вишиванки були в
молодих дівчат. А старі – вони вже в вишиванках не
ходили. Ну, в якої були давньошні вишиванки – в тих
були. А так уже собі вони вишиванки не вишивали,
а своїм дочкам вишивали. Тоді тоже мода була на ви‑
шивку. Чуть пізніше, як я вже ходила, може, в дру‑
гий або в третій клас, таким дівчаткам-підросточкам
мами вишивали кохти вишиті, такі, як і тепер виши‑
ванки. [Що вишивали?] А якісь квітки. Квітки, а між
квітками петушки якісь. Вишивали не гладдю, а хрестеком, хрестеком вишивали. [Де нитки брали?] Заполоч продавалася. Не муліне таке, як тепер, а заполоч.
Це кольорові нитки, тіки значно товщі од муліне, тов‑
стенькі. Ну, вони, прімєрно, такі були, як ото бабушка
пряла на полотно, такі були завтовшки. Ну, куповані,
люди самі їх не красили. А купували пучечки – запо‑
лоч казали. [Де орнамент був розташований на сороч‑
ці?] А на рукавах, на грудях, комір оздоблювали. Оце,
в основному, так. І кохточка убиралася в юбочку, уни‑
зу не було квіток, і не було орнаменту. Ну, моїй мамі
було десь тридцять два годи, ни стара ж вона була, так
вона ходила – ситцева кохта. Сами шили кохти, були
швеї у селі.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Середина ХХ ст.] Фартух. Обов’яз
ково носили хвартух, а під хвартухом була ладу́нка.
Ладунка, я добре пам’ятаю, була у моєї бабушки. Ла‑
дунка – це кругла, вишита, у кілька рядів тканини
[пришивна кишеня]. І моя бабушка завжди туда клала
пряники – сама уміла пекти дуже добрі пряники. Дє‑
душка мій держав пасіку – це були такі медяники. І ба‑
бушка пригощала дуже часто, коли виганяли корову до
череди, других односельців. Запаска. І у бабушки була
запаска. А тільки не пам’ятаю, чи ладунка була при‑
шита до запаски, чи запаска сама собою була. Запас‑
ка – це такий довгий-довгий, вроді, як шарф шерстя‑
ний. І ним підперезувалися. Так ходила моя бабушка.
Ну, у моєї мами вже ладунки не було і запаски не було.
Такого вже в мами не було. А хфартух – обов’язково
був. Молоді ходили в хвартухах. Спідниця. Дуже час‑
то юбочки були красненькі – з красненького ситцю
юбочки. І це був дуже гарний, нарядний одяг для ді‑
вчаток. Зверху [на сорочку одягався] шарахван (це у
зборочку юбка, широка-широка). Штани. Дєдушка
ходив у штанях. Ну, то обикновенні брюки. [Хто їх
шив?] А мужик шив. У нас була машинка «Зінгер» –
така була машинка, шо брала і товсте [полотно]. І шив
кишківський мужик кривий. Його брали у хату, брали
в родину, може, на тиждень, а може, і більше, і він об‑
шивав. Шив для всієї родини, а може, і для родичів.
Шив брюки. [...] Зверху [на плечі] надівали жулетку.
Жулетка була теж дуже гарно оздоблена. І у жулетці
[дідусь теж ходив].

називали. Влітку босяком ходили. І на степ полоть
босяком ходили, і кругом босяком. Даже дівчата на
вулицю влітку ходили босяком, а крейдою нама‑
льовували, вроді, як тухфельки́ такі, і вроді, як за‑
щібаєця. Намалює крейдою і йде на вулицю. Ногу
крейдою намалює, обмалює, а вони біліють ноччю –
вроді, як в білому взутті. А на самом дєлі – босяком.
І танцювали на вулиці босяком. Чоботи. Частіше
ходили дорослі мужики-роботяги у чобатах. Я но‑
сила [теж] ті чобати – такі грубі, такі грубі. Само‑
чинка груба. Нада ж було в чомусь ходити. [Високі
чоботи були чи ні?] А обикновенні чобати, не високі,
такі – нижче коліна. [З шнурівкою чи без шнурівки?]
Нє, без шнуровки. [Чи були кольорові чоботи?] Нє,
не було. Усе було чорно-сіре. [Чоботи суцільні були
чи з кількох частин зшивалися?] Суцільні були. Не
було ніяких розрізів там. [Чим відрізнялися жіночі
чоботи від чоловічих?] Жіночі чобітки – на каблуч‑
ку, не на високому шили. Відрізнялися від чоловічих
елегантністю. Халяви [чобіт] були зшиті, [їхня висо‑
та –] трошки нижче коліна. Ходили зімою в чобатах.
Черевики. А як уже в чобатах важко й жарко – хо‑
дили у черевиках. Шили черевики. [Які вони були?]
Черевики – такі, ну, як тепер кімнатні тапки, отакі,
тіки глибшенькі, може. Отакі були. [Який був колір
черевиків?] Та такий сірий, темно-сірий. [Якої ви‑
соти мали каблуки?] Ну, як тобі скажу, сантиметрів
скіки. У жінок отакі каблучки. Скіки це сантиметрів,
глянь? [Чотири.] Мабуть, більше. Може, шість. [Як
називалася задня частина черевиків, де п’ята?] За‑
дник. [Як називалася друга підошва, яку підбива‑
ли, коли стара зносилася?] «Підметок», «підметок».
[Що вкладали всередину взуття, щоб ногу не души‑
ло?] Ву́стілки були, вустілки. Бурки. Зімою частіше
ходили – бурки шили. Це у каждій сім’ї бурки були.
[Мандрівний майстер, що проживав у домі замовни‑
ка,] бурки шив. Бурки які – це такий верх із ткани‑
ни, а тоді клали там овечу шерсть, посередині клали,
а тоді накривали другою тканиною отак. Перша гру‑
біша, а та, шо всередині, – та м’якіша. Викройки такі
були. А тоді прошивалися отак, багато разів проши‑
валися бурки, зшивалися, виверталися і получалися
такі. Це як чобіт, тіки прошите з тканини, м’якеньке.
Чуні. І на них надівали чуні. Ті чуні кой-коли сами
робили із скатів, із машинного ската. А то й купу‑
вали – продавали галоші такі. А я не знаю, галоші,
може, не називали чунями. Може, чуні – це були ті,
шо сами робили із скатів, склеювали із скатів. І ото
в них ходили. І в чобатах ходили, ну, канєшно, це де
були хазаяни. А де сама мати із дітьми – дуже трудно
було. Онучі. Зімою онучі обов’язково були. Онучі –
всяке таке, яке вийшло із потребу, одежа яка вийшла,
ото й робили з неї онучі. Діти часто ходили у школу –
обмотана нога [тим] тряпйом. І по снігу раз-раз-раз,
кому недалеко, прибіг, сів за парту і седить. У мене
був батько – я ходила у чобатах. А сиділа із хлоп‑
чиком, Ваня Ткаченко – було п’ятеро дітей у матері.
Ваня ходив – обмотані ноги тряпками. І він ото при‑
біжить і седить. Учився на самі п’ятьорки, учився і
вивчився, став інженером, робив тут. Іван Андрійо‑
вич інженером у сільхозтехніці робив, він давно вже
на пєнції. Так ото було дуже трудно жити. А багато
діток вообщє в школу не ходило, кому далеко ходить
у школу було. А хто близенько – то такі, неімущі –
ті ходили, тряпйом обмотане. Шкарпетки. А вес‑

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Середина ХХ ст.] Кожух. [Мандрів‑
ний майстер, що проживав у домі замовника,] кожу‑
хи шив. І ото живе він, може, й місяць у нас, бо в нас
машинка була «Зінгер» (вона брала все). І пообшиває
усих родичів. І малим шили кожушки, моїм двоюрід‑
ним [братам]. Батько вмер їхній, дєдущин брат, а два
хлопчика манєнькі осталися. А дєдушка: «Пошию
Вані та Толі кожушки». Пошиє [майстер] їм кожуш‑
ки – і ходять ці два хлопчики, ще манєнькі були.
ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Обув, в основному, ви‑
готовляли сами. [Як називали обув?] Взуття – так і
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ною – іще плели із шерсті такі носки, і в них ходили.
І зимою ходили у носках шерстяних. Ну, то жінки
ходили. А мужики – онучі [намотували]. [З якого ма‑
теріалу їх виготовляли?] Кажда пошті сім’я держала
овечки, і із шерсті овечок пряли нитки. Пряжу пряли
і в’язали. [В’язали панчохи з вовняних ниток?] «Чулки» називали. [Якої довжини вони були?] За коліно.
Валянки. Валянки валяли. [З чого валяли?] Із шерсті
овечої. У Закотному (це сусіднє село) була валярня.
Із Росії приїхала женщина із трьома дітьми, і вона
там жила, в тому домі, і вміла валяти валянки. І там
і валяла. Це її був заробіток. Як її платили – я цього
не можу сказати. Ну, люди заказували, видно, несли
їжу. А її дочка Ніна була моя подружка. І ми дуже
часто з Ніною бігали туди, до матері її, де вона жила.
А де вона жила, там і валяла. Гарні валянки валяла.
І в валянках зимою ходили, пошти всі в валянках хо‑
дили. Она і чоловічі, і жіночі – гарні валянки робила,
м’якенькі.

ІМ
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [Середина ХХ ст.] Зачіски. Зачіски в чоловіків тоді були майже такі, як і
тепер. Підстригалися. У селі були люди, які підстри‑
гали – цирульники такі. Підстригали ножницями під
гребінець, не машинками. Чоловіки не носили довге
волосся і не заплітали коси чоловіки. Чоловіки були
дуже заняті роботою, це мішало, та й ніколи їм було
возиться. А зачіски були, прімєрно, такі, як тепер. [Чи
носили бороду, вуса?] Носили бороду тіки старі, а мо‑
лоді мужики не носили, брили бритвою. Намилювали,
піну робили, цією піною намазували бороду, а потім
бритвою брили. Вуси дуже рідко носили. Вуси збрива‑
ли, ни було. Шапка. [Які головні убори носили чоло‑
віки?] Узимку у всіх мужиків були шапки-ушанки. Ху‑
тряні рідко були шапки. А здебільшого – шерстяні або
такі, як хлопчатобумажні, тіки товстенька тканина.
З отакого робили, шили шапки. Шапки шили, в селі
були такі люди, шо шили. Були суконні [шапки] з ву‑
хами. І хутро – на вухах хутро і на лобі хутро. Із зайця,
з короля було або з ягняти. [Яку форму мали головні
убори – конічну, заокруглену, з квадратним дном?]
Закруглені, тільки закруглені. Ні конічних, такого не
було, ні трикутних. [Чи носили курчат з‑під квочки
у шапці?] Носили! Удобно носити було. А як їх – у
руках не понесеш?! У шапку склали стару і понесли.
З-під квочки брали курчат у шапці. Капелюх. [Улітку
кашкети, солом’яні капелюхи носили?] Солом’яних
[капелюхів] у нас не носили, не було солом’яних. Картуз. [Що ж літом носили?] А влітку кебки носили з
козирьоком. Кебки в основному були із шерстяної
тонкої тканини. [Картуз теж носили?] А оце таке, як
кебка. Хустка. На голові платочок [у жінок був].
Платочки були ситцеві, білі. Любили білі у моєму селі.
Зав’язували під підборідок.

одягалися у ситцеве. У селі дуже трудно було купити
ситець. А із Пролетарська (це коло Лисичанська город
Пролетарськ) – там робили соду, щьолок виробляли,
був великий завод содовий. І там каусник робили. Ті
жіночки привозили або вироби з ситцю, або ситець
(там, видно, можна було достати його) за продукти, за
продукти міняли. І каусник міняли – оце таке, з його,
може, виробляли щьолок, я не знаю. Я його бачила
сто раз та вже забула, яке – чи це рідина, чи це такий
брикет. Ну, дуже їдка речовина. І ото ті женщини із
Пролетарська привозили. А воно тут не так далеко,
дев’яносто кілометрів, наверно, або і менше. І вони
привозили з завода ото вироби. Там може бути куфай‑
ка (їм, видно, давали), штани (давали, видно, спіцовки
такі) і ситець, і каусник. А за це їм у селі давали про‑
дукти харчування. Давали сало, це знаю, мама міняла,
це я сама знаю. Міняла – давала сало, давала хлібини
печені, ну, може, і м’ясо давала солоне, не пам’ятаю.
А оце сало і хліб – це гарно пам’ятаю, мама давала. А із
каусника мама варила мило. Жир якийсь, цей жир чи
з’єднували, чи перетоплювали, може, із каусником,
і получалося мило. Ну, саме настояще мило, тіки його
мама різала на куски, сушила і стірала ним. І я знаю,
як мама його наріже кусками і на комінь – і там оно
нагрівалося, і сохло мило довго. Моя тьотушка Євф‑
росинія (батькова сестра) обшивала все село і мене
навчила шить. Кохти, юбки шили і хвартухи. [У па‑
рубків та в чоловіків була різна мода одягатися?] Ста‑
ралися парубків краще одівати, ніж вже жинатих. Жи‑
натий більше робив уже – носив робочий одяг. А па‑
рубкові – робочий в його був, і робив парубок дуже
гарно. А ввечері одягав гарне – чистий одяг і гарний
одяг надівав. Заможній [селянин] носив кращий одяг.
У заможнього не був латаний одяг. А у бідного – та‑
кий латаний був, латка на латці. Це баба Одарка жила
коло нас – четверо дітей було, а хазяяна не було. Так
она ходила: юбка така широка (шарахван) – латка на
латці. Протиралося – там латку латали. А та латка ше
протреця, та й її ше налатають. І на рукавах, на ліктях
поналатують. Ну, вони часто в полотняному ходили,
ті бідніші.

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [Середина ХХ ст.] Дукачі.
Бабушка носила прикрасу. Це було ни намисто, а ма‑
буть, серебряні такі, як копійки – отаке нанизано сере‑
бряне, точно, як копійки. Може, вони і були серебряні
копійки. І ці копійки вішали отак. Ну, копійки – вони
не налазили один на одний, они прикріплювалися че‑
рез певний промежуток. Бабушка моя народилася у
1876 році. Це так бабушка ходила.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] Жінки мо‑
лодші одягалися дуже рідко в полотняне. Они вже

с. Танюшівка
Записав О. Васянович 20 вересня 2007 р.
у с. Танюшівка Новопсковського р‑ну Луганської обл.
від Статики Варвари Марківни, 1927 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] Ще світла
не було цього, електрики. Була лампа. А як лампи не
було, то був пузирьочок і желізячка, кружок і ґнотик.
І воно оце так блищить, так [при такому освітленні]
сідали і пряли. І я прядкою пряла. Пряли коноплі.
І мняли, і микали, і ткали, полотно ткали. З полотна
усе шили, тоді ж нічого не було такого, шо зараз. Даже
косинка полотняна була. Вона сирова, сирова. Там у
нас була річечка. Йдемо ми на роботу. Знімеш ту косинку – вона ж така груба, там і костриця, усе. А ми
його візьмемо, крейдою побілимо, помнемо, помне‑
мо, шоб воно м’якшеньке було. Шарафан пошиємо з
аборкою. У нас тут одна [жінка] сюди заміж вийшла.
Так свекруха одягла її у таку конопляну сорочку і від‑
правила кукурудзу ламать. А вона ламала, а тоді сіла і
плаче. Каже: «Нате Вам Вашу сорочку. Не хочу я ні її,
ні вашого сина». Шарафан – це спідниця. Сорочки ви‑
шивали, ще й як гарно вишивали. Фартух шили. Усе
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було з прядива. Тєлогрєєчка така українська, її шили
не з прядива, а з чорненької матерії – така безрука‑
вочка. Не кажне ж гарно жило, одні лучченько, а другі
худченько. Так і зараз. У постолях не ходили – хто у
ботіночках, а хто у чобітках.

Попаснянський район
с. Троїцьке
Записали М. Пилипак, І. Щербак та Н. Гаврилюк
9 листопада 2008 р. у с. Троїцьке
Попаснянського р‑ну Луганської обл.
від Ланди Валентини Іванівни, 1937 р. н.,
Телько Марії Петрівни, 1934 р. н.,
родом із Львівської обл.,
Мироненко Тетяни Вікторівни, 1970 р. н.,
та Гуржій Тетяни Олександрівни, 1937 р. н.

м. Старобільськ
Записала Л. Боса 18 грудня 2014 р.
у м. Старобільську Луганської обл.
від Афанасьєвського Григорія Захаровича, 1924 р. н.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Перша половина ХХ ст.] Батько шив,
і діди мої шили кожухи, свити шили. Колись, як тіль‑
ки овечку зарізали – все розпрєдєлили, розсували,
шоб ніхто ж ніде не найшов. А шкура ж то осталася.
І шкура овеча осталася, тоді ж жалко було [у держа‑
ву її здавати], щитай, шо це на кожух піде. На шо ж
вона, овеча шкура?! І по старій пам’яті довго і не ви‑
кидали ту шубу. В совєтське время її навіть закапува‑
ли. І коли трясли, а вона [мати], значить, рішила цю
шкуру [сховати] – давай ту шкуру на димар, на го‑
рище, там же проходи такі були. Дивиться – аж тут
уже камса[мольці] ідуть по вулиці. Ідуть по вулиці,
в кажду хату вбігають – і скрізь шукають. І заходить
камса[молець] у двір, а мати якраз вилазить із етого
самого горища, де заховала в тому димарі ту овечу
шкуру. А вони там ходили довго. Ходили дивилисьдивились.

Е

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Друга
половина ХХ – початок ХХІ ст.] Договорялись про ве‑
сілля. Молодий купив кольца, плаття, а туфлі вона ку‑
пляла собі сама. В неділю наряжали молоду в плаття.
Крепдешин тоді був. Вінок такий з букетів був. Фата
із тюлі була. Букети всім вішали. Букети бумажняні
були. І свайба – приходять дівчата до молодої, наря‑
жають її. Йдуть до розпису – молодий бере її за платок
(касинку) і йдуть. Вінчалися – батюшка зв’язує моло‑
дим руки, їх там обводить три рази. Дружко старший
бере і виводе на вулицю, за той самий платок. [...] По
дорозі [молодих] перепиняють – лєнту красну через
дорогу [перев’язують], цвітів нав’яжуть і стол став‑
лять. Молодіх жонатих [гостей на весілля] в’язали,
а молодьож з букетами йшла. Букет і під сподом пла‑
точок з булавочкою – причіплювали молодьожі. А як
пара молода, жонаті – ціх обязатєльно треба в’язать.
Мужиків рушниками в’язали, а женщин – платками.
Як моя дочка йшла замуж тридцять год назад, то тоді
перев’язували всіх гостей (главних яких) рушниками
харошими, а то – на плаття [жінкам відрізи полотна
давали]. Ну, зараз цього вже нема. Сідали [наречені]
на кожух. Начинають [під час етапу дарування] дава‑
ти подарки по старшинству. Батька й матір в’яжуть:
чи сорочкою, чи на сорочку і шишку дають. [Увечері
першого дня весілля] нєвєсту розбирали. Дружка це
робила. І платок вона на неї одівала. І тоді дружка і
дружко одводять молодих спать. Тоді туди зв’язували
красною лєнтою дві ложки і клали на коровай. І мо‑
лоді должні ті свадєбні ложки берегти. [Переїжджаю‑
чи у дім молодого, наречена] бере курицю, лєнтою за
ножку в’яже і несе. Приходить і на лєнті заводить ку‑
рицю. А тоді [на другий день] вже цю курицю ріжуть,
скубуть, варять. Одяг у поховальному обряді. [На по‑
хороні людям дають носові платочки, щоб щось ними
тримати?] Свічечку. [Хто не несе труни і віка, тому не
дають рушників чи платочків?] Нє. [В’яжуть їх на яку
руку?] На ліву. [...] [Як несуть труну, де зупиняються?]
На перекрьостках. [Дві косиночки кладуть на землю?]
Да. Проходити [щоб] через неї. І якшо наступиш – не
буде болячок. І кожна людина стараєця наступить кін‑
чиком ноги. [Хто ті косинки забирає?] Хто візьме. На
кожному перехресті. Обов’язково на воротях. Люди
считають, скільки косинок. На кожному перехресті –
нова [косинка стелиться].

Старобільський район
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ВЗУТТЯ [Перша половина ХХ ст.] Постоли. [Батько]
дивиться – ходять в якихось постолах обірваних.
Значить, батько мені розповідав, що обувь та поганая
була. Глянув – вони обірвані, ці постоли. Він каже:
«У вас найдеться шило і дратва?». Дратва – це нази‑
валася такая крєпкая ткань просмальонная, которой
зшивалася обувь. А постоли – вони із того, із кожи,
кожа зшивалася. «Дак я пойду, найду там в сосєдєй –
принесу». Несе дратву, шило. І говорить: «Я ніколи
дома шевством не занімався». А постоли він ніколи не
шив – ну, знає, як це все дєлать. Для цього надо про‑
колоть дірочку в цій кожі, і якшо слєдующу кожу до
неї пришивать, то, значить, тоді вторую дірочку, а тоді
просунуть туди дратву. Ну, дратва не піде. Вона ж нит‑
ка, вона ж не піде. Для цього надо всукать в дратву
щетину. Щетина з свиней. Свині ж тоді були не такі,
як зараз. Вони такі, шо як подивишся, то шовкові.
Раньше яка щетина була – всукували в ту дратву. Всу‑
кають, а вже ця щетина пролазить через цю дірочку,
проколоту шилом. І тоді виходить туда, так сказать.
Потом слєдующа дирочка, слєдующа дірочка, і так
дальше. І таким образом зшиває він. Довго трудився,
но починив хозяйкі еті самиє постоли. Він ніколи са‑
пожником не був, то ж приспособився.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Сорочка – нижня одєжда була. Кохта була. На мєсті пувиць
були бурульки – отака дерев’яшечка маленька. І ота‑
ко ниткою посередині застьобується – на бурульках.
Пам’ятаю, якийсь шарафан – це значить зверху. Зна‑
чить, якшо дівка – так вона, значить, з косами ходила.
Якшо була заміжня, то вона носила, об’язатєльно, очіпок носила. Очіпок був на голові. Вийшла якось мама
стірать у чоловікових ватних штанях (бо це ж холод‑
но), то все село обсуждало. Як це, женщина?! Це осуж‑
далося. Раньше ж [одяг] прали. Е, це, значить, робили
спеціальний луг. Луг робився, одбирався, де хароший
попіл є, напрімєр, од солі. Самий лучший попіл од со‑
няшників. Не то, шо поганий попіл – з соломи. По‑
піл собирався оддєльно. Оддєльно собирався – таке
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було, називалося жлукта. Значить, попіл собирався,
зсипався туда, а потом гарячої води наливали, а знизу
він був на полотні. І коли надо було стірать, то стіра‑
ли. Зверху лили гарячу воду, а знизу воно було полот‑
ном накрите. А жлукта було таке здорове. Діжка така
була. А дно було пробито мішковиною. І то на черінь
вливають – а вода, яка оттуда просачується, вона туди
ллється. Вона вимиває оттуда щьолочь. Потому шо ж
мила раньше не було. В лугу отстірували це все, самоє
грязноє одстірувалося в лугу. А потом ішли на річку,
брали праник. Зімою обично ходили, коли льод, за‑
мерзне річка. Тоді дєлают прорубь, і прямо в ньому
праниками молотять по одежі цій. Вибивають прямо
ж тут же в прорубі і промивають.

с. Нижньопокровка
Записала М. Маєрчик 5 червня 2002 р.
у с. Нижньопокровка Старобільського р‑ну
Луганської обл.
від Калинюк Харитини Іванівни, 1903 р. н.,
та Багаданко Марії Захарівни, 1927 р. н.,
родом із с. Єпіфанівка Кремінського р‑ну Луганської обл.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[ХХ – початок ХХІ ст.] Покійницю [вбирали:] сорочка додільна, тоді запаска чи юбка, чи шо там одівали,
жилєтку надівали. На смерть білими нитками розши‑
вали [додільну сорочку]. Це к смерті ж, як умре, то на‑
дівають, вона ж довга була. [...] Надівали запаску і жи‑
лєтку надівали. Жилєтки тоже були порозшивані тут.
[Такі, як і ті, що ходила в ній?] Нє, не ту, шо ходили, ту
отдєльно шили. [Якусь особливу?] Да, плюшиву шили.
[Ходили ж теж у плюшевих?] Ну, може й ходили, я не
знаю. Оце к смерти тут повидєлуване буде. [Де?] Да,
ну, на цих же полах. Оце кругом тут обшивається нит‑
ками, ну, а матер’ял такий чорний, коричневий і крас‑
ний, зелений, тіки темний. [На голову шо вдягали на
смерть?] Платочки кашимирові. [Темненькі чи білі?]
Я це не помню. [Що одягали на голову покійниці?] Ну,
платочок об’язують, а хто, може, очіпочком гарним.
У бабусі, я знаю, був цей очіпочок, а як умерла, я не
знаю, шо їй надівали. [На ноги щось взували чи боси‑
ми, лише в панчохах ховали?]. Чулки одівали на ноги,
як умре. Свої ж чулки були, прядуть вовну з овець,
тчуть, а є голки, [та й в’яжуть]. [Може, ці чулки із
марлі шили?] Нє. [Тільки в’язали?] Да, шєрстяні. Ну,
конєшно, тоді держали овець. З шерсті овечої пряжу
прядуть, а тоді ото в’яжуть. [...] [Черевики покійнику
взували?] Ну, цього не знаю. Нє, тоді не одівали. [Були
такі предмети, які обов’язково клали в домовину?]
Хрестик кладуть, іконки, наче, то вінець надівають. То
давно, січас не надівають вінець. Ну, оце на лоб по‑
кійникові кладуть бомажняне таке – то називається
«вінець». [І чоловікам, і жінкам?] Там пописано шось
по-церковному, з бумаги. Хрестик у руки [вкладають].
Накривали [покійника] марлією, бо тоді ж тюлі не
було. [До шиї накривали чи тільки до пояса?] Ні-ні-ні,
і ноги, і голову. Ну, вже як забивають [віко], тоді вже
накривають.
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СОРОЧКА [Перша половина ХХ ст.] [Як були молоді,
Ви вишивали собі сорочку?] Вишивала рушники, со‑
рочки не вишивала. [Ваша баба вишивала?] Баба ви‑
шивала. [Сорочка додільна була чи якась інша?] Нє,
ни додільна. Додільна – це та, шо к смерти, та додільна
називається. А це просто [сорочка була], порозшива‑
на чорними і красими катушками. [Чим відрізнялась
проста сорочка від додільної?] Додільна вишивалась
нитками білими. [Її лише на смерть тримали чи й у
церкву в ній ходили?] Нє, то тіки до смерти. А то ви‑
шивали, підтички вишивали. [Як вишивали підтич‑
ки?] Ну такими нитками сировими, як і полотно, таки‑
ми нитками сировими. «Нитки» називались. Полотно
сирове, а тоді полотно одбілювали ну і нитки одбілю‑
вали, а тоді білі нитки, і по білому полотні вишивали
мережки якісь там. На смерть білими нитками розши‑
вали. [Тільки підтичка шилася із «сирових» ниток?]
Нє, вона вся з сирового. Тільки [звичайна] сорочка
вишивалася нитками красними і чорними. А тоді оце
ж вишивають підтичку. Підтичка вишивається біли‑
ми нитками, ото як ідуть у церкву, шоб її видно було,
шо вона там розшита. [«Сирове» полотно – це не від‑
білене?] Ну, сирове – да, це таке неодбілене. А шили
вже з одбілиного полотна білі-білі сорочки. [Підтичку
шили з сирового матеріалу?] Нє, вона тоже отбільона
була. [Що означає слово «сирове»?] Сіре таке, воно не
біле. Його могуть у річці оце, як висною, зімою натчуть

його, а весною могуть у чистій воді [вимочити], і про‑
стилають у травичці, шоб воно біліло. А потом після
того ще золять, жлукта були такі, як діжки, тіки без
дна. Кладуть туди сорочки ці, шо пошили із цього ж
полотна. Кладуть ті сорочки, а зверху обв’язують яко‑
юсь тряпочкою, жлукто зверху обв’язують, насипають
золи сояшнячої. [...] Сестра любила [швейну справу],
я біля волів була, а вона шила, вишивала. [Приблиз‑
но в якому році це могло бути?] До [19]30‑го года ще.
[Оці мережки, зборочки на сорочці якось називали?]
Не знаю, як їх називали. Набирали їх на голку, наби‑
рали, а тоді ж по тій гольці отак поописували ярочки.
А тоді шили оце, бач тут воно скільки разів зшито [на‑
вколо горловини, на пазусі сорочки].
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Записали C. Маховська та М. Бех 9–10 вересня 2011 р.
у с. Нагуєвичі Дрогобицького р-ну Львівської обл.
від Лялюка Івана Гнатовича, 1931 р. н.,
Ку́рп’як Розалії Миколаївни, 1940 р. н.,
Кімакович Галини Юліанівни, 1964 р. н.,
Люлюк Ганни Степанівни, 1953 р. н.,
родом із с. Драгово Хустського р-ну Закарпатської обл.,
та Зоргів Катерини Михайлівни, 1932 р. н.

і на шапці маленький букетик, а тепер то переважно
все з голими головами. [...] То молодої мама вила вінчик з барвінку. І молодий приїжджєв, не молодий, а вже
дружби приїжджєли, молодого дружби приїжджєли і
брали в молодої барвінок до себе на весілля і ніби так
на вінець, на букети. Приїхали по барвінок, взєли той
барвінок, і вже тоді приходив молодий з гостіма
до мо‑
́
лодої. [Вінок] купували. А ні, то і самі робили. Ну то
раньше більше всьо самі робили. [...] [Хто знімав ві‑
нок?] Молодого мама. [Чи пов’язували хустку?] Моло‑
дого мама... [Чи танцювала молода з віночком?] Ну, як
здоймила,
́ то танцювала. Аякже. Ото як давали балець,
давала вже молодого родині – татові, мамі, братові, се‑
стрі, то з каждим танець. [Чи танцювала з незаміжніми
дівчатами?] І з дівчатами, колєжанки. Клала на них ві‑
нок, аби сі віддавали і танцювали. [...] А молода дава‑
ла балець вже. Давала родині. Як молодий мав браття
там, сестру, дідо, баба, то давала – тому сорочку, тому
светр, тому ще щось. [У чому молода була одягнена?]
У перший день біла сукиночка, ну, хто вельон, хто віно‑
чок – як хто хтів. Хто віночок і лєнточки, а хто вельон.
А на другий день вже вона була хіба з голой головов,
коса заплетена у неї, ну, і шось вже мала, шось вже мала
на другий день, шось таке – сукиночку якусь чи кос‑
тюмчик. [У чому молодий був одягнений на весіллі?]
У костюмі. Біла сорочка, капелюх. [Що взувала моло‑
да?] В зимі – чоботи, а в літі – мешти. Та й сукиночка, та вельон або вінок, та й усьо. [...] Молодий сідає на
крісло на ту подушку, бер
́ е молоду на коліна, ну, і роз‑
бирают її. Знімают її, ото розбирают. Потім
́ вона, коли
вже здиймили,
вона має хустину, мама вже... І коли
́
перший раз її хоче [закутати], вона не дає себе, другий
раз знову не дає – махає головов, а вже третій раз дає
завити хустину на себе, і тоді її цюлює, мама її цюлює,
і встають і танцюють там вальс. Коли вона вже закінчи‑
ла танцювати, уже всіх забрала, всіх, всіх, всіх забрала,
шоб потанцювали вальса з неу, і кожній давала поцю‑
лювати цей вінок, а далі, коли вона сі зажурила, і заті‑
вала вальса сама, і тоді-во кинула – хто злапав, ніби той
сі перший віддаст [заміж вийде]. [Чи тепер покривають
молоду?] Так само. Розбирают, розбирают молоду. І на
другий день знову всі, але вже не у вельоні хіба. У су‑
кинці ходить на другий день. [...] Одяг у поховальному обряді. Готують одяг на смерть. [Який саме?] Ну як
який, чоловічий одяг, починаючи від нижньої білизни
до костюма, сорочка, галстук, капелюх чи кашкет.
Верхній головний убір кладуть, а жінку, то в хустку за‑
матують голову чи в шарфік, шоб голова була покрита.
[...] [Як називають процес перевдягання небіжчика? Чи
говорять «наряджати» покійного?] Да наряджають. [...]
[Чи роблять з воску хрестика?] Не роблять, ні. Обручку
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ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ Вінок. З барвіночку,
з барвіночку такий вузесенький... такі маленькі стро‑
єчки давно були, такі масюнєчкі отут-о, і ото так фай‑
но прикрасили. А як вельон, то вельон звивала і то, ну,
там теж трошки було віночка, все одно віночок був.
[Хто плів віночок? Чи були спеціально жінки?] Нє, нє.
Коли вже сідали за стів [стіл], коли вже зібрались гос‑
ті, молода (музика грала їй марша) несла барвінок на
голові тако у кошичку. І вона ішла, і мама з нею ішла
її, ну, і ставила на стіл. Староста там же сказав: «Ну,
тепер, мамо, скажіть, шо нам робити». І вона бра‑
ла дві купочки, одну купочку там зв’язувала. [...] Ну,
вони вже давали там, ну, і така сідала бли́зька, бли́зька
якась, шо мала чоловіка, аби не вдівиці, і починали
плести віночок. [Отже, вдовицям не можна було плес‑
ти вінок?] Ні, ну могли складати купочки. Але одна
сиділа коло старости, і там одна вела, та скіко буде той
віночок. [Чи пришивали квітку до капелюха молодо‑
го?] Аякже. То в да[в]ні часи, то мали молодий і хлоп‑
ці, вже його дружби,́ мали капелюхи, і їм віночки. Та
то вже їм вили віночки у молодого. [У той самий день,
коли і в молодої це робили?] Так, так. А вона йому
хіба прищипала букет. Букет прищипала і собі, і так
дружки́ дружбам, і так вже йшли. Отож з барвінку їй
і йому вили віночок. Шо сі лишило, то знаєте, вікна
то те весіллє. Листочками так все до скла приліплю‑
вали. А вже як сі лишило ще трошки того барвінку, то
вже закли́кали тих дружок. Так вже мотали їм, то як ті
прутики, знаєте, сі лишили після барвінку, а то, може,
листок який не то, то вони мотали ніби для дружок.
[Чи нині плетуть вінки?] Та тепер якісь туто вельон‑
чики, тепер не виють на весіллях своїх.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [50–60ті роки ХХ ст.] [У чому була вбрана молода?] Ну, та то
як хто. Переважно в білому. На голову декотра вельон
мала, а декотра хіба мала вінок. [У чому молодий був
вбраний?] Костюм мав. Та й букет йому прищепили.
[Капелюха молодому не одягали?] Нє. Перше то було
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Дружки мали кольорові стонжки, а молода ружові або
білі. Люди мают той барвінок помежи хати. Але то все
бересі з долини догори, аби не брати з долини дого‑
ри, аби життє йшо догори, а не в долину. В нас тут є
гора, то ми все брали з долішнього кінця і йшли до‑
гори. То все йшла мама по барвінок. Брала таке хустє,
туди ставила хліб і плєшку горівки. Як я свою дочку
віддавала, то то мала, а моя сусідка, до якої я прийшла
барвінок рвати, каже: «Аби ше, дитинко, мала шось со‑
лодке, аби дітям солодко жилося». І назад з тим хустєм
йшла. Прийшла і кажу свахам: «Слава Ісусу Христу».
І поклала той барвінок, хустє і хліб на стіл. Тоди треба
було мати натки, шоб зачинати вити той вінець. [...]
В суботу рано вили вінці, ладканки такі співали. Був
холодець, горівка до того вінцє. То ті жінки потрошки
пили та й ладкали. Раньше молодій вили вінець з бар‑
вінку. Каждий коло хати мав барвінок, або як молода
не мала, то мала сусідка. То йшла мати по барвінок,
несла хліб і горівку за той барвінок. То так брала то в
хустину і несла. То мусіла бути така сваха, шо в неї чо‑
ловік не вмер, не вдовиця. Вона починала вінець вити,
а другі ладкали, листки подавали. Ну а така, котрій
чоловік вмер, то навіть не лізла до того барвінку, не
можна було. І як сплели той вінець, то ставили лавку,
ставили воду під ту лавку. Сідала молода і її закладали
вінець. [Коли відбувалося пов’язування молодої в хус‑
тину?] То вже по всім вісіллю. Тогди дає мати хустину,
знімає вельон чи вінець і завиває. Кожух. Bже як пі‑
дійшли до хати, то молоду не виводили, а перебирали
якого хлопа в кожуж. І аж тоди, коли молода вийшла,
то йшли до шлюбу. [...] Як прийшли молоді з шлюбу,
то мама сі завивала в який кожух і давала троха меду.
і хліба кусник. [...] Як прийшли з шлюбу, то вийшла
мама чи яка-небудь жінка з родини і давала хліб з ме‑
дом перед хатов. Брала мати кожух наруби і обсівала
пшеницею. Хустка. То молодій закручували хустину,
як вони прийшли вже до молодого. Його мама закру‑
чувала, а молода троха сі не давала, аж за третим разом
закручувала. А ше колись давно, то робили такий круг,
«чепець» на нього казали.
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чи кольцо роблять. [Чи кладуть запасний одяг?] Дають,
якщо влізає у домовину, то дають. [Який?] Ну, якшо
взимку померла людина, то дають теплі речі, якшо, не
дай Бог, дитина помирає, то іграшки кладуть батьки.
[...] [Чи перев’язують руки хустками тим людям які не‑
суть труну? ] Ні, у нас не в’яжуть, такого нема, таких
традицій нема, споконвіку в нас такого не було. [...] Як
помирає молода людина чи дитина, то на рушниках не‑
суть ту дитину, труну на рушниках. [Чим відрізняється
одяг малої дитини від одягу дорослої людини, одруже‑
них та не одружених?] Ну, звичайно, якшо дорослий, то
є дорослі речі, а дитині – дитячі. Я знаю, якшо помирає
незаміжня дівчина, то її наряджають як наречену в біле
плаття,у хвату. [А хлопців?] А хлопців в костюм, і там
хлопцям приготовляють подушечку, на якій там, помоєму, не знаю шо там несуть на тій подушечці, ніби
він [парубок]. [...] В мене свекор був х[в]орий, і я всьо
мала готове, все я мала готове. [У що вдягали покійно‑
го?] Ну в що, все чистеньке, все новеньке з-під нитки.
Знаєте – по закону мають все давати [класти в труну],
ну вбраннє якшо шось він там носив, светер такий, шо
він носив, то він там мав у що переодітися, ну так по
закону, давньому звичаю, мої батьки ще покійні [каза‑
ли]. Жінкам хустку дають, а вот я так заповіла своїм ді‑
тям: «Діти, як я вмру, я маю то всьо, лаші, мені то і то
покладете». Сукенку там ще одну, хустку ще одну. Ну,
платтє. Ну, вже всьо відложила в хаті, і сказала дітям:
«Діти, не дай Бог, що станеться зо мною, всьо маєте го‑
тове». [...] [Чим відрізняється одяг молодих і немоло‑
дих покійників, одружених і неодружених?] Ви розумі‑
єте – то є старша людина, то дають таке темне вбрання,
а молода, то дають біле, а якщо дівчина помирає, то й
велен дають, а якщо молодий хлопець помирає, дають
біле вбрання й букет ставлять. Вінок, плаття повністю
дають, якшо вона була неодружена, а хлопці, як ото
нежонатий, дають білий костюм, всьо-всьо так дають.
[...] [Старші люди] ладять, я сама маю вже давно, вже,
може, яких двадцять років: ...сорочку маю таку з тими
карунками, маю панчохи, вже лежить більше як двад‑
цять п’ять років, а може, і тридцять років. Хустку на го‑
лову маю, блюзьку маю, жакіт маю, спідницю маю. [Со‑
рочка, може, ткана – домашня?] Така з карунками, ну
за руских шо купувала. [Який одяг чоловікам одягали?]
Ну, вбраннє – вбрання теж, але вбраннє чоловікам вже
не так вприладдє, мало коли хто приладжує чоловікам.
А як отако в смертній, отак в мене сват гнав корову і
вертався додому, і потиснуло серце, на тім на горбоч‑
ку, якраз в неділю буде дві неділі, на самій Маткі Божій
Першій, ну, та й поховали. Ну, є й такі, шо ладять, а є й
такі, шо навіть труну ладять. [...] [Чоловікам теж хуст‑
ку дають?] Так-так, запихають. [Чи ховають молоду у
вінку?] А то без того нема – вінок дають, білий вінок і
велюн дають, і білу сукенку, і білі рукавиці, і білі панчо‑
хи – всьо біле, мешти білі, або босоножки білі.

смт Підбуж
Записала Л. Болібрух 9 липня 2011 р.
у смт Підбуж Дрогобицького р-ну Львівської обл.
від Філічак Марії Степанівни, 1940 р. н.,
Шандлівської Марії Василівни, 1930 р. н.,
та Шендерук Ольги Василівни, 1942 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Вінок.
З барвінку вінки плели. Стонжків стілько молода мама,
колись, то переважно ружові стонжки молода брала.

с. Підмонастирок
Записала Л. Болібрух 9 липня 2011 р.
у с. Підмонастирок Дрогобицького р-ну Львівської обл.
від Мицак Дарії Василівни, 1940 р. н.,
Іваніщак Марії Іванівни, 1935 р. н.,
Мацьків Франуськи Михайлівни, 1935 р. н.,
та Мацьків Катерини Йосипівни, 1932 р. н.
ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ Вінок. Вили вінці рано в
суботу, як посходилисі свахи. Але вила завжди жінка,
яка мала чоловіка, не вдовиця, або хресна. Вона по‑
чинала і передавала мамі, а мама далі ше якісь жінці.
Мали таку нитку довгу, тако поставила пару листків,
обкрутила, далі знову поставила, обкрутила. І так
вили. Вінці обов’язково вили з барвінку. Дружка з
молодов йшли по барвінок. Мали таку хустку, у неї
клали хліб і горівку. З тим приходили, пригощали ту
господиню, у якої рвали барвінок, а вона горівку і хліб
їм назад віддавала. То як вили вінці, то ладкали:
Ой зійди, Боже, до нас, (2)
Бо вже гаразд у нас.
Та й ти, Божая Мати, (2)
Віноньки починати.
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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

[...]Благословила мама свою дочку чи там сина і тоді за‑
чинала вінці вити з барвінку. Той барвінок росте по лісі,
по городах, на цвинтарі, но з цвинтаря ніхто барвінку
не брав на вінець. Не раз молода за тим барвінком сама
ходила, а не раз, то з молодим. Як йшли за барвінком, то
пару копійок кидали на то місце. І тоді плели вінці, так
зачиналосі вісіллє. Мама начинала плести, а тоді свахам
давала. То плели такий невеликий вінчик. Тоді йшли
до шлюбу.[...] [Вінки для молодих плели] зрана перед
шлюбом. Плели такі маленькі вінці. Барвінок собі ріс
в кожній хаті, а як нє, то одні в других брали. Йшли по
барвінок, брали хліб, горівку, бо так не можна йти. То
йшли дружки, а як нє, то сестра могла йти. Староста
клав барвінок на хустку, хустку на таріль, брав свєчену
воду і посвєщував. Тоді жінки брали і вили вінці, але
вили не вдови, а такі, шо добре живут з чоловіками. [...]

ІМ

Ф

Е

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Як
приходят, мама надіває кожух наверха, бере два хліба,
зв’язані перевеслом, соломою або прядивом. А ше в нас
молода все давала молодому сорочку перед весіллям.
То як вона зав’язала сорочку, а він розв’язав, то, зна‑
чить, він вже її не буде бити. Як клякали до шлюбу, то
вона свою сукенку, так ніби не хотячи, трохи накидала,
шоби вона верховодила. [...] Вже як знімали з молодої
вінець, то була колись така хомевка, то брали пасмо во‑
лосся і так за ту хомевку закручували. Тоді почіпчили,
зав’язали хустку, і вже вона була почіпчена. А тепер нє,
тепер свекруха зав’язує хустку, молода трохи побрика‑
єсі, але пов’яже і всьо. Знаю, шо молода запихала в пе‑
рину свій вінець. Там, де молоді спали, там постійно був
той вінець. [...] І як розчитували жити в молодого, то зі
шлюбу йшли до молодої, а як розчитували жити в мо‑
лодої, то йшли до молодого. [Як відбувався посад моло‑
дих?] То сідали все на кожух. [Пов’язування молодої в
хустину] тоді було, коли молоді прийшли до молодого.
Молодий знімав з неї вінець і зав’язував в чепець. Тоди
брали то відро, над ним ставили столець, на столець
кожух, і так молода сідала. Ну, і знімали її вінець. [...]
Йшли молоді, вбиралисі в стройки – вінець, стонжки,
блюзки вишиті і спідниці. [...] [Чи стелили кожух на по‑
розі?] Нє, то кожух берут на голову, як обсівают. Мама
бере на голову кожух, а на кожух кладе хліб. Зв’єзує той
хліб волокном лляним, аби не було з коноплі, бо в коно‑
плєх буває таке коноплє, шо воно не плідне. То кажут,
шо ті люди потому не мают дітей. Аби був льон, льоном
обв’єзуют той хліб. [Пов’язували молоду в хустину], як
відбулося благословенство. Тогди мама молодого брала
хустку і закручувала молоду в хустину.

вити. [...] Дружка йшла по барвінок, брала з собов хліб і
свєчену водицю. Прийшла і каже: « Слава Ісусу Христу,
барвінку». Взяла водицю і покропила, зібрала барвінок
і каже: «Бувай здоров, барвінку». Казали, шо за водов
не можна брати барвінку. Дружка брала два кусні хліба,
один лишала на барвінку, а другий з собов забирала. То
так один хліб ніби барвінку лишала. А ше гроші мета‑
ла в барвінок. Тогди прийшла, принесла барвінок. Ну, і
вже мама молодої прийшла, привіталасі до свах. І тогди
вже вили ті вінки, кропили водицев. То мама хресна по‑
чинала вити. [...] Рвали барвінок і плели. А як у сусідки
був барвінок, то йшли з гармошком, з скрипков, з музи‑
кою. Брали горівку і хліб, клали коло того барвінку і так
там лишали. Треба було ше метати гроші в барвінок.
Ну, і дальше, як принесли барвінок, то ті прошені свахи
засідали за стіл. Так довкола по столі давали барвінок.
І хресна мати мала починати плести той вінець. Моли‑
лисі, кропили свєченов водицев і починали плести. По‑
тому до того вінцє пришпилювали стонжки. [...] Вінці
вили. Як ішли брати барвінок на вінець, то брали з со‑
бов хліб, горівку. Клали то на барвінок, водицев свєче‑
нов скропляли. То мама йшла чи яка цьоця по барвінок.
Як вже прийшли, розстеляли той барвінок на столі,
робили дружкам і дружбам букети. Кожух. Сідали на
посаг, стелили молодим кожух. Тоди мати і батько бла‑
гословили, і вони вже йшли. Як йшли через пороги, то
дружба хустинкою пороги і двері хрестив. Вже по всім,
по гостині мама молодого завивала її в хустину, а дав‑
ним, то чепець накладали. [Молода весільний вінець] в
скрині тримала. [...] То на кожух сідали, як сі відкланю‑
вали молоді, як мали йти до шлюбу. І мама ше завер‑
тала кожух, як йшла обсівати. [...] Як прийшли, тогди
мати брала вивертала кожух, брала цукерки, пшеницю.
[...] Тогди, як її на відро садили, то тогди хустку зави‑
вали. [...] Мама перевертала догори ногами кожух, так
навиворіть, брала всяке збіжжє, і пшеницю, цукерки і
обсівала всіх. [...] То вже по всьому, по весіллі мама мо‑
лодого знімала її вінець і завивала її в хустину.

с. Сторона
Записала Л. Болібрух 10 липня 2011 р.
у с. Сторона Дрогобицького р-ну Львівської обл.
від Федишак Ганни Михайлівни, 1935 р. н.,
Питняк Марії Степанівни, 1932 р. н.,
Бережака Петра Васильовича, 1932 р. н.,
та Чіпак Катерини Якимівни, 1926 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Вінок.
Вили вінці з барвінку. Свахи сі посходили і вили вінці
з барвінку. Той барвінок росте в людей по городах. То
мати чи молода ходили по барвінок, брали з собов хліб,
горівку. Хліб завивали в хустину, з голим хлібом не
йшли. То віддавали тій господині,у якої барвінок брали.
А тоди приносили, кропили свєченов водов і починали

с. Уріж
Записала Л. Болібрух 11 липня 2011 р.
у с. Уріж Дрогобицького р-ну Львівської обл.
від Петречко Марії Василівни, 1934 р. н.,
Петречко Іванни Йосипівни, 1941 р. н.,
Пукаляк Марії Василівни, 1927 р. н.,
та Олійник Юлії Юрківни, 1928 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Вінок.
Скликали вечором таких жінок старших, господинів
і дружок. Вони барвінок посвячували, скроплювали
свєченою водою. Раніше, як букети давали для гос‑
тей, то також з барвінку. По вікнах ліпили той барві‑
нок. А той вінок, шо молодій плели, то на нього казали
«доля». А як йшли за барвінком, то несли господині го‑
рівку, хліб. [...] Як нема свого барвінку, то дружки йдут
до когось. Мама дає булку і горівки, і дружки йдут з
тим до сусідки чи до кого там. Приходят, староста кро‑
пит водою барвінок, вичитує молитву, і виют вінці. За‑
чинає найперше мама вити. Виют вінці тілько жінки
не вдови. Ше вікна обклеювали барвінком. То ше хлоп‑
цям, дружбам причіпали на букети барвінок. Нитка на
вінець сі не в’яже і не обтинає, не можна. Тогди спле‑
ли, поблагословили, положили на хліб, є три буханки
хліба. Тогди приходит молодий. Дівчатам кладут на
голови їх вінці, а молода бере защіпає молодому ві‑

www.etnolog.org.ua
Жидачівський район

згори до ліктя, мали манжети, і вишивались [манжети]
кольровими нитками. [...] Вишитої сорочки не мала.
Такі носили богачки. [...] Вишивали різний одяг, на‑
віть повсякденний. [...] Сорочку собі вишивала сама.
Вся вишита на грудяг і та пазушка вишита була додо‑
лу [донизу]. Рукави не мали вишивки поздовж, тільки
до локтя вишивали. Коміра не мала, тілько «корунку»
робили нитками. Вишивали, як хто хтів, і хрестиком,
і гладдю. [...] Вагітна жінка мала широку сорочку. [...]
Таки були коралі, куповані, такі камінці. Часом сині,
часом білі були [камінці]. Ззаду коралі зав’язувались
на шнурок. Кульчита куповані мала, такі довгі були.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ Мала «шалянову» спідницю, червону
з вишитими квітками. [...] Запаски ніякої святкової
не мали, бо бідні були. Коли була молодою, то носила
спідниці поза коліна, тканина «паркальова». [...] Старі
жінки носили запаски темніші, не такі ясні, як молоді
жінки. Ті запаски були різних кольорів: сині, черво‑
ні, зелені; вишивались. Мали свій льон і пряли вдома.
«Звиклі» звичайні вишиті запаски [були] з полотна.
[...] Запаски до того не чіпали. Без пояса, проста пряма
сукенка. Спідниці [були] на «гармоньку» (в складки).
Спідниці були «шаляновими». [...] [Чоловічі] ремені
були шкіряними.
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нець до боку. [...] То вже в самому вісіллю зранку вінці
плели. Йшли до другого господаря по барвінок, брали
хліб, горівку. Лишали той хліб і горівку господару. А як
були такі місця, шо там мерлому молодому брали бар‑
вінок, то там вже не брали, не можна було. То вже як
приходили свахи, той барвінок благословили, то мама
зачинала вити. [...] Вже по шлюбі, по гостині молода
сідала на стільчик, знімали вінок і зав’язували хустину.
[...] [Коли відбувалося пов’язування молодої в хусти‑
ну?] Вот прийде його мама в кінці вісіллє. Та й знімає
вельон та й танцює. [Чи зберігала молода весільний
вінець?] Та десь в коробку запихала. [...] Брат чи з ро‑
дини якісь хлопець розплітав косу. Молоду садили на
кожух, на відро з водою. [...] Знімала мама, закладала
вінчик на дружку і в’язала молодій хустину. [...] А як
було два дні, то молодій знімали вельон аж на раньом
в неділю. [...] Кибалка. То як зав’язали хустину, косу
розплели, то вона косу вже ніколи не заплітала і про‑
стоволоса ніколи не ходила. Я ше памнітаю свою бабу,
то вона мала такий чипець і кибавку. То було таке, як
вінець, зшите з грубшої ткані. І так волосся накручу‑
валося на него. Хто мав довге волосся, то було прикро
то носити. Чепець був червоний, а дно біле. То всьо так
закладувала на голову. [Чи зберігала молода весільний
вінець?] На стіні висів той вінок роками. На стіну ві‑
шала, і він там висів роками. Як уже мали збиратисі до
шлюбу, то брат чи з родини якісь хлопчик розплітав її
косу і забирав собі гроші. То ставили стільчик, на стіль‑
чик кожух і так молода сідала. [...] [Після шлюбу] мама
брала в запаску пшеницю, цукерки, а господиня брала
кропильце і свячену воду. Мама на голові мала зв’язані
льоном два хліба і також на кожусі – на голові був кожух, а на кожусі хліб. [...] Молода мала вишиту блюзку
і шалянову спідничку, фартух і вінець і так в тому хо‑
дила просити на весіллє. Просити ходила молода в бі‑
лих стонжках, а дружки мали кольорові стонжки. [...]
Розплітає мама косу, вона починає, а дальше хлопчик
якісь розплете до кінця і гроші собі забере. Молода все
сидит на подушці або на кожусі. [...] Як молода при‑
ходит з шлюбу, то обсіває мама: бере кожух на голову,
зверха три хліба, зв’єзаних волокном з льону. В запаску
бере пшеницю, гроші цукерки і обсіває всіх. [...] Як я
йшла до шлюбу, то мого чоловіка намовили, шоб він
до мене перший не обзивавсі і шоб приклякнув мені
сукенку на вінчанні. [...] Як зі шлюбу приходили, то на
оборі чекала мама, обсівала пшеницев. Мама на голо‑
ву кожух брала і два хліба, зв’єзані льоном. [...] Сідают
батьки на кожухи, берут хліб на коліна, а діти йдут і
просят благословеньства.

ІМ

Ф

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Носили] такі довгі «гоцули» – сердаки.
Вишивали [сердак] різними «пацьорками», і казали же
то «гоцули». Простий довгий сердак був, защіпався на
гачки, коміра не було. Чоловіки і жінки носили довгі
вишиті сердаки. [...] Кожух: шкіряний, з овець. Самі
[кожухи] були зі шкіри, купували – з овець, виправ‑
ляли шкіру, кожухи з того мали. Забарвлення – чорні
і в дівчат, і в хлопців. [...] Носили камізельки і сердаки.
Сердак защіпався на гачки посередині, вишиті глад‑
дю; дівочі [сердаки були] без кишень, ззаду прості.

Жидачівський район
с. Баківці
Записала М. Кот 11 липня 2008 р.
у с. Баківці Жидачівського р-ну Львівської обл.
від Ракуш Павліни Іванівни, 1923 р. н.,
Шельмах Віри Іванівни, 1933 р. н.,
Малькут Марії Михайлівни, 1932 р. н.,
Працьовитої Ганни Олексіївни, 1947 р. н.,
та Романчук Анни, 1922 р. н.
СОРОЧКА. ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ Чоловіча сорочка [була] вишита, рукави без манжетів і вишивки.
[...] [У жіночій сорочці] самі рукави були вишиті лише

ВЗУТТЯ Літом і до церкви ходили «на босака». [...] Чобо‑
ти дівочі були різними. Хто міг ходити на «обцасах»,
то купував собі такі. [...] Молоді ходили в мештах: або
білих, або чорних, зі шнурками, низький і високий ка‑
блуки. Чоботи зашнуровувались. Мастили чоботи пас‑
тою, яку купували. Ще [був] шварц – «пуделко» [коро‑
бочка], не було [крему для взуття], то мастили сажею.
ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ Мала дві коси, роз‑
діл був посередині голови, косички внизу заплітали
шнурочками. [...] Зачіски [носили такі, що було] роз‑
плетене волосся під вінком, коли молода, інші дівчата
носили волосся заплетене в косу. [...] Старі баби но‑
сили «турецькі» хустини. Молода дівчина: волосся за‑
плітали в косу, закріпили «на вісімку» дротиками чи
шпильками, проділ [волосся на голові] посередині.
Дівчата до ходу [носили] просто волосся незачесува‑
не. [...] [Чоловічі] шапки зимові були «кожухові».
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. На ве‑
сіллі своєму мала тільки білу весільну суконку «шта‑
бельну», довгу, поза коліна. Дружки були в україн‑
ськім строю: вишита сорочка, вишитий «пацьорками»
(бісером) жупан, спідниця полотняна, запаска виши‑
та. Всі були вбрані у шалянові спідниці, лише моло‑
да серед дружок різнилась – мала вінець. Коралі мали
«шкляні»(скло). Могли позичати одяг у подруг, роди‑
чів. [...] Були такі дівчата, що йшли до шлюбу в укра‑
їнськім строю. То тоді [мала] жупан довгий, «гоцул»
зичений або купований. Мала прості коралі. Сорочка
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вишита довкола шиї; невелика пазуха; китиці, на які
зав’язували комір сорочки. Сама [сорочка] була до‑
вга, а в чоловіків – коротка. Вишита сорочка: довкола
шиї, широкі рукави без манжетів. Сорочку вишивали
хрестиком: просте вишитє, різнокольорові візерунки.
Було, вишивали чорно і вишньово хрестиком. Но‑
сили вишиті запаски з полотна. Вишивали [запаски]
хрестиком. Були на запасках пострипкання – торочки. Мали пояски до спідниці, зав’язали на боці, то так
носили. Молода дівчина мала видаватись, то накупи‑
ла різного «шаляну» і нашила спідниць. Одяг у поховальному обряді. Вмирала дівчина: біла сукенка, вінок
з штучних паперових квіток, мешти чорні. Сукенка з
довгими рукавами, її не вишивали, ховали [дівчину]
без прикрас. Старі баби: шалянові чи паркальові спідниці, хустки зав’язували під бороду.

с. Бертишів

ВЗУТТЯ Чоботи шив швець. Одні чоботи чорні: палили
солому з вівса, заливали молоком, мішали і мастили
чоботи. Взимку носили або шкарпети, або онучі. Че‑
ревики були на шнурівках.
ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ Хустини з квітами,
«стончки» – стрічки на коси. Заплітали одну або дві
коси. Молодиці зав’язували [хустки] під потилицею
ззаду. Старші жінки зав’язували хустки під бороду.
[...] Старші жінки носили очіпки; до церкви старі баби
зверху кінці хустки зав’язували на вузлик. Хустка
така мала мати десь до метр в довжину. Кінці хустки
зав’язували ґудзом на тім’ї, потім кінці ховали в хуст‑
ку біля висків. [...] [Чоловіки], коли довге [волосся],
то чесали догори. Зістригали волосся по висках. Старі
чоловіки мали довге волосся. Носили капелюхи.

Е

Записала М. Кот 10 липня 2008 р.
у с. Бертишів Жидачівського р-ну Львівської обл.
від Двориша Володимира Михайловича, 1935 р. н.,
Кучінської Марії Ільківни, 1949 р. н.,
Кіт Агафії Олексіївни, 1933 р. н.,
Козака Олекси Михайловича, 1923 р. н.,
та Борачок Марії Григорівни, 1933 р. н.

шивалися коралями. Кишень не було. Защіпались
сердаки на гачки. Дівчата носили довгі камізельки.
Ззаду – довкола [камізельки були] вишиті стальками,
були прямими. Були [камізельки] чорні і «вишньові».
Старші [люди] мали сердаки, які защіпали на гудзики,
мали чисту матерію. Горсики носили старі баби. Чо‑
ловіки носили камізельки з кишеньками, на гудзики
защіпалась.

Ф

ВИГОТОВЛЕННЯ ТКАНИНИ В селі був ткач, що ткав
тканини. Тканина була лляна. Штапель, матист – ви‑
робляли спідниці поза коліна, коли було п’тнадцять
років. [...] Мама сіяли льон, потім вибирали, молоти‑
ли ціпом. Шили одяг з льону. Ткав ткач на селі. Шили
з льону сорочку, штани. З конопель шили «верета» –
простині. Пряли вдома на дощині з стовпцем.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Моло‑
да мала запаску, вишитий жупан, які могли позичити
в подружок. Жупан [був] в коралях, чорний. Рукави
вишиті елементами орнаменту. [...] Молода: шалянова
спідниця, вишитий жупан, вишита сорочка, рукав ви‑
шитий згори до ліктя. Мала вінок з барвінку та інших
квітів. І двадцять стрончок різнокольорових. Мала
мешти білі. Коричневі, низький обцас – каблук, з кру‑
глими носами, зашнуровувались мешти на шнурки.

ІМ

СОРОЧКА Сорочка жіноча – з круглим коміром, з вели‑
кою пазухою. Дівчата [носили сорочки] з маленькою
пазушкою, лише вишивка, без розрізу. Дівчата мали
також сорочки без пазушки. Сорочка [була] довга, за‑
правлялася в спідницю. [...] Сорочку робили з лляної
тканини. Сам льон дергали, терли на долині біля села.
Сорочки [були] з вишитою пазухою, на шнурочки
зав’язувались. Рукави сорочки могли вишивати лише
тоненькими пасочками. Без великих манжетів. Со‑
рочка була такої довжини, аби добре можна було за‑
правити в спідницю.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ На свята [в жінок] – вишита запаска
по коліна, з неї знизу тороки, з неї [з запаски] вигля‑
дала спідниця. Спідниця була «шалянова». До будного
дня – «димка». Як закрасили, то темна – в чорнило,
або біла. Вишивали. Жінки носили довгі спідниці.
Бідна мала одну «димку», і ту полатану. А багаті – по
чотири. Молоді дівчата [мали] прямі спідниці. Стар‑
ші жінки [мали] спідниці з рюшами. Були «крайки»
до неділі. [...] З сукна шили спідниці. Літом шили су‑
кенки нижче колін; «шлярки» – прості домоткані [су‑
кенки]. Назви: «блюза» – жакет. [...] Спідниці – «дим‑
ки» зі складками носили старі жінки. Запаски дівчата
носили з тороками білі, вишиті різнокольоровими
нитками. Вишивали хрестиком. Запаски були білими,
у дівчат – з лляного полотна. Внизу запаски були теж
тороки. Їх [тороки] робили так, що виймали з низу
полотна поперечні нитки; вишивали хрестиком.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ Коли плели сведра з вовни, то фар‑
бували його. [...] Сердаки [шили] з квітами, що ви‑

с. Демівка

Записала Л. Болібрух 8 липня 2009 р.
у с. Демівка Жидачівського р-ну Львівської обл.
від Гамлій Ганни Федорівни, 1943 р. н.,
Параскович Палагни Федорівни, 1931 р. н.,
Попадюк Розалії Пантелеймонівни, 1928 р. н.,
та Талабан Ганни Василівни, 1923 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Вінок.
Мала плести хресна мама. Вона мала сидіти під обра‑
зами на почеснім місці, а довкола сиділи свахи і їй по‑
магали. Свахи складали їй квіточки з барвінку. А ше
другі свахи плетуть такий довгий кудлатий вінець під
образи. До вінця молодої дають мірту і квіточки. Як
виплетут вінець, то ставлят на хліб. Тоді міряют вінок, але на молоду не кладут, бо не можна, лише на
дружку. Перший пучок з барвінку цілує хресна і дає по
колу поцілувати всім свахам. А листки, шо лишилисі,
розкидали по дівчатах, шоб в дівках не засиділисі. [...]
Колись в п’ятницю вінець плели. Молода собі спро‑
шувала жінок. По барвінок хлопців посилали, давали
їм горівку, закуску. Як приносили барвінок, то сідали
плести вінець. Як вже виплели, садили молоду на по‑
душку, розплітали, накладали той вінець. Тогди вона
ставала, цілувала всіх. [Які весільні атрибути, окрім
вінка, виготовляли з барвінку?] На двері і під образи
плели такий вінець. [...] [Вінки] плела хресна мама,
а друга сваха тримала. Вдовиці не дуже можна було
плести, бо казали, шоб молода не повдовіла. Вагітна
жінка не могла плести, шоб не було молодій так тєж‑

www.etnolog.org.ua
Жидачівський район

мотканого полотна. З одного полотна – тунікоподібна.
Довга до колін. Старші жінки носили сорочки поза ко‑
ліна. Чоловіча [сорочка] поверх штанів. Пояс черво‑
ний, широкий. Гачі з полотна лляного. Сорочки були
й довгі, й короткі. [...] Вишиті сорочки. Носили більше
зі стоячим коміром з обшивкою. Візерунок квітами
хрестиком (вишивався). Пазуха вишивалась. Уставки
на рукавах теж вишивали. Рукави-дуди вишивали у
жіночих сорочках. Пазуха защіпалась на ґудзики, не
було кутасиків. Були сорочки жіночі й з корункою. [...]
Шили одяг вручну. Були вишиті сорочки з домоткано‑
го полотна. Сорочка складалась з двох полотен: перід
і зад. Комір-стойка вишиваний. Вишивали пазуху аж
до пояса – лише з одної сторони вишито. Рукави – ви‑
шивали манжети, які защіпали на ґудзик. Сорочка
довга, аж до половини литки. [...] Вишита сорочка.
Комір-стоїчка або загачковано – корунка. Жіноча [со‑
рочка] довга по коліна, пазуха вишита по пояс. Скла‑
далась з одного полотна, була тунікоподібна. Вишиті
вставки на рукавах, рукави-дуди в жіночих сорочках
вишивані. [...] Сорочка: рукави-дуди вишиті. Комірстойка вишитий. Пазуха була по пояс у жіночій сороч‑
ці. Мала котасики. На рукавах зверху уставки вишиті
були. Вставка під пахвами з тканини – цвєколь. Со‑
рочки були довгі по коліна – жіночі. Чоловічі сороч‑
ки – старі ходили у сорочках зі свого полотна. Мала
сорочка розпорки невеликі знизу, пазуха довга, ви‑
шивана. [...] Сорочка жіноча. Комір-стойка вишитий
хрестиком або ж гаптовано. Рукави-дуди вишиті, до‑
вга [сорочка] по коліна. Чоловіча сорочка – вишивали
лише тоненько пазуху; мала котасики, вишивались
дуди, комір-стоїчка. [...] Чоловічі сорочки довгі – поза
коліна. Обшивка вишита, пазуха вишита, кутасики
мала, рукави-дуди не вишивали, довга сорочка по
пояс. [...] Чоловіки носили довгі сорочки (старі чоло‑
віки) з розпорками внизу по боках, які вишивали. [ви‑
готовлення полотна] Полотно вибілювали на річці, де
складали у дерев’яні цебра; робили з попелу, води луг,
куди клали полотно. Потім полотно випирали і роз‑
стеляли на сонці, поливали водою, щоб відбілювати.

ІМ

Ф
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ко, як тій жінці. Тато молодої ніс підніс, на тім підносі
клав хліб і на тім хлібі три купки барвінку. Тогди бра‑
ли три нитки повісмо, з них сукали шнурок і плели на
тому шнурку вінець. Тато брав водицю свячену, той
барвінок благословив, тогди мама благословила. Тоди
сваха покропила барвінок і так зачинали плести. По
барвінок в ліс ходили хлопці. Їм давали з собою горів‑
ку, хліб і гроші, шоб вони барвінок купували. Мали
ті хлопці такий кошик і в нього складали той барві‑
нок. А листочки, шо лишалися від вінця, розсипали
по дівках. [Окрім вінка], з барвінку плели довгі він‑
ці на двері і попід образи. А на браму робили такий
довгий вінець з ялини. Так закопували стовпи і на ті
стовпи вішали той вінець. Ше закосичували його. [...]
Ввечір плели вінець з барвінку. Ходили в ліс по бар‑
вінок. Спрошували старших жінок, вони приходили
плести вінець. То зелений вінець плели на вечір, а на
другий день купували такий вінчик або робили з мір‑
ти і барвінку. Складали барвінок у купки і ниткою
перев’єзували. Як плели вінець, то ставили під нього
колач. Молода була зібрана, дружки йшли по молодо‑
го, брали з собою молодому сорочку. Ту сорочку несли
дружки на тарілці разом з букетом. А молодий при‑
носив молодій хустку, якою її мали завивати. Друж‑
бам в’єзали букети, а молодому на ліву сторону квітку.
А вже як він приходив до молодої, то вона перечіпала
на праву сторону той букет. [...] [Як зустрічали по‑
вінчаних молодих?] Виходила мати, вивертала кожух
волохами догори і колачі на руці тримала. [...] Після
весілля розпорували подушку, яку давали в придане,
і кидали той вінок, шо молода носила першого вечо‑
ра з барвінку, туди. Перед шлюбом дружки йшли по
молодого і несли йому сорочку. А коли молоду мали
завивати, то молодий давав їй хустину. [...] Як мали
йти до шлюбу, то дружки несли сорочку молодому.
Виходила мама, брала молодих за хустки і заводила
до хати. [...] Мати молодого клала на плечі вивернутий
кожух і так виходила до молодих.

с. Дубравка

Записала М. Кот 10 липня 2009 р.
у с. Дубравка Жидачівського р-ну Львівської обл.
від Мисак Надії Петрівни, 1924 р. н.,
Винник Дарії Антонівни, 1934 р. н.,
Чехрій Олександри Романівни, 1947 р. н.,
Чехрія Миколи Левковича, 1943 р. н.,
Мудрої Степанії Михайлівни, 1933 р. н.,
Кулик Ганни Василівни, 1948 р. н.,
Попадюк Розалії Степанівни, 1930 р. н.,
Куприка Якова Федоровича, 1928 р. н.,
Гамлій Ганни Федорівни, 1943 р. н.,
Вітріва Дмитра Яковича, 1935 р. н.,
Вітрів Анни Яківни, 1932 р. н.,
та Кохан Олександри Михайлівни, 1931 р. н.

СОРОЧКА Полотно вибілювали на річці, де складали у
дерев’яні цебра; робили з попелу, води луг, куди кла‑
ли полотно. Потім полотно випирали і розстеляли
на сонці, поливали водою, щоб відбілювати. Сорочки
вишивані – рукави мали вишиті манжети з уставками. Квіти вишивали на сорочці хрестиком. Пазуха
в жіночих сорочках по пояс довга була, защіпалась
під шиєю, мала кутасики. Комір [сорочки] як з кута‑
сиками, то мали корунку, а як не мали кутасиків, то
защіпали. Комір викладений. Сорочка з лляного до‑

ОДЯГ НАГРУДНИЙ Кептарі були з оксамиту. Обшиті
вишивкою гладдю. Блюзка – сорочка вишивана, кеп‑
тар. Горсик мав зубчики з тканини. Защіпався на гач‑
ки, обшивався гаптуванням. Зубчики трохи гаптува‑
ли. Багатші носили кептарі, бо були довші з оксамиту.
Горсик складався з трьох частин: дві спереду і одна
ззаду. Вишито ззаду візерунком. [...] Був корсет білий,
чорний. Білий [корсет] короткий до талії, чорний –
довший. Складався з трьох частин: одна – спина, дві –
перед. Білі горсики шили з тканини рипсової – ходили
вдіті молоді дівчата. [...] Кептар чорний, оксамито‑
вий, довгий по пояс, гаптували квітами спереду і один
букет ззаду, кишень не мав, защіпався на закраски або
на гачки, складався з одного куска тканини на спині.
Горсик коротенький, мав понизу зубчики, які, як сам
горсик вишивали – гаптували, защіпався на гафки.
Був з темної саміти [оксамиту]. [...] Кептар – «кафтан» – погаптований.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ ТА ПОЯС Спідниця. Запаска. Запаска була з оксамиту. Квіти на ній вишивали гладдю –
гаптували. Запаски мали тороки понизу. Були білі
запаски з полотна. [...] Cпідниця шалянова, запаска
оксамитова. Запаска з оксамиту, з торочками чорного
кольору гаптувалась навпоперек візерунком. Носили
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довкола по краях мав кожушину, защіпався на ґудзи‑
ки. Кишені всередину сховані; комір великий з вор‑
су. Жіночі кожухи коротенькі, без кишень, гаптували
більше спереду, комір-стойка з кожушка.
ВЗУТТЯ Чоботи були шкіряні. Носили дерев’яники.
Личаки носили. Взуття носили різне. Чоботи дівча‑
та носили червоні, жовті, на високому каблуку, який
робився з набитої шкіри. Холява – довга по литку.
Носи чоботів круглі, заокруглені. [...] Чоботи жіночі
червоні, високий каблук. [...] Жінки ходили босі. Чо‑
ловічі чоботи були зі шкіри. Чоботи [жіночі] черво‑
ні, зі шкіри, з хол явою по литку, не прикрашали. [...]
Чоботи-дерев’яники – знизу підошва з березового де‑
рева, зверху шкіра. Личаки з лика липи. [...] Взували
чоботи, були личаки. Чоловічі чоботи на гармошку
халяву мали. [...]
ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ Капелюхи солом’яні з ві‑
всяної соломи носили чоловіки. Криси капелюхів були
на три сантиметри широкі. Носили шапки – кучми з
баранячої виправленої шкіри, яку надягали трошки
на голову, була пряма, чорного кольору. [...] Чоловіки
носили солом’яні капелюхи, виплетені з соломи вівса.
Носили шапку-кучму. Жінки «замолодичувались»
хустками. [...] Були великі хустки вовняні, якими за‑
гортались у холодну погоду. Завій – зав’язували на
голові біле полотно, зав’язували поверх хустки. Кін‑
ці заперезували за пояс. Жінки «замолодичувались –
зав’язували хустку назад на потилиці. [...] Носили
вовняні хустки-загортки, які складали вдвоє. Хуст‑
ку замолодичували – зав’язували ззаду на потилиці.
Покритка не могла ходити без хустки, коли виходи‑
ла заміж, то вінок накладали на хустку. [...] Дівчата
зав’язували одну-дві коси, носили стрічки довгі по
пояс. Дівчата носили косу і вплітали лєнти. Мастили
волосся сироваткою зі сиру, аби було тверде, мили го‑
лову нафтою і травами – материнка, чебрець. [...] Ді‑
вчата заплітали дві коси, зав’язували стрічкою. Кваси‑
ли буряк і мили в тій воді голову. [...]

Е

їх старші жінки і дівчата. Носили й білі запаски з лля‑
ного полотна, гаптовані і зі швабського полотна. [...]
Зверху спідниця з купованої тканини: коричнева, чор‑
на. Запаски вишиті з оксамиту, гаптовані. Запаску білу
вишивали повністю, закривала передню частину ніг.
Спідниці з фалдами – складками. [...] Спідниці темних
кольорів. Запаска вишивана, гаптована, з оксаміти
темних кольорів. Гаптували лише знизу, мали тороки
різних кольорів по-порядку кожного – волічка. [...]
Запаска з саміти, а біла вишивана була. Спідниці са‑
мітові – темні, з чорною лєнтою, яку обшивали знизу
спідниці. Запаски мали торочки недовгі, кольорові –
«волічкою» називались. [...] Спідниці широкі з купо‑
ваного полотна. Запаска біла вишивалась хрестиком,
темна – з саміту, гаптувалась. Штани. [Чоловіки ] до
чобіт шили галіфе на зиму. На літо носили довгі шта‑
ни полотняні на шнурок-гачкур, що протягувався
всередині тканини. Штани купували темних кольорів.
Гачі – спідні штани з тонкого полотна. Носили гачі, со‑
рочку до колін поверх гачів, підперезували шнурком,
зсуканим з повісма. Пояс. Пояси були вузькі червоні.
Пояс – крайка – в два-три пальці [шириною], черво‑
ного кольору, ткані на верстаті. [...] Підперезували по‑
ясом ту [чоловічу] сорочку. Пояс вишитий хрестиком,
переважно червоного кольору.
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ Веренчук – верхній одяг – біле лля‑
не полотно. Чоловічий одяг [веренчук], защіпався,
зав’язувався на пояс. Ззаду мали розпорку. Веренчук
знизу від пояса був розширений. Пояс червоний до
того. Зроблений на верстаті. Штани носили райтки
з полотна. Кожух жіночий червоний, кругом обши‑
тий кожушиною навиворіт. Чоловіки ходили в білих
кожухах, які були довгими. Комір стоячий у жіночих
кожухах. Чоловічі кожухи мали великий виложистий
комір. Чоловічі кожухи були й вишивані, мали кишені
вигаптувані. Довжиною кожухи були по коліна. Ворс
був зверху на манжетах, по краях знизу. ґудзики були
дерев’яними. Кишені вишивали, обшивали інколи ко‑
жушком. Ззаду чоловічий кожух мав складатись з двох
частин шкіри. [...] Юрчик робили з рипсу – (тканина).
Вишивали довкола. Комір вилогий вишивали. Ззаду
мав кокарду – смужка з тканини на спині. Був білого
кольору, гаптований. Складався ззаду з двох частин
полотна. Був короткий, защіпався на гафки. [...] За‑
гортка – коротке полотно з сукна з вилогим коміром,
з кишенями. Носили спенсер – шили зі сукна, жіночий
одяг. Спенсер – короткий, без поясу, до стану [приля‑
гав], знизу кілька частин полотна. Веренчук робили з
полотна на верстаті, був білого кольору, знизу широ‑
кий, довгий, мав сховані кишені, носили його чолові‑
ки. [...] Кожух жіночий – короткий, вишиваний знизу
на кутиках, поверх мав кожушок, кишені. На гафки
защіпався. Без коміра. Була стоїчка-комір з кожушка.
Кишені були сховані. Чоловічі кожухи – білі, довгі,
гаптовані трохи спереду. Комір-стойка. Защіпали на
гафки. Складався з трьох частин: одна на спину, а дві
наперед. Був прямий, до стану. [...] Кожухи жіночі ко‑
роткі гаптовані. Мужчини мали довгі кожухи. Кожух
чоловічий довгий, кишені сховані, комір великий з
кожуха. Довкола по краях був кожушок, не вишивали
дуже. Жіночий кожух червоний, короткий, довкола
вишитий кожушком, трошки гаптували, не мали ки‑
шень. [...] Кожух жіночий червоний, короткий. Кожух
чоловічий білий, довгий, лише трохи погаптований,

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ Намисто. Коралі носи‑
ли – «палюхи» називались, до них носили медальйо‑
ни. Коралі були червоного кольору. Носили скляні ко‑
льорові коралі. Коралі – палюхи, скляні, було їх багато
низок. Ланки робили з пацьорків – бісеру – вишивали
на кусочку тканини і вішали на шию. [...] Палиця –
костур – з міцного дерева.

с. Закривець
Записала М. Кот 17 липня 2008 р.
у с. Закривець Жидачівського р-ну Львівської обл.
від Криви Павліни Іванівна, 1927 р. н.,
та Чмир Тетяни Павлівни, 1918 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ Сорочка. Сорочка вишита на
«корунку» робилась. Носили «гальку» – підспідники
з полотна. Сорочку чоловічу вишивали гладдю – па‑
зуху; комір стоячий шили, зав’язували на «котасики».
[...] Сорочка вишита чорнобривцями, спереду від шиї
йшло три смужки: по краях короткі і тонкі, а посеред‑
ині – один довгий і широкий ряд візерунку. Комір со‑
рочки стоячий – «шпіц», робили до того котасики з
ниток. Манжети сорочок вишивали. Дівочі сорочки –
поздовж вишиті рукави. Гуцульське вишиття – вишит‑
тя на половину рукава. Рукави були знизу на гумку.
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Спідниця. Довгі спідниці, по кістки, носили. Спідниці
були шерстяні, полотняні, «повісмені» – міхи шили з
конопель. Вишивали спідниці тільки низом. Запаски
[були] чорні, сиві з торочками. [...] До пояса [в парі]
спідниця була. Горсети короткі з коралями, на гачки
[защіпались]. Кожух. Кожух з «патлами», з розпоркою
напереді. Червоні кожухи. Жупан. Жупан був корот‑
кий. «Мене хлопці підпояли, жупан мені підкрояли...».
Черевики з каблуками. Голову мили нафтою.

с. Зарічне
Записали М. Кот та Л. Болібрух 6–11 липня 2009 р.
у с. Зарічне Жидачівського р-ну Львівської обл.
від Петрикевич Олександри Степанівни, 1933 р. н.,
Гребінь Марії Олексіївни, 1928 р. н.,
Юровіча Василя Олексійовича, 1931 р. н.,
Романишин Олександри Панасівни, 1940 р. н.,
Юрчишин Наталії Миронівни, 1940 р. н.,
Грицишин Олександри Андріївни, 1944 р. н.,
Григорів Наталі Олексіївни, 1939 р. н.,
та Андрейків Анни Микитівни, 1935 р. н.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. Пояс  Гачі [чоловічі] зав’язувались
на шнурку, пазушка відкрита, довгі по кістки, сорочка
поза коліна. З льону шили, складалась з двох частин
полотна, без клину, довгі по кістки. Пояс зав’язували
без пряжки. [...] Штани спідні – гачі зав’язувались на
гачку. [...] Спідні штани – гачі – зі зрібного полотна.
Штани з грубого полотна. Зимою носили райтки –
завужені штани донизу від коліна. [...] Штани були з
грубшого полотна, пазушка защіпалась на ґудзички,
штани мали або шкіряний ремінь, або, коли бідні були,
то шнурок грубий, яким підв’язувались. [...] Підпері‑
зували сорочку поясом – чембір – темних кольорів.
Крайка ж мала на кінцях торочки, була червоного ко‑
льору. Чембір був шерстяний. Запаска [жіноча] виши‑
та на білому полотні, з торочками, була тільки зпереду
біля семидесяти сантиметрів ширини, геометричні ві‑
зерунки, гаптували квітами польськими нитками, які
були кольоровими. Шерстяна спідниця обшита знизу
саміткою (велюром), по литки довга, півтора метра
ширини. Складалась з двох полотен, призбирувалась
зверху з пришитою обшивкою, защіпалась збоку на
ґудзик. Фартух з полотна, знизу «перетка» – біле по‑
лотно. [...] Запаски з купованого полотна лляного.
Пряли на примітці – полотно тонке. Лише спереду об‑
гортали [стан]. Були й [запаски] у дві пілки, які мали
всередину гафту вложену (корунку). Зав’язували на
шнурки. [...] Запаска з полотна, вишивали переваж‑
но букети, знизу торочки були з ниток полотна. [...]
Носили гальку – спідниця нижня, здолу мала корунку
білу, щоб було трохи видно з-під спідниці. Спідниці
були з фарбованого полотна, призбирані «на пшенич‑
ку» на поясі, защіпали на ґудзик збоку, сама широка.
Запаски гаптовані та мережані на верстаті. Гаптована
запаска з саміти, довга, як спідниця, з торочками. То‑
рочки були різних кольорів по черзі. Гаптували запас‑
ку повністю і пришивали пацьорки, флєрти – кораль‑
ки. Закривала [запаска] лише спереду ноги. Були білі,
вишивані хрестиком запаски. [...] Жінки носили шер‑
стяну спідницю, обшиту знизу саміткою (велюром).
Фартухи були з полотна, мали тороки, шили з окса‑
миту. [...] Запаски бархатні, вишиті гладдю по низу.
Вони мали тороки темного кольору. Спідниця галька
спідня з лляної тканини, мала корунку понизу. [...] Був
«чимбір» – вишитий широкий пояс, зав’язували набік
поверх сорочки, переважно червоний.
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СОРОЧКА Конопляний одяг, верета. З льону шили со‑
рочки. Вибирали [льон] в жнива, дергали на держал‑
ках. Сукно [купували] в магазині. Сорочка. Шили з
льону, комір-стійка з комірцем [викладним], вишитий
хрестиком, пазуха була до пояса, одним рядом на ній
вишивка. Складалась [сорочка] з двох частин і при‑
шитих рукавів. Рукав вишитий зверху лише спереду,
довга. Дуди-рукави з вишитими манжетами. Чолові‑
ча сорочка – вишита пазуха, комір-стійка, вишитий
рукав з манжетами вишитими. Були й без вишитої
пазухи. Давніше чоловіки носили довгі сорочки з
льону. Робоча [сорочка] з гіршого полотна, без ви‑
шивок, трошки призбирана біля коміра. Зав’язували
шию тасьмою, китиці. Жіноча [сорочка] з льону. Бід‑
ні мали сорочки з двох частин – надшивки – верхнє
[полотно] ліпше, нижнє – гірше полотно. Сорочка по
литку, довга. Пазуха по пояс, бо кормили дітей. При‑
збирували біля коміра. Рукави-дуди з манжетами ви‑
шивали на три-чотири сантиметри, манжет на ґудзик
[защіпався] з петелькою. Сорочка тісно прилягала до
шиї, защіпалась лише вгорі на шиї. [...] Сорочка жі‑
ноча. Вишито вставки на рукавах зверху, переважно
геометричні візерунки хрестиком. Комір-стойка, ви‑
шито чотири-п’ять сантиметрів. Обов’язково робили
котами різнокольорові. Пазуха – по боках і посеред‑
ині вишита по пояс. Дівчата – [на сорочці] корунка
довкола шиї. Рукави – вишиті дуди, а у дівчат були на
резинці манжети або корунки. Багатші носили [со‑
рочки] довгі до кісточок, знизу корунка і ще галька.
Бідні – лише гальку одну, а сорочка коротка або з двох
полотен. Верхнє полотно краще, нижнє – гірше, груб‑
ше. [...] Сорочка з лляного полотна. Льон вибирали,
дергали, стелили на облозі, де він лежав біля двох не‑
діль, збирали, терли на терлицях, сушили. Пряли на
куделі. Майстри ткали нитки. Краще полотно [було]
на сорочку, примітку. Жіноча сорочка була довга, до
колін, з коміром-стойкою. Були й вилогі вишиті комі‑
ри. Вишита пазуха защіпалась на ґудзик, вишивалась
лише з одного боку розрізу. З котасами була сорочка з
коміром-стійкою. Робили й корунку, але вже пізніше.
Сорочка складалась з двох полотнищ, зішитих на пле‑
чех. Уставки під пахвами називали «цвеколь». Виши‑
вали дуди-манжети, які защіпались на ґудзик. Виши‑

вали більше уставкою на рукаві. [...] Носили сорочку
білу, лляну, довгу по пояс. Вишивали пазуху хрести‑
ком, кольоровими нитками. [...] Сорочка була з лля‑
ного полотна. Складалась з двох частин. Комір-стойка
вишитий хрестиком, були китиці, защіпалася на гаче‑
чок. Рукави-дуди, які в жіночій сорочці вишивали, а в
чоловічій – ні. Довга поза пояс [сорочка]. В жіночих
сорочках рукави мали вишиті вставки вище ліктя. [...]
Чоловіча сорочка довга, мала розпорки знизу, які об‑
шивали кольоровими нитками хрестиком. Не було
коміра. Рукави-дуди не вишивали. [...] За Польщі мали
довгі сорочки, вишиті, трошки розпірка була, яку та‑
кож вишивали. [...] Чоловічі сорочки. Довга до п’ят, на
якій вишивали на боках смужки по боках розпірок.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ Горсики чорні, коричневі. Свят‑
кові гаптували, вишивка лише зпереду квітами, без
кишень, з пацьорками були вихідні горсики. Склада‑
лись з чотирьох полотнищ, короткий до сорока санти‑
метрів, з пацьорками. [...] Горсик – ним загортались,
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нок плели з барвінку. Молода посилала таких хлопчи‑
ків молоденьких у ліс по барвінок. З собою їм дава‑
ли могорич – горівку і закуску. Тогди вже як помили
барвінок, шоб був чистеникий, то починали плести
вінець. Мама молодої брала барвінок на стіл і кропи‑
ла свяченов водицев. Тогди та жінка, шо плела вінок,
починала плести. Вже як виплели вінок, пришивали
до него лєнти, клали на стіл колач, а на колач вінок.
Тоді приходили мама з татов. На середині хати клали
крісло, подушку, молода сідала. Тоді благословляли.
Перше мама, а потом тато: «Бажаю ті щєстя, здоровля.
Аби ж була здорова, як вода, весела, як весна, багата,
як осінь!» Так три рази. Тоді вже тато накладав вінок.
Молода вже цілувала тата, маму, всіх тих жінок, шо
в хаті були. [...] Коса одна або дві, без проділу, мали
інколи гривку. Коли видавали дівчину заміж, то об‑
різували коси. Вплітали стрічку. Вінки не носили, де‑
коли збоку на голові втикали квіти. [...] В нас росте
така мірта і шпарагус. А по барвінок мали йти в ліс
хлопці. Давали їм з собою кошик, у кошик могорич,
закуску. Вже ввечері з того барвінку плели вінець. То
плела старша кума, а її всі жінки помагали. Мама бра‑
ла пучечок барвінку, освячувала свяченою водицею і
давала по черзі всім людям цілувати той пучечок. Тоді
вже починала плести, а свахи з одної і з другої сторони
робили їй такі пучечки. І так кума мала добре сплести,
бо не можна було міряти вінець. Вдовиця могла йти на
вінець, але плести не мала права, бо кажут, шо доля
буде в молодих погана. Як вже скінчили плести, то мо‑
лода сідала на крісло, давали їй подушку, вона на по‑
душці сиділа. І тогди по черзі всі її розчісували: най‑
перше дружка, тогди тато, мама, брати, сестри, а потім
товаришки. І як вже всі почесали, то молода ставала і
цілюваласі з свахами по черзі. Тоді тато благословив,
наклав вінок на голову. А в кого не було тата і мами,
то міг робити брат або хрещений тато. [Які весільні
атрибути, крім вінка, виготовляли з барвінку?] З того
барвінка, шо лишався як плели вінок, то плели на две‑
рі, попід образи такі довгі вінці. А як хто мав маленькі
діти, то робили їм такі букетики з барвінку. А то, шо
лишалосі, кидали на дівчат, шоб швидше сі віддава‑
ли. [...] Хлопцям давали могорич, вони йшли в ліс по
барвінок. Бо то треба виплести з того барвінку вінець
молодій, таку «долю» на двері вікна, образи. Спершу
робили таку купочку з барвінку. Найперше давали по‑
цілувати її мамі, тату, родині. Тогди старша сваха бра‑
ла ту купочку барвінку і давала її у віночок. Колись ве‑
льона не було, був лише вінець і багато стонжків, при‑
чеплених до нього. Плели з повісма таку косочку і на
тій косочці плели віночок. На молоду не можна було
міряти вінок, лише на дружку. А ше казали, шо дуже
добре, як виплели завеликий вінок, шо ше в кінці тро‑
хи надбирали то казали, шо добра прикмета, шо будут
дівчата віддаватисі. А ті листочки, шо лишалися від
вінка, то кидали на дівчат, шоб сі швидше віддавалисі.
Якщо та майстриня, шо плела вінець, повдовіла, то її
вже не можна було плести. І вагітна не торкаласі вінка.
Вона то на весіллє йшла, но вінця не плела. То казали,
шо і для жінки тої недобре і для молодої. [...] Дівчата
заплітали одну або дві коси, які зав’язували кольоро‑
вими стрічками. [...] «Приймітка» – полотно до трьох
метрів довжини і п’ятдесят сантиметрів ширини з
льону. Використання – довкола на голову, на потилиці
навхрест і протягували ззаду за спиною, запинали за
пояс, робили з найтоншого полотна. Носили старші
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вишивка була спереду. Мав клапчики – пришиті до‑
вкола маленькі кусочки матерії, однакові за розмі‑
ром, з оксамиту (з клаптями). [...] Кептар – шістдесят
сантиметрів довжини, гаптований, защіпався на гаф‑
ки – гачки, вишивали довкола, прямий, приталений.
[...] Кептар. Оксамітка (чорна, вишнева), гаптували
спереду – квіти – трохи нижче пояса. Всі мали па‑
цьорки. З них плели ланку на шию (бісер). [Защіпа‑
ли] на гафки – гачки або на закраски – защіпки. Були
прямі, з трьох кусків матерії, був на шиї невеликий
виріз довгий. [...] Горсик, кептар, сердак, камізельки
білі гаптовані моточками нитками. [...] Кептар – весь
вигаптуваний. Горсик – з зубчиками з тканини, які
були вшиті і звисали знизу; вишитий, вигаптований,
зав’язували з ниток на шнурочки або лєнточки. [...]
Кептар довгий, горсик короткий. Кептар не мав кише‑
ньок, ззаду був букет вигаптуваний. Горсик мав клап‑
тики, був вишитий, але дрібніше. Клаптики вишивали
кольоровими нитками. Кишень не мав. [...] Носили
кептарі – чорний оксамитовий, по пояс довгий, гап‑
тований, обшитий пацьорками. Кишень не мали, за‑
щіпались на гачки. Горсик зубчики мав, теж його ви‑
шивали гаптували. Не було кишень, шили з лляного
полотна. [...] Кептар обшивали пацьорками і був гап‑
тований. Не мав кишень. Був трохи нижче пояса.

Ф

ОДЯГ ВЕРХНІЙ Кожух. Кожух – шкіра (коза, вівця), ви‑
правлена, вишнева, чорна. Жіночі кожухи вишневі,
обшиті по краях вивернутим кожухом, кишені прорі‑
зані, вишивали, гаптували квітами з ниток мулінка –
муліне. Білі кожухи були довгі по коліна, нашивали і
вишивали. Комір – стійка з вивернутого кожуха, за‑
щіпали на чотири ґудзики або «шквирки». Хлястика
ззаду не було. [...] Кожухи жіночі довгі до колін. До‑
вкола знизу і рукави мали кожушок, комір-стойка з
кожушком, кишені сховані. Чоловічі кожухи – білі,
з коміром. Виготовляли внутрішню частину зі сукна.
[...] Кожух був червоний, вишневий, кишені мав схо‑
вані, (довгий) вище колін, комір-стойка з ворсу. [...]
Жіночий кожух – короткий, гаптований, з кожушком
по краях обшитий, комір-стійка з вивернутого кожу‑
ха, защіпався на гафки. Вишивали, гаптували май‑
стри на нижніх кутиках спереду. Були сховані кишені.
Складався з двох частин шкіри спереду і одного – зза‑
ду. Чоловічі кожухи довгі, білі, які теж довкола обши‑
вались ворсом, теж трохи обшивали, кишені сховані,
комір викладний з ворсом наверх. [...] Кожухи жіночі
червоні, коротенькі, довкола обшиті ворсом. Без ки‑
шень. Сердак. Маленький, по пояс або вище, гаптува‑
ли, спереду заокруглені краї, защіпали на гафки, ви‑
шивали пацьорками, шили з оксамиту.
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ВЗУТТЯ Носили черевички на шнурівках, на обцасі. Чо‑
боти – чорні, жовті; довгі по литку, носок круглий. [...]
Чоботи мали на переді один шов, чорні, вище колін
(чоловічі), низький обцас. [...] Липу дерли і плели з неї
ходаки [з кори] – переплітали. Ходили в них один мі‑
сяць – личаки. З соломи [взуття] в хаті ходити. Встіл‑
ки [у взуття] з картону, підошва шкіряна. [...] Взуття –
дерев’яники – підошву мали дерев’яну. Личаки шили
з кори липи.
ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ Вінок. В селі жінка така
була, шо плела вінці. А як чоловік умер, то та жінка
вже не могла плести. А ше не мали права плести такі,
шо були без чоловіків і мали дитину [покритки]. Ві‑
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жінки. Була на краях біла мережка. Завивана хустка
була, що служила за загортку. Молоді дівчата носили
хутряні куртки, напхані всередині «клочі» – куски
тканини. Коси заплітали знизу стрічкою. Мили голо‑
ву нафтою. [...] Волосся [молодої] заплітали у дві коси
або в п’ть, шість, сім ланок – пасм волосся. Закладали
гребінці заокруглені. Вінок на весілля – стрічки довгі
до землі, по одному метру. Пришпилювали стрічки до
коси. [...] Віночки з барвінку, коси зав’язували лєн‑
тами. Замолодичувались ті, хто вийшов заміж, брав
шлюб. Покритки не зав’язували хустину замолодичу‑
вати. Хустку зав’язували назад. [...] [Чоловіки] носили
солом’яні капелюхи з жита, соломи. Капелюхи були
чорними, крисатими, були солом’яні, з житньої соло‑
ми. Носили кучми.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ Прикраси – коралі чер‑
воні. Хустка зав’язувалась ззаду. Коралі були скляні,
яких було щось дванадцять шнурків, називали «па‑
люхи». Носили кільчики. Крайка – червоний тканий
пояс. [Чоловіки] носили вишиті краватки. Дехто мав
вишиті візерунки, квітки (на краватках).

Записали Л. Болібрух та М. Кот 4–8 липня 2009 р.
у с. Корчівка Жидачівського р-ну Львівської обл.
від Федана Василя Івановича, 1924 р. н.,
Чорної Марії Йосипівни, 1924 р. н.,
Федан Дарії Матвіївни, 1954 р. н.,
Кулик Анастасії Олексіївни, 1929 р. н.,
Чорної Марії Василівни, 1928 р. н.,
Романик Палагни Юріївни, 1927 р. н.,
Федан Анастасії Ільківни, 1932 р. н.,
Гамлій Олени Микитівни, 1921 р. н.,
Гамлій Палагії Олексіївни, 1935 р. н.,
Воробець Оксани Федорівни, 1947 р. н.,
та Воробця Зіновія Михайловича, 1946 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Сіяли льон, його стелили, тер‑
ли на терлицях, пряли, на верстаті робили, білили на
сонці, поливали водою. Гірше полотно було на вере‑
та, краще – на сорочки, загортки. [...] Полотно ткали
на верстатах, пряли з волокон льону нитки. Тоненькі
[нитки] призначались для одягу, грубші – для верет
[простиня], подушок. Полотно білили на сонці півто‑
ра місяці. Інші тканини брали від жида-крамаря.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [По‑
вінчані] молоді приходили під хату, мама виходила,
вивертала кожух. [...] [Зав’язували молоду] вже в про‑
пою в молодого. Молодий тримав її на колінах і в’єзав
хустину, а дружка стєгала, бо мало грошей поклав,
треба більше. [...] Молода тих старостів обв’язувала
рушниками, а як нє, то хустку давала. Мама виходила
у вивернутому кожусі, брала молодих за ті хустини і
заводила їх за стіл. Одяг у поховальному обряді. Для
мертвих дівчат вінок плели з квітів живих (з мірти,
барвінку) з стрічками і ховали у вишитому строї.

с. Корчівка

Ф

СОРОЧКА Веренчук – довга сорочка, чоловіча, вишита
рядком узору від пазухи до низу і по нижньому краю,
мала розпірки, які теж обшивали. Рукави з манже‑
тами вишитими, широкими. На рукаві у жіночій со‑
рочці були уставки – вишивка вище ліктя, на дуди,
з манжетами вишитими, які мали згори призбиран‑
ня тканини. Сорочка жіноча мала повністю вишитий
рукав. Комір викладний, трохи повишиваний у діво‑
чих сорочках. Чоловіки носили довгі сорочки поверх
штанів, боками повишивані, носили старші чоловіки,
підперезували поясом. [...] У чоловічій сорочці за‑
мість комірця вишита стоїчка, котасики. Інколи на
жіночій сорочці робили на шию корунку [плетення
гачком з ниток]. Довгі чоловічі сорочки були з по‑
ясом – вовняний, більше полотняний, який вишивали
геометричним візерунком. Найпоширеніший тип ви‑
шивання – гаптування, рідше – низинка. [...] Вишита
сорочка [складалась] з двох частин – задня і передня,
які зішиті на плечах, рукави з одним швом. Вишита
пазуха по пояс, довкола комір-стойка. Рукави на дуди
з вишитими манжетами, зверху були пришиті котами.
Комір в жіночій сорочці міг бути виложистий. Потім
почали шити зі швабського полотна. Тато мав виши‑
вану сорочку. Вздовж вигаптувана пазуха і нижча до
пояса. Рукави чоловічої сорочки мали вишиті манже‑
ти на п’ять сантиметрів шириною. Мали чоловіки до‑
вгі сорочки, підперезували їх ременем. Комір-стойка,
вишитий, мали котами. Пазуха защіпалась на затрас‑
ки [гачки]. Довгі сорочки носили старі чоловіки. [...]
Кроїли сорочки з двох частин, зшитих під руками, на
плечах. На шиї круглий виріз. Манжети – дуди. Міг
бути комірець, вишивався вишивкою геометричної
форми, були візерунки квітами, які гаптували.

с. Квітневе
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Записала М. Кот 13 липня 2008 р.
у с. Квітневе Жидачівського р-ну Львівської обл.
від Косник Стефи Іванівни, 1935 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Сіяли льон на полотно. Коноплі
мочили, сукали, в’язали, воно [волокно] мокло, потім
сушили, терли на терлицях, пряли. З кращого [полот‑
на] сорочки шили, з гіршого – міхи, простині. Сукно
купували, використовували на пошиття «кабатів»
до неділі.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ Сорочка. Вишивали, як хто,
і хрестиком, і гладдю. Рукав дівочої сорочки був ви‑
шитий повністю – згори донизу. Чоловіча сорочка:
рукави не вишивали, вишивали тільки шию і пазуху,
зав’язували на шиї шнурочками з «бамбулєтами», без
коміру. Одяг поясний. Спідниці: довгі, широкі. Головні убори та зачіски. Волосся заплітали в косу, яку
могли скручувати на потилиці у вузол.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Вінок. На весілля молода мала віночок з мірти, барвін‑
ку, з стрічками (дванадцять-двадцять штук). Вишита
сорочка з рукавами на манжети, з коміром стоячим.
Жупан на весілля молодій. Спідниця шалянова. Жу‑
пан довгий, закривав стан до колін, повишиваний,
без кишень. Вишивали «станками» – кораликами; ви‑
шивали квітки тільки спереду. Защіпали [жупан] на
ґудзики. Жупан прямий, з чотирьох кусків зішивали,
прилягав до стану, спереду на виріз.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ ТА ПОЯС Фартух з різної тканини.
[Носили] вибійку, димку. Пошвагана запаска, яку ро‑
били на верстаті, [виглядала] як запрасована у склад‑
ки. Торочили і вишивали чорним, червоним, вишне‑
вим. Крайка – як палець широка, біля восьми санти‑
метрів, [полотно] чорне, вишневе, з торочками, яку
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носили чоловіки. [...] Спідниця. Носили довгі широкі
спідниці. Тканина обшита понизу самітою (полоска /
смужка). Кангарова тканина для спідниць. Запаска.
Самітові. Кептар обшитий пацьорками і гаптований.
Запаска гаптована, закривала лише передню частину
[стану], довга поза коліна, мала тороки шість-сім са‑
тиметрів, які по чотири сантиметри довжиною були
по черзі різними кольорами. Їх [запаски] гаптували
повністю. Зав’язували так, що пришивали обшивку з
простого полотна. Галька – спідня спідниця з корун‑
кою, яка виглядала з-під спідниці (швабське полот‑
но). [Корунку] робили з ниток, плели з білих ниток.
Були спідниці, які самі складали, скручували, а по‑
тім мали що носити до церкви. [...] Спідниця широ‑
ка, квітчаста. Перший шилян присилали у посилках
з Америки. Запаски бархатні, обов’язково вишиті,
чорні, вишневі, обшивали тасьмою, робили кутасики
знизу. [...] Штани. [Чоловічі] сподні штани. Були гачі
з простого тонкого полотна. Пазушка на ґудзики за‑
щіпалась, штани довгі. [...] Пояс. Вишитий повністю,
прямий на кінцях, рідше – зрізаний на косо. Штани
білі, як шаровари, носили влітку. На зиму штани –
з вовняної тканини.

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ Коралі мали червоні па‑
люхи. Ланка з пацьорок – вишито на пасмі полотна
бісером візерунок, носили на шиї, зав’язували ззаду
шнурочками. Чим багатша [дівчина], тим більше їх
було. Медальйон – менделик» – [зображені] іконки,
були доповненням до коралів.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ Сорочка. [У чоловічій сороч‑
ці] вузький вишитий комір, пазушка защіпалась на
«затраски», зав’язувалась на «котаси» з ниток димок,
вишивка чоловічої сорочки спереду була по пояс [до‑
вжина вишивки], пазушки були або в полоски, або
широкі, манжет рукава був на ґудзик, без вишивки.
Сорочка вишивалась різними кольорами. Штани.
Штани [чоловікам шили] з полотна, носили «холош‑
ні». Полотно лляне і конопляне. Пояси – шкіряні, була
пряжка. Пазушка [защіпалась] на ґудзики. Безрукав‑
ка – камізелька – зроблена з сукна, довга по пояс. Одяг
верхній. Кожух. Кожух – овеча шкіра, чорного кольо‑
ру. Знизу [кожуха] шкіра, а зверху – сукно кольоро‑
ве – коричневе, чорне, комір з ворсом доверху. До‑
вжиною по пояс; защіпався на ґудзики. Рукави були
без манжетів з ворсу. Кишені сховані, защіпались на
ґудзик. Довжиною [кожух] був вище колін. Взуття
[чоловіче] – чоботи зі шкіри, чорні, холява до колін,
каблук був півкругом, встілки з войлоку. Аксесуари.
Рукавиці [чоловічі] плетені. Головні убори та зачіски.
[Чоловічі] капелюхи були солом’яні, з житнього сте‑
бла – бриль. Ззаду потилиця вистрижена, згори [во‑
лосся] довге; зачісувались назад.
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ОДЯГ НАГРУДНИЙ Горсик був вишитий, а понизу зуб‑
чики були, теж вигаптувані, був з саміти чи з полотна,
довкола вишитий, як і клапчики [зубчики]. [Горсик]
защіпався на гачки, виріз [пазухи] трикутником. Гор‑
сик не мав кишень, коротший ніж кептар. [...] Кептарі
були з пацьорками, бісером, вишивали гаптуванням
букетами квітів.

сіруватого, білого [кольорів]. Зачіски. Носили дві,
рідше одну косу, робили рівний проділ посередині,
закручували коси ззаду на потилиці Коси зав’язували
лєнтами. На свята (на Різдво, Великдень) дівчата роз‑
пускали волосся.

ІМ

ОДЯГ ВЕРХНІЙ Кожух. Були кожухи. Жіночі кожуш‑
ки червоні, короткі по пояс, довкола обшиті вовною,
кожушиною. Защіпались на ґудзики. Мали кишені
наверх, їх не вишивали. Був комір-стойка з кожуши‑
ною. [...] Кожухи жіночі. Червоні, по пояс довжиною.
На манжетах, замість коміра і на вирізі спереду мали
пришиту ворсом доверху кожушину. Були вигапту‑
вані. Кишені сховані, на вирізі для них вигаптувано
тасьмою або кожушок, защіпались на ґудзики. Скла‑
дався [кожух] з чотирьох частин і рукавів. Дві части‑
ни – спина, дві – перед, так як і білі чоловічі. Чоловічі
кожухи мали сховані кишені без кожушка. [...] Бідні
носили «загибки» – теплі піджаки. [...] Кожушина жі‑
ноча – червона, всі краї обшиті кожушком, схожі до
сучасних дублянок, вишита, гаптована на кутиках
знизу. Складалась з трьох полотен шкіри. У жіночих
кожухах кишені оброблені скраю кожушком чи ви‑
шивкою, защіпались на ґудзики. Чоловічі кожушки
довгі, білі, інколи фарбовані бузиною чи червоними
ягодами.

ВЗУТТЯ Дерев’яники – підошва дерев’яна і холява шкі‑
ряна. Личаки – на літо плели з липової кори – чоловіки
та жінки носили. Обдерли липу і плели личаки; чоло‑
віки носили частіше. Чоботи жіночі червоні, зі шкіри,
на грубому невисокому каблуку, з вибиваними геоме‑
тричними полосами на шкірі. [...] Чоботи чоловічі зі
шкіри були, з довгою холявою, яка була призбирана,
встілки – клали віхоть скрученої соломи [у чобіт].
ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ Старші жінки зав’язува
ли хустку назад. Зимові хустки вовняні. Були завиван‑
ки, якими обмотувались повністю. Капелюхи чолові‑
ки [носили], плели з соломи. Носили кучму [шапку]
з овечої шерсті – із шкіри молодих овець чорного,

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Вінок. В п’ятницю молода ходила з дружков і просила
до вінцє. І вже ввечері сходилисі жінки плести вінець.
На тих жінок «свахи» казали. Йшли до вінцє всі, но
плести мала хресна мама. А як вона не мала чоловіка,
то якась жінка з родини тогди мала плести. Но так,
шоб вона чоловіка мала, аби не була вдова. Плели два
вінці: один з мірти до шлюбу такий файний з стонж‑
ками, а на вечір з барвінку. Жінки посилали дітей з
родини по барвінок у ліс. Давали їм з собою кошик.
Тогди вони приносили барвінок, жінки їх гостили.
[...] То йшли до вінцє жінки. На них свахи казали.
Вінець плели з мірти, барвінку. По барвінок ходили
хлопці. Їм давали з собою шось випити і закусити в
кошик. В нас лише в лісі рвали барвінок, на цвинтарі
не можна було. Вінець плели так: брали таку тонень‑
ку нитку з повісма, сплітали з неї косу. А вже тогди
кладесі мірта, барвінок, і так сі тою ниткою пнрекру‑
чуєш. Лєнти ше пришивали до вінцє. Старша сваха
робила таку косичку з барвінку і тогди давала всім
свахам, аби її поцілювали. Мама з татов кропили во‑
дицев, благословлєли той вінець. [...] В суботу справ‑
лєли весілля, а в п’ятницю плели вінець. Кликали
жінок вибраних з родини, сусідок. Вони мали плести
вінець з барвінку. Родичі молодої посилали хлопців
у ліс по барвінок. З собою їм давали горівку, закус‑
ку. Спершу той барвінок клали на стіл, тато з мамов
кропили водицею свєченов. Брали шнурок і так ним
перемотували китички барвінку, а під спід брали ше
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с. Лисків
Записали Л. Болібрух та М. Кот 3–7 липня 2009 р.
у с. Лисків Жидачівського р-ну Львівської обл.
від Романик Ганни Іванівни, 1948 р. н.,
Романович Анастасії Федорівни, 1938 р. н.,
Романик Анастасії Микитівни, 1929 р. н.,
Васькович Варвари Андріївни, 1927 р. н.,
та Шевчук Ольги Юстинівни, 1941 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. Сіяли
льон, коноплі. Потім вибирали, була дергачка зі щі‑
линами – льон дьоргали, соломку стелили, потім були
на терлиці. В’язали, витирали, потім пряли сорочки.
З ліпшого полотна – сорочки на свята. Гірше фарбува‑
ли – кору варили дубову, шили з нього блюзки, штани.
[...] Сіяли льон, потім на дергалці дергали головки, по
тому льон стелили, де лежав біля двох тижнів, потім
терли на терлиці, потім повісмо вичісували щіткою.
Відкидали гірше від ліпшого. Потім повісмо пряли: на
куделі снували і робили полотно, вибілювали [полот‑
но] біля двох місяців.
СОРОЧКА. ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ Чоловіча со‑
рочка. Веренчуки. Довга по п’яти сорочка. Знизу були
перетикані, мали розпорки невеликі по боках. Скла‑
дались з двох полотен, зішиті докупи і до них рука‑
ви. Пазуха мала розріз невеликий. Комір-стойка був
вишиваний. Коротка сорочка чоловіча була святкова.
Комір вишиваний стойка, до сорочок робили котами.
Защіпали пазушку на закраски. Вишивка на пазушці
по пояс була – або одна смужка вишивки, або з двох
боків розрізу. Рукави з дудами. [...] Сорочка чоловіча.
Довга по коліна, по низу з мережкою, з розпорками
по боках, які мали мережку. Носили під короткими
сорочками штани. Вишита жіноча сорочка – рукави
вишиті зверху поперечним узором. Молоді дівчата
мали вишиті поздовж рукави. Вишивали хрестиком,
низинка, гладь. [...] Коралі – палюхи червоні, з бага‑
тьох низок. [...] Прикраси – червоні палюхи, які горі‑
ли. Скляні «блищиці» (коралі) купували.
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кусочок білого полотна. То так ставили колач на стіл,
а на колачі плели вінець, ладкали так файно. До вінцє
чіплєли стоніжки. В молодого плели такий довгий ві‑
нець на двері з барвінку. А під образи плели «долю».
А по весіллє той вінець, «долю», хапали і рвали дівки.
Казали, шо то швидше вони мали сі віддати. [...] Ко‑
лись, то була така жінка в селі, шо вміла плести ві‑
нець, то її все кликали. То такі жінки могли плести,
котрі мали чоловіків, а покритки, вдовиці не плели.
І вагітна жінка не плела вінець, навіть на весіллє не
йшла, шоб молодим не було так тєжко, як їй тепер.
Колись, то жінки брали відро пшениці в хустку і не‑
сли на весілля, а тепер несут гроші. На вечір плели
вінець з барвінку, а до шлюбу з мірти, шпарагусу. По
барвінок посилали хлопця. Мама молодої пекла такий
колач і давала його разом з плящинов свєченої водиці
в кошик. То він те місце, де рвав барвінок, кропив во‑
дицев, а колач з’їдав. Потому, як хлопець приходив, то
мама його гостила. Як мали зачинати плести вінок, то
благословлєли, кропили свєченов водов. А тогди бра‑
ли трохи барвінку, робили таку косичку, давали її по
колу стола цілювати всім людям. А тогди вже брали ту
косицю і з неї починали плести. І ше брали трохи по‑
вісма, складали його втроє. Так, ніби кожна ладяноч‑
ка, то є чоловік, жінка і дитина. На ту ладяночку бра‑
ли нитку і протягували через всю хату лиш до порога,
поза поріг нє. Тогди так складали мірту чи барвінок в
косичку, клали, перев’єзували і далі, далі. Як вже тро‑
хи виплели, то брали вінець і прикладали до голови
дружці. Так міряли, чи не завеликий, чи не замалий.
Як плели, то ладкали. [...] Тепер, то йдут у вельоні до
шлюбу, а колись, то йшли у вінку. [...] Поки молодий
не наложив на голову під хустину грошей, то вона не
даваласі зав’єзувати. [...] Як притходєт зі шлюбу, то
мама бере кожух навивовіть. [...] Як вже весіллє скін‑
чєлосі, тоді вже зав’єзували молоду. Молода сідає на
крісло, на подушку. Молодий сидить коло неї і пхає
їй під хустину гроші. А молоді дивлятсі, скілько він
дав, і все стєгают і стєгают. І коли вже молодий поста‑
вив таку суму, шо вже досить, то вже тоді її зав’язуют.
[...] [Зустрічали повінчаних молодих:] мама виходи‑
ла, вивертала кожух навіворіть вовнов догори. Брала
молодих за руки і заводила до хати. [...] В молодого
в пропою ввечір. Сам молодий зав’єзував, знімав ві‑
нець. Той вінець не викидали, молода тримала його
в себе. [...] Мама виходила під хату з колачєма і в ви‑
вернутому кожусі. Так заводила молодих до хати. [...]
[Коли молоду завивали в хустину?] То вже на останку
в пропої. [...] Була така скриня горбата, у ту скриню
давали придане молодій – її шматтє, постіль, кожу‑
хи. [...] Мама молодого виходила, вивертала кожух і
казала: «З чим же ти до мене прийшла?» А вона ка‑
зала: «З хлібом, вінцьом, щєстєм, здоровлєм, з твоїм
сином, з моїм чоловіком!» [...] Кажут, шо як клякают
молоді на рушник, то шоб молода приклякнула мо‑
лодому штани. То так, аби він не мав верху, а жінка.
[...] Як зав’язували молоду, то має йти в пропій до
молодого. То ше так гроші під хустину молодій ста‑
вив, а родина казала, шо мало і мало. А вже як до‑
сить, то тоди молодий зав’єзував. Перед тим брав мо‑
лоду на руки, пересаджував її через стіл, а вже з цеї
сторони стола зав’єзував. [...] Одяг у поховальному
обряді. Вмирали старші [жінки], то вдягали у націо‑
нальний стрій, а молоді дівчата – біла сукня або стрій
традиційний.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ Гачі – з полотна, на поясі. Під спідни‑
цю [жінки] носили гальку – вишита біла спідниця, ни‑
зом вишита тонкою смужкою. Були спідниці з тонень‑
кими вузькими складками – «запрасовані». Плетений
суконний чоловічий пояс зі шнурка – «гачкур».
ОДЯГ НАГРУДНИЙ [Носили кептарі з саміти – чор‑
на гладенька тканина погаптована спереду [квітами]
букетами. Ззаду знизу був букет, теж вишитий, був
нижче пояса. Защіпали на дві петельки з котасами ли‑
шень в одному місці. Не мали кишень. Чоловіки мали
прості з матеріалу камізельки. [...] Кептарі з саміти
[шили] чорної, гаптували квітами кольоровими. За
довжиною [кептарі] закривали пояс, не мали кишень,
довкола вигаптувані, ззаду мали букет [вишитий].
Горсики мали по низу зубчики з тканини довкола, їх
гаптували.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ Кожух. Кожух червоний, вишневий.
Кишені мали наверх з ворсом доверху і ворсом ко‑
жух обшитий знизу. Кишені не вишивали. Жіночі
[кожухи] не мали коміра, була лише стійка з вор‑
систої шкіри наверх. Підперезували штани ременем
шкіряним.
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ВЗУТТЯ Носили личаки з липової кори літом. На зиму
дерев’яники носили – хол яви мали від якихось чобіт,
а знизу підошва з дерева. Замість встілок клали внуч‑
ки і з соломи віхті вкладали в гумаки і чоботи. [...]
Чоботи різні були – чорні, вишневі, по литку (довжи‑
на). Чобітки мали невисокий обцас. Були рисовані
чоботи – вище кістки вибито на шкірі холяви «пра‑
вила» – прямокутні смужки в чотири ряди, довко
ла ноги.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС Спідниця. Довгі, за коліна. Мо‑
гли обшивати тасьмою низ. Шалянові спідниці. Шаля‑
нові спідниці були до неділі, паркальві – до будного
дня. Шили запаски вишиті білі, з недовгими торока‑
ми. Запаска закривала тільки ноги спереду. [...] Запас‑
ки вишивали хрестиком і гладдю. Вишивали гуцуль‑
ським вишиттям – ромбики. З торочками запаски. [...]
Запаски були повишивані з тороками. Вишивка була
пасками – смужками. Запаски вишивали тільки зни‑
зу. Дехто мав дві запаски: одна довша, друга коротка.
Багатші шили сукенки, «мургульові» блюзки. Ременем
заперізувались. [...] Тато мав вузькі штани на манже‑
ти знизу, пазуха на ґудзики, ремінь шкіряний.
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ Вінок. Вінки плели, дава‑
ли такі файні квіти, лєнти, бо колись вельонів не було.
Плела сестра молодої. Вона мала бути вже замужня.
І ше була в селі така старша жінка, її все кликали, шоб
вінок сплела. То так плели вінець з барвінку, додава‑
ли ше шпарагусу. Він був на вечір. А на день плели з
мірти і шпарагусу, пришивали багато лєнтів. [...] Пле‑
ла вінки сестра чи хресна мама молодої. Плели лише
молодій вінок. Посилали хлопчиків у ліс по барвінок,
давали їм могорич. Вони в п’ятницю рано йшли в ліс.
А вже як плетут вінок, то ставлят під нього на стіл ко‑
лач і в нього впихают копійки. І на тім колачі плетут
вечірній вінок з барвінку, мірти. А як вже виплели ві‑
нок, то з ним гуляли. Брали так його в руки і довкола
стола танцювали і співали. [...] [Заборонялося плести
вінок] вдовиці, покритці бо вона без чоловіка. Вагітна
тоже не могла плести, бо тяжке життя буде молодим.
Їм нічого не давали робити, а покритці і на весілля не
бажано було йти. «Свахи» на них казали. Вже як ви‑
плетут вінок, то тоди ставлєт стілець, а на стілець по‑
душку, під неї гроші. Молода так сідає. Тоди вся роди‑
на йде чесати: мама, тато, сестри, бабусі, діди, а в кінци
чеше молодий і забирає гребінець собі. Тоди бере тато
той колач, шо на ньому вінець, і так благословит над
головою три рази і кладе вінець. А як молода вже вста‑
не, то дружки біжать: хто швидше сяде на той стілець,
той скоріше буде сі віддавати. [...] У п’ятницю рано по‑
силали хлопчиків у ліс по барвінок. І як вони прине‑
сли барвінок, то священик на службі Божій світит той
барвінок. Обов’язково вінець плели на колачі,у колач
впихали копійки. І ше плели на двері і під образ такий
вінок широкий. А молодій плетуть вінок з барвінку,
мірти. Так беруть повісмо, плетесі з нього така косоч‑
ка. І вже на ту косочку нав’єзуют букетики з мірти і
барвінку. [...] Розділ посередині голови, (заплітали)
на дві коси. Коли [дівчина] вийшла заміж, то коси
обтинали.

СОРОЧКА. ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ Шили з по‑
лотна: сорочки. Чоловіча: комір стоячий вишитий ві‑
зерунком, вишивали пазуху. Робили «помпончики»
на нитках. Заправляли [сорочку] в штани. Рукави«дуди», з манжетами, які вишивали. Защіпали рукави
на «затраски». Жіноча сорочка: довкола шиї робили
«корунку» – виплетений гачком з ниток узор. Пазухи
не було, але там вишивали. Рукави вишивали трохи
вище ліктя, квітки [вишивали] одиничні по цілому
рукаві. Була коротка [сорочка]. Жіночі сорочки при‑
збирували біля шиї і внизу рукавів. [...] Шили сороч‑
ки, штани. Сорочки були з лляного полотна. Краяли
полотно, до якого пришивали «дуди» – рукави з ман‑
жетами. Вишивали «дуди», комір. Комір був стоячий,
який защіпали на ґудзик, робили до того «бамбулєта».
Сорочку біля рукавів призбирували. Жіноча сорочка
довга була, поза коліна. Трохи вишиті рукави до ліктя.
Рукави шили або на гумку, або на «дуди». Манжети
вишивали. Жіночі сорочки не мали коміра. Було ви‑
шито пазуху. [...] Коралів на грудях мали багато, були
скляні. Коралі мали довгі – «палюхи» червоного ко‑
льору і шкляні коралі. Носили кульчита.

с. Любша

Записала М. Кот 14 липня 2008 р.
у с. Любша Жидачівського р-ну Львівської обл.
від Ковринович Михайліни Іванівни, 1932 р. н.,
Скрути Марії Василівни, 1924 р. н.,
Шпак Катерини Михайлівни, 1931 р. н.,
Рури Марії Іванівни, 1923 р. н.,
та Рутник Анастасії Стефанівни, 1927 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. Сіяли
льон навесну. Льон дергали на дергалці, потім стели‑
ли, щоб він висох, потім тіпалось на терлиці; робили
дві куделі – в’язки; потім вже пряли нитки. Тоді мо‑
тали «лікті», тоді їх (лікті) прали і несли вже до ткача.
[...] Сіяли льон. Терли льон на терлиці, чесали щіткою
з дротів, потім пряли, мотали на мотовиці.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ Сердаки. «Плюшові», вишиті, довгі і ко‑
роткі. Найбільше було чорних, але й вишневі носили.
Сердаки вишивали бляшками і коралями, вишивали
квітками навколо ввесь сердак. Защіпались на гачки,
був на виріз, без кишень. Кожух. Чоловічий був з ко‑
міром великим, ззаду на поясі чіпали «драгон» [смуж‑
ка шкіри] – вставка; защіпали на ґудзики в два ряди.
Жіночі кожухи: червоні або світлі, вишивали блиску‑
чими нитками, зі стоячим комірцем, довгі до колін.
[...] Кожухи покриті сукном і не покриті. Вишивали
гладдю. Краї кожуха були з ворсом. Комір стоячий.
Защіпали на ґудзики. Чоловічі кожухи не мали зако‑
чених манжетів рукавів, комір великий виложистий,
мали кишені, вшиті досередини. [...] Кожухи були ви‑
шньові, помальовані, зі шкіри. Защіпали на один ряд
ґудзиків. Чоловічі кожухи обшивали матерією. Коміра
[кожухів чоловічих] були «кримськими» – низькі, ку‑
черяві. Кишені шили до середини. [...] Сукно купува‑
ли. Шили з сукна кабати. Жінки мали сердаки довгі,
які вишивали кораликами. «Мишострові» – короткі
сердаки, які обшивали довкола. Ті сердаки були без
призбирування. Защіпались [сердаки] на гачки посе‑
редині. Без кишень були.

ВЗУТТЯ Чоботи буксові, до ходу «юхтові», більше чор‑
них кольорів. Мастили чоботи пастою, або палили
папір, кинули сметани і розводили, мастили так чо‑
боти. Холяви не закочували, каблук низький. Дівочі
чоботи червоні шкіряні, до неділі носили на високому
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каблуку. Чоловічі [чоботи] чорні, жіночі – червоні. [...]
Мали мешти: і вишньові, і чорні. За встьолки була со‑
лома – віхоть.
ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ Вінок. Мала довгу косу.
Розділ [на голові] робила посередині. Вінок мала, коли
видавалась. «Стрончки» були різнокольорові, по зем‑
лю довгі. Вінок з барвінку. Хустка. Була така велика
«накидачка», були баранячі ще (двокольорові).
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Хрестили дитину, то нову со‑
рочку давали білу. Штани хлопчики одягали, коли
вже не мочився під себе. До шлюбу – вишита сорочка,
шалянова спідниця, сердак. Вінець з барвінку, мали
«стрічки». Райтки носили.

с. Новошини

Е

Записала Л. Болібрух 7 липня 2009 р.
у с. Новошини Жидачівськогор-ну Львівської обл.
від Романович Марії Олександрівни, 1915 р. н.,
родом із с. Журавенка Рогатинського р-ну
Івано‑Франківської обл.,
Зіняк Стефанії Іванівни, 1940 р. н.,
Зіняк Катерини Іванівни, 1924 р. н.,
Вітів Ганни Прокопівни, 1930 р. н.,
Яреми Антоніни Михайлівни, 1927 р. н.

[Чи зберігала молода вінець?] Тримала молода в себе.
А той букет молодого з стонжков, то тримали. Як мала
молода першу дитину, то нею обв’єзували, як несли до
хресту. [...] Плели вінок в п’єтницю. Насамперед йшли
по барвінок дівчєта, хлопці і молода з ними. Потому
приходили з барвінку і гостилисі. Брали ладяночку
повісма і на тім приплітали мірту і барвінок. Колись
у вельоні шлюб не брали. Лише покритки у вельоні
брали шлюб. Ше плели вінець з барвінку під образи.
То на то «грегор» казали, нібито щастє, доля моло‑
дих. А по весіллю той «грегор» знімали і рвали собі
по куску молодь. Вдовицям не можна було [плести ві‑
нок]. За вагітну я не знаю. А покритці можна було, бо
раз дівчина віддаєтсі, то покритков вона вже не буде,
а вдовицев може бути. [...] Як у вівторок весіллє, то в
понеділок молода йшла просити дівчат на барвінок в
ліс. Вони брали з собою колач, гроші. Все шукали, де є
в лісі дуб розложистий, то під той дуб клали копійки,
співали:
Дякуєм тобі, гаю,
За твою розмаю.
Як назбирали барвінку, приносили додому. В понеді‑
лок все була служба Божа, то хлопи йшли до церкви,
а жінки до вінцє і плели вінець. В нас казали, шо тіль‑
ки покритки брали шлюб у вельоні. Така жінка, шо
вдовиця, то їй не можна було плести. Заченали плести
вінець з того, шо сплітали лляну косу. І вже на ту косу
наплітали вінець з барвінку, мірти. Як вже виплели, то
чіплєли до нього таку стонжку.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді.
Радуйсі, матінко, радуйсі,
В червонії чоботи обуй сі,
І візьми вороги під ноги,
Щоби були дітоньки здорові.
Як клікали молоді на рушник, то молода прикліка‑
ла молодому штани, аби він над нею не керував...
Зав’єзувала молоду молодого мама. Молода сідала
молодому на коліна. І як молоду зав’єзували, то вона
скидала хустину і кидала на дружок. І на кого та хус‑
тина впаде, та дружка скоро вийде заміж. В кінцi ве‑
сіллє молода прощаласі з дружками, перегулювала з
всіма, накладала їм на голову вінець. А дружки клали
їй в запаску гроші. [Чи зберігала наречена весільний
вінок?] Ставила за образ, за скло. В декого і до нині
стоїт. А молодого тою стонжкою від квітки сповива‑
ли дитину, давали такий пояс. [...] В нас несут сорочку
дружки, як йдут по молодого... [Завивали молоду] як
пропійці погостят сі, позабавляют сі, то тогди мама
її зав’єзує. [...] Молода з дружков ходили. Ше колись
давним-давно їй давали в кожній хаті повісмо. Колись
з того волокна всьо робили, ткали полотно, ходили
у всьому з полотна. [...] Bід молодої колачі пекли. То,
наприклад, дарували сорочку чи хустину і на колачі...
[Зав’язували молоду] на другий день в молодого. То
зав’єзувала молодого мама. І ше кладут гроші на голо‑
ву, як зав’єзуют.
ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ Вінок. В п’єтницю вве‑
чір плели такий великий вінець «грегор». Як прихо‑
дили до молодого, то прибивали в него під образами.
Барвінок рвали в лісі. То молода з дружками ходили в
ліс. Хліб все з собов брали, аби без хліба не йти. Як ви‑
ривали барвінок, то на то місце клали гроші і цілушку
хліба. Дружки плели «грегор», а свахи плели вінець
молодій. Зачинала плести хресна мама. Не плели ні‑
коли вінець вдовиці. Перше молода з молодим йшли
до сповіди і несли той барвінок до церкви посвяти‑
ти. Тогди вже ввечір з того барвінку плели вінець.

с. Репехів

Записала М. Кот 9 липня 2008 р.
у с. Репехів Жидачівського р-ну Львівської обл.
від Баб’як Катерини Михайлівни, 1925 р. н.,
та Чмир Марії Андріївни, 1922 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. Мали
вдома верстат. Терли льон на терлиці. Був спеціальний
ніж з зубцями, ним дергали льон. Льон розстеляли на
дошках. [...] Льон вибирали руками у липні – серпні.
Микали теж руками, на в’язалки пов’язували, клали
на купу. Дергали на дергалках, терли, сушили на су‑
шарні, витирали на терлицях, пряли, мотали нитки на
мотовильнику. З конопель не робили одягу. З льону –
тканину. Білили коло води, прали, мочили.
СОРОЧКА Купили полотна, скраяли самі сорочину ди‑
тині. А потім, коли розпорола, то зробила «розпашон‑
ку», бо не було грошей. [...] Навколо шиї в сорочці
жіночій робилась «корунка» – гачком вив’язаний ко‑
мірець. [...] Сорочки білі шили самі вдома. З льону.
Для чоловіків – «голошийка» без пазухи, для жінок – з
пазухою. Сорочки молодих дівчат без коміра. Старші
жінки вже могли носити з коміром. Вишивали зуб‑
чики гладдю вишньового, жовтого, синього кольору
і червоного. Були сорочки без манжетів з вузькими
рукавами. До церкви: з тонкого полотна. Вишивка на
грудях – три пасочки вишивки хрестиком. Тканину
складали вдвоє, робили виріз на шию, лишали дюри
на рукави. Робили «корунку» на шиї з вовняних ниток,
стягували кольоровим шнурочком. Вишивали груди
сорочки. Жіноча сорочка була поза коліна. Сорочку
з пазухою зав’язували. На смерть – шили з коміром
довгі сорочки, які вишивали чорними, вишньовими
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нитками хрестиком. Сорочка чоловіча була розтята
додолу в обшивку, з пазухою до пупця – вишивка. За‑
правляли сорочку в штани. Вузька вишивка навколо
шиї. Рукави довгі, з манжетами, але загалом ширші за
жіночі. Манжети не обшивали. Молоді хлопці – ви‑
шита сорочка – пазуха, призбирування тканини до‑
вкола шиї.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ Штани – «сподні». Калісони – з лля‑
ного полотна. Спідниці з льону. Шили з чорного
«цайку» [тканини], з сукна, у кравця шили. Зпереду
[штани] з кишенями. На ремінь куплений. Застібали
пазушку на штанах на ґудзики. Шаровари носили на
концерти хлопці.[Шаровари] були вишневого кольо‑
ру, довгі, широкі. Штани мали довжину поза кісточки.
«Хлювка» – підперезувальна бляшка ременя. Взимку
носили «ватованці». «Райтки» – на зиму, з грубого
сукна, сині. Зелені. Дітям від чотирьох-п’яти років
шили «майтки».

СОРОЧКА. ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ Вишивали
хрестиком і гладинкою – гладь, була низинка [узор].
Комір-стойка, який вишивали: чорним городили по
основі. Пазуха була по пояс, на якій був один вели‑
кий ряд вишивки, защіпали закрасками, зав’язували
на «бамбаляки» [китиці]. Галька – з білого полотна,
нижня [спідниця] з корункою – круживо [мережи‑
во]. Сорочка була по коліна. Рукави робили вишиті
поверху – вставка. Манжети – дуди вишивали, при‑
збирували. [...] Рукави вишивали уставкою зверху над
ліктем – узорами. Вишивали на смерть сорочку. [У
чоловічій сорочці] комір стоячий, рукави-дуди, ман‑
жети вишивали, защіпали на ґудзики. [...] Коралі чер‑
воні. [Коли дівчина мала] десять шнурків [коралів], то
була багата.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ Спідниці, запаски були пошиті у дві
пілки. Запаски вишивали, гаптували (гладдю). Шваб‑
ське полотно – шили запаски, які мали торочки з
палець. Вишивали [запаски] лише на колінах – узор
поперек, хрестиком, гладдю. Обгортались [запаскою]
лише спереду. Були малинові [колір] спідниці. [...]
Спідниці та димки. [...] Були запаски, які мали то‑
рочки, трохи вишивали, ззаду робили гаптування на
кептарях. Запаски з лляного полотна, трошки вишиті,
були широкі лише передньою частиною. Пряли біль‑
ше лляне полотно.
«Ой на горі, на горі
Били димку димарі.
Питалися дівчини,
Чи їй треба димчини».
Димарі робили димки [спідниці]. Сукно [купували]
в магазині. Дівчата ходили в вишитих спідницях, які
вишивали знизу. Помпи – [чоловічі] штани широкі.

Ф
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ВЗУТТЯ Черевики купували. Шкіра добре не виправ‑
лена в дубовій корі, то було для бідних такі чоботи.
Шкіра черевиків вишнева, її замощували пастою,
возили дьоготь. «Киртичина» – чорна земля, якою
замазували, зачищували чоботи. Літом ходили босі.
Чоботи: «капка» блискуча – з «церати» і каблук – чор‑
ні. Взимку – кірзаки (чоботи) носили. Встилки в чо‑
боти – робили віхоть з соломи. [...] В «обцасах» мали
«папендеку» – папір, картон. Тому чоботи були на
два-три тижні. В молодої дівчини черевички були зі
шнурками ; колір – вишневі, чорні. На весілля – мешти, черевики чорні з закоченою холявкою.

місяців. [...] Одяг [шили] з льону, овечої нитки. З вов‑
ни шили кожухи.

ІМ

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ «Бомби» – шерстяні кольорові
нитки. «Ціхасади» – шапки для дітей. Сведри робили з
«бомбів», на дротах плели. Сукенки шили з «паркалю».
[...] Защіпали горсики на гачки. Носили сардаки, горсички. Були ватованими. Сардаки, як де: довгі і корот‑
кі. Горсики були коротенькими. Сардак – довгий, щоб
закрити стан, а до неділі – коротенькі. Шили з трьох
частин. Тканина на сардаки, горсики була чорна, сива.
Ззаду з зубчиками. Защіпались на «гафки» – гачки.
Потім уже були й стяжки – жовто-блакитні. Коміра не
було, лише маленький виріз. Чоловіки носили двоко‑
льорові камізельки. І то тільки до церкви. Сардаки –
довгі, вишиті «пацьорками», з Америки. Кожухи і куфайки носили будь-хто: і багаті, і бідні.

с. Тернавка

Записали Л. Болібрух та М. Кот 5 липня 2009 р.
у с. Тернавка Жидачівського р-ну Львівської обл.
від Савчин Надії Степанівни, 1932 р. н.,
Брухаль Стефанії Микитівни, 1923 р. н.,
Хемій Ольги Степанівни, 1943 р. н.,
Русин Марії Лаврентівни, 1932 р. н.,
Шевчука Михайла Степановича, 1937 р. н.,
та Коваль Марії Андріївни, 1930 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. Сіяли
льон, коноплі. З конопель: зріб – грубе полотно, ку‑
жіль – тонке. Зріб використовували для господарства,
кужіль – для сорочки, штанів. Сукно (купували) в
магазині. З кольорового [сукна] шили плащі, куртки.
Пояси – з мальованої шерсті – «крайка». Робили по
ширині верстата. Білили [полотно] біля річки до двох

ОДЯГ НАГРУДНИЙ Камізельки чоловічі. Сірачина з
шерсті, а літні з сукна, чорні, білі, вишневі. Не мали
кишень. Носили кептарі. Кептар був з пацьорками,
довгий поза пояс, вишивали, пошитий з оксамиту. Зі‑
споду давали підшивку. Розшивали нитками, пацьор‑
ками. Не мали [кептарі] кишень. Візерунок робили
квітами спереду повністю на грудях, ззаду [вишива‑
ли] знизу догори квітку. Защіпали на китички – багато
ниток зв’язували, потім робили бульки.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ Кожух. Білого кольору, вишиваний
спереду і ззаду, гаптований гладдю, [довжиною] по
коліна, мали ворс наверх по манжетах. Комір-стійка
або широкий. На білий кожух [нашивали] червоні
кишені зі шкіри, мали пришиті «гульки» зі шкіри. За‑
щіпали [кожух] на чотири ґудзики. Чоловічі [кожухи]
були по коліна, білі, великі коміри. Жіночі вишневі, не
вишивали, [довжиною] поза стан; білі – вишиті, до‑
вгі, вишивка була лише спереду, гаптовані квітками
ромашки.
ВЗУТТЯ «Дерев’яники» – взуття з дерев’яною підош
вою. Червоні чоботи, високий обцас [каблук], по ко‑
ліна [холява].
ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ Заплітали одну косу,
з проділом. Покриткам обстригали косу. Заквітчали
голову квітами. Вінок. Вінок плели з мірти або з бар‑
вінку, квіти робили до нього паперові. [...] Службу
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ків. Рукави виложували ворсом доверху і вишивали.
Ззаду [кожухи] вишиті теж. Защіпались на «гафку»
або ґудзики (дерев’яні). Чоловічий кожух: виложис‑
тий комір. Штабельна сукенка. Спідниця пообшива‑
на тасьмою. [...] Шалянова спідниця [була]. Спідниця
широка, позбирана. Запаска біла з тороками, вишита
гладдю. Горсик вишитий кораликами. Довжина [гор‑
сика] – до колін, без кишень. Вишивали тільки пере‑
док. Мала черевики мамині на високім обцасі, з зако‑
ченими холявами, чорні. Літом ходили босі. Заплітали
одну або дві коси. На тижні змила голову чистою на‑
фтою, через тиждень воно вивітрилось і зачесала до
церкви волосся. Стрічки на вінки були довгі, до спід‑
ниці. Прив’язували стрічки до косів. Коралі носили
червоні, шкляні. Віночки [були] з квіточок і з барвінку
з стрічками кольоровими.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
На смерть дівчину вдягали в біле плаття або вишитий
український стрій, взували звиклі [звичайні] мешти.
Запаски вишиті і квітками (гладдю), і орнаментом
(хрестиком).

с. Чертіж

Е

Божу наймают за здоровлє. Тоди в п’єтницю ввечір
плетут вінець молодій. То плела хресна мама. Збира‑
лисі жінки, приносили на вінок всякі лєнти, мірту,
шпарагус. Той сплетений вінок по весіллю ше довго
стояв. Його молода над ліжком вішала. Так розклада‑
ли на столі квіточки і плели. Хресна бере нитку і так
нею переплітає барвінок. І вже як скінчит плести, то
поприв’єзує на кінци такі ленточки. Колись, то дитину
в ліс по барвінок посилали. А я як була дружков, то
ходила по селу за міртов і шпарагусом, то все кидала
копійки в той вазон, з якого мені жінка зрізала. [...] Ві‑
нок плела хресна мама або така добра родичка, а другі
жінки співали. Вагітна не плела вінець, вона сі не пха‑
ла до того, бо казали, шо тєжка доля буде молодим.
Вінець плели з мірти, ше такі квіточки вплітали. [...]
Приходила молода до жінок, просила на вінок. Тогди
ті свахи сходилисі. А така, шо вдова чи вагітна, чи по‑
критка, то не кликали їх на вінець. То ті жінки все не‑
сли з собою приніс – набирали пшениці в хустку. Пле‑
ли два вінці: з барвінку вечірній, а з мірти і шпарагусу
шлюбний на другий день. Посилали в ліс по барвінок
хлопців, давали їм горівку, закуску. І як принесли бар‑
вінок, то та головна сваха, шо плела, складала барві‑
нок в пучечки. Брали такі нитки з повісма, сплітали
з них кіску і нею перев’єзували барвінок. А вже як
виплели вінець, то чіплєли до него такі стонжки. [...]
В п’єтницю ввечір сходилисі жінки на вінець. Колись
несли приніс – збіжжя, пшеницю. Так в хустку наси‑
плит відро пшениці і так несе. На тих жінок «свахи»
казали. Спершу посилали дітей по барвінок, давали
їм кошик. То вони вже приносили барвінок. Спочат‑
ку плели таку косу з повісма, а на ту косу нав’єзували
барвінок. Клали вінець на хліб, кропили водицею свє‑
ченов. То лиш молодій плели вінок, а молодому роби‑
ли квітку на груди. [Які весільні атрибути, крім вінця,
виготовляли з барвінку?] Плели на двері «долю». На
браму робили з ялини такий довгий вінець.

ІМ
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Записала М. Кот 14 липня 2009 р.
у с. Чертіж Жидачівського р-ну Львівської обл.
від Савчин Марії Онуфріївни, 1928 р. н.,
Бегара Дмитра Васильовича, 1938 р. н.,
Ковалишин Степанії Степанівни, 1933 р. н.,
Височан Анастасії Степанівни, 1947 р. н.,
Ямнич Марії Юріївни, 1947 р. н.,
Березовської Парасковії Іванівни, 1925 р. н.,
та Білик Марії Карпівни, 1924 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Мо‑
лода сідає на подушку. Молодий її завиває, кладе під
хустку гроші, а родина все стєгує і стєгує. [...] Мати
виходила, вивертала кожух і питаласі молодої: «З чим
ти прийшла?» А вона казала: «З хлібом, з вінцьом,
з вашим сином, а моїм чоловіком»... Молодий прихо‑
див до молодої, вона одягала йому косицю. [...] Вже як
сі погостили, то клали стілець. На той стілець сідала
молода і її зав’язувала хресна мама... Мама виходила з
хати з колачєма, вивертала кожух, заводила їх до хати.
[...] У пропій завивали молоду. Чоловік зав’єзував в
хустину, клав гроші на голову, а дружки стєгали. А як
досить положив, то вони зразу хап і прив’єзали.

с. Трибоківці
Записала М. Кот 16 липня 2008 р.
у с. Трибоківці Жидачівського р-ну Львівської обл.
від Ракуш Марії Федорівни, 1921 р. н.,
та Борсук Ганни, 1938 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [1940-ві роки ХХ ст.] Вишита
сорочка квітами, на резинку рукави були, комір – ко‑
рунка, без пазухи. Вишивали [сорочку] квітами, за‑
правляли в спідницю. Кожухи: білі, червоні (вишневі).
Жіночий кожух обшивали всюди: кишеньки, груди,
діл нитками кольоровими хрестиком і гладдю. Були
довжиною до колін. Комір – стойка, один ряд ґудзи‑

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. Сіяли
льон, збирали, дергали. Збирали льон і потім з го‑
тових волокон робили полотно. Клочі – гірше, пові‑
смо – краще полотно. З кращого – сорочки, з гіршо‑
го – верета.
СОРОЧКА Сорочка довга по коліна. Комір-стойка ви‑
шитий хрестиком. Були й викладені коміри, які ви‑
шивали. Пазуха по пояс, її вишивали, защіпали на ґу‑
дзичок. Рукави-дуди вишиті. Лляні сорочки вишивані
[носили]. [...] Сорочка вишита. Пазуха по стан, вишиті
вставки на рукавах, манжети сорочки з дудами виши‑
тими. Чоловіча сорочка: комірець-стійка, пазуха по
пояс, вишивали. Деякі пазухи вишивали лише з одного
боку і потім закладали і защіпали. Були кутасики. Були
чоловічі сорочки довгі, з розпорками знизу, вишитими
по боках. Підперезували поясом – гачкуром – носили
старі чоловіки. [...] Сорочка довга як жіноча, так і чо‑
ловіча. Жіноча сорочка – комір стійка вишиваний, ви‑
шиті вставки на рукавах. Пазуха до пояса, вишивана,
защіпали на один ґудзик. Жіноча сорочка могла скла‑
датись з двох полотен: верхнє – краще, а нижнє – від
пояса гірше. Під пахвами був клин з тканини трикут‑
ником. Чоловіча сорочка: комір-стійка вишитий, [па‑
зуха] защіпалась на гачки або гафки. Носили широкі
штани, які підперезували поясом. Носили веренчук:
жіночий – короткий, чоловічий – довгий; з білого по‑
лотна, розширений донизу. [...] Вишиті сорочки жіно‑
чі – нижче коліна, полотняні, вишивані. Комір-стойка
вишитий. Рукави вишивали: були вставки вище ліктя
вишиті, з вишитими манжетами. [...] Веренчук з по‑
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лотна кужільного білого робили – верхній тонкий
одяг, знизу розширений від поясу. Веренчук мав кли‑
ни, які розширювали полотно, мав поясочок.

клали зі соломи. [...] Чоботи буксові під гармошку –
призбирані зверху, вище коліна, довгі. Жіночі [чобо‑
ти] були з каблуками.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС Спідниця. Запаска. Спідниці
казмірові – з такої тканини, самітові. Спідниця за‑
щіпалась збоку на ґудзик. Фалдовані – в складку –
спідниці з простої тканини. Запаски були оксамитові,
гаптовані знизу квітами, мала торочки кольорові, за‑
кривала запаска лише спереду ноги. [...] Спідниці ша‑
лянові, пошвагані – в складку, які робили на верста‑
тах, або перетикані нитками різних кольорів. Запаски
і спідниці були з оксамиту, низом з волічки (нитки).
Спідниця була гаптована, носили молоді жінки. За‑
паски вигаптувані, вишиті повністю хрестиком, довгі,
як спідниця. Галька – біле полотно, по низу корунка –
круживо тоненьке. Були й білі запаски з торочками.
[...] Спідниці широкі, у чотири пілки – чотири части‑
ни тканини, понизу мали мережку. Галька знизу була,
трохи виглядала спід спідниці. Запаска з білого полот‑
на роблена з візерунком на верстаті, мала обшивку з
мережки, трохи призбирана. Запаски були й з окса‑
миту, гаптовані квітами, мали торочки темного ко‑
льору – чорні, сині. [...] Пояси носили вузькі червоні,
ткані на верстаті; були й шкіряні ремені. [...] Спідниці:
димка була широка, різних темних кольорів. Запаски
і у дві пілки були – такі, що обгортали стан довкола,
їх вишивали понизу. Були самітові запаски, які гапту‑
вали, робили на них торочки. Білі запаски з полотна
мали понизу мережку білу, гаптували.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ Хустка. Хустки носили
зимою великі шерстяні – загортки. Жінки зав’язували
хустку – замолодичувались. [Заплітали] дві або одну
косу. Стрічками заплітали косу. [...] Носили дві коси,
зав’язані стрічками. Вінки не носили. Коли дівчина
помирала, то давали вінок з мірти.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ Коралі – кам’янки червоні
круглі, палюхи червоні. Були керамічні, дерев’яні ко‑
ралі. [...] Коралі червоні скляні [носили]. Були й па‑
люхи, котрі горіли. Кульчит (сережок) не носили. Пер‑
стені з п’яти копійок робили до шлюбу.

Перемишлянський район
с. Сірники
Записала М. Кот 12 липня 2008 р.
у с. Сірники Перемишлянського р-ну Львівської обл.
від Соловського Павла Григоровича, 1921 р. н.,
та Василишин Ольги Пилипівни, 1939 р. н.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. Мама
самі шила собі сорочку, пряла. Нитки мама воскувала
пчольним воском. Напряли ниток, а тато був ткач, то
напряв полотно. Потім білили його [полотно] в по‑
тічку, на сонці сушили літом до місяця [часу]. Сукно
купували на куртки.

ІМ

ОДЯГ НАГРУДНИЙ Горсик темний. Кептар гаптували
більше спереду і лише трошки ззаду. Кишень не було.
Обшивали бісером, пацьорками. [...] Кептар з оксами‑
ту, чорний, гаптований квітами. [...] Кептар: по пояс,
з оксамиту, вигаптуваний, без кишень, защіпався на
гачки. Були горсики, що мали зубчики понизу з тка‑
нини. Гаптували горсики кольоровими нитками – ро‑
били квіти. Кишень не оздоблювали. Ходили молоді
дівчата вдіті в горсики. [...] Кептар вишитий, вигапту‑
ваний, з оксамиту. [...] Носили жінки вишиті кацабайки, вигаптувані.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ Кожух. Кожух був з баранячої шкіри,
довкола по краях обшивали ворсом. Чоловічі кожу‑
хи коміри мали широкі, по плечі; кишені накладні
поверх, які не вишивали. [Кожух був] білий. Жіночі
кожухи короткі червоні, обшивалися довкола вор‑
сом – вовною. Защіпались на ґудзики. Не було коміру,
лише довкола шиї ворс був. Гаптували кольоровими
нитками квіти. Кишені були всередину сховані. [...]
Кожух червоний жіночий, а білий – чоловічий: гап‑
товані квітами по краях, з кожушиною, що була й за‑
мість коміра. Були кишені сховані. Верблики – довгі
дерев’яні ґудзики до кожуха. Кожух гаптували напе‑
реді – жіночий. Чоловічий кожух білий, довгий, кише‑
ні були сховані, довкола обшитий кожушиною, комір
стоячий з кожуха, гаптували трохи знизу, не мали по‑
яса. [...] Кожух червоний жіночий, по пояс довгий, мав
кожушину по краях. Не мав кожух кишень, гаптова‑
ний спереду і ззаду кольоровими нитками. Чоловічий
кожух білий довгий, кишені мав сховані всередину,
трохи понизу гаптували його.
ВЗУТТЯ Чоловіки ходили в дерев’яниках – підошва з
осикового дерева, бо було м’яке. Личаки носили, які з
лика липи робили, плели. Чоботи шкіряні були, віхоть

СОРОЧКА. ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ Жіноча со‑
рочка: довга, заправлялась в спідницю. Мала комір
виложений вишитий або цілий, або [вишивали тіль‑
ки] кінці. Вишита пазуха і вставки, вишивали рукав«дуди» – на манжет. Рукав вишивали до половини.
Вишивка від шиї до пазухи. Зав’язували сорочку на
шиї на «стрончку» – «гарасівка» з шовку. До будного
дня [сорочку] не вишивали. На смерть дівчині [вдяга‑
ли] білу сорочку, вінець і лєнти – національний стрій,
розпущене волосся. [...] Кульчита носили рідко. Були
[сережки], зроблені рідше зі срібла. Коралі – буршти‑
нові (червоні) – тілько багаті [носили]. Перстені носи‑
ли хіба до шлюбу, з монет робили.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ «Райтки» – [чоловічі] штани до чо‑
біт. [...] Защіпали пазушку [штанів] на гудзики,
зав’язували ременем. Ремінь: шкіряний (з худоби),
були всяких кольорів (чорні, бордові). Пряжки реме‑
нів: залізні, з малюнками. Декоративні пряжки – звіз‑
да, орел. Були плетені з ниток ремені – носили бідні
люди. Нитки плетених ременів були з льону; фарбу‑
вали краскою з чорниць, смородини. До шароварів
носили пояси-«крайки» кольорові (червоні, сині,
зелені). Вишита сорочка, шаровари, крайка, чобо‑
ти – називалось «національний стрій». Крайка [була]
широка. Сорочку заправляли в шаровари. Шаровари:
півшовковий матеріал (червоні, сині, зелені). Широкі
шаровари на поясі на «очкур» стягували – на поясі і
на долі, на ногах. Йшло два метри сорок сантиметрів
тканини. Штани шили з домотканої тканини, повісме‑
ні (грубші), з конопляної тканини. На штани матеріал:
кангар – кольорові [штани]; рипс – чорний, зелений,
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гранатовий – тонкий матеріал. «Портки» – штани на‑
випуск, по фактурі. «Помпи» – штани нижче колін, за‑
щіпались на пряжку або гумку – для молодих мужчин
на свята. Клин до штанин йшов трикутником. Защі‑
пались штани на ґудзики. Шаровари були без клину.
«Гачі» – спідні штани, замість трусів, були довгі на
резинці, защіпались на один ґудзик. Кольори штанів:
чорні, сині, коричневі. Вимірювали довжину [штанів]
від клуба до мештів. Жінки носили запаски – «при‑
пінька». Зав’язувались ззаду на поясочок темного ко‑
льору. Були вишивані запаски, носили [їх] до свята.
«Плахта – спідниця широка. Мама носили спідницю
до самої землі. [...] Спідниці з кашеміру шили багатші
жінки. Мама носили вибивку спідницю – «вибійка».
Купували на фабриці тканину. Носили шалянові спід‑
ниці. Були [спідниці] поза коліна, на гумку.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ Кожух. Кожушок вишитий шили са‑
мим кожухом, але ворсом наверха [там, де] краї до‑
вкола, кінці рукавів, кишені, комір. Защіпали [ко‑
жушок] на гачки. Комір чоловічого кожуха великий.
[Кожухи були] довгі і короткі. Жіночий кожух виши‑
ваний гладдю.
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ «Мазепинка» – шапка, яку
носили Січові стрільці. [Шапка] була зроблена з мате‑
ріалу – маза. [...] Чоловіки довге волосся зачесували
назад. Хустка – вовняна, шерстяна, були і з торочка‑
ми, і «гладкі» (без торочок); розцвітки (хустки) – ту‑
рецькі, українські [узори]. Вінок з барвінку – до шлю‑
бу, на Купайла – з цвітів. Або коси [носили дівчата],
або розпущене волосся. Стрічки довгі [до вінка].

як два вінки, то може мати дві жінки. То я тоді йому
той вінок відшпилювала, а пришпилювала свій вінок.
[З чого плели вінок?] З барвінку. І то повинна була
бути молода якась жіночка, шо мала тата і маму. А як
не мала тата і маму, така не плела. [Дружки на весіл‑
лі одягнені] переважно, ще як я дружчила усе, у ви‑
шиті блюзки́ і чорну спідничку. [...] [Це її розплітали,
коли вінок одягали?] А у косу давали гроші. Брат вже
ті гроші взєв. Спочатку косу заплели, і він розплітав.
[Чи танцювала молода, коли знімали вінок?] Так, було.
Молоду як розібрали, то вона наперед гуляла з моло‑
дим, а пізніше дбала дружки. І ще метала вельон – на
кого впаде той вельон, то та сі борше віддасть. Хапали.
[...] [Чи зберігала молода віночок після весілля?] Каза‑
ли в подушку. Його і її. Він мав вінець, і як вже потом
вони по весіллю сі порозбирали, і віночок клали, каза‑
ли, зашивали в подушку. [У його подушку?] Ні, разом,
де вони жили. Ну, де вони пішли жити, як вже сі по‑
розбирали, той віночок ховали, і той віночок ховали у
подушку. [...] [Чи одівали молодій віночок?] Віночок і
вельон, у нас вельон. Та «фату» у вас кажуть. [Чи були,
крім віночка, стрічки?] Так, так. Ну, як вже вельон, то
вже лєнточків не було. Вже була так якби фата, той
вельон, і всьо. Ну, тепер фата тута-во (коротка), а ве‑
льон – то перше було аж по землю, шо молода заві‑
тувала на руку, а як нє, то маленькі діти несли
за нею.
́
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Чи
був звичай покривати молоду?] Ну, а як же! Давали
навіть і кожух з чогось. То кожух давали, її вбира‑
ли. На що, не знаю. На столи клали кожух, обертали,
шоби була багата. [З молодої вінець знімала] мама. [Її
мама?] Так. А тепер я виджу, дружки. [...] [Чи дарувала
молода подарунки родині молодого?] Дарувала, дару‑
вала. Ну, мамі хустку або светер, або шось там. Татові
сорочку, то отаке-во було. [...] [Як запрошували на ве‑
сілля?] Ходили, вбиралися на український
стрий, або
́
біла блузочка і чорна спідничка. А тепер переважно
на украї́ ́ нський, з стончками ішли і просили: «Ми вас
просим на весілля! Просили вас тато і мама, і ми вас
просимо на весілля». [...] А у п’ятницю з дружками по
селі ходили просити людей на весілля. Молода з друж‑
ками. [Чи одягали вишиту сорочку?] То як ходять на
весілля просити, то у вишиванім. [Ви у вінку ходили?]
Так. [А щось із собою несли?] Ні, ні. Хіба шо дружки з
лєнтами, а молода то мала лєнточку і мала гроші мати
в косі. [Навіщо гроші клали?] Шоби гроші ціле життя
велися. Аби були багаті. А другий день на весіллю там
вже якийсь маленький хлопчик чи братик, якшо був,
то ту косу розплітав, і гроші собі забирав. [Як була мо‑
лода одягнена на весіллі?] Була суконочка. [А молодий
у чому був одягнений?] Та молодий в костюмі, біла со‑
рочка. [Що взували?] Мешти. А молода там чи босо‑
ножки. А вже під суконку усьо біленьке. [...] Молодий
священик прикривав, але він не знімає фату-вельон.
І веде, так називає – до «виводу». Веде її і прикриває
хустиною – молода вже молодиця. Її прикриє хусти‑
ною. А потом забирають ту хустину. Наприклад, не‑
вістка ішла до мене, бо я маю невістку, то я її в церк‑
ві дала хустину на голову, і священик там привів до
вівтара і молитву там над нею говорив... А тепер то
той віночок увечері знімают і молода кидає ту фату –
котра спіймає. [Чи раніше фату кидали?] А раніше
так було, шо молода закладала всім дівчатам – перше
дружкам, потім всім дівчатам, навіть і діти маленькі

ІМ

ВЗУТТЯ Мешти чоловічі: зі шкіри, зашнуровувались.
Чоботи зимові – «боксові» зі шкіри. Обцаси були, під‑
кова, аби не сходились [чоботи]. Халяви високі, до ко‑
лін; рідко хто закочені носив холяви.

Самбірський район
с. Вільшаник

Записали C. Маховська та М. Бех 9–10 вересня 2011 р.
у с. Вільшаник Самбірського р-ну Львівської обл.
від Дергун Розалії Теодорівни, 1926 р. н.,
Білецької Степанії Степанівни, 1938 р. н.,
Стасишиної Євгенії Василівни, 1926 р. н.,
та Бас Ганни Василівни, 1949 р. н.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ Вінок. Рано вінець вили.
Ну, а я казала, на вінець находять жінки рано вінець
вити. Два вінці винут – молодій і молодому. [Це одно‑
часно в одній хаті?] В одній хаті там тоже винут, але
то якось я забула, казали не давати два вінці. Знімали
той вінець, бо він тоже з букетом приходив. Той букет,
а вона свій давала. І букет молодій давали до на голову
до стончки (стрічки), а молодому – до букєта.
́ [Вінець
вили] жінки. І то мала вити жінка така, що має тата і
маму, аби не сирота. [...] [Чи одягали молодій вінок?]
Та у нас всьо у вельоні було. Там деколи в горах, як по‑
казують, там у вінці, стончки (стрічки), вінці. А у нас
було всьо у вельоні. [...] Обов’язково в суботу плели
вінок. У молодої то плели вінки два – для мене і для
молодого плели. А там в нього плели вінок. І він при‑
ходив з своїм букетом і мав вінок, а у нас тоді, то з
двома вінками не можна було іти до шлюбу, бо казали,
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ішли – і танець гуляла з кожною, перетанцьовувала.
Клала той вінок на голову. [А хто знімав з молодої ві‑
ночок?] Та то дружка. [...] Та саджають і на кожух, як
молоду вбирають рано, знаєте. Клали відро води, і мо‑
лода ставала на то ведро, повне ведро води було, і са‑
джали на кожух і так тоді закладали їй ту фату. [...] Тут
перебирают у вельон, хлопа якого найдут, аби пізна‑
вав чи та. [...] У нас як дівчина іде до молодого, то вона
чи йде, чи не йде, вона молодому, шо молодому, всій
родині: і татові, і мамі, і скілько сестер, скілько там ді‑
тей в хаті – всім дає подарки молода. То мамі купує, та
знаєте, хто як. Багатий купує там ще золото, цепочку
чи щось. Там, наприклад, татові – то купує там чи со‑
рочку, чи светер якийсь гарний. Ну, а дітям так само
шось таке, костюми чи шо. Одяг у поховальному обряді. Тей-во одяг, той знимали, шо помирала, беруть
або яке спалюють старе, а нове, шо ходив до церкви,
так лежать, бо то він не був великий, не підходить на
того. [В який одяг вдягають покійного?] Як вдягають.
Мають спеціальне, таку одежу тримає собі хтось на
смерть, тримає хтось собі обув таку. [Яке взуття має
бути?] Та беруть такі мешти собі – мешти такі, знаєте.
І спеціальні костюмі такі. [Жінок теж в костюмах хо‑
ронять?] Ні-ні, у светрі. [Можливо, ще якийсь одяг?]
Дають сорочку, всьо так як ходила за живітті. [Чи
зав’язують хустку?] Так – ну таким старшим, а моло‑
дим уже не дають. [Який одяг у неодружених?] Тоже
в молодих так. Ну, то як молодий, то-то так то навіть
декотрі дають такий букет. [Дівчині, можливо, вінок
накладають?] Накладають. [...] Сни тоже сняця на по‑
гане такі – як має молодий хтось вмерти, то може при‑
снитися: в родині – шо хату білять на біле, лаші сті‑
рають тоже всьо біле. [Що таке лаші?] Ну, ці сорочки
і все таке бельйо. [...] Небіжчиків одягають: молодих
убирають переважно у таке яскраве, біле якесь; а ста‑
рих одягають вже у чорні; жінок завивають у хустку;
там мешти дають, ще можна шось покласти, шо вона
собі шось наперед повіла: «Ти мені, доню, таку лаху
постав, отаку хустку». То в одну завивають, а одну ще
їй. [Одяг літній одягають, легкий, чи вдягають якісь
зимові речі?] Ні, ні, легкий. Легкий чи то зима, чи то
що є, то такий костюм. [Чоловіки в костюмах, а жін‑
ки?] Сорочка, всьо шо йде, спідниці отаке во, всьовсьо. [...] А молода людина як вмирає, ше як хлопец, то
вбирают так як молодого і букет пришивают і кольца
дають, всьо-всьо. Є такі випадки, шо молодий поми‑
рає. [...] [А як мала дитина помирає?] То всю в квітах –
є шо дитина вмирає, то всю в квітах, всьо в квітах. Ток
бо є шо маленькі помирають, із роддому привозять,
відразу і так [ховають]. [...] [Одяг додатково в труну]
ні, не дают, то хіба якшо вона собі заказала, шоб дали,
і то в гріб ну то можуть діти дати, а так не дають,у то
шо – в чим наречена в то і ховают.

тарі, но з цвинтаря ніхто барвінку не брав на вінець.
Не раз молода за тим барвінком сама ходила, а не раз
з молодим. Так, як йшли за барвінком, то пару копійок
кидали на то місце. І тоді плели вінці, так зачиналосі
вісіллє. Мама начинала плести, а тоді свахам давала.
То плели такий невеликий вінчик. Тоді йшли до шлю‑
бу. [...] Перше вінці плели вечер. То плели такі жінки
старші, шо на вінці приходили. Перше, то як йшли на
вінці, то несли кашу печену, пироги пекли, такого не
було, як тепер. Спершу мама починала вити, а потом
віддавала свахам. [...] Спершу молода з дружками хо‑
дила по селу просити на вінці. А потом вже сходилисі
жінки. Брали з собов хто шо міг, хто пиріг який спік,
хто кашу ніс. А вже як на вісіллє йшли, то жінка не‑
сла хліб, а хлоп плєшку горівки. То плели таких два
віночки – молодому і молодій. А вже після шлюбу, то
молода пхала той вінок в подушку. [...] Хустка. [Коли
пов’язували молодій хустину?] То вже тоді було, коли
молоді прийшли до молодого. Молодий знімав з неї
вінець і зав’язував в чепець. [...] Тоди брали то відро,
над ним ставили столець, на столець кожух, і так мо‑
лода сідала. Ну, і знімали її вінець. [...] [Як відбувався
посад молодих?] То сідали все на кожух. [...] А пізніше,
коли молодий молоду завивав, то ставили ту воду під
крісло, на крісло ставили кожух, аби богаті були моло‑
ді. [...] [Коли відбувалося пов’язування молодої в хус‑
тину?] Колись давно, то чіпчили молоду, но за мене,
то вже того не було. В нас молодого мама зав’язує
хустину, так раз, другий, третий накладе її на голову
і зав’яже. [...] І вже як до шлюбу йдут молоді, то був в
нас такий звичай, шо на порозі ставили кожух вовнов
доверха, а дружба йшов і хрестив двері. То так молоді
переступали через поріг. Молодий мав правом ногом
переступати, шоб старшувати в сім’ї. [...] То вже в кін‑
ци вісіллє молода з відром йшла до річки по воду. І як
приносила, то сідала коло тої води, її розплітали, ві‑
нець знімали і накладали чепець. Але то колись давно
той чепець був.
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с. Звір
Записала Л. Болібрух 8 липня 2011 р.
у с. Звір Самбірського р-ну Львівської обл.
від Вівчарчин Петрунелі Василівни, 1928 р. н.,
Бочкан Марії Йосипівни, 1935 р. н.,
Гальовської Ганни Петрівни, 1947 р. н.,
та Середницької Катерини Тимофіївни, 1925 р. н.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ Вінок. Благословила мама
свою дочку чи там сина і тоді зачинала вінці вити з бар‑
вінку. Той барвінок росте по лісі, по городах, на цвин‑

с. Лукавиця
Записала Л. Болібрух 6 липня 2011 р.
у с. Лукавиця Самбірського р-ну Львівської обл.
від Федчі Катерини Михайлівни, 1945 р. н.,
Павліш Розалії Миколаївни, 1933 р. н.,
та Федчак Марії Іванівни, 1939 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Як в
суботу починалосі весілля, то в п’ятницю вечором ви‑
купляли сорочку. Приходили дружби до молодої і ку‑
пляли сорочку молодому. То вже перед шлюбом пле‑
ли вінці. [...] Мама чесала косу молодій перед тим, як
мала вельон закладати. [...] То як приходили зі шлюбу,
то брали пшеницю, трохи копійок, цукерок в запаску і
обсівали молодих. На другий день молода вже вбира‑
лася в хустку. Молодий танцював з молодою, а тоди
його мама кладе подушку на крісло. Молодий кладе її
на крісло, а мама в’яже її в хустку. Но молода не дава‑
лася, могло бути, шо і до десіть раз знімала ту хустку,
но в кінци таки пов’яже. Зберігали вінка, не можна
було викидати.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ Вінок. Як посходилисі
люди в суботу, насамперед староста взяв положив
хліб на стіл і барвінок. Поблагословив і свяченов во‑
дов покропив, і тоди мама зачинала вити. А тоди да‑

www.etnolog.org.ua
Сокальський район

вали такій жіночці, шо мала маму і тата, шо вона не
сирота була. Насамперед мама плела. [...] То вже моло‑
дого мама той вельон, вінець знєла. Тоди молода брала
той вінець і клала на кожну дівку, танцювала з нею.
Тоди звернула той вінок, а молода кидала його, і хто
ймав, то та мала перша сі віддати. [...] Плели вінок з
барвінку для молодої, а молодому барвінок давали в
букет. В нас той вінок плели старші жінки, «свашки»
їх називали. [...] Викидати шлюбний вінець не можна
було, то дехто в подушку зашивав, а дехто спалював.
Казали, шо дитині треба в подушку зашивати той ві‑
нець, то буде добре спати.

с. Мала Спринька
Записала Л. Болібрух 7 липня 2011 р.
у с. Мала Спринька Самбірського р-ну Львівської обл.
від Годуляк Олени Федорівни, 1940 р. н.

Записали Л. Болібрух та М. Бех у липні – вересні 2011 р.
у с. Черхава Самбірського р-ну Львівської обл.
від Плекан Параскевії Михайлівни, 1922 р. н.,
Квашеняк Юлії Мартинівни, 1923 р. н.,
та Карпінець Марії Миколаївни, 1932 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Вінок. В саме весілля раненько перед шлюбом йдут по
барвінок. Мама молодої і мама молодого йдут рвати
той барвінок. І мама зачинала вінець вити, так скла‑
дала його, а свахи вже далі вили. [...] Чіпець. То вже в
молодого вечором, він її приводив до себе, гостилисі,
а тоди її чіпчила його мама. То колись був такий че‑
пець. Така сіточка, а тут такий рубок твердий вставле‑
ний, а зверха полотно. То накладали на голову, а звер‑
ха ше такий довгий пасок полотна так замотували на
голову. А вельон молода знімає з себе і кидає. Котра ді‑
вчина вхопе, ота ся найскоріше віддасть. [Чи зберіга‑
ла молода весільний вінок після шлюбу?] То зашивали
в подушку, запихали, аби сі діти вели. То відразу по
весіллі молода зашивала той вінок, бо то можут його
вкрасти і шось ворожити.То як берут шлюб в церк‑
ві, то молодий сі старає, аби молодій вельон або бодай
сукенку притиснути коліном, а молода йому сподніки.
[...] Давно мама і господиня накривалисі кожухом і сі‑
яли цукерками, зерном, пшеницев. Ладкали:
Мама сина обсіває,
Кожухом сі накриває,
Аби був син багатий,
Як той кожух кудлатий.
Одяг у поховальному обряді. [Чи готують одяг на
смерть?] Заготовляють. [Чи існує звичай, що жін‑
ки на смерть тримають весільний одяг?] Ні-ні, у нас
такого нема. [...] [Що роблять з тим одягом, у якому
людина помирала?] Палять. [А тим рушником, яким
витирають?] Палять. [Як вбирають померлого?] Та то
як-небудь, чи так – чи так. Ну, то як хто: дают про‑
стирало, мешти дают, вбраннє дают, а приходять на
похорон родичі й сусіди, вінки дають. [...] [Чим відріз‑
няється одяг одружених і неодружених небіжчиків?]
Відрізняється. Ннаприклад, там старша дівка вмре,
дають букет на лівий бік, перстень дають... [Чи хоро‑
нять неодружених дівчат у весільному одязі?] У ве‑
сільному – дають вінок, дають велєн.

Ф

с. Сприня

с. Черхава
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ Вінок. Рано, як вже мало
бути вісіллє, приходили такі старші жіночки і плели
вінок. Той вінець плели з барвінку, о так десь пішли
в город чи ліс, назбирали, принесли і плели. [Чи збе‑
рігала молода весільний вінок?] Казала моя мама, шо
раньше той вінок метали у перину там, де спали мо‑
лоді. [...] Сідала молода на крісло. Колись був такий
чепець, такий круг, то волосся їй тако мотали-мотали,
а потом хусткою прикрили. І то вже була жінка, а не
молода.

воні шалянові, запихали собі за пояс. [Коли відбува‑
лося пов’язування молодої в хустину?] То в нас каза‑
ли, шо чіпчили молоду. Но то вже не за мої кавалєрки,
то раньше. Був такий чепець, то на нього намотували
волосся.

ІМ

Записала Л. Болібрух 7 липня 2011 р.
у с. Сприня Самбірського р-ну Львівської обл.
від Васьків Іванни Володимирівни, 1953 р. н.,
Васьків Марії Стефанівни, 1934 р. н.
та Супик Розалії Дмитрівни, 1927 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Вінок.
Починала мама плести вінки, а далі свахи. [Чи збері‑
гала молода весільний вінок?] Зберігала. Давніше, то
клали у перину, а тепер, то десь в шафу кладут. Буває,
шо той вінок вкрадут і ворожут на нім, то молоді сі
розходят. [...] Сходилисі жінки, плели вінці з барвін‑
ку, співали, гуляли. То було вечер в суботу. [...] [Як
розплітали молоду?] Молода сиділа на відрі з водов,
зверха кожух ставили вовнов догори. І так розплітали
її. [...] [Коли молодій пов’язували хустину?] То ше до
мене чіпчили молоду. То ше десь було в двадцятих ро‑
ках. То був такий круг і на нього намотували волосся.
Він був обшитий таким ладним червоним полотном,
а дно було з лляного полотна. Є навіть співанка така:
Ой пила, пила,
Чепець пропила,
Прийшла додому,
І мужа била.
Молоді, як на посаг сідали, то сідали на кожух. [...] І ше
як на шлюбі клякали молоді, то як приклякне молода
молодому штани, то буде над ним сі старшувати. А як
молодий сукенку приклякне, то буде він старшуватисі.
[...] Приносила молода то відро, ставила насеред хати.
Брали кожух, накривали то відро з водою і молода сі‑
дала на той кожух. Молода мала косу, заплітала собі
туди гроші. Брат її повинен був розплести ту косу, ну,
він розплітав, находив гроші, забирав собі, цілував
молоду. [...] А ше раніше дружби мали такі хустки чер‑

Сокальський район
с. Ванів
Записала Т. Полек у вересні 2011 р.
у с. Ванів Сокальського р-ну Львівської обл.
від Скебської Ганни Дмитрівни, 1937 р. н.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ Вінок. Плели. В п’ятницю.
Дівчата. Вони його збирали, барвінок рвали по
городах,у кого був барвінок, і шили на зелену лєнту і
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тоди, як молода вже вбиралася, то її його причіплюва‑
ли. [Яким способом шили?] Отак їден листочок, тоди
два, тоди три, їден листочок, два, три, і так шили. Ше
шили з мірту, з розмарину такий вінок на голову мо‑
лодій. Коруну вбирали, колись не було вельона, колись
вбирали молоду в коруну. [Як вона виглядала?] Отут
вчепили такий стройок, вбирали, білий був стройок,
з білої лєнти і потім тим такий розмарин, тако чіпля‑
ли, а тоди за тим ішов той вінок барвінковий, а тоди за
тим ішла коруна. Коруна була вбрана такаво, тут мала
віночок сплетений з мірту або з розмарину пришитий,
і так вздовж була, такаво довга коруна, одна лєнта і
друга лєнта, попричіплювані мірт і розмарин. І моло‑
дій ту коруну чіпляли на голову, вбирали її дівчата,
крутили її і вбирали дівчата ту коруну. [...] Він розплі‑
тав косу і ті гоплітки ховав в кишеню і потім вже, як
її завивали хустку, приходив і її ті гоплітки вплітав в
косу, заплітав ту косу і вплітав ті гоплітки. [...] Як її
розплели ту косу, тоди дівчата підходили і її вдівали,
вбирали її до шлюбу, надівали її той вінок барвінко‑
вий, надівали її ту коруну, надівали її той, то розма‑
рином вбирали, то всьо на ню надівали, її повбирали.

с. Хлівчани

Е

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [На за‑
ручини] pушники в’їзали, на мoлодого вона [молода]
зав’язувала хустку на рукав, а на сватів вона в’їзала
рушники. [На який рукав?] На правий. [...] [Дівчина на
сватанні могла відмовити?] Могла. [З якої причини?]
Ну, вона так, зібрали сі до шлюбу, вона сорочки моло‑
дому не вислала, від него подарунку не прийняла і ска‑
зала, шо вона його не хоче, а по чім – найбільше по зра‑
ді. [...] Молода купувала подарунки батькам молодого.
[Що саме дарувала?] Там светр подарувала, хустину
подарувала матері, батькови сорочку чи таже светр,
шось, шо їй десь позволила душа купити. Шо купили
батьки, то вона подарувала, а молодий молодій то, шо
купив, ну, купив її перстень до шлюбу, мати молодого
купила хустку завити її, то був обов’язок її – купити
хустку. [...] [На весілля наречена] вдівала не так як те‑
пер всьо біленьке, то, шо мала, там спідничку якусь,
кофточку якусь, блюзку, то сі вдівала і йшла до церкви.
Вона йшла до церкви,у церкві брала шлюб, і тоді його
мати надівала хустину на молоду. Надівала хустину,
і священик її вів до Матері Божої і читав їй молитву,
а молодий ішов до Ісуса. [...] Там вони спали, але шо
сорочку виносили, такого в нас не було. Одяг у поховальному обряді. Як немовлятко помирало, то його
вдівали так, як вдівають чи дівчинку, чи хлопця, як іти
до шлюбу і те всьо йому дают, і коло него кладуть пер‑
стень, шо там для него пара буде. То казали отак.

носила вінок, плели його з такого мірту, уже того мірту
нема, аж до самої землі. [Хто плів той вінок?] Дівчата,
дружки. [...] Він привіз сюда до хати ту хустку молодій,
розбив на тарелці, як ту той-во, як їй давав, той полу‑
мисок, тарелку, хустку, а потім ксьондз її зав’язував.
Одяг у поховальному обряді. Помиют людину, вберут
її гарно. Жінку вбирають в жіноче, а чоловіка в чолові‑
че. [Жінку одягають] в спідничку, у сорочку, залежить,
як який одяг вона ходила: чи сукєнка, чи спідниця чи
запаска, шось таке саме найгарніше. Всьо, всьо, і хус‑
тинку дають, ще й навіть в кишені гроші дають. [...]
[Чи кладуть запасний одяг?] Можуть покласти ше ті
сорочки під спід, таке-во, а решта таке, шо кому не по‑
трібно, виносили, спалили, а може, кому дали бідному.
[...] Вбирали дівчину на біло, як княгиня, убирали її так
чи там смушки, чи той вельон, а хлопця брали также
так файно, там сорочка біла, причіплювали йому бу‑
кет, так як він молодий. [Чи пекли коровай на такий
похорон?] Не пекли. Тілько вже на похорон чіпляли
всім хлопцям, як то на весілля, букета. Білий квадра‑
тик, а на середині чорне. [Як ховали померлу дитину?]
З священиком. Одягали в біле, файне таке, робили тру‑
мелко таке-го, домовинку.
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Записала Т. Полек 13 вересня 2011 р.
у с. Хлівчани Сокальського р-ну Львівської обл.
від Купровської Меланії Василівни, 1932 р. н.,
Пащук Єви Василівни, 1923 р. н.,
Більохи-Пащук Параскеви Миколаївни, 1925 р. н.,
Кубінського Петра Михайловича, 1948 р. н.,
Саноцької Марії Іванівни, 1943 р. н.,
та Саноцького Федора Васильовича, 1938 р. н.

с. Комарів
Записала Т. Полек у вересні 2011 р.
в с. Комарів Сокальського р-ну Львівської обл.
від Козюк Марії Ільківни, 1923 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Якшо
наречений приходив, то приносив хустку, і зав’язували
її, як вона вже ішла до виводу, шлюбу. Шлюб, а потім
вивід з дівоцтва, то тоди давала мама хлопця хустину
тій молодій. [...] А то шо було до, то та молода не була
вбрана в білому, у сукенці, яку мала, чи там мама пода‑
рувала їй, яку спідницю мала ше ту столітню, тре’ було
перешити так. Не було ні вельона, тіко стрічки та кору‑
на: така лєнта біла, зроблений такий вінок, бо вона вже

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Вінок. Вінки сі називало. То сі скликали дівчит, не раз
навіть в нас, то повна хата дівчит, з цілого села дівчита
поскликали, плели вінок, тоди плели віночок такий
малий на голову молодій, бо то мусіла мати вінок з
барвінку. Тепер нє, тепер де, а тоди невеликий плели
вінок на коровай. [Де брали той барвінок?] В лісі. Ді‑
вчита [збирали], виходили дівчита, поприносили до
хати, на стіл такий довгий поставили, на столі розсте‑
лили і так складали. [Як складали?] А во, ті листочки
так їден до одної. [Примотували ниточками?] Так. [...]
Перед весіллям, допустим, весілля в суботу, то плели
вінок в четвер. Дівчата, дружки чи свашки ходили до
ліса на барвінок, а як нє, а був в селі, городець хтось
мав з барвінком, то туда ішли і просили, і там та гос‑
подиня давала нарвати. [Як плели той віночок? Хто
його виплітав?] Ой, як то файно вінки відбували сі,
свашки сходились від молодого, дружки від молодої,
вже той барвінок нарваний, сідали за столом, такий
довгий стіл. Сідали за столом, той барвінок на столі
розстелили, ну а свашки, дужки рівнали, бо барвінок
такі листочки має, і подавали. Та, шо плела барвінок,
то клала і такий вінок плела. Прикладала листочки на
листочок і обплітала. [По два листочки обплітала?]
Так. [...] Як вдягали віночок, то потім вже як до шлюбу,
то віночок знімали, а вельон накладали. [Куди віночок
тоді дівали?] Десь засушували, десь на сонці і зберіга‑
ли. [...] Хустка. [Священик вдягав хустку на молоду?]
Так, тоди завив її, і всьо, і вже вона не була. [А віночок
з неї знімав, як ту хустку вдягав?] Нє. [...] [Які пода‑
рунки подарували?] Шо хто мав, чи, може, яку хустку
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вчина, то дівчата – ідут там, в кого є барвінок. Може,
в себе є в городі, може, в сусіда. Ідуть, ще буває, шо і
музику візьмут, іде із ними. Іде мама, бере хліб, хуст‑
ку, горілку. Ідут туда, де барвінок, жнут. Берут серп,
мама жне барвінок. Зжинає раз, другий раз і третій
раз, тако у жменьку відкладає на вінок для молодої.
Тоді жнут другий, і вже з того другого барвінку в’ють
вінці. Як дівчата, то дівчатам, дружкам, а як хлопці,
то дружбам вінки роблять, букети такі роблят із бар‑
вінку. Там нажнут, у нас такий звичай, як іде хтось по
дорозі, а на городі жнут барвінок, вони кличут у го‑
род і там їх угощают. Угощают їх і тоді йдуть до хати,
там ще музика грає. Там ще молода танцює на ті[м]
барвінку. Прямо на тім городі, прямо на тім барвінку.
Ото нажали, приходять додому, мама кладе на стів.
[З ким мама ходила жати?] Із молодими, з дружка‑
ми. Чи з дружбами, чи з дружками, у кого де. У кого
хлопці, то з дружбами, а в кого молода, то там дівча‑
та. Тоді приносять додому, кладут на стіл той барві‑
нок і починають вити вінки з барвінку. Саме перший
в’ють молодій. Молодій з барвінку в’ют. Вона одіва‑
ється у вишитий український костюм: комезейка,
вишита сорочка, спідниця, або то як казали «шальо‑
нова», дуже красива у квіти, а ні, то червона, а пере‑
шита лєнтами. І берут вінок в’ют із барвінку, і такий
вона собі купит вінок, лєнти. І молодій зав’ють вінок.
Саджають її на крісло, кладут подушку, саджают її
на подушку, і вбирає мама її, вбирає. Вбрала все мо‑
лоду, тоді дівчата, дружки чи дружби – ну то де хто.
І вбирають дружки, вони вже теж вінки в’ють, вже
всьо, повбирали. Тоді всі сідают за стіл, всі роди‑
на, трошки сі гостят. [...] [Чи можна було вдовам чи
розлученим плести вінок?] Удовам не можна. У нас
не можна. До вінків, до молодих вони нє. Ну, то на
весілля приходять, але шоб там вони молоду пома‑
гали вбирати, там як вінки плетуть, ні. [...] [Віночок
молодій одівали?] Та на голову, ну а як. Тоді не було
фати, а віночок, лєнти. [З чого робили віночок?] Бар‑
вінок. [Коли плели віночок, були присутні і чоловіки,
і жінки?] Та чоловіки мало. Обично жінки. [Увивали
віночок і у молодої, і у молодого?] Нє, тільки у мо‑
лодої. У молодого віночка не було. То тіки букетик
такий. [У молодого теж у той день збиралися?] Обі‑
затєльно. [У молодої робили вінок, а у молодого того
ж дня робили букетик?] Так. [Молода зберігала віно‑
чок після весілля?] Та як зберігала, та де. Та на базар
не носила. [Як шлюб взяли, куди вінок дівали? Може
в подушку ховали?] Та як, та де ховали в подушку.
Діти сі трохи бавили, розтрясали, розносили то-то
по дворі. [...] [У вас кажуть «фата» чи «вельон»?] Ну,
«вельон» кажуть, хтось – «вельон», хтось – «фата».
«Вельон» – то вродє такий довгий, а «фата» – то ко‑
ротка. Ну, знімає він її ту фату, і знімає, у нас такий –
шо приколку вийме, має її поцілувати. Кожну, кож‑
ну приколку, а там їх є много, поки то він розбере.
І тоді вже він її розбере, тоді вона йому зніме букет,
і з дружок то всьо, і дружби – то всьо розбирают. Він
її зав’язує в хустку. З боку стоять, не дають, отакево всяке. Такі жарти. Потім він її вже зав’яже, і вона
іде з фатов танцювати. Бере в танець усіх: дружків
бере, сестрів там, подружок – з усіма перетанцює під
фатов. Кидає вона вже свою фату, вона вже в хустці
зав’язана, свою фату накриває на голову і з усіма ді‑
вчатами, там подружками, сестрами танцює, з кож‑
ним... Але хлопцям вже на плече кидає ту фату. І так
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чи хто мав яку матерію чи шо, то то купити не було
шо. Розплели косу, і молодий вінок зняв, а мати хустку
пов’язала. [...] Ну то сідала вона, молода, на подушку
на кріслі, а дружка молодої покривала. Знімала віно‑
чок, а хустку на голові зав’язувала, таку файну хустку,
нову, шо перший раз на голові вона. [...] [Було таке, шоб
молода виходила у вивернутому кожусі, шоб сипала за
пазуху зерно невістці?] Нє, то хіба було там на Гуцуль‑
щині, де бойки, лемки, а тут-во, то ні разу. [...] [Якщо
обручка впаде з рук, це погана прикмета?] Да. А в нас
це-во по сусідству, як з чоловіком недобре жила, то
здуріла жінка, та взєла обручальне кольцо чоловікове
та кинула у канаву в воду. Одяг у поховальному обряді. Батьки чи найближчі родині омивають, вбирають.
[У що одягають?] Як тепер, то вже купуют, а як перше,
то зберігати шлюбне мали і вбирали. [...] [У що на‑
ряджали померлих молодих людей?] Вбирали так, як
би мали іти до шлюбу, у всьо таке відповідне. [...] [Як
вбирали неодружених?] Файно. Як дівчина вмерла, то
так як молоду вбирали, вінок, всьо вбирали таке, білу
сукєнку. [Чи пекли коровай?] Нє, но хліб. [...] Як моло‑
да людина вмирала, то молоді ішли, хрещик хлопець
ніс, а хоругви – дівчата. Як молода людина вмирала, то
всьо біленьке вишите, а як вже старша – то чорне. [Що
чоловікам в труну клали?] Таке, шо він найбільше лю‑
бив, то те можуть положити. Шапку збоку десь коло
покійника, у ногах знов обув, яку він носив. Мешти чи
тапки, то в ногах, не взували, мав бути босий. Босий
мав бути покійник, але в трумло ложили. [...] Чоловіка
ховають, то беруть костюм, сорочку, таку шо ше не хо‑
джена. Взуття коло ніг кладуть. Жінку тоже вбирають,
якшо молода, то вже в те весільне вбирають, а як нє,
шо вже стара, то які лахи мають, то те вбирають. [...]
Те, шо мали, то вдягали: спідницю, блюзку, хустину
завивали. [...] [Тим, хто ніс труну, перев’язували руки
хустками чи рушниками?] Нє, ну кликали на приєм до
хати ті, шо несли фани, трумло, то кликали на приєм
до хати. [...] [Щось ще клали у труну?] Ай, шо мали,
чи хустини мали, ходила баба з палицею, палицю по‑
ставили в трумло і так поховали. Бо, кажуть, все їдно
вона прийде. [...] [Чи клали в труну запасний одяг?]
Клали. [Для чого?] А я знаю, нашо? А хто в ній буде
ходити вже – ніхто. І всьо треба розв’єзувати. [...] Як
де є. Наприклад, на Волині, то там клали. В Житомирі
я брата поховав, то жінка, там діти, то надь годинник
положили. [Як ховали померлу дитину?] А як? Та бра‑
ли, трумельце робили, трумельце зробили маленьке,
положили. Всьо в біле, тому шо то ше невинна дитина,
ше ангелятко, то треба в білому.

Турківський район
с. Ясениця
Записали С. Маховська та М. Бех 9–11 вересня 2011 р.
у с. Ясениця Турківського р-ну Львівської обл.
від Струналь Любові Семенівни, 1955 р. н.,
Пецкович Софії Іванівни, 1926 р. н.,
Пецкович Володимира Миколайовича, 1944 р. н,
Пильовської Катерини Іванівни, 1934 р. н.,
та Демків Марії Миколаївни, 1937 р. н.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ Вінок. У п’ятницю, ну,
так до обіда, іде мама із молодою чи з молодим, і там
же ті дружки чи дружби, як хлопці, то хлопці, як ді‑
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танцює, ну, вже з усіма потанцює, тоді всі ймають‑
ся кола. Вона іде у середину і крутиться, і кидає ту
фату – хто їмет. Бо кажуть: «Хто їмет, той перший
виходе заміж».

с. Бунів
Записав М. Глушко 13 липня 2007 р.
у с. Бунів Яворівського р-ну Львівської обл.
від Юр Матрони Василівни, 1913 р. н.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [Перша половина ХХ ст.]
Вінок. [Де брали барвінок на вінок?] В городци на
гридкі. [Барвінок різали ножем чи рвали із землі?]
Його сі хитаї, та візьмете..., він такий гарненький, зе‑
лений. І його сі ріже ножиком і вінец плетут, вінец. То
в суботу плетут вінец. [Чи брали хлопчика із собою,
коли йшли різати барвінок?] Якого хлопчика? [Щоб
він перший різав барвінок.] А, то менший він чи брат.
Як є брат, то брат. Як є брат, помагаї на вінец. [То він
перший різав чи хтось із дружок?] То було так... ну, то
брат. Дружка... [Але брат був?] Був. Як є брат... [Хліб
не брали із собою?] Як вінец різали? Ну, там нашо
на поли. Я мала гридку з барвіньку, то нашо там хлі‑
ба. [Там ще лишають на тому місці хліб, де зрізали?]
Ага, во то так було, так. Барвінок зріжут, то брат і там
дружка, хто хтів взяти, і на том місци хліб. Так, пра‑
вильно. [Чи брали обручку, як ішли різати барвінок?].
Обручок... а то я й не пам’ятаю. Може, й брали. Може,
й брали. [Хліб точно клали на те місце, де рвали барві‑
нок?] Так. Но і типерка за вісілля я ж розказала.

Е

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді.
[У чому була взута молода?] Та в п’ятницю тоже шось
взувала, брала мешти якісь, шось інше. Ну, а вже у
суботу білі брала там мешти чи босоножки. [...] У су‑
боту молода перебирається у плаття, то вже в субо‑
ту. То вона в український стрій, то був у п’ятницю.
Вони так ходили по селу, просили по хатах гостей.
А в суботу молода одівається в плаття, робить при‑
соску [зачіску], надівають їй вельон, всьо збираєт.
Ну, котра їде в парикмахерську, кому дома – як хто.
Надіває плаття і вже всьо, уже гості сходяться... Тоді
староста оголошує: «Дорога родина, починаємо ве‑
сілля». І беруть таку довгу хустку, є великі такі ті
хустки з фринзами. Молода бере ту хустку з мамов,
і тоді всі вже дружки, уже вся родина, яка є, усі [три]
маються тієї хустки, музика грає, і вони, так кажуть,
«затанцьовують» – весілля починають. І так із тов
хустков ходять кругом. Всі чапаються, вся родина,
і кидают гроші на ту хустку. [Тримають хустку за чо‑
тири кінці?] Так, тримают. Тоді всі сі ймают тої хуст‑
ки. Потім ту хустку в один бік,у другий бік сі вер‑
тают, і вся родина, всі кидают гроші. Тоді ту хустку,
закінчується танець, забирає мама гет. [...] [На кожух
молодих садили?] У нас на подушки, у нас на подуш‑
ки саджають. [...] Берут на площадку, саджают, ну, чи
на кожух, чи на подушку знов. Молода сідає і моло‑
дий її розбирає. Молодий розбирає, знімає її фату,
витягає ті всі приколки там. [У чому одягнена моло‑
да?] У платті, у платті, у білом. У білом платті і вінок
на голові, і стонжки [стрічки]. [Вишитих сорочок
вже не було?] Ні. [В якому році ви одружувалися?]
В [19]66-му. [...] [Молодий її родню обдаровував?] Ні.
Вона даре. Хіба хустку молодій. Одяг у поховальному
обряді. Якшо воно маленьке і вже перехрещене було,
то його так. А як старші діти, то в нас тут молода не‑
давно померла, вона шось хворіла, то так оділи, як
молода. Всьо-всьо: і фата, і суконка, і кольця дали,
всьо там. [...] [Що роблять з одягом померлого?] Па‑
лят. Ну, а як же! [У що наряджають?] У нове всьо.
Всьо нове. [Чи відрізняється одяг,у який наряджають
померлих молодих хлопців і дівчат?] Нє, вбирают в
нове. А неодруженій всьо-всьо нове дають, так як до
весілля. Як котра [дівчина] не вінкувалася, та й да‑
ють комусь вінець, а комусь барвінок, як кому. Ста‑
рому барвінок кладуть коло нього, а молодому вінець
тей. [...] Неодружена, як помирала, то їй вили вінок,
бо ранше не було вильонів, а вінки вили з барвінку, її
наряджували так як-би вона виходила заміж, і навіть
священик казання казав, вже прощання і казав, шо
вона вибрала Ісуса Христа за чоловіка. [...] [Чи готу‑
ють одяг на смерть?] Одіж це вона купує сама. [...] Ну,
зразу з тілом в нас так, обмивають все чисто, зверху,
з голови до ніг, тоді убирают в чистий одяг, новий,
переважно щоб невживаний був. А той одяг [в якому
помирала людина], переважно, спалювали. [...] Тепер
одягають переважно в чорне, а раньше люди бідно
жили, то шо мали, в то одягали, так як до церкви зби‑
ралися люди, так і одягали. Переважно легкий [одяг],
шось таке не одягали, хоч і зимою помер, а одягали
його так як по‑літньому.

Яворівський район

ІМ

Ф

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Пер‑
ша половина ХХ ст.] [Коли несли сорочку молодому
від молодої?] А то так носили, до шлюбу іше. Молода
давала зо дружками, несли сорочку молодому. [...] [Чи
несли із собою ще й прикрашене деревце?] Так, так,
мали обмаєне. Сорочка була само собою, а то була ше
форенґа така обмаєна. [Форенґа? З чого вона була зро‑
блена? З якого дерева?] Смерек... [Сорочку не натягу‑
вали на ту смереку?] Ни. Сорочку ни. [...] [Як ви при‑
йшли, мама одягала кожух на себе.] Ни. Такого... [Не
одягали кожуха на себе?] Ни. То в Закарпаття більше
роб’ят. В нас такого не було. [...] [Молодий, Ваш чоло‑
вік, у шапці сидів з вами чи без шапки?] Без шапки.
Без шапки, а зачесаний, всьо. Де-то в шапці.

с. Вороблячин
Записав М. Глушко 13 липня 2006 р.
у с. Вороблячин Яворівського р-ну Львівської обл.
від Василишин Степанії Михайлівни, 1925 р. н.,
та Филіпович Ганни Михайлівни, 1929 р. н.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [Середина ХХ ст.] Вінок.
Та робили вінки. [Вінки робили в молодого чи в мо‑
лодої?] Молодої. [Вінки плели дівчата чи жінки?] Та
дівчата сходилися всі, коли молода мала там йти про‑
сити, то вони ся посходили і во там тоті купкі вили і
з мірти такі робили вінки, і барвінком обшивали то.
[Не вплітали, скажімо, з кожуха шерсті чи з чогось ін‑
шого?] Ви знаєте, шо то ни.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] [Чи дарувала молода сорочку моло‑
дому? Як у Вас несли ту сорочку?] Вони там, шо там.
Часом, як далеко молодий був, то прийшов молодий,
аж тоди з дружбами прийшов, то дружка дарувала ту
сорочку туди. А як неблизько було, то на другий день
або вечіром. Три дівчині йшло, той-во, сорочку гудзі‑
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нима. [...] [Bи кажете, як давала сорочку молодому, то
її несли на деревці?] На деревци, так. А потім вже теє
деревце відійшло. [...] [У що молода одягалася, як ішла
просити на весілля?] Шалянову спідницю, вишиту запаску, вишиту сорочку, сердак. [І все?] Всьо. І вінец.
І рушничок коло руки був вишитий. Коло правої руки
був. І до шлюбу давали білий. Я ше ходила. [Що мо‑
лода ще носила із собою, як ішла просити?] Ну, льон
там підперезаласі. Вона там сховала, шоби не видно.
[Під сорочку?] Ни. До голого тіла заперезаласі. [То на
то, щоби діти були?] Та, може, шось там. [...] [Чи була
молода в кожусі?] То як перепивати виходят. Зи слю‑
бу прийдут, тоді одягаєся в кожух. [...] Як від шлюбу
приїхали, вони не йшли довкола, розсунули, шо в них
тодий було − молодий, молода там через стіл переліз‑
ли і там сіли на кожусі. Там їм застелили... То виходила
мати. [Вона була в кожусі? I шапку мала на собі?] Ни,
хустка. [...] Її роздали віночок, заплели косу, завинули
хустку і пішла вона вже всьо. Вийшла з комори... [На
чому вона силіла?] На кожусі.

с. Завадів
Записав М. Глушко 8 липня 2006 р.
у с. Завадів Яворівського р-ну Львівської обл.
від Дацків Параскевії Василівни, 1927 р. н.,
та Семирак Єви Василівни, 1942 р. н.

Е

ки порозшчіпали скрізь, а їдну молодого не розшчіпи‑
ли. Він так обідився, чо йому гудзіки не зашчіпили. То
кажут, шо буде все мовчав до жінки. [То сорочка за‑
вжди мала бути защеплена?] Зашчеплена. Ну, та й там
він ... Принесли ту сорочку. Тоже ся торжили, шо тільо
хочу, тільо хочу. І тоди викупляют. [Молодий вику‑
пляє?] Так. То дружби торгуются. Торгуются, торгуют‑
ся, а нарешті молодий приходи – йому надоїло шось
довго, то там фсе він там дає. Платит і пішли дружки
собі. [...] [Давніше не було звичаю, щоб молодий купу‑
вав молодій черевики або чоботи?] Туди, туди таке не
було. Моя мама розказувала, шо як ходила до шлюбу
в Зелені свята в кожусі. [Навіщо в кожусі?] Шоби була
багата. В зимовім довгім кожусі. І так і молодий йшов
в кожусі. [...] [Ви казали, що в церкві молодий і молода
стояли в кожусі.] Ну, моя мама. [Молодий був у шап‑
ці чи без шапки?] Та в шапці баранкові. [Був у шапці
навіть у церкві?] В церкві ни. В церкві мусів скинути,
бо корону закладают. [Це вже як він виходив?] Даль‑
ше шапку заложив, та й дружби мали такі шапки. [Він
сидів усе весілля в шапці?] В хаті без шапки, без шап‑
ки. [Кожух одягала чи не одягала навиворіт?] В кожу‑
сі. І кожух стелили ше, перед молоді перед порогом.
[Вона в порозі стояла?] Та. Вона в виверненім кожу‑
сі йшла, а кожух не на порозі, а ше перід порогом, бо
на порозі не можна стелити. Кожух наверха вовном.
Вони ставали. [...] [Чи не було звичаю, щоб хтось із
жінок одягав на голову шапку?] Ни. Такого я...,у нас
такого не було. [Може, після шлюбу.] Чекайте. В нас
давно одягалися, знаєте, то ю типерво запімнула, коли
вона зайшла гет до мами, до свикрухи, тоді свикруха
її квіти здіймала, а заложила ї таку, то била кибавка і
чіпчик і... Шо то било? Ше шось то било, отаке воно
вісоке било... Кібавку, кибавку таку ї. Як добра сви‑
круха, то і пєкні вишила. Ладно то було..., закладала.
І тудий завинула в хустку. Але то типер хустка тілько.
[...] Молодий ї тримав на руках і то всьо з ні..., то всьо
з неї зіймав. [Він сидів на чомусь?] На креслі сідів.
[Щось стелили на крісло?] Кожух або подушку. [Мо‑
лодий сідав на...] Сідав на ту подушку, брав молоду
на коліна... [А не клав собі на коліна ще подушку чи
інший кожух?] Ни... І туди він ї пороздягав, то фсьо
порозбирав, той вельон, то всьо. Так колись вельона не
брали, отак вінец той. Як то давно було. Тоди прийшла
свикруха і то тоту кибавку, той чіпчик. То волоси всьо
зв’язували, і завинула в хустку. А дехто якіє вони там
всі, знаєте, звичай, в криници пішов воду підолляв під
те кресло, ше вони сіділи.

ІМ

Ф

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [Середина ХХ ст.] Вінок.
[Вінець з чого плели?] З барвінку. На городах мали всі.
Ми мали гридки в городі. [Як то відбувалося, Ви б не
могли розказати? Хлопчик ішов різати чи дівчатка?]
Та дружки різали. [Вони брали щось із собою, як ішли
на город?] Но брали ножики, нарізали такіх гілець.
Тоді брали шнурочки і ти шнурочки перев’язували,
перев’язували, жоби вийшов от такий кружочок, то
такий, як вінец. [...] [Вінки плели для молодої і для мо‑
лодого?] І для молодого.

с. Гораєць
Записав М. Глушко 6 липня 2006 р.
у с. Гораєць Яворівського р-ну Львівської обл.
від Вахули Анни Іванівни, 1938 р. н.,
та Горової Анастасії Семенівни, 1935 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [5060-ті роки ХХ ст.] Тоди плели той вінок, заплели го і
тоді схопили на руки, та мінялися з дружками. То там
ше була вовна. [То на багатство мало бути?] То на бага‑
цтво повинно бути, кожух повинен бити на багацтво...
[Який був одяг у молодої, коли вона запрошувала ді‑
вчат на вінкоплетини?] Святковий, одяг звичайний.
[Чи несла молода із собою повісмо, коли йшла проси‑
ти на весілля?] Ага, лен ніби. То зав’язувалася. Так-во
перев’язувалася. [То робила?] Робила. То типер того

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] [На чому сиділа молода, коли її одяга‑
ли?] На кожусі або на подушці. [Для чого стелили ко‑
жух або подушку?] А я знаю? Так треба, жоби багата.
[...] Ой, мама йшли бідно замуж, бо я вам кажу... Ну, та
що вже там полотно? Та мої мама йшли в мальованці
до шлюбу. Спідници з полотна, а вибито такі такі-во
зірки чорні... То таке з тими квіточками, таке з по‑
лосками такими. Тасямка долом била. [То колись так
всі ходили?] Ну. І в двох полотняних спідницях. Слу‑
хайте, за мого життя яке било молоде, я тоже в одній
спідници ходила. Дівком била, в спідници і з білого
полотна хусьці.

с. Калинівка
Записав М. Глушко 8 липня 2007 р.
у с. Калинівка Яворівського р-ну Львівської обл.
від Дорош Катерини Степанівни, 1932 р. н.,
Рябець Ірини Василівни, 1943 р. н.,
та Диньки Марії Петрівни, 1938 р. н.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [40–60-і роки ХХ ст.] Вінок. Була така стара бабця, жи плела той вінок. Ді‑
вчата складали барвінок, а одна бабця сідала і плела,
плела. Туди приходили, молодий приходив викупляти
той вінец. [Коли плели вінок?] Четвер вечир. [Де рва‑
ли барвінок?] Рвали в лісі, ходили... [Якщо це взимку
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було, то де брали барвінок?] Там є таке село Черчик.
Колись люди той барвінок рвали і клали по ямах,
у яму, у півницю, по підвалах. І йшли, молодий йшов
купляти той барвінок для молодої з дружбами. З гро‑
шима. [Чи брав із собою хліба чи ножика?] Ни, ни,
того не було. Перед висіллям її дружкі мали придба‑
ти того барвінку. Де вони брали... Молодий більше за
барвінком то... Дружкі ходили, той барвінок назбира‑
ли. Чи вони купляли, чим вони рвали, де вони брали,
то не інтересувало. Принесли барвінок до хати, і вона
дівчат просила: «Вечір будем плести вінок». [Коли ко‑
пали його?] Могли в середу, могли в четвер рано, але
в четвер вечир плели вінок. [То була якась баба, яка
допомагала?] То плела. [І пісні співали?] Так, так, так.
Аяґже, та співали. Співали дівчата, і та бабка співа‑
ла... [Та баба могла бути вдовицею чи вона була про‑
сто старшого віку, чи доброго чоловіка мала?] Вона
вміла плести вінок. [Тільки тому?] Так, так. Так як я
перед за дружку, ї шили. Вінок шили. То я ше брала....,
там ше бив кораль. В нас ше бив вузенькій, а там ше
бив широкій вінец. Та де молодого.... [Чи вили моло‑
дому вінок?] А молодому нашо вінка? [А як він ішов
до шлюбу?] А до шлюбу такі маленькі давали. Замість
молодого взяли якусь бабу або якогось діда, накиду‑
вали на него накидку і вели, шо то він молодий. [То
перед шлюбом було?] На вінец. Виплела тая бабця ві‑
нец, тоді приходив молодий викупляти вінец і взали
на когос накидували накідку, на якогос хлопа чи бабу,
і ведут до стола. Пізнавайте, чи той молодий. Ну і тоті
сі вітказували, жи ни. Два рази когось приводили, а
на третий раз приходив той хлопиц, молодий. Ну і
туди він за той вінец мав заплатити, там давав горівку
і тоді молоді накладали вінец. [То з полотна зроблене.
Деколи то робили таку шубу чи що?] Ни. То не була
шуба. [То мав бути чоловік чи жінка?] Та хто-небудь.
[...] Чіпець. [Коли молодій розплітали косу?] Після ві‑
сілля. [На другий день?] Ни. В нас вона волосся роз‑
пушчене... В нас іно хустку, закладали хустку. [А чі‑
пець?] То ше давно. Коли той чіпец, кібавку, то нашим
бабуням. Мої бабуні. То я не знаю, як там закладали
чіпец... Мама мої не носила, а баба носила, я пам’ятаю.
[Вона не знімала його ніколи?] Ни, знимали. До церк‑
ви вони ніколи не йшли [без чіпця.]. І ше вони мусі‑
ли мати на голові таку хустку велику метир на метир,
таку велику. Як сі почіпчили, у ту хустку таку велику
сі завивали.

[...] [Коли молоді приходили до хати, чи на кожному
порозі ставили кожух?] Кожух, той, шо мама скиду‑
вала з плечей... Скинула, молодиї перейшли і всьо.
І ше дружки дерлисі, хтіла кажда, як були дружки або
дівчата, стати на кожух, бо котра стане борше на ко‑
жух, то такий я виділа дерлисі ставати на кожух, тая
скорше замуж вийде. [Тоді, як мати скинула?] Так, так.
А потім брали той кужух, де молодиє сіділи, і клали,
би молодиї сіділи на кожусі. Дружкі клали кожух. [Чи
був раніше такий звичай, що молоді мусили пересту‑
пати через стіл?] Так, так, так, так. Той дружба передав
їм платочок і вони сі вчіпили того платка і їх переводи
через стів, вони собі там посідали і тоді ... І всі друж‑
ки... [...] То старалисі кожух красти. Буде викупляв.
Старалисі вкрасти. [...] [Чи мусили показати сорочку
молодої після того, як переспали?] В нас того не було.
То в кіні показуют. Яка вона, чи чесна чи нечесна. [...]

с. Оселя
Записав М. Глушко 9 липня 2007 р.
у с. Оселя Яворівського р-ну Львівської обл.
від Горової Пелагії Миронівни, 1927 р. н.,
та Вань Ганни Василівни, 1926 р. н.
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [Середина ХХ ст.] Вінок.
В нас плели молоді вінец з барвінку. Скликували ба‑
гато дівчат, і жінки, і фсьо... цілу хату і плели вінец.
Виплели вінец на голву такий..., шпильки давали, а
ту стонжочки, ну багато стонжочок, на цілиї плечі.
А така ходила цьотка Гриникова, шо вінці плела. Така
жінка, шо вона знала. Старша була. Старша, жо вона
вміла плести. Вона так той барвінок виладнувала, ни
так... Той віінчик такий ладний, жи но.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [40–
60-і роки ХХ ст.] [Як у Вас несли сорочку?] Там ішло
так-во шіснайціть-п’итнайціть людей. Ішов староста,
то в Рогізні, і з ним ішли дружки і несли сорочку. Со‑
рочку прив’язували на хоренджу. А як ни, то хто мав
великий такий вазонок мірту. Ту мірту вбрали в со‑
рочку. А там, де ми йшли до молодого, була хата не‑
докінчена. І взяли стару сорочку і повісили на мірту.
Мірта була в баняку. І на тій мірті була сорочка. І як
тії прийшли там співали під порогом, а не знаю, хто то
перши сі додумав, і через той і ту сорочку фкрали. Але
туди ми свою сорочку витягли, витягаймо з-за пазухи
і свою сорочку маємо і йдем до хати і туди молодий
нам за то мав ставити горівку, гроші там давати. [...]
[Коли приходили з церкви, то як вас зустрічала мати?]
Як зустрічала? Ми прийшли, а мати брала хліб і... Вона
ше кожух вбирала. Мала брати, вона кожух виверта‑
ла другим боком. [Шапку не брала на голову?] Ни.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] І туди дружба, перший дружба мав
хустинку і робив на дверох хрест. Так хустинков хрест
робив. [То він торкався так?] Так. І туди тую хустинку
брали за один ріжок, за другий, дружба – за третий,
і він їх заводив до хати. [...] [Щось стелили молодим
там, де вони сиділи?] Рушник постелили. Кожуха ни.
За кожух сі дружби дерли, ніж заходили до хати. [Що
мати скидала?] Вона той-во, а кожух заселе. А то оден
дружба, то другий дружба чекав. Той собі до себе, той
собі. Той видер, а туди за той кожух господарі дают
горівки. [То вона скидала потім?] Скидувала зо себе...

с. Смолин
Записав М. Глушко 15 липня 2006 р.
у с. Смолин Яворівського р-ну Львівської обл.
від Пилипець Марії Михайлівни, 1933 р. н.,
та Кольбо Катерини Антонівни, 1926 р. н.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [Середина ХХ ст.] Хустка.
В мами, як мама віддавала дочку, завивали в хустки,
у хустину... [Перед тим, як їхати, як її забирали до
нього?] Так. Її мама завивала в хустку. [Вона стояла
чи сиділа?] Стояла. В нас то стояли за тим, за столом
і ї мама завинула в хустку, потім її забирали туда до
молодого, тоди свикроха на лопатку ту хустку отако
здіймала... Як вона прийшла до нього. І ту на лопатці
ту хустку здіймала і крутила, гуляла і викинула ї на
п’єц. [Для чого вона викидала?] Ну, я не знаю, для чого
вона на п’єц мижи горці викидала, то я не знаю. [Щоб
діти велися чи що?] Но, може, так. Може, хтіла більше
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Кинули за поріг і всьо. Ну, і всьо. Та й потім прали ї...
Та я того юж не знаю? [То та хустка була, що вели?] Шо
вона йшла до нього вже завита в ті хусьці. [...]
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] Тоді виходит тато і мама, ну, і там...
[Мати була у вивернутому кожусі?] Ни. В нас того
кожуха не було. [Коли мати виряджала доню в неві‑
стки, то що робила?] Сьвяченою водою скропляла,
мала. [...] [Вона була у вивернутому кожусі?] Кожуха
в нас не було. [І шапку на голову не одягала?] Ни. То в
нас тої традицїї не було. [Чи не було у вас такого зви‑
чаю, щоб молода сиділа на стільці, на стілець клали
кожух, а під низ − відро з водою?] Ни. Я но, я но таке
будо... діжка.... Діжку знаєте? Дерев’яна. Мала вічко і
там розчиняли на коровай. А на те, на ту діжку на‑
кидали кожух, кожухом, і там молоду садили. [...] То
мій батько розказував, шо розказував за той кожух,
шо вивертали, але коли це було, я вже того вам не ска‑
жу, коли це було, шо вивертали той кожух, і чи йшли
до шлюбу, чи як від шлюбу. Во як від шлюбу прийшли
і стрічали їх в вивертанім кожусі то то, а то юж... Так,
відвертанім кожусі, вовна догори, вивертанім кожусі.
[...] Тільки приходили від шлюбу, стелила кожух. Під
молодята, перед порогом стелила кожух. [Чи там аж
за столом?] Ни, ни. За столом ни. Як мали йти до хати,
стелили кожух вовною догори. [Чи була одягнена в
кожух її мама?] Мати не була одягнута, а тільки стели‑
ли під молодята кожух.
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дітий шоб було. [Щоб збіжжя родилося?] Ну, збіжжя...
[Може, щоб худоба плодилася?] Я ни знаю за то, я ни
знаю за то. То свекруха вікідала. Я свої вікідала також,
але..., бо то вон моя невістка, я свої також вікидала
хустину там на п’єц. Но але я казала: «Шоб ви жили,
діти, так вкупі, як я ту хустину кинула мижи горці».
[...] Чіпець. Знаю, во той... [То шапочка така?] То та‑
кий, то такий кружок був, як сито. Сіє муку, ото... То
було з грубого паперу. [А кибавка?] То таке саме було,
кибавка, кибавка її називали... [Чули Ви таке слово
- «намітка»?] Намітка то також те саме. [Ви думаєте,
що то є те сааме – кибавка, чіпець?] Кибавка, но, ки‑
бавка, ну. Чіпець, кибавка, так, то те саме, но кажде
по-свому може називати. [...] [Де завивали молоду?]
То вже завивали, як хустку, як вона йшла десь. До ньо‑
го за невістку. То то потім. Туди в той час завивали її
в хустку, тоді брали ї в хустці, жо то вже жінка. [...] То
хустку... [Брали хустку на лопату?] Ни. Ї привезли вже
до нього, вона сіла і тоді ту хустку брали з неї на стіл.
Вона сіла, десь на лавку чи де є, і брали ту хустку з неї
і чи лопатою, чи чим-небудь, во тим, шо пироги, і тоді
махали, шоб многая літа, і тоді кидали за поріг, шоб...
Хустку з неї. Хустку з неї. З неї хустку. Лопату ни, но
з неї ту хустку. [Але хустку лопатою знімали?] Так.
Тою лопаткою знімали хустку. [Тою лопатою, що хліб
саджають у піч?] Ни, ни, тою, шо пироги мішают ло‑
паткою. Але ж тойво. [То не руками брали?] Руками?
Ни, не руками. І взагалі тоді ту хустку за поріг кидали.
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Записали О. Таран, О. Боряк та О. Васянович
30 жовтня 2008 р. у с. Семенівка
Арбузинського р‑ну Миколаївської обл.
від Піскун Діни Миколаївни, 1940 р. н.,
Пилипенко Лідії Іванівни, 1948 р. н.,
Сигиди Ганни Харитонівни 1921 р. н.,
Ісаєнко Людмили Петрівни, 1943 р. н.,
Колісник Олени Дмитрівни, 1928 р. н.,
Фурси Єфросинії Яківни, 1925 р. н.,
та Піскун Катерини Михайлівни, 1935 р. н.,
родом із с. Мигія Первомайського р‑ну
Миколаївської обл.

купляли, а жінкі там платок і здорову шишку. [...] Мо‑
лодий роздіває молоду. [Знімали з неї вінок?] Да, і за‑
пнули. [Це все молодий робив?] Молодий. Вона оділа
гарний платок і запинають її. Вона вінці подає, а він
бере зав’яже її. А хто хоче – вив’яже. [Вив’яже – це
як?] Ззаду зав’яже. [Її на подушку садили?] На кожусі,
цілий день на кожусі. Це вони на покуті садять – як
кажуть у вуглу, то садять на кожуха. Молоді сидять на
кожусі. І в тих батьків кожух, і в тих батьків кожух. [Це
у вас називається «покрили молоду»?] Ну, вже вона
називалася «з покритою тепер головою», коли вже не
дозволялося ходить без платка. [Молода так і ходить
з тією хусткою?] Ходить, цілий день ходить. Нівєста
приходить до свекрухи, дарує хустину, да й каже: «Да‑
рую вам хустину, а ви мене прийміть як рідну дитину».
Обично же так, нівеста приходить з хустиною, дарує
матері. [Наступного дня весілля] жінки переодягають‑
ся на чоловіків, чоловіки на жінок. Чіпляють на себе
лахи циганські – спеціально шиють. А потім беруть ту
спідницю на кожне весілля, якась пошиє собі, як гуляє
свайбу, і в неї тоді просять. Жінки – з пір’їною шляпу.
І сажою, і краскою [фарбують обличчя]. Одяг у поховальному обряді. Я тоді бистро – вона [небіжчиця] у
платку була – їй зняла, підв’язаза їй бороду, щоб рот
не був розкритий, закрила їй очі, засвітила лампадку.
Обмили маму, все новеньке [одягнули], було готове.
Ну я, напримєр, собі нове [на смерть] не готовлю. Що
купила гарненьке – я хочу в ньому походить, – мені
його й надінете, в що я влізу. [...] [При покійному чи‑
тають] псалтир. Є такі жінки. Вони до церкви ходять,
і вони ходять по похоронах, читають псалтир, їм дають
платки, і беруть вони гроші. Підстеляють під псалтир
платок, або, як мужик, то рушник, а як жінка умира –
то платок. Покойника накривають тюллю, а тоді рано
одкривають, умивають – платочок носовий – переспав
же ж, ми рано умиваємося всі, намочуєм платочок,
умиваємо його, назад у труну йому той платочок кла‑
демо. Чоловіку, як зимою, – шапку кладуть, а як лєто –
картуз кладуть. В кишені, буває, хто й гроші кладе,
часи. [...] Ось мама моя умерла, я одежу роздала одній
тьоткі, другій тьоткі, її сестрі і братовам. Плаття по‑
роздавала, пододіяльникі перестірала (у мене біленькі,
а в неї були вже цвітастенькі). Все рознесла, порозда‑
вала: моліться за маму, помніть її. [...] Як умре хлопець
чи дівчина, то дівчині надівать фату, а хлопцю букет
чіпляють. Як дівчинка подросткова така, то вбирають
у хвату, а як мале, то не вбирають. У мне убився внук
із своєю дочкою. Їй було десять год, то її у хвату вділи,
і лежать батько і дочка. Такий похорон був. [...] Руш‑
нички вішають на хрести, як мущині, а як женщині –
то платки.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді.
[Середина ХХ – початок ХХІ ст.] [На сватання]
прев’язують тих, хто приходить, але уже чим є. Якщо
немає вишитих [рушників], усім не накупиться, не всі
ж так, як ми, шиємо. Не всі ж вишитими, можна про‑
сто махровими рушниками. А жінок гарними платка‑
ми. [...] [Чи було колись таке, що потрібно було йти
селом і запрошувати на весілля?] Да, одівалася молода
і молодий і кликали... Удіваються вони, нівєста у фаті
і в платті, і він при костюмі. У суботу [перед весіллям]
під’їжджають в самий перед на кладбище, покладуть
на гріб шишку і хустку, а тоді їдуть кликать. Беруть
благословення і їдуть кликать. Забірає шишку й хустку
хтось. [Увечері напередодні весілля] танцювали і то, як
у мами були лишні шишки, вони набірали повен фар‑
тух, виходила і вгощала їх просто тими шишками –
тих людей, що вже приходили незвані. [...] [Наречений
одягнений у] костюм, туфлі, біла рубашка. А віночок
був один на всіх у селі. І фата одна на всіх – така пошто‑
пана, така поштопана, що там живого мєста на їй не ви‑
дно. І то ми її сахарьом крохмалили, бо даже крохмалю
раньше не було. Ото я беру сама ту фату, постірала, са‑
харом накрохмалила. І то вінок такий високий, і отакі
круги позастібали, що вони стоять. [Яка зачіска була?]
Коси були. Закручені і тут ґуля ззаді. І тут на гулі тоже
букет. І фата довга під ніз плаття. Плаття по півлитки.
[Перед тим, як вирушати до молодої] зібрались у мене
сусіди тут, я їх пов’язала платками, а хлопців полотєн‑
цями. Тоді сина богословила в хаті іконою. [...] Молода
іде в хату, ото оп’ять же попросять її, і виходить уже
з рушниками, із платками і цей поїзд в’яже. Скільки?
Чи п’ятнадцять, чи двадцять, чи десять, чи сєм, чи
п’ять. Ну, це по-возможності. І залежить від того – яке
ж весілля. Дивлюся, тепер крадуть туфлі. Раньше цьо‑
го не було. Обдаровували хрещених батьків: рубашку
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Баштанський район
с. Привільне
Записали Р. Молдавський, С. Білівненко, О. Пашненко,
Н. Швайба 31 липня, 2–4 серпня 2008 р. *
у с. Привільне Баштанського р‑ну Миколаївської обл.
від Білана Анатолія Миколайовича, 1925 р. н.,
Позняка Михайла Трохимовича, 1926 р. н.,
П’ятикоп Ніни Іванівни, 1927 р. н.,
Бондаренко Олени Федосіївни, 1928 р. н.,
Бублик Наталії Іванівни, 1929 р. н.,
та Кришталя Миколи Тарасовича, 1931 р. н.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [40–60‑ті роки ХХ ст.] У школу
ходили в тканому [одязі]. І то штани це, рубаха – все
це було полотно. [...] Яка там мода була, як ми дівча‑
тами ходили. Як платячка ситцеве пошиють, на який
празник, на Май празник пошиють – це ж вийдуть усі,
щупають і заглядають. Ти ж бачила, яка я сфотогра‑
фірована? В ботінках, і чулки опущені, рукава длінні
в кохті. Яка там мода була?! Хоч би шо-небуть було
надіть, шоб не голому буть. Яка там мода? Це тепер
уже. Канєшно, тоді вже хотілось платячка, вже не про‑
стиньке, хотілось якесь шовкове, чи якесь платячко.
Подивися, ранше ж то каротке шили. Тоді з кароткого
перешли в длінне – пойди в тому. А тоді, плісіровка
началась. А тоді шестіклінка, восьміклінка ж була.
Ну, тоді вже, канєшно, як началось луче трохи, жит‑
тя – тоді вже, канєшно, і ми, маладі тоже ж купляли.
Правда, не таке, дуже хароше, ну, та кала людей хоч
хадили. Було за шо купить, та й купляли, і шили, і га‑
тове купляли. Та яка там мода? Да, видно [було, що
ми] з села, видно. Ну, во-пєрвих, коли їхали – ми роз‑
криті не ходили. На селі ми ж все врем’я покриті ходи‑
ли. У платочках ходили, да. А там же порозкриті – то
плойку подєлають, то ше шось. Та й так – одежа даже,
воно ж видно, видно зразу, шо з села приїхали. Та все,
городська ж [дівчина] є городська. Вони щупленькі
були дівчатка такі, і шо не надінуть – наче на їх воно
й харашо. Нєт, атлічались, канєшно, дуже. Ну а шо дє‑
лать? [Город], ну, канєшно, я б називала, вища раса. Та
там же і одівались не так. Там же й зімой одіваються,
там же повзуті. А в нас шо? Совсім не так. Вже й ног‑
ті були красили, і так красились. Уже ж плойки дєла‑
ли, уже так. Да, було. І ногті на ногах крашені були.
Да, вже були. [Це було в 1950-х роках?] Да! Да. Вобщє
красилися, плойки вже були, я ж кажу, одіти ж були.
Вже ж тоді мода появилася. А ми із села поприїжа‑
ли – як з села. [Початок ХХІ ст.] Та бачиш, вони, от і
щас – і в селі хочуть так [виглядати, як у місті]. Друга
ходе простенько, хоч і маладе. А друге – і причоску
дєла, і ногті дєла, все здела. Шо баче, шо так дєлають –
і вона. А друге таке спокойне, чи не хоче – цього не
робе нічого. А друга така, чи бідова, чи, може, їй воно
йде... Чи подивиться, шо так і по тєлєвізору, і по кінах
кругом – і приміряються ж той [моді]. А друге – так
як ходило, так і ходе. Чи безразлічно... Ранше ж їзди‑
ли у Москву по матєрію. Тут же ж нигде нільзя було
купить, бо не було нігде. Ну, там стала [матерія] у нас
уже появляться в магазінах. І в очєрєдях були, тоді
очєрєдя були. З вечора занімали очєрєдь, і люди но‑
чами там стирчали, шоб тіки шось узять. Вже послє
войни – це отакі зразу очєрєдя були, страшні! Вобше,
тяжило було шо купить. [...] Пригадую, раз мама в міс‑
течко послала, по сусідству. [Тканини] в єврейських
руках були, всі продавці. Все в їхніх руках. То єврей‑
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ Виготовлення тканини.
[40–50-ті роки ХХ ст.] Тада – бачте, шо – тада конопля
була, росла. І мати день і ніч ткала. Оце пряла, смука‑
ла, там рихтувала, дєлала ж ці нитки, оці ж мішкови‑
ни, тіпа мішковини. Потом хлопцям штани шили, дєв‑
кам юбки шили. Рихтувала – дєлали такий мягкий. От
розчесують його, шоб воно було м’якеньке. А потом
отак розерве, тут тряпка скруте, тягне, смикне, тягне...
Потом клубки такі наматують, основу роблять. Он в
тьотки Машки верстат. Ага, занімають очєрєдь, шо
там. А потом бере та, та тче, а тут, та тче. А оце як
мочуть – оце ж коноплю мочуть у ставку, шоб вона
одкисала. І мнуть, це тряска випадала, а нитка оце ж
оставалась, вірьовка. [...] Це коноплю цю дробили.
Потом вибивали на якейсь там дрючок. Коса ця ви‑
літала, оставалась, ну, жили ці. І потом ці жили, вони
вже ж вимочені. Потом там був такий грібішок здо‑
ровий і їм додали, шоб воно тонке було. Розравнюва‑
ли, шоб нитки були. Потом прядка була (вона теж є в
музеї). І бабушка сидіть, пряде. Воно нитки [скручує і]
наматує. А тоді був верстат, човнок був. Вставляє ці
нитки туди – тче. І полотно, вже готове натягує на ва‑
лік. Десь десять метрів. А тоді це полотно вимачували.
Я не знаю, як вони там дєлали. Це в золі, із подсолнуха
зола, і в воду [кидали її]. І вода ставала м’ягка. І цей
водой вимачували, отбєлювали. Ну тіки, конєшно,
грубувате [полотно], но біле. Обробка шкіри. Кожич‑
ки старі здавали, кожички ті, на дверях розтягали їх,
шоб рівні були. А тоді здавали, кожички ті приймали
ж. Там чи шуби шили, шо вони там з їх робили.

ливості купити батькам взуття. То така бідність була.
[...] Постоли із шкури бичачої [були]. Я ще і в постолах
[у школу] ходив. Одні сапоги на десятьох [були]. Шо,
тоді ніщєта була страшна. Ще не вспів сніг зпасти, чи
той, сніг зійти – а дорожки вже протоптались од хати
до хати – от уже босяка ми. Ранше сапоги були, чи то
мужскі, чи то женскі, ми надівали – аби взутій був.
А тоді вже почали туфельки носить, то ето, вже тоді на
село стало паступать, стали куплять, стали вже примі‑
ряться до того, потому шо в магазіні ж продають, шо в
городі, шо в нас привозять. Тоді вже стали ровняться.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [50‑ті роки ХХ ст.] Не було де взять ни
пальта, не було де взять ничого. Уже я знаю, в мене
Галочка ця була, їй два годіка вже було, і не було
пальтішка. Не було де пальтішка купить. Бо вже ж
в одіялі носить не будеш, а одівать немає шо. То я їй
сама шила, книжку купила «Кройка-шитьйо». І дєда
лєтнік був, це я його порізала, суконний такий, тьо‑
плінький, із подкладочкой. І я їй [дочці] пошила паль‑
тішко, таке. Приходим до баби, та вона ж: «Бабушка!
Мені мама пальто пошила!» Ой, радості скіки було! Ну
вона піїсят второго году, а це десь піїсят п’ятий було.
[Скрутно було?]. Не було де купить. З удовольствієм
би купили, не було де. Була одна фуфайка на троїх.
ВЗУТТЯ [40–50‑ті роки ХХ ст.] В мене школа була через
дорогу. Я ходив, ти не повіриш, це в грудні, мороз, а я
босий перебігаю через дорогу. А ні, коли вже зовсім
сніг – замотаю онучем ноги. А тому шо не було мож‑
* Матеріали взято з книги: Усна історія степової України. –
Запоріжжя : АА Тандем, 2012. – Т. 10. – 536 с.
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ське містечко було. А черги – немислимі. І як мене там,
пацана, витащили вже напівживого! Шоб купити там
пара метрів того сатіна, шоб пошити, як то кажуть,
простий одяг. А тоді ж стали ото в Ніколаєв їздить,
там в Ніколаєві, там толкучка була, то там шо купля‑
ли. Так трошки, потрошки, покаместь стало тут уже
появляться. Уже тоді стали менші очєрєдя. А тоді вже
стали більше і привозить сюди матєрію, і все стали
привозить. [...] А вобщє, мила ж не було. А тоді до‑
ставали, «костоїд» називався – варять ото мило. Да,
«костоїд» він ранше називався. Десь купляли в горо‑
ді, привозили і варили дома мило. Варили м’ясо по‑
гане, і ото переварювали його. І вариться, варили. Оце
ж, ето, квасолю помолотили, запалили, воно згаріло,
і попіл, той [брали]. Береш тряпку, на той, і води туди
лєш, і воно розтворюється, і вода м’ягка-м’ягка тоді
робиться. А тоді стірали і голову мили. Бо не було ж
мила, не було ніякого мила. Ми й не понімали, шо це
мило. А тоді ж уже почало появляться [мило] ото в
городі. А тоді ж почали самі собі варить. А воно ж по‑
лотняне все, шо його стірать. Стірали це полотно, шо
носили, тоже цими курями атходами [пометом]. Тоже
так цідили його, замачували тоже. Це така стірка була.
Постірали, да, посушили. Отюгів не було. Була качал‑
ка, як тепер качалка, – і ото на качалку наматували,
і рубль був. І оце рубльом тим качали. А тоді качалку
витягнеш, приб’єш його так – і ото все гладиння. Ото
так було поглажине. Тоді вже ті отюги появились, шо
жилєзні. Та їх гріли ж у попілі. У попіл нагрієш, пока
витереш його – замазав, бо воно ж у тому попілі, чор‑
не. [Купалися] у ваганах, воду гріли. А ранше, я знаю
ше, тоже, дівчиною була, та бабушка: це як Паска, це
в четверг – купаться. Якось тихо було, тепло було. Це
нагріють вади, шоб до схід сонця покупать. Побудють
нас, і це покупають у тіх ваганах, шоб як на Паску, за‑
кон такий. Да, оце в Чистий четвер було. А не хочеться
ж вставать. Ну, чи правда, чи не правда, ну так роби‑
ли, та так воно й шло. А тепер, канєшно, вже навєрно,
як тепер он у Баштанкі – вони кажне утро купаються,
[як] на роботу йдуть. Це в нас нема. А [раніше купали‑
ся] в суботу. Раз у суботу. Вагани гріли... Такий вроді
закон, як неділя – дома ж завтра. І неділя – надівали ж
усе чистеньке, вроді як празник.

дої. А їм молода виносить [свій хліб] на рушнику або
на гарному платку, дає їм. [...] Калина, дві ложки і дві
бутилки зав’язувалися разом лєнтою красною і стоя‑
ли [на весільному столі]. Одяг у поховальному обряді.
[Небіжчика одягали в усе нове?] Красіве, чисте. Гроші
нада мєлкі класти. [Які і скільки?] Я вже забула: чи білі,
чи красні. І платочок носовий. [Як помічають хату з
покійником?] На воротях – єслі чоловік, то рушник,
єслі жінка – то платочок [вішають]. [...] [Чи першому,
хто зустрінеться, складають усе в хустку й віддають?]
Є таке, складають в платочок і оддають. І коли оце на
столі канхфети, свячені тарілки, чимало, – на гроби
беруть. Тоді ж ото в платочок висиплеш й оддаєш,
воно свячене все. І платочки давала, гарні шерстяні,
і один, і другий
́ і третій. На хрести чіпляють рушники,
хусточки і ще беру само собою і там комусь оддаємо
рушники і хусточки.

с. Єлизаветівка
Записала О. Боряк 1 листопада 2008 р.
у с. Єлизаветівка Братського р‑ну
Миколаївської обл.
від Павлова Павла Івановича, 1941 р. н.,
та Гайдай Катерини Василівни, 1946 р. н.

Е

338

ІМ

Ф

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Друга
половина ХХ ст.] Не хазяйка давала хліб і не староста
свій ніс хліб, а треба позичить у когось. У когось пози‑
чить хлібину. І тоже в платку. А я як за Ніколай Гріго‑
ровичем ходив сватати до Люди, так баба Зіна лєнта‑
ми, тоді лєнти були – красна, зелена, перев’язала так.
[...] Тоді вони вже, як ідемо, рушниками перев’язують.
Це вже знак згоди. А жєніха перев’язала платком ка‑
проновим. Отак перев’язали. Напилися, ідем додому,
хліб передавати. Хліб передавали і опять же в своє по‑
лотно, в свій рушничок чи платочок. Бо нада ж при‑
йти до батьків. І тоді його на свадьбі ставили перед
молодим і перед молодою на блюді, на такому красі‑
вому, калиною вквідчали, втикали туди ягодки самі.
Перев’язували його ж так, лєнтами і свічкою, свічка
тоже лєнточкою і це у них стояв. [...] [Ламали «діву‑
вання» (обрядові гілочки, пркрашені тістом) на само‑
му весіллі], ламали, лєнточками такими обв’язували.
[...] У нас там, дома, усім дружкам – хлопцям і дівча‑
там – цвітки [чіпляли]. А тут – ні, тут хлопцям цвітки,
а дівчатам лєнточки в’яжуть, лєнточкою перев’язують.
[...] І ту нєвєсту шукали, виставляли йому, даже мо‑
жуть, наділи якусь фату, кажуть: «Оце твоя нєвєста,
ось вона». Він: «Нє, нє, о, не цю». Отак тінули там час.
На кожусі посадили [молодих], на покуті. [Куди ві‑
ночок дівали, як знімали?] Віночок дівчата надівали,
одна надівала, друга. Продавать його не можна було,
і одягу [весільного продавати] не можна було. Най‑
краще – це подарувать комусь. А дівчати старалися
надіть, щоб скоріше вийти заміж. Староста називає,
що є у женіха і нівєсти хрещений батько, дядько. Той
чарку підносе, а нівєста шишку на платочку. Пода‑
рили там їх. Це все вечором. І тоді забирає її [до себе
додому], де свекруха роздіває оцю нівєсту. І тоді вже
надівають на неї платок, фартушок. І вона виходить і
перед усіма показує, що яка ж це вона молодичка. До
сніданку вона оділась, а в неї вже простинь украли,
на палку приципили і полізли, і повісили на димар.
І ходять, розривають лєнточку красну і на воротях зу‑
стрічають гостєй, тих, що ідуть похмєляться. Випий

Братський район
с. Ганнівка

Записала О. Таран, О. Васянович 1 листопада 2008 р.
у с. Ганнівка Братського р‑ну Миколаївської обл.
від Ковальчук Ганни Микитівни, 1933 р. н.,
Красножон Марії Антонівни, 1923 р. н.,
Кияс Ольги Миколаївни, 1970 р. н.,
та Будовець Таміли Яківни, 1937 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ – початок ХХІ ст.] Вона на [сватанні] ви‑
носе чи на блюді, чи на якому підносі рушники, ста‑
ростів перев’язує. А молодого хусткою перев’язує так
вище ліктя на руці. Як із неї будуть вінок ізнімать на
свайбі, тоді він цією хусткою її зав’язує. Щитається
уже покрита голова. [...] Тоді вже рано з’їжджаються
сюди до молодої на оглядини. [...] Вони первим долгом
міняють хліб. Тей шо принесли, оставляють у моло‑
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горілку, а ти не п’єш – значіть давай грощі. А як у тебе
грошей нема, значіть сковорода, сажа, квач такий, і у
сковороду дивися як тебе красіво розмальовують – це
таке дзеркало. І прив’яжуть лєнточку, щоб чесна була
нівєста.

Вітовський район *
с. Лупареве
Записав М. Бех 11 червня 2013 р.
у с. Лупареве Жовтневого р‑ну Миколаївської обл.
від Шутак Олени Петрівни, 1939 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Се‑
редина ХХ ст.] [Чи робили у Вас домоткане полотно?]
Нє, ну ткали люде, ну це небагато. У нас не було, шоб
іменно наші карінні люди ткали, а як уже понаїджало
звідкиль, то тоді ткали. [Я бачив у Вашому шкільному
музеї ткані дорожки.] Да, дарожки такі є, такі стан‑
ки були.

с. Велика Солона **
Записали О. Боряк, О. Таран та О. Васянович
2 листопада 2008 р.
у с. Куйбишевка Єланецького р‑ну Миколаївської обл.
від Ігнатьєвої Марії Олексіївни, 1927 р. н.,
Федоренко (Заворотньої) Софії Платонівни, 1941 р. н.,
Паладій Таїси Василівни, 1937 р. н.,
Вагіної Вєри Йосипівни, 1926 р. н.,
та Мачінської Валентини Вадимівни, 1964 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ – початок ХХІ ст.] Сватання було. Вона
ще парубку перев’язувала руку або на шию платок
в’язала. А він мусив щось заплатить їй – гроші дать
на тарілку. Як передумає женіх чи нєвєста, то вона
забирає платок свій, а він забирає гроші. [...] Заходе
[молодий] до хати, вона йому дає букет, всім чіпляють
віночки, колись каліну чіпляли, букетів не було. Бать‑
ки благословляли – іконою, і хрестили, і благословля‑
ли на сімейну жизнь. У нєвєсти могли туфлю красти,
а тоді з туфля треба випити горілку. Молодий знімає
віночок, мати одіває їй хустинку, це не в хаті, а посе‑
ред двору, це скамейка чи табуретка, на подушку чи
кожух. Кажуть, хто після неї перший сяде на подуш‑
ку, той заміж піде. І дівчата починають драться, хто
перший сяде. Pоняли віночок, і вона танцює з усіма
дівчатами від самої маленької. Віночок собі залишала,
фату одівала на дівчат, а віночок собі тримала. Буває,
що шуткуют, як зав’язує свекруха. Зав’яже – ні, непра‑
вильно, а свекруха ж хоче вгодить, і знову вив`язує –
поки вгоде. Це «роздівали нєвєсту», це вона вже жін‑
ка. Як перетанцює з дівчатами, вона повертається
спиною, і кидає віночок – хто спіймає, той перший
вийде заміж. Це тепер так, колись такого не було. [...]
Раніше на другий день [весілля] чіплялися лєнточки
на воротах красниє – це чесна. І простинь, казали ра‑
ніше, і простинь вивішували. Носили молодятам від
нєвєстіної мати сніданок: холодні блюда – тортик,
ковбаска. І забирали її до себе. Вона в платочку, бать‑
ки чіпляли фартухи – ви нас сьогодні почастуйте. [...]
Коли ішла нєвєста до жєніха, вона ще повинна була
одягнути батька і матір його – [у] халат, платок, со‑
рочку. Гроші збиралися, йшли в магазин і купляли
одяг – вбирали батько і матір, але вбирали у що хо‑
чеш – батька вбирали в матір, а матір вбирали в бать‑
ка, разними. Одяг у поховальному обряді. Як [хтось]
помер, готовлять гостинця батюшкє, перев’язку. На
ноги платок не в’яжуть, носилки, на кришку, все вве‑
чері готовлять, щоб рано не бігти... А на носилки –
платки, матерії в’яжуть. Шість чоловік несуть, шість
пов’язок в’яжут. На носілки – одіяло, що пожелаєш.
На хрест кладут, в’яжут чи рушник, чи платок. Руки
перев’язуют – хто переміне, то перев’яжут ліву руку,
а так роздают [перев’язки на кладовищі]. Як вийшли
всі з хати, раз, двері прикрила, винесли [покійницю]
з хати, вона вертається, бачить, що вже нікого нема у
дворі, хустину знімає, що на воротах. Тільки помер‑
ла [жінка], чи шоб бачіли, що померла, на воротах ві‑
шали хустину. [Як випровадили покійницю з двору],
то знімають і оддають, хоч такому дитю, щоб не була
на воротях. Батюшка як праве, всі з свічками стоять.

Ф

Е

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] [Чи ходили
жінки колись в костюмах?] Були костюми. [Сороч‑
ка була по коліна чи нижче?] Нє. Вона по пояс була.
І юпку надівали або костюм, а плаття тоже. Ну, а
вопще-то ранче ж було не дуже багато платтів. І купи‑
ла мені мамка платтє у городі. Я наділа, а тоді постіра‑
ли, а воно підскокло, і коліна видно. Мене баби були
[соромили], я тіки могла дома надіть його, те платтє.
Сказали б: «Ти шо виставила коліна». А тепер понаді‑
вали, де й шо робиця!

Єланецький район
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Середина ХХ ст.] Спідниця. [Ви ка‑
зали, що в юпках ходили, в спідницях?] Да. [З чого
їх шили?] Ну, матерія, яка була, яку купили, така і є.
Фартух. [Чи носили жінки фартухи?] Да. Фартух я і
щас носю, он фартух. [Отже, жіночий костюм скла‑
дався із сорочки, спідниці, щоб коліна закривала,
і зверху фартух?] Да, ранче було, як фартух носили,
даже шоб новенький був. Между люди йти у фарту‑
сі – це ж уже значить, шо це молодиця, шо це вона не
дівка. [Дівчата не носили фартуха?] Нє-нє, а вже, як
заміж вийшла – тоді і фартух. Це так було.

ГОЛОВНІ УБОРИ [Середина ХХ ст.] Хустка. [Чи могли
раніше жінки ходити без хустки?] Ранче могли тіки
ходить дівчата, які не замужем. А як оце вишла за‑
між, та ше, як вінчалася – то даже спать незя було без
хустки. [Навіть спали в хустці?] Да. [Як зав’язували
хустку, коли дівчина ставала молодицею?] Оце, як
нівесту розділи, і тоді свекруха надівала хустку. [Як
зав’язували хустку заміжні жінки?] Під бороду, це ж
уже молодиця.
ВЗУТТЯ Постоли. [У чому колись ходили взуті?] Ой,
взуття було. [Чи шили самі із шкіри взуття?] Постоли
тіки. [У Вас були постоли?] Да. Мій дід, це ше, як він
жив. Ранче ж не було взуця після войни шо – це дід
постоли [робив]. Оце теля держали або кози, таке, ві‑
вці, і то вичиняли, і шили постоли. І це дід, то як уже
є в його другі [постоли], він собі надіє, а нам оддає ті
[вже ношені] постоли – в школу хадили і раді були.
* До 2016 року – Жовтневий район.

** До 2016 р. – с. Куйбишевка.
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Кривоозерський район
с. Берізки

казали «станок»?] Ну, я знаю, мабуть. Ну, тоді казали,
шо кофтка, кофтка. [А низ – то підтичка?] Да, низ – се
та натєльна рубашка, то підтичка. Натєльна – в тій спа‑
ти можна було. Цю верхню скинула, а в тій спати – то
підтичка. [Якщо жінка хазяйка, то підтичка мала бути
внизу вишитою?] Та це там шили таку манєжку
– так
́
казали тоді, манєжку. Бо чось було таке, шо обізатєль‑
но підтичка должна зо два пальці нижче юбки бути,
шоб бачили-бачили. А вона там пришита якась – або
червона маніжка, або якась зелена там. О, то це було
видно. [Мода така була?] Мода така, да.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ [40–50‑і роки ХХ ст.] Штани. [У ста‑
рих дідів на очкурі штани були, на мотузку?] Ну, то
це на учкур, да. То то прали, робили таку, як зав’язка,
тіки так, плотно, вміли робити тоді. То то на учкурові
тому. Та й туто [на поясі] зав’язав «в ключку», і всьо.
А захтів [їх зняти], шарпнув – штани впали. А зімою
як ідеш в них, нема ж ні кальсонів, нічого, то в кажну
ту дюрочку та й вітер як віє, в кажну дюрочку чути,
як через решето якесь, да. [Вони були пошиті так, як
зараз брюки?] Нє, ну це так, як штани ондо є. Али ж
у нас ото тепер – то змєйки є, а тут – були ґудзічки.
Та й так якось там отако складе, їдно за другого, їдно
за другого за край, та й всьо. [Як защібали полотня‑
ні штани?] Ґудзіків не було, то чурки робили отакіго,
а посередині – то ножом прорізаїш тако канавку, і тоді
ниткою, і тоді там пробиваїш це і прив’язуїш. А від‑
ци дюрочка є. І то тою цуркою [защібалися]. І це туто
цурка [на самому поясі штанів], а матня розщібняна.
Або, ну, як хлопчики ми були, то бабка нам зробила
підтяшки, підтяшки. Та й вона підтяшки нам шила.
Вони тяжкі такі. Спідниця. Жінки, ну, шо вони, бєд‑
ні... Надворі заметіль чи шо, і вона в цій спідниці іде,
там, куди треба, там, іде, а під сподом вже гола. [На
ній тільки сорочка, спідниця і все?] Да. Фартух. [Чи
носили жінки фартухи?] Да. Фартухи всьо врем’я но‑
сили. [Теж домоткані?] Домоткані, хто з чого міг, бо
може і мішок розпороти. Обв’язався, туто два карма‑
ни. [Щоб можна було щось поставити?] Два карма‑
ни, якшо в поле йде. А кармани такі здорові, шо туди
може і їсти дати в поле йде. [Чи знаєте що-небудь про
такий жіночий одяг, як запаска чи плахта?] Ну, такого
я, наче, не вспомню це.

Е

Тоді ці свічечки собірають в платочок – кладуть те, що
положено покойніку. Воротя одкриті, на воротях пла‑
ток вішають чи шо. Все одно [що вішати – рушник чи
хустку], розкриті ворота – це видно, що тут покойник.
Платок той, що на воротях, знімають і тоже віддають
комусь. Буває, що людина померла нєожиданно. Люди
бідні – ага, у мене є там лишнє полотєнєчко чи лиш‑
ній платочок, там чи пару платочків – нада ж в’язать
ті вінки. То ложать – принесла я пару платочків, тоже
ложуть, чи пару полотєнєц. Oцим копачам, що яму
копають, їм в’яжуть, хто що має – платки чи полотєн‑
ца. [На хрест рушник чіпляють?] Да. Вішають рушник
і платок. У нас хто накриває [подушку] – бува, така
матерія тоненька, видно те, шо там – то накривають
платком та й так. [...] Раньше, було, запечатають і до
сорока день ще панахиду піднімають – купляють пла‑
точок, гостинці кладуть і йдуть у церкву, і піднімають
панахиду. [...] Кладбище прибирають перед Провода‑
ми. Беруть з собою рушничок і платочок. Раньше кла‑
ли на гроби, а тепер більше беруть віночки і на гратку
чіпляють, і платочок, і рушник чіпляють. Виносять
пасочку і кладуть на гробку, дві крашанки, канхвети,
і платочок який стелять і кладуть усе на платочок.

Ф

Записав О. Головко 24 липня 2018 р.
у с. Берізки Кривоозерського р‑ну Миколаївської обл.
від Педоса Афанасія Парфентійовича, 1929 р. н.

ІМ

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ Виготовлення тканини.
[40–50‑і роки ХХ ст.] В нас мама померла в сорок пер‑
вом году, на восьмого марта хоронили. Да, і нас оста‑
лося п’ятеро сирота[ми], а через два місяці – война,
і батько пішов. І ми осталися сиро[тами]. То мамина
мама, бабушка наша, прийшла до нас з Садови́. І та ба‑
бушка, я не знаю, скіки год їй було, а вона вміла роби‑
ти на верстакові на цему ж дома, дома ж. То на городі
сіяли тоді коноплі, у річкі мочили їх, вимочували. Тоді
там великий процес, поки [полотно зроблять]. І вона
прала, і тоді робила нам, значіть, ну, таку матерію ро‑
била. І оце нам з такого шила й штани, і рубашку. Так,
шо там як почухатись – то було чим почухатись... Так,
знаїш, оставалися корінці від тої, прядіва від того. Та
й ми тепер кажимо: «Тоді ж ці коноплі нас кормили».

СОРОЧКА [40–50‑і роки ХХ ст.] [Малі діти в одній со‑
рочці бігали?] Да-да. Довга сорочка. [І хлопчики, і ді‑
вчатка?] Да-да-да. [Чоловічі домоткані сорочки були
вишиті?] Тих старинних я не знаю, а оцих радволяних
сорочків, то їх ніхто не вишивав. Вони такі, воротнік
такий грубий, шо туто [на шиї] як натре – то до кров‑
лі. [Стоячий комірець був?] Да, да, да. І майки роби‑
ли даже – це така, як сорочка, з цего ж домотканного,
тіки без ру́кавів, туто вирізано тако. Без коміра. [Це на
літо була?] На літо, да, на літо, на літо. [Сорочки з ма‑
ніжками – це пізніша мода?] Це вже да, да. [Чи носили
жінки домоткану сорочку?] Такі ж самі, да, домоткан‑
ні. То сорочка та натільна, називалася «підтичка». [Та,
що внизу?] Да-да, «підтичка» називали. [Така сорочка
шилась з двох частин?] А, то то це, як кофта, як кофтка
[зверху], а тут [внизу] – спідниця. [На верхню частину

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Перша половина ХХ ст.] Свита. А в
мужиків на зиму – це, допустім, свита. Свита, знаїте,
шо це? Свита – із овечої цеї шерсті́, таке домотканне,
плотне. Значіть, тоді були спеціалісти, шо шили. Ше
й тут по швах обізатєльно якоюсь тоненькою кожою
[обшито], шоб не страпалися. Вместо воротніка на
зіму – то були башлики, називалися. Башлик – як з
капою, надів, туто є два широких цих [поли], і цими
широкими обмотався, і всьо. І сідає на підводу і їде.
[Башлик був як капюшон, ним обмотувалися?] Дада. «Башлики» вони називалися. [Свити хтось у селі
вмів шити?] Нє, тут в селі. Ну, тоді в основном їх жиди
шили. А жиди жили у волості, в районі – там боль‑
шинство вони. [У Кривому Озері?] В Кривому Озері,
да. [У свитах спинка пряма була чи зі складками?] Нєнє, так. [Жінки теж такі свити носили?] А як же! Ше
ж носили так, як, допустім, як полупальто – отакіго
короткі. Ну, треба було ж чогось одіватися. [То воно
теж ніби свита було?] Як свита є пошита, гарно всьо,
тіки шо без підкладки (бо воно тяжоле таке). О, тіки
без підкладки. Бурка. Не пропускав [суконний одяг]
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їх кріпили якимись мотузочками?] Ну, а як же! Там
же є, так, як ушивавник є, лишаїця – та й прив’язуїш
аж тако, аж сюдиго [на гомілці]. [Чи кажуть на них
«волоки»?] Да, волоки, волоки. [Їх навхрест в’яжуть
на нозі?] Ну, як там хто схо’, да. [Онучкою обмотува‑
ли?] Обізатєльно. Як зімою, то з якоїсь куфайки рука‑
ва відірву, та й спереді зашив, а тоді всередину сюди
якісь портянки там, а тоді вже натягую цей постіл – і
цілий день бігаїш, всьо, аж поки не намокне там всьо
це. [З кори плели якісь лапті?] Ну, це – це ни в нас. Це
Бєлорусія, Росія – це з липи. [Тут із соломи чи очерету
тапочки плели?] Нє-нє-нє-нє, цего не було, нє. Бахли.
[Що, крім постолів, взували колись?] Ну, тоді вже, вже
як нас освободили – люди всі босі, голі. То трофей‑
ні машини, і я даже, як озьдо в скатові тако прорізаю
дюрку і відти витягую камору – і клєїли бахли.́ І в мене
були ті колодки, в мене три колодки було. Бо вони так,
нема лєвої і правої, а вони рівні такі. О, то в мене було
три колодки: одна була здорова така – дядьківська,
друга – для жінок, ну, і для хлопців, подростків таких,
і дєцка була, невеличка така. Возили клєй з Адеси,
возили сюди, та й тут купляли клєй та й клє[їли]. І я
клєїв, вмів, в мене було три колодки. Чоботи. [Чоботи
можна було купити чи майстри шили?] Ну, продавали
тоді вже, уже пішло таке, цей, начали кожі, хромові са‑
поги. Пішла мода – хромові сапоги в кажного должні
бути. Це вже пішло [після війни]. А тоді вже так по‑
маленько-помаленько, ну, вже пішли магазіни – вже
пішли кірзові чоботи. I на цему і до сьогоднішнього
дня. [Хромові чоботи в районі купляли?] Тоді де хоч,
можна було, тоді спекуляція, та й можуть до хати тобі
принести [заготовку] – купляй озьдо, іди до сапожні‑
ка, та й хай тобі шиє. Привозе, заготовку приносит,
заготовку приносит – геть і підошви, і шкурку, геть і
викройка є, там на якийсь, на сороковий чи на сорок
перший [розмір ноги]. [Виходить, що люди купували
матеріал і давали шити?] Да. А тоді сапожніки, тоді
було багацько сапожніків. Особинно з войни при‑
ходили раняні в ноги – та й шо він буде робити, та й
сидит і це [шиє взуття]. [Якщо в чобота підошва зі‑
псувалась, може, дерев’яну підбивали?] Нє-нє-нє. Нє,
прибивали підме́тки, називалися, на половина під‑
ошви, отако до цих пор. «Підметки» називали. І тоді
каблук нашивали. І всьо, і так продливалося [вико‑
ристання чобіт].

ІМ
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вітер. В общим, називалася «бурка». [Бурка – це довга
свита з капюшоном?] Да. Довга така, аж до землі, шо
сідає зімою [дядько] на санки чи на підводу – заку‑
тався, закурив. [Яких кольорів бурки були?] Цвєту –
большинство, чорні, а то, ну, які вівці були, там, рижо‑
ваті такі були. О, чорні, рижоваті. Так, як коришнюва‑
ті такі були трошки. Такі, які вівці були. Кожух. Тоді
ше, чикай, кужухи, Вінницька область, озьдо перший
район... Там шили кужухи, кужухи шили. Озьдо відци
від нас первий район. [Бершадський?] Бершадь, Бер‑
шадь, да! О, ондо це в Бершаді тоді – там жиди в осно‑
вном шили ці кужухи, оці свити. [Це сюди возили – у
Криве Озеро?] Кому треба було. Тут були такі люди,
шо чинили кожі, а тоді берут там душ скіки, сідают
на підводу і везут туди. І там майстри. Дає, той каже,
шо приїдете тоді, там, на примєрку, чи як там... Ота‑
ке. То це я знаю, да-да, це у Бершадь, Бершадь – там
шили кужухи. [Місцеві євреї теж шили?] А ці месні
тоже шили кужухи і бурки шили. Ну, це якшо заки‑
дані [місцеві майстри роботою], то їдут десь дальше
шукают. Бекеш. А були бекеші
́ – то отдєльно. [Що таке
бекеші?] Счас розкажу. А свита – так, як одно зімнє
пальто, рімно пошита, всьо. Тіки така свободна, шо
під сподом там удіне якусь куфайку чи шо, а тоді звер‑
хи свиту цю, сідає на санки чи на підводу, ну, й зимою
це, канєшно. А бекеші – це тіки із шкурів бекеші ідут.
От, якшо Ви бачили «Котовський» (кіно), там в ньо‑
му є отако цей, надіте на ньому і туто таким, шерстю
викладена на грудях. Значіть, шиїця озьдо кужух, тоді
туто посередині збираїця, збираїця, ну, збираїця –
зморщуїця отако, зморщуїця. Верхня часть, озьдо ця,
сюди, руки, ну, це всьо – і тут тоже так само збираї‑
ця. Тоді це зібране всьо ці майстри шиют, шиют. Туто
дуже красіво із сєрого ягняти такий викладают тако
воротнік красівий. І як удіниш – значіть, це тут унизу
отаке широке, а тут харашо притягнуте – це «бекеш»
називався. [Зверху приталене по тілу, а знизу рясне?]
Да-да-да. Али зібрано такою гармошкою туто [внизу].
[Цей одяг зі шкіри чи із сукна?] Нє, це токо з шкури,
як кужух, як кужух, тіки оце називався «бекеш».

ВЗУТТЯ [40–60‑і роки ХХ ст.] Постоли. Постоли я й сам
робив і сам ходив в постолах. [Як Ви їх робили?] Як –
вони очінь просто робляця. Квадрат, вирізаєш з кожі
це, з шкури квадрат, тоді кругом цего квадрату таким,
як зубилцем (як зубилце таке ни кругле, а таке плес‑
ковате), і це раз-раз-раз – кругом побиті дюрки. Тоді з
цеї шкури ріжиш так, як ушива́вник, як ушивавник – і
це в ці дюрки просиляїш. [Як мотузочок такий?] Як
мотузочок, тіки в ці дірки просиляїш. Та й тут до по‑
ловини, береш за два кінці тако, та так, як оце, шо пи‑
ріжки ми печем, ціго озьдо є, та й перед озьдо стягнув
туто та й зверхи зв’язав. О, а тоді озьдо відциго, сюди
назад – та й назад стягнув, та й ззаді зв’язав. Та й вже
получився постол. [Вони гострокутні були спереду?]
Ну, да. Носочок гострий, да, носочок гострий. Та й це
я собі зроблю, це ж хлопець, зроблю, до вечера пога‑
няв – вже п’яти голі, вже протерлося всьо. А якшо, це
во врем’я окупації, взутися не було в шо, а я пас теля‑
та, колгоспні телята пас. Та й це взув, треба ж у шось
взутися, то це я робив собі [постоли]. Рано вигоню
пасти, а роса – та й вже в цей постіл та й можна дві
ноги впхати. Роса – розкисло. Та й взяв та поклав на
сонці, а вони засохли, зробилися тако, як шкварка, –
вже ввечері я не маю в шо взутися. Отаке. [До ноги

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [Перша половина ХХ ст.]
Шапка. [Пам’ятаєте чоловічі шапки з овечих смуш‑
ків?] Да-да. Ну, це був постоянний репродукт такий.
Не було вушанки. [Такі шапки високі були, як козаць‑
кі?] Да, високі шапки. Али її можна було тако взяти
пригнути, і вона буде [як звичайна шапка]. Хочеш за‑
гнути тако назад – буде, як у Чапаєва, отак, да, вдягнув
назад. Бо вона ж висока і вона трошки коніческа. [Там
якусь ще підкладку робили?] Усередині? [Так.] А як
же! [З чого?] А з кота. [З котячої шкірки?] Да, коти тоді
ішли в ход, да. Капелюх. [Які головні убори чоловіки
одягали влітку?] А на літо – капелюхи. Ну, були жид‑
ки – шили картузи, а тако в селах – були дядьки-спеці‑
алісти. І це жито, як воно начинає викидати колос або
вже викинуло, а стебло ше зелені – і в це времня жнут,
жнут його. І, ну, десь, тоді «клуні» називали – там воно
ни на сонці, отам доходит. І воно тоді таке, вроді в’язке.
́
І були дядьки-спеціалісти, і плели. Плели стрічку таку,
а тоді тою стрічкою зшивали – і капелюхи робили. Це
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було запросто, це капелюхи. Хустка, Платок. [У яких
головних уборах ходили заміжні жінки?] Ну, обик‑
новенно, я не повню, шоб там якесь друге в них було
убрання.́ [Дівчата в чому ходили? Які зачіски носили?]
А дівчата – як дівчата. Для них нема ні сезона, ні пері‑
ода времені. [У них були коси, лєнти?] Нє-нє-нє було
в нас лєнтів, не бачив я ніколи. [У хусткаах ходили ді‑
вчата?] Так, у хустках, платках – і всьо. Да, в хустках,
платках. А вже як пішли ці шапки-вушанки, то тоді
вже начали дівчата вдівати шапки-вушанки. Вже шили
з харошого там хутра. Вже красіво, вже пішло.

с. Красненьке

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [50–60‑ті роки ХХ ст.] Спідниця, плахта. І зверху [на сорочку] вдівалася юпка або
плаха, нє-нє, плахта, правільно – плахта. Так, як халат,
на вірьовках, на поясі запахівалось. В мене є ці костю‑
ми, я ж в ансамбльові участвувала, то в мене є воно.
Плахта оце так зав’язувалась, там в призборочку ці
юпки були, на мотузочок чи на пояс там. Штани.
[Штани чоловічі теж куповані були?] Да, куповані вже
були, да. [Не було тих спідніх, білих?] При мені вже
не було цього. Пояс. [Пояси які були жіночі?] А пояс
з цього ж матєріала був, зав’язували. Ну, як дєрєвєн‑
ский, тоді ж бідно жили люди, а самі шо зробили, то
й було. [Як казали – пояс чи крайка?] Нє, крайка – нє,
пояс, пояс. Ну, це російське слово «пояс». Ну, от я не
знаю, як воно називалося, не буду казати, бо не знаю.
[Яких кольорів були пояси?] Такого кольору, як і юпка
була, як спідниця. Да, з цього ж самого матєріалу.

Е

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [Перша половина ХХ ст.]
Намисто. [У Вашої мами чи бабусі намиста були?]
А да, були, я знаю. Вони, оці гончарі це робили, гон‑
чарі, шо робили тарілки, посуду оце, макітри. І вони
оце виливали, з глини робили такі [намистинки]. Ну,
отаке заздорове, допустім, всередині дюрочка, ну,
зверхи там воно якось одшліфовано харашо. І якось
у три ради тако робили [ті намиста]. [Низки такі?]
Да. У три тако ради: один рад висит, тоді другий. І це
на базарах приносят, продают – пожалуста! [Напев‑
не, євреї продавали їх в Кривому Озері?] Да. [А чули
щось про коралове намисто, коралі?] Тут – нє, не ба‑
чив цих коралів.

таке. [Сорочка вся була з одного шматка полотна? Чи,
може, низ підшивався?] Нєт, нєт-нєт, вона була, ну, як
Вам сказати... Ну, як плаття шиєця – передня частина,
друга частина, а тут зшивалося. Рукава тоже отдєль‑
но пришивалися. Отак тут. [Бувало так, що у верхній
частині сорочки полотно тонше, а в нижній грубше?]
Може, так і було, ну, це я не можу Вам сказати. [Шва
ж не було поперечного?] Був, був шов, да, був. І було і
без шва, і був шов, да, якби пришита юпка, да. [Сороч‑
ка – це як спідній одяг для жінок?] Да, воно считалося,
як спіднє. [У чоловіків які сорочки були? Може, теж
були домоткані?] А в кого вишиванка була?! Ну, я не
повню, не повню, шоб в то врем’я вишиванки мужики
носили. Обична рубашка мужська, і всьо, там, чи вона
штапельна, чи вона сітцева, чи яка вона там.

Ф

Записали О. Головко та М. Курінна 25 квітня 2018 р.
у с. Красненьке Кривоозерського р‑ну Миколаївської обл.
від Юр’євої Тамари Іванівни, 1949 р. н.,
та Бугач Марії Макарівни, 1942 р. н.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [50–
ті роки ХХ ст.] [Чи розповідала Вам мама про домот‑
каний одяг?] Вона сама ткала. Оці пілочки – це вона
сама всьо зробила. І льон садила в долині, сама всьо це
обробляла. Я всю цю знаю, процес оцей, з того льна,
шо на долині виріс, як зробити нитку і зробити ткань.
І ше й були ткані, но со временьом, доки мене тут не
було, вони, чи то миші поїли, чи шо, в общім, пропали
десь. [Вона тільки доріжки ткала?] Да, дорожки, оцего
всьо – це робила мама. [А полотно?] Да-да, да-да. Оце
ткала цеє полотно, відбілювали, на річку ходили, від‑
білювали там якимось образом, я це не знаю. А нитку
зробити [можу]. А прядіво, оце счас «конопля» нази‑
ваїця, прядіво тоже тоді садили.

СОРОЧКА [50–60‑ті роки ХХ ст.] [Чи були у Ваших ді‑
дусів, бабусь домоткані сорочки?] А шо ж, було таке,
да, було. [Яка жіноча сорочка була, пам’ятаєте?] Ну,
жіноча – як українська зараз, як плаття шиють, осо‑
бинно на Западі. Рівна сорочка, зверху спідниця,
і шоб виглядала знизу вишита, кайма оця вишита зни‑
зу з-під спідниці шоб виглядала. [Казали, що то під‑
тичка?] «Підтичка», да, називалося, да. [Довгі рукави
були?] Да, довгі рукави, такі шикарні. [Де саме на со‑
рочці розміщувалася вишивка?] На рукавах, і отут от
маніжка, або на всю грудь вишита, або всі рукава, тут
от шо-нібудь, воротнічок якийсь. Оце такего. [Який
комірець був – стоячий чи просто виріз?] І стоїчка міг
бути, і просто вирізом – просто призборене було та‑
кого на ниточку. В мене є вишиванка, я можу показа‑
ти її, тіки не їхні, а я вже сама вишивала. От, ну, таке,
всякі фасони, хто як придумував. На застьожках, бу‑
вало, бувало, на вірьовочкі так зав’язано. Ото ж воно

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Пальто. Пальто
в батька мого було з каракульовим воротніком, зим‑
нє пальто – це багато, багатий був. Кожух. [Кожухи
були саморобні?] Кожухи були, були-були кожухи.
Обикновенний кожух, овечий кожух, да, був. [Він був
приталений, зі складками внизу чи з рівною спин‑
кою?] Которий я повню, то був прямий. [Пряма рівна
спинка?] Да. Ну, це вже, по-моїму, не з тих врємьон, це
мама вже десь звідкись його привезла, оце настоящий
кожух, як на Сєвєрі там носять їх. В общім, такий пря‑
мий, хароший. [...] [Зимовий одяг у жінок який був?]
Обикновенна куфайка з вати. [«Плюшки» були?] А!
Плюшове пальто!

ВЗУТТЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Яке там взуття було!
Босі ходили. Такі дамські були кирзові чоботи, і ще й
такі носочки вузеньки, як тепер всі ходять. Тіки такі –
аж по коліно. [Взимку що взували?] А шиті валян‑
ки. В селі шили. Мама моя вміла прасти та й, цейго,
прала і вату, і вовну жінці (вони трошки багаті були),
то вона на це шила мамі валянки і вобще тряпки, які
нам треба.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [Друга половина ХХ ст. –
початок ХХІ ст.] Вінок. А дівчата [носили] віночки, із
лєнтами прив’язані. В мене он в дітей є тоже віночки,
це вже я сама робила, і лєнточки. [За Вашої молодості
теж так було?] Да-да, було так, так. Ну, тоді, понімаєте,
післявоєнні года, якось воно, ни дуже українська фор‑
ма була, скажим, в моді чи в обіході. То запріщалося
шось там, релігія там, і всьо такоє, запріщалося. Якось
ми, може, даже тому, шо бідно жили, бо післявоєнні
годи – це бідно жили. От, в кого це було вбрання, от,
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Да, ситець, штапель був, і шерсть була, ну, люба ткань.
І ше мама дуже харашо, хоть і самоучка, дуже харашо
шила. І я від неї навчилася, оце так само. [Може, шили
кофточки?] В основном були такі жємпєра – такі жі‑
ночі, на пуговічках. І під шию, з воротнічком – і так
могли бути. А в основному, от в мами мої, я повню,
костюм був шерстяний – юпка і піджак. Це було в неї
вже. [Це вже все куповане?] Да, куповане вже було.
То ми вже повиростали з сестрою старшою, то тоже
вона нам давала удівати цей костюм. А так, вона сама
шила. Я в школу проходила – в мене форми не було, я в
ситцевому платті проходила. А вже як старша стала,
дев’ятий-десятий клас – то вільвєтове плаття було. [...]
Я тоді в школу ходила, «піраміди» [гімнастичні впра‑
ви] якісь робили. А мама мені платтячко єдно ситцеве
купила. То пішла на долину, якісь там треба було ло‑
мати з верби гілляки на ті «піраміди» – виступали в
клубі. Ну, шо я – така була [невеличка]. Я розірвала то
платтячко одно єдінственне – мене мама так пукши‑
ла! Била! [Коли з’явилися сарафани, блузочки?] Ой, це
коли я вже віддана добре була! Дитина була [в мене],
тоді поз’являлось. Бо я бідно дуже виросла. Батько по‑
кинув нас. Він просто находив́ мамі, він не жив з нею –
взяв другу. Але та жінка його друга їздила в Ленінград
із віниками.
В Москву їздили тоді з села багато. Та й він
́
їй сказав, шоб вона купила мені плюшове пальто. Це
я ще ходила в школу, але помагала мамі на полі шару‑
вати. Та й вона поїхала в Ленінград та й привезла мені
жемпер і ботіночки – отакі з мошком [з хутром], такі
високі, на каблучку. То я така була – на десятому небі,
чуєте! Шенельова хустка, жемпер і плюшове пальто!
[Що це за хустка шенельова?] Така вона тепла. [Як пу‑
хова?] Наподобіє. Но ще того випуска. Не совремьон‑
ні. [Зверху] куфаєчка на ваті. Государство, на фабрики
шили та й у магазин привозили, та й ми ті купляли.
З карманами, з хлястиком ззаді, а тут на гудзичках –
такі куртки, як тепер, тіки з такої простенької матерії.
[Чи користувалися тоді дівчата косметикою?] Було. Но
я губів не красила, бровів не щупала. А дівчата щупали,
да, тоненьки щоб були. А пудритись – я пудрилась. Пу‑
дра була «Леб’яжий пух» – таке, як трикутничок, коро‑
бочка. [Коли з’явилися парфуми?] Вже десь у великому
возрасті. «Червоні маки» в магазин привозили. І у нас
і тепер: і духи там єсть, є якийсь старовинний одеко‑
лон, бо одеколоном вже ніхто не користується. [Коли
не було шампунів, чим мили голову?] Я і тепер нічим
не мию. Ніякою шампунію, яйцом обикновенним – у
тепленьку водичку [розколотила], вперед милом по‑
мила. Я вобше порошком не пользуюсь. Зовсьом.
Раньше пользовалась, а тепер не пользуюсь. Обик‑
новенне мило – господарче. А раніше попільом [пра‑
ли], бо не було тоді мила. Мама стірала цим, а я того
не знала. Просто тако в воду та й воно розтало і всьо.
Ну, трошки де там той пісочок чи камінчик. [Мило
самі варили?] Може й варили, но я не знаю. Ми вже
купували. [Чи часто милися, мили голову?] Не дуже
часто. Не так, як зараз. Тепер шо? З города прийшла,
та й уже купається. В моїх (невістка живе з внуками в
Кривому [Озері]) своя баня є вдома: і холодна, і гаряча
вода, і туалєт. А я й по цю пору ходю аж туди – надвір.
[Як милися взимку? Хата протоплена була?] Конєш‑
но. Балії були. І тепер балія є велика. Як корито, тіки
це – кругліше. В мене і тепер і корито, і тазики є. [Коли
з’явилися шампуні масово?] Десь в теперішнє врем’я.
Років з п’ятнадцять чи двадцять або й більше.
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а в кого і не було [То це в дівчат головним убором був
віночок?] Да, віночок із лєнточками. Косинка. [Може,
якусь косинку одягали?] Могла буть і косинка, да.
В основном (от, я в молодості, фотографії даже є) ко‑
синки зав’язували. Якось ми чось чи встидалися, чи
такий дійствітєльно порядок був, шо ми всігда, от, мо‑
лоді дівчата (шо там за прічоска, непонятно), ну коси
всігда заплетяні були, і платок всі ровно пов’язувався.
Хустка. [Що носили на голові заміжні жінки?] Хуст‑
ки. Як кажут, єслі чоловік зняв велін (вінок), хустку
пов’язав – значіт, уже жінка не може без хустки ходи‑
ти. Єсть у нас така жінка в селі, вона молодша мене, но
вона цего порядку підтримуїця: «Мій чоловік пов’язав
хустку – я її ніколи не знімала». Всьо, оце такего, да.
[Може, у старих жінок не хустки, а очіпки (каптурі)
були?] У нас цего не було. Може, на Западі – там погиначому, но в нас такого не було. В нас цвітні оті з то‑
роками хустки, здорові шалі, ше як їх називають. І ма‑
ленькі були [хустинки]. В основному цвітні, отакі цвіт‑
ні шерстяні хустинки. А та здорова хустка, це жінка
вийшла в такій хустці – це вона багата, понімаєте, єслі
є така хустка. На весілля чи до церкви пішли, чи ше
до гостєй якихось. Всігда зав’язували хусточку. [Може,
літні жінки якось комбінували маленьку хусточку і
зверху ще одну – велику?] А, то тако зав’язуют, отако,
шоб лоба закрити, а потом зверху ше велику шаль ту
вдівають. Да, ше такоє бувало, да. [Тут такий спосіб
побутував?] Таке було, да. Счас жінки зимою так само:
або шапку натягне на лоба, а потом платок вдіне, бо
счас вже шапки пішли в моду, да. А то – хустинкою так
само попід ето самає [попід очі] і зверху хустку велику.
Зачіски. [Зачіски дівочі які були?] А заплітали коси.
Заплітали коси, і могли закрутити, закласти, в кого до‑
вгі коси. Ну, в кого їх не було, коротенькі – то були ота‑
ко каре підрізані. [Це такі зачіски ввійшли в моду піз‑
ніше, бо раніше ж не було?] Да-да-да-да. Нє-нє, раньше
хоть і тоненькі коси були, там, плохенькі, но всьо рав‑
но заплетяні були, заплетяні. [В одну чи у дві коси?] І в
дві коси, і в одну косу, і хто як міг, да. [Знизу чим косу
зав’язували?] Лєнточки, атласні лєнточки були. Банті‑
ків таких, як зараз, не було – атласна лєнточка, да. [...]
Коса у мене здорова була, груба така була – до пояса.
[Дівчатам не дозволяли підрізати волосся?] Як хто хо‑
тів. Я їх і по цю пору не обрізаю.

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [Друга половина ХХ ст.]
Намисто. [Які прикраси носили жінки?] А прикра‑
си – буси були, настоящі каралові буси були. В мене
тоже вони є, правда, я вже купляла, от. А оті настоящі
українські – вони були, тіпа як трубочка, і порізана
тако, такі були. Були і круглі, були довгенькі, цилін‑
дрові – в общим, всякі. Ну в основному були червоні,
червоні, і там, може, якась горошинка була інакшого
цвєта. [Вони були однакові чи, може, більші і менші?]
Нє-нє, неоднакові. Зверху могли менчі, мільчі [бути],
тут більші-більші-більші, а сюди могли більші бути.
Отаке от. [Може, з монеток намиста робили?] Нє,
з монеток у нас не було. [Чи тільки коралі?] Оце тіки
такі вот коралові, да, буси.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Друга половина ХХ ст.] І мама
шила, все село обшивала, і вишивала. І я так само
це всьо роблю. [Що шила Ваша мама?] Одежу, легку
одежу таку, шо перешити, переліцювати... Як, знаєте,
в селі бідно жили люди та й приносили, шо тіки мо‑
гли [з матерії на одяг]. [Уже з ситцю, з іншої тканини?]
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [40–
50‑і роки ХХ ст.] [Чи пам’ятаєте Ви старий конопля‑
ний одяг?] А чо ни помню – помню, помню. Робили на
верстаті, шили рубашки і штани, всьо шили, а шо ж.
[З льону чи з конопель?] З коноплі. Тоді ніхто не знав
цих наркоманів, нічого не було. Мочили в ставку, тов‑
кли його і пряли, і робили верстатами – та й було таке‑
го. [Ваша мама і бабуся теж вміли шити?] На машинці.
Тоже із покоління мого іде, само, самоучки́ – всі ро‑
дичі на машинках шили. І я осьо, стара баба – і тоже
машинка є. Я нікому не даю нічого заробити, сама для
себе шила всьо. Та й таке. [На машинках шили вже із
матерії чи теж із цього прядива?] Із того мама шила,
з цего прядіва, а я не шила – не було його. [За Вашої
молодості його вже не було?] Було. Да, ше було, в став‑
ку мочили його. Було, тіки я його не шила, я ше була
молода, тоді мама шила. Людям шила, люди просили,
та й шила – то сорочки, то штани.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [40–50‑і роки ХХ ст.] Спідниця. Бєдность така була в людей, шо спідниці шили,
і всьо шили. Ну, які спідниці – широкі були такі,
і вузькі, і всякі були. [Спідниці широкі шили з купо‑
ваного полотна?] Ну, а шо ж, купляли! [Ваша мама
на машинці шила?] Да-да. [Вузькі спідниці, напевно,
з конопляного полотна шили?] Да, всякі. Бо широке ж
ни пошиїш – воно тяжке. Поноси його! Ой, Господи...
[Саморобні спідниці фарбували?] Красили, а Госпо‑
ди! В шо хоч красили. І в бузині красили, бо шо тоді
краски були чи шо. Хто в чому бачив – тохмачив, шоб
якийсь свєт зробити йому. Бо біле не буде ж. [Чи шили
білі спідниці?] Спідниці не були. Рубашка біла була,
а спідниця не була біла. Спідницю красили, бо воно ж
марке. Раз удів, та й підеш – та й куди воно... [Плахти
чи запаски носили?] Нє, не бачила. Не було коли, си‑
нок, роздивлятися. Мені було чотирнаціть год – я уже
в полі з биками була. Лишилися без батька, не було
коли. Фартух. [Чи носили жінки фартухи?] А фарту‑
хи шили, да, фартухи шили. [Теж домоткані були чи з
матерії?] Як у кого получалося. Як було – шили з ма‑
терії. [Чи прикрашали фартухи?] Було, і вишиті були,
і всякі були. [Може, вибійкою прикрашали?] За це не
знаю. Ну, вишитих [фартухів] – то бачила багато. [Як
вишивали?] Отуто кругом. Да, полукругом, коло кар‑
мана. [З чого робили зав’язки до фартухів?] А хто з
чого бачив. Де який кусочок матерії, бо з чогось ж та‑
кого грубого не зробиш, тіки з чогось [тоншого] там.
Находили та й пришивали, шоб зав’язати удобніщє.
Штани. [Чи пам’ятаєте чоловічі домоткані штани?]
Ну, які – грубі, тяжкі. Які ж вони можуть бути?! [Їх
шили так само, як зараз?] Так, так само рімно, вони
без ніяких фокусів, без нічого. [Не приталені шили?]
Нє-нє-нє, Боже упасі. [Штани трималися за допомо‑
гою очкура чи пояса?] Хто як міг. І шлейки були. [Під‑
тяжки?] Підтяжки ці, да. І пояс. В кого як приходи‑
лося. [Чи було, що просто на мотузочку трималися?]
А шо ж, були і на мотузочку. В кого як виходило. Пояс.
[Чи носили саморобні пояси?] Саморобні були, да.
[Чи робили на кінцях тороки?] А, ці, ну, там на кінці
торочили таке. [Ніби бахрома?] Да-да-да, було. [Яких
кольорів були ті пояси?] Хто шо мав, хто шо мав. В
будзині саме більше [фарбували], бо такого не було,
в горішинні. [У горішинні – це зелений був?] Да-дада. Настаювали горіх та й було. [Який колір виходив,
коли фарбували в бузині?] А темно-синій. [Жінки теж
поясом підперізувалися?] Нє-нє, так, до талії, на ґу‑
дзіку [спідниця] та й усьо. Та й фартухом прив’язав.
[Можливо, пояси-крайки були?] Були тоже. Вузенькі,
вузенькі. [І виткані?] Да-да.
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СОРОЧКА [40–60‑і роки ХХ ст.] [Чи пам’ятаєте, як мама
жіночі сорочки шила?] А чо ни помню – помню. [Який
крій у тій сорочці?] Рівний там крой, не було там нія‑
ких видів. Вирізали сюди, тіки сюди, і позшивали – та
й рубаха. І голову, шоб тіки залізла, та й всьо ж. Шо з
него можна зробити, як воно грубе?! [Чи пришивали
рукави? Чи безрукавка була?] Були й з рукавами, і без
рукав – всякі були. Старі ходили [в сорочках] з рука‑
вами, а молоді – без рукавів. Ну, да, це вже таку моду
зробили. [Рукави окремо пришивали?] Канєшно. [Під
рукавами, можливо, якась вставочка була?] Пришите,
та й усьо. Яка там вставочка, з чого тоді була та вста‑
вочка?! [Бувало так, що до короткої сорочки внизу під‑
тичку дошивали?] Помню, таке було, помню. [Казали,
що то станок і підтичка?] Да-да-да. Підтичка – це баби
старі казали: «Підтичку приший!». [Можливо, у тих
сорочках ґесточка чи кокетка була?] Кокетка сюди була
колись. [Були і без кокетки?] Да, були і без. Всьо було.
[Комірець у тій сорочці був стоячий?] Та Бог його зна,
в кого як приходилося. Бачила, шо стояли, якісь стоячі
були і такі. [Можливо, у тих сорочках комірці вишиті
були?] А тоді були. Було, вишивали. [Де вишивали?]
Сюди вздовж вишивали, на рукавах вишивали, да, да.
Ше дівки ходили мої тоже в цих [сорочках] українках,
́
вишивали. [Манжети як пришивали?] А як їх – прий‑
шив та й всьо. Воно матерія, шо там таке страшне –
пришити. [Чи робили зборочки перш ніж їх приши‑
ти?] Було. Хто хтів – робив зборочки, а хто хтів – пря‑
му робив. [На манжетиках теж щось вишивали?] Ви‑
шивалося, хто хтів, хто хтів – вишивали. [Виріз там,
де пазуха, був великий?] В кого як: в кого було попід
шию, а в кого було трошки нижче. У всіх – неїднако‑
во. [Комірець на ґудзички защібався?] Нє, як виріз є,
шо голова пролізла – та й нашо ті ґудзики. А як попід
шию – то ззаді ґудзі. [У чоловіків теж вишиті сорочки
були?] Були-були, вишиті тоже були сорочки. [Комір
защібався збоку?] Нє-нє-нє, напряму. [Маніжка була?]
Да-да. Набік не бачила я, напряму, напряму було. [Ви‑
шивка роміщувалась на маніжці?] У чоловіків – тіки
маніжки. Комир, бува, [вишитий] тоже.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Перша половина ХХ ст.] Кожух. Кужу‑
хи – ше старого потомства, ше моїх дідів були. В тих
кужухах ходив дід мій [чоловік] тоже – перешивала.
Було. [Який у нього кожух був – прямий чи зі збороч‑
ками?] Нє-нє, прамий був. [Якого кольору?] А якого
він – темно-коричньовий був. [Чи оздоблювали чи‑
мось?] Нічим, нічим. Прямий. Бо це не то, шо десь там
[на свято вийти]. А як на роботу ідеш, шось робиш по
хазяйству, та й шо будеш [вдягати]. Нашо його, укра‑
шенія то?! Свита. [Чоловіки носили свити?] І свита
була, і кужух був – ну, тоді ж таке було. [Свита якого
кольору?] Довга була, корічньова. [Із сукна?] Да, да.
[Теж пряма, довга така?] Прама, довга, і всьо, ше й з
капішоном. [Може, казали, що то бурка, як із капю‑

www.etnolog.org.ua
Кривоозерський район

шоном?] Нє, свита. Оце воно їдно, шо бурка, шо сви‑
та. [Це одне й те саме?] То саме. [У жінок свити теж
були?] Були-були, да. [Чи відрізнялися від чоловічих?]
Чоловіча – рімна була [свита], а жіноча – трохи [роз‑
кльошена]. [У сільському музеї бачив свиту чоловічу
і жіночу – такі гарні. То жіноча навіть біля карманів
прикрашена узорами.] Цвіточки. [Ви теж пам’ятаєте
прикрашені свити?] Нє, ни помню я. Я дивилася на
него?! В кого шо було, та й так і обходились.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Серед‑
ина ХХ ст.] [На весілля в молодої вінок був?] Канєшно,
був. Робили з воску. [Самі чи спеціально жінка була?]
Ну, спеціально жінка була така, шо робила вінки. [На
весіллі вінок знімали і хустку закутували молодій?]
Ну, да. Це вже при кінці свадьби аж, вже як кончаєця
свадьба, першого дня. Доки там сидять, чи до двінацяті,
чи до одинацяті, та й вже сідають і роздівають нівесту –
скидають вінок і зав’язують хустку. [Це в неї в хаті чи
вже в нього?] Нє, в неї, в неї. А тоді він вже забирає її [до
себе] додому. Одяг у поховальному обряді. [У що одя‑
гали померлу літню жінку?] Хто шо мав. Костюмчик, чи
плаття, чи той жикетик зверха, – ну, так. [Якщо молода
дівчина помирала, то її як нівєсту наряджали?] Вдіва‑
ли так, як нівєсту – в віночок, плаття біленьке. [А якщо
хлопець помер?] Букет чіпляли. [Коровай теж пекли,
ніби роздавали?] Нє. Це так: гобіди робили, подаянія
давали. Одяг у календарних обрядах. [Середина ХХ –
початок ХХІ ст.] Це з мого покоління воно так йшло,
йшло-йшло. Дядьки мої, діди вбиралися, і чоловік мій
вбирався. Дуже, дуже-дуже красіво. От, шоб приїхав –
побачив, от інтересно! Тут же ж приїжжают, були ці ко‑
респонденти. І діда сфотографірували мого – на підводі
їде конякою. [Це якраз на Маланки?] Нє, так вони його
просто, да. А на Маланки – є сфотографіруваний. Дуже
любітєль був цим ділом. І такечки свою цю трахамудію
і передав тоже родичові – своякові, і такечки він вді‑
ваїця. І кажуть: «Цеї хати ми ніколи не минемо!». Це
як собираюця вони, приходять сюди, до нас на подвіра,
і відце ідут «вінчатися». Отаке. [Як це вони перевдяга‑
лися?] Ну, одежа така. Ну, Дід – кожух і маска́ така на
голову. [Маски кого були?] Діда. А Коза – то само собою
Коза. [Як Козу вдягали?] А Коза – тоже цей, вдіваїця він
в обичну одежу, накидає рядно таке, а коза зробляна,
і він цокає. Удіваєця та й бере, на себе ту козу накидає
і цокає тою козою. [Коза зроблена із дерева, клацала?]
Да, да-да, да-да. [За мотузочок смикали?] Да, вона за
мотузочок дьоргає. В общім, співає: «От, пішов Антін
до корчми пити / Загубив штани, став жінку бити, / За‑
губив штани, став жінку бити. / Ой, бив-бив-бив-бив,
ше й вигнав з хати: / «Ступай, ледащо, штанів шукати!».
Отака. [Це так жартували?] Ну, такі. Там ше, ше довгі
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ВЗУТТЯ [40–60‑і роки ХХ ст.] Постоли. [Чи ходили в
постолах?] А постоли робили, да, були. Був чоловік
такий тут в селі, шо шив ці постоли. А в чому було
ходити?! Як не було в чому – босяка ходили. [Як їх
шили?] Ни знаю я, ни бачила, як він робив. Ну, знаю,
шо [робив]. [Це зі шкіри?] З кожі, з якоїсь, да. А шо,
теляча кожа була. І більше з телячої скотини робили.
[До ніг їх прив’язували?] Да, прив’язували, а шо ж, на
шнурках було, бо так же ж не буде. [Як Ви у ті посто‑
ли взувалися?] Я їх не взувала. [Це старші в них хо‑
дили?] Ше старші ходили, а я вже в тих постолах ни
була. Ну, знаю, шо чоловік шив тут у нас. Онучі. [Чи
обв’язували ноги онучами, перш ніж взути постоли?]
А як же, а як же! Шо, тоді носок був?! Хто його ба‑
чив. Тряпкою гобмотав ногу та й усунув, та й усьо. [Як
зав’язували ту онучу, щоб не розмоталась?] А всунув
туди всередину – та й не вилізе. А зверха зав’язав його
[шнурками]. Панчохи. [Чи плели панчохи крючком?]
Це плели, плели. Рукавиці плели і панчохи плели,
і всьо плели. Всьо було. [Вовняні нитки брали?] Да,
да. Чоботи. Робив дядько мого чоловіка, сапожніком
був, робив чобати. Ой, Господи, переживали люди і,
як могли, викрутювалися. [Він з готовою шкірою пра‑
цював? Чи ще й її виминав?] Хлопці самі, самі якось
там чередувалися, і вони вичиняли її. А як вони її там
чинили, я ни в курсі дєла була. [До майстра несли ви‑
чинену шкіру?] Да-да-да. [У нього колодка була?] Да,
а як же, колодки. То в кажного ж не їдна нога – більша
й менша. [Як він робив підошву, з чого?] Ни скажу,
з чого він там її ліпачив. Підошва, яка там була підо‑
шва?! Воно із тої кожі, грубше, наверно, вибиралося та
й ішло на підошву, а то тоньче ішло на верх. [Каблучок
робили якийсь?] Пряме було, де там той каблучок був.
[Яких кольорів чоботи були?] Ну, темних, темних, да.
[Мали багатші червоні чобітки?] Не бачила. Не було,
де там ті багаті були, Господі?! Не було. Валянки. Чуні.
[У якому ще взутті ходили чоловіки, жінки взимку?]
У чому? А шили валянки самі, із цего, із каморів клєї‑
ли чуні такі, казали, галоші. Ото так і ходили. Бо сама
я шила ті валянки, і діду своєму шила, і людям шила.
Ото чоловік був тут в селі такий, шо клєїв ці чуні. Так і
мучилися люди. [Це взували спершу валянки, а потім
чуні?] Валянок, а тоді вдінеш так галош, ту чуню.

ли на голову?] Шапки. [З овечої вовни?] Нє, шили. Були
ці люди такі, шо вміли шапки шити, та й шили шапки.
[Уже з матерії?] Ну, а шо ж! [Овечі шапки теж були?] Ну,
були. Десь ше возили в район, десь там хтось такий, шо
шив уже лучше, як в селі. [Який головний убір носив
Ваш батько влітку? Може, капелюх солом’яний?] Він
не мав коли вдівати, бо мій батько горшки робив. Та й
сидів за тим кругом – гончаром був. Зачіски. [Дівчата
косу заплітали і без хустинки ходили?] Було й такеч‑
ки. Всі, не було так, як типеречки, розпустят [волосся].
Оце цигани румінські так ходили. Чо їх були виселили?
Тут у Красненькому, рядом у селі були, в Ониськові,
у Кривому [Озері] там, на тій стороні. Ці румінські ци‑
гани оце тако – чоловіки і жінки з кісьми розпущаними
ходят, як оце тепер наші оце ходят. Я подивлюсь та й
думаю: «Цигани румінські». [Раніше так не ходили?]
Та Боже упасі, Боже упасі! Коса заплетяна славно, ку‑
чері заводили, виложки такі красіві робили на голові.
А тепер шо – виглядає, як з куреня!́ [Стрічами дівчата
тут зав’язувалися колись?] Були і лєнтами зав’язані. [В
одну косу чи в дві заплітались?] І в дві, в одну – у кого
як получалося, в кого які коси.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [40–50‑і роки ХХ ст.] Хустка. [Що дівчата на голові носили за Вашої молодості?]
А хто шо мав. Шо там, колись якась шапка була, чи шо?!
Платочок і всьо! Де воно там було шо?! [У церкву ді‑
вчата обов’язково в хустках ходили?] Да-да-да, да. Ішли
у церкву – вдівали платочки. [Раніше заміжні жінки за‑
вжди з покритою головою ходили?] Да, тоді в хустках
ходили. [Як закон?] Як закон, а шо ж, а шо ж. [Чи ба‑
чили в старих жінок убори у вигляді шапочки (каптур,
очіпок, чіпець)?] Нє, не бачила то. [Можливо, убір на
кшталт рушника (намітку) носили?] А нє, не було, не ба‑
чила це. Тіки хусточку, да. Шапка. [Що чоловіки одяга‑
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і йдіть собі. [Покривали її?] У женіха, як вони вже
мали іти спать до свашки женіховій. Вже знімали з неї
той і покривали платочком свашки. Ідуть до молодо‑
го, вона [молода] у хусточці, моди не було без платків.
Як забрали, там її переодіває його мати, і вінок знімає,
і платок покриває, і фартух дає, і вона пішла работать.
[Наступного дня] дядьки у Циганок одівались, інтер‑
есні, а тітки в Циганів – вуса, бороди такі, шапки, ой,
інтересно – ой, цигани ідуть. Одяг у поховальному
обряді. Бабушка Катя хворіла, в неї був рак желудка.
У 1964-му чи 1965 році вона хворіла і чувствовала, що
вона помре. І каже: «Катя, як я помру, то ви мені по‑
кладіть один білий хвартух і два робочих хвартушки.
Бо приходив до мене,– і називає покойників, я щас не
пам’ятаю, кого вона називала,– отой, що уже помер,
і отой, і отой, і отой і каже: «Ми тут – нам не хватає ку‑
харок, і ти, Катя, будеш нам готувать їсти». Так що по‑
кладіть обов’язково мені хвартушки, бо я там буду ва‑
рить їсти». [...] Жінки старі готували собі в гардеробах
вузли на всякий випадок. І там, у вузлі, все, що необ‑
хідне. Зараз поїдеш у ритуальні услуги, купиш все, що
потрібно, а раніше – це вузли домашні. [Як хату по‑
мічають, в якій покійник?] На воротях білий платок.
І ворота одкривають. [Це як жінка померла?] Та будьхто. Отам Бетеня у нас помер, чоловік, – білий ситце‑
вий платок, старий-старий платок. Бачимо – їдем по
селі автобусом, бачим – на воротях білий платок, і во‑
рота одкриті. [У що одягають покійного?] Дивлячись,
яка сім’я. Може, в когось і немає... Но обов’язково тре‑
ба, щоб новеньке [вбрання]. І переважно на мужчін
одягають туфлі, ще й зв’язують їх. Жінкам переважно
одягають комнатні [тапочки]. Бо воно – щоб м’якше
їй щоб було, чи як. Не одягають на каблуку. Ну, це
того, що помирали переважно старі, а я ніколи не хо‑
ронила молодих. [...] У нас тут Таня Греба обмиває за‑
вжди, приходе, то їй дають ось осталися новий одяг
покійника, якого він ше не носив, там, полотна кусок
дають, і гроші заплатять чи з продуктів щось, дивля‑
чись, що є в хаті в хазяїв. Обов’язково головний убор
[покійниці пов’язують], ну, жінка в платочку. [Одяг на
ґудзиках одягають? Ґудзики розстібають?] Коли моя
знайома бібліотекар померла, вона виїхала в Новий
Буг, бібліотекарем працювала у районній бібліотеці,
Хоменко Варвара, так вона казала: «Валєчка, я ж уже
приготовилася на смерть. Як помру, мені білу шифо‑
нову кофту із бантом (ніяких ґудзиків там не було) і
чорний сарафан із сильно глибоким декольте». Так її і
одягли. [Чи розшнуровують покійному шнурки?] Я не
знаю. [...] Ідем кладбище провідувать – де жінка похо‑
вана, платочок прив’язуємо до хреста або до оградки,
а мущині – полотенечко.
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[пісні]. [У кого ще перевдягалися?] Дід і Цигани. [Як
Цигани були одягнуті?] А Цигани – у білі, біла, спіднє,
спіднє більо і біла рубашка, і маски надівают такі, ро‑
блят. [Маски були чи сажею фарбувались?] Нє, там спі‑
цяльно виділене, розкрасяне, червоне. В общім, Циган
і Циганка, він і вона. Вона – отдєльний вид має, а він –
отдєльний. А він з вусами – маска та зробляна, а вона –
нє, покрасяна. [Циганка спідницю одягала?] То ці Ма‑
ланки в спідницях. Василь, Маланка... Тоже спідниця
така широка на ній, розкрасяна. А він – тоже з вусами.
[З козою окремо ходять, а з Маланкою окремо?] Цей,
вони як «повінчаюця», та й тоді вже пішли по селі, хто
куди хоче. А до ставка сюди до нас сходяця «вінчатися».
[Як це «вінчаються»?] Ну, ой, там і концерт іде, і там
таке. [Це жартують, ніби Василя з Маланкою вінча‑
ють?] Да-да-да. І цих козинят, шо Дід з Козою, удіваюця
вже, ну, цигани – Циган і Циганочка, по парі, по парі.
Ой, Боже, таке! От, шоб побачив, шо красатіща! [Потім
ходить оцей весь гурт від хати до хати?] Вони не гурту‑
юця вмєсті, вони розходяця. [Розходяться по-одному:
той туди, той сюди?] Да. Ни по одному, а по парі. По
парі. Хто куди, а шо ж! [Чим пригощали ряджених?] Ну,
хто шо має. Ніхто не требує ні в кого нічого, хто шо
має. Тут вулиця догори машинами закладяна і сюди за‑
кладяна – люди з чужих сіл приїжжають, дивляця. Це
ж ни то, шо у районі, а геть і в області немає цего, шо
це в нас у селі. [У Кривому Озері, у районі теж немає?]
Нє-нє-нє-нє. Приїжжали, наоборот приїжжали з Кри‑
вого Озера з концертом – тут ставили концерт. Воно
ше з двінацяти часов почала музика грати. [Це дійство
і досі популярне?] Так, воно всьо врем’я йде, і всьо, із
потомства отаке. [Від Вашого чоловіка уже родичі на‑
вчились?] А як же, а як же, а як же! Той передав.

ІМ

Новобузький район
с. Улянівка

Записали О. Боряк, О. Таран та О. Васянович
3 листопада 2008 р. у с. Улянівка
Новобузького р‑ну Миколаївської обл.
від Головченко (Співак) Валентини Данилівни, 1940 р. н,
Луценко Ліди Михайлівни, 1925 р. н,
Паніна Григорія Григоровича, 1937 р. н.,
Паніної Валентини Миколаївни, 1944 р. н.,
Павлової Надії Іванівни, 1927 р. н.,
та Брюмкової Зої Іванівни, 1933 р. н.
(приїхала з Криму наприкінці 1980‑х рр.)

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ – початок ХХІ ст.] В основному лєнтів було
багато. Бо молода січас, мабуть, лєнти і не начіпляє,
фата це, а тоді віночок отут, і лєнти, лєнти, віночок. Як
не було з чого фати [робити], з марлії робили. А немає
марлі, то вони віночок, а тут іде ободочок, нашивали,
на спині сама лєнта, а плаття обов’язково. Xай у неї
нема білого, але якийсь ситчик, якісь туфлі парусові,
сестрині, бідність така була. [...] Оце дівування було в
вуглі, де сидів женіх і нєвєста на кожусі. [...] А в серед‑
ині стоїть перев’язана червоною лєнтою варена [го‑
рілка]. Варена – бо раніше ж не було такого шампан‑
ського купить де. [...] Після того, як уже за дванадцять,
розбирають в нєвєсти вбрання, там, хвату знімають,
квіти знімають. Свекруха пов’язує її хусточкою, ну,

Первомайський район
с. Кумарі
Записав О. Головко 24 липня 2018 р.
у с. Кумарі Первомайського
р‑ну Миколаївської обл.
́
від Сидоренка Василя Петровича, 1930 р. н.,
та Сидоренко (Брощак) Лідії Францівни, 1935 р. н.,
родом з Тернопільщини
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Се‑
редина ХХ ст.] [Бачили процес виготовлення само‑
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не було. [Спідниці теж з «рядовляного» полотна ро‑
били?] Нє. [Уже купували якусь матерію?] Шось ку‑
пляли. Фартух. [Поверх спідниці, може, фартух чи
запаску одягали?] Фартух. Запасків в нас не було. Не
бачив я її, не бачив. [Чи носили плахти?] Не було, не
помню. Штани. [У чоловіків штани були полотняні?]
Ну, в кого які, хто шо мав. [Полотняні штани у дідів
старих були?] Та нашо ше в дідів – я сам носив їх. Із
цеї самоткані, значіт, були. Дісятка, значіт, – це була
основа, а по поробок, на поробок – це були з овечої,
ну, вовняні ці нитки. То я штани носив такі. Шо мама
пошила, то то [носив]. [Штани на поясі трималися чи
на очкурі?] На очкуру, як то кажуть. [Як він чіплявся
до тих штанів?] Нічо там не чіпляв, прямо перев’язав,
та й все. Пояс. А в основном – то крайка ше в нас була.
Тоже плетяна із вовняної нитки. «Крайка» називала‑
ся. [Вузенький такий пояс?] Вузенькі і широкі були
крайки – всякі там були. [Яких кольорів?] І червоні,
й зелені – ну, всякі, всякі кольора. [Крайки ті в’язали
чи ткали на верстаті?] Не на верстаті, а на чомусь на‑
тягували лишень, а потом руками перебирали і про‑
тягували нитки. Отак і плели. [Жінки теж цими край‑
ками підперізувалися?] Ну, а то шо.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Перша половина ХХ ст.] Кожух. [Ко‑
жухи самі люди шили?] Самі не шили, були мастєра,
которі кожухи [шили]. Колись ше дєдушка розказу‑
вав, шо ходили шить від села до села, де він собі там
робит. Кожухи шив, спіціально майстер приходив,
шо кожухи шиє. Ото, значіть, він там у того хазяї‑
на йому кожуха шиє, у нього там живе, у нього там
харчуєця – і отаким порядком він собі виробляє. Та
ше, ше, Боже, при моїй пам’яті вже кожухів тих [май‑
же не носили]. Ше хто шо мав, так шо ше держав.
Овець же ніхто не держали, при тому [колгоспі], ко‑
рову тіки можна було держати – і всьо. Ані коняки,
ні кози... Нє, кози держали тоже. Овець не було уже.
[До створення колгоспу ще вівці тримали?] Ну, то ше
тоді. То в дєдушки були, а в батька вже не було. [Як
кожухи були пошиті, не пам’ятаєте?] Як кужух по‑
шите та й усьо. [Комір із баранчика виготовляли?]
З барашку, да. [Чи було щось на рукавах?] Нашив‑
ки такі були, да. [Низ кожуха прямий був чи зі збо‑
рочками?] Нє, прямі були. Та рідко в кого там ото на
зборках, якось там ото. Ну, то то я в одного бачив – в
діда якогось був. [Яких кольорів були кожухи?] Ну,
білий, тому шо білий, дубльонних не було, не дубли‑
ли. Не бачив я, шоб дубльонні були. [Можливо, крей‑
дою натирали, щоб були білі-білі?] Не бачив такого
я. Свита. [Чи шили із сукна свити?] З сукна робили
в нас тоже, тіки не тут, а сукно робилося в Кривому
Озері – там мастєр був. Ну, це ше до мого рождєнія.
[Це батько Вам розказував?] Дід розказував. [У фо‑
люшах сукно збивали?] Не знаю. [Десь на млині зби‑
вали сукно?] От, не знаю я, як воно там. Це, каже, шо
в Криве [Озеро] возили – там, значіть, били це сукно.
[То з цього сукна свити шили?] Свита, да. [Якою вона
була?] Свита – сірого кольору. [Теж пряма спинка?]
Всьо то з прямою [спинкою], да. [Яка завдовжки?]
Всяк, всякі були. [Як пальто?] Були такі лише, як під‑
жак, були такі, як донизу даже було – всякі свити. То
вже називалася «бурка». [Довга свита – то бурка?]
Та ше й з капою шоб воно було. [Пастухи одягали їх
у негоду?] Вона не промокає. Свита не промокала,
вона тіки набралась води і всьо, і вода стікає по тому.
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робного полотна?] Ну, а чо ж не бачив?! Коноплю
сіяли на городі. Потом, значіть, його треба було [ви‑
брати]. Сначала плоскінь береця. От, воно поділяє‑
ця – матірка і плоскінь. Плоскінь – це таке, чоловіче
лишень, потому цвіточки, потому, шо плоскінь –
нема насіння. А на матіркі – вже сіміна, сєм’я вже.
Сначала це, коли вже прийшло, значіть, опиління,
то вже плоскінь збирають. І шо ж, мочат його у річ‑
ку, в річку мочили. [Тут річка Кодима?] Кодима, да.
У річкі це [мочили]. Не знаю, скіки там, вони див‑
ляця, котрі були старші, то знали, як, бо я не в курсі
дєла. То просушили, от, і на бетельню. Є такий ін‑
струмєнт – бетельня. Потому ця терниця ше, була ше
тоже, которой вже волокно протирают через нього.
А потом кидают на щітку. Такі щітки покажу, нагорі
ще там в мене тоже є та щітка. Прочісуют. То всякі ін‑
струмєнти там. [«Десятка» полотно було?] То на діс‑
ятку. Це на дісятку – це которе вже длінне, а то – то
вже то друге, клочча йде. Ну, там, я вже не пам’ятаю.
[«Десятка» – це «кукла» була?] Кукла, да. [А тринад‑
цятка і більше?] То в нас, це в нас тут не було. Не
знаю, як вони називалися там. Є груба, а як на десят‑
ку – то тоненька нитка ішла. То вже йшло на одежу,
на рушники, на скатерть, на полотно, которе шили – і
штани шили, і сорочку шили, ну, нижнє більйо ма‑
єця в виду. [Намагалися з тоншого шити?] Із сего
тончого. А білилось воно в сей час, коли вже сонце
пече – ростелив його. Нас ше заставляли малих, шоб
поливати: води приніс, полляв, шоб воно було мокре
постоянно. І воно білилося.
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СОРОЧКА [Середина ХХ ст.] [Чи пам’ятаєте жіночі й
чоловічі домоткані сорочки?] Дуже харашо. Шо то,
одна тіки біда, шо вош не можна було піймати там
у ній, у тій сорочкі. Так шо воші трудно було пійма‑
ти у цьому полотні, у цій сорочкі із цего, із дєсятки.
А так – ше байдуже. Чухаться дуже добре було... [Ка‑
зали, що то гребінне полотно?] Ну, радовляне – це
все ж радно, потому шо це ж радно із цього робили.
[У Вашої мами теж довгі такі сорочки були?] Длинні
були, да. [Вишиті?] Ніхто там їх не вишивав, не було
коли вишивати їх. [Сорочка чисто біла, довга була?]
Ото і всього. Хто там їх бачив, ту сорочку?! [Можли‑
во, казали, що підтичку у ній треба вишити?] Ну, то
ж є нижня часть – оце підтичка, це от. То це було в
нас. Але ніхто [не вишивав], вишотої [підтички] я не
бачив ні в кого. Не мали коли з цими вишивками [за‑
йматися]. [Сорочки були суцільними чи з двох час‑
тин зшивалися?] Ну, а як же ж, канєшно, зшивалися
вони. [Верх «станок» називався, а низ – «підтичка»?]
Так воно, да. [Які комірці були в жіночих сорочках?]
А нашо там ті воротніки?! Повирізали дюри, обшили
і всьо. [У чоловічих полотняних сорочках які комірці
були?] То ж кажу, шо ніхто їх там не шив. Може, десь
і вишивалося. [...] Було, ше на сорочку шили таку
нашивку, шо був воротнік, і була ота манішка. Во‑
ротнік, манішка – то вже була сорочка така, шо вже
можна було йти десь на свадьбу, кудись. [Це тут, на
Миколаївщині, Ви бачили маніжки?] Я там [на Тер‑
нопільщині] бачила, і тут бачила. Були-були такі. Та
манішка загрязниця – то знімають її, постірають –
і вже чиста.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [Середина ХХ ст.] Спідниця.
[Ваша мама одягала сорочку, а поверх неї на стан –
спідницю?] Ну, в спідницю, а як же ж, іначого наче ж
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ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Постоли. [Чи бачили по‑
столи зі шкіри?] Та я ходив у них, тих постолах! А він
мене питає, чи я бачив їх... Із шкур, шкур. З шкури
робиця, а тут ше складаїця, ну, тут воно прорізаїця.
[Передки були урізані чи гострі?] Ну, озьдого, я ж
показую, які вони – ондо такіго [гострі]. Оце і всьо.
Були такі [постоли], шо шерстьою наверх, а були, шо
шерстьою вниз – хто як шо вмів, кому було як про‑
ще. А в основном то босі ходили. [Шкіри на посто‑
ли вичиняли?] Ніхто їх не чинив. Просто тако лиш
взяв. Може, десь у когось ото ше й чиняні були, ну
я лічно ходив оце в таких [постолах з невичиненої
шкіри]. [Як вони до ноги кріпилися?] А волоками
при[в’язували]. «Волоки» називалися. [Із чого роби‑
ли волоки?] А оп’ять же ж таки з конопель. [Робили
таку нитку грубу чи мотузку?] Да. Онучі. [Перш ніж
постоли взували, замотували ногу в якусь онучку?]
Ну, а як же, гонуча. [Із чого їх робили?] Із рваного,
рваної одежі в основном. [Чи робили з рукавів від
старої сорочки?] Ото-то, ото-то, то, шо в кого було.
[У що взувалися взимку?] То саме, а шо ж. [Теж у
постолах ходили?] В постолах. [Напевне, холодно у
них було?] То в постолах тепліше як-то. В нас у [ти‑
сяча дев’ятсот] сорок первом году, сідьомого цього ж
августа місяця, то вже окупанти були, румини в нас
прийшли перві. От вони зимою тоже раз приходили,
дивлюсь – у постолах і в ботінках. Ну, солдат, солдат
румінський у ботінках, а другий раз дивлюсь, шо в
постолах ходит. Солдати румінські в войну ходили
в постолах. А чого? Потому шо каже: «В гонучі на‑
мотаю, та й мені тепло. А в ботінках шо? Один тіки
носок, і вже замерзаю». [Із лика плели капці?] А де?
В нас нема же ж, з чого вони тут?! То ці кацапи там
постоли, значіть, чи ці, як вони називають, ни посто‑
ли, а лапті. Не було в нас такого з лика тут. [А з оче‑
рету чи з соломи?] Нє-нє, нічого. Чоботи. [Чи шили
колись чоботи?] Ну, а як же, були чоботи. [Яких ко‑
льорів були?] Це залежить від того, який матєріял де
достав, оце ж таке діло. Хто там, хто там міг. Ни знаю,
ну, ці робили такі спіціально майстри. І так само [як
і кожухи,] чоботи тоже шили, приходили мастєрасапожніки [у дім замовника]. [Євреї шили чоботи?]
Оце ж вони, оце ж вони і шили ж. І кожухи шили,
і сапоги, шо в кого.

с. Лиса Гора
Записали О. Таран та О. Боряк 30–31 жовтня 2008 р.
у с. Лиса Гора Первомайського р‑ну
Миколаївської обл.
від Шевченко Марії Миколаївни, 1929 р. н.,
Коробко Клавдії Семенівни, 1947 р. н.,
Паши Лідії Антонівни, 1927 р. н.,
Бабича Віктора Івановича, 1951 р. н.,
та Бабич Олени Федорівни, 1926 р. н.,
родом із м. Кіровограда
(у с. Лиса Гора проживає з 1946 р.)
ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Постоли. З кожі невиченої
шили постоли. Постоли валялись на горищі. Кожа не
вчиняна, отак підошва геть усе. А тоді отуто зверху
стягують і стягують із кожі ту нитку ріжуть. Шнурок.
І ото взування таке було.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ – початок ХХІ ст.] [Запрошували на весіл‑
ля] з шишкою і з платком, щоб не гола шишка була.
[Чи ходять на цвинтар запрошувати померлих бать‑
ків на весілля? Чи несуть шишку?] Обязатєльно. Йде‑
мо, кличемо на свайбу. Раненько, щоб поминать лю‑
дей, йдемо до криниці: беремо полотенце чи платок,
кладем на криницю, набираєм перву воду, щоб ніхто
цієї води не набрав з тої криниці. Щоб я [наречена]
перва набрала тої води. Ми пішли до женіха – нєвєс‑
та, я ж уже у жениха. Я вже пішла до їхньої криниці,
платок і шишку, набрали води і приходим додому і
вже гості у нас, приходять – ми вмиваємося, витира‑
ють руки, дають гроші. Тоді вже запросили нас у хату
[у день весілля]. Чи випили, чи не випили – через го‑
лову виляли, там, на кого попали, не знаю. І вже бать‑
ки беруть за руки, кладуть, перев’язують платком чи
рушником і ведуть нас у хату – жениха і нєвєсту. A
тоді вже староста встає, кого там ще назначає собі,
в’яже фартух і бере коровай і ріжуть. Бояри в первий
день в нєвєсти туфель можуть украсти. [Це вже су‑
часне?] Ні, було й тоді. Одяг у поховальному обряді.
Ворота були одкриті. Як мужчина [помер] – рушник,
як жінка – платок [на воротах чіпляли]. Вдягають по‑
койніка у нове все. Є такі, шо самі готовлять собі на
смерть. Але буває таке, людина не знає, шо умре. Со‑
рочку обов’язково треба жінці одіть, а тоді одягають
плаття, кохту, платок об’язатєльно, труси одягають.
Бюсгальтер як молодій, то одягають, а як старень‑
ка помре, то і нє. Взуття тоже новеньке чи тухлі, чи
комнатні. І панчохи вдівають. Як поховають, то своїм
дають чи пальто, чи костюма, або дають кому жила‑
єш. Це на дев’ять день. Чоловіка вдягають у костюм,
шляпу кладуть, але не на голову, а збоку. Було у нас.
Ховали одного. Він повішався. Він любив випить.
Зрушили, уже несли, донесли аж сюди до нас, а тоді
нагадали, шо наготовили йому шкалик, то поклали
йому. Це перве і останнє. Не чула я більше. Це я по‑
мню – ще була молода. Очки кладуть у труну, зуби
кладуть, платочок, гроші у карман. Купляють у церкві
хрестик, проходну. [Померлу малу дитину як одяга‑
ли?] Як хлопчик – женихом, як дєвочка – нєвєстою.
[І діток, і молодих?] Да. [Фату клали?] Да. Все. Для ді‑
вчинки нєвєсту робили, а хлопчика – женихом. [Чо‑
ловіку що клали, кашкет?] Те, що він носив. Шляпу
клали. Поклали в платочок йому [покійнику] гроші
й усе. Поклали йому платочок у карман. [...] Присни‑
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [Середина ХХ ст.] [Жінки
ходили в шапочках (чіпцях, очіпках)?] Нє, шапочок –
не ходили так, то дуже вже панські були такіго, шо в
шапках колись. В хустках, в хустки зав’язались.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ Намисто. [Перша поло‑
вина ХХ ст.] [У Вашої мами було намисто?] В мами
було. [А як казали – коралі?] Я то не знаю, знаю, шо
було. Вона його не вдівала, али хранила. [Це кілька
низок?] Да-да. [Червоні такі?] Таке воно якесь, ну, да,
червоне. Червоне і всякі, всякі там цвєта були. А для
чого вона хранила – поняття не маю.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] [Як за Вашої молодості одягалися на
весілля молоді?] В плаття вона вдівалася, в біле плат‑
тя. А молодий йшов в чорному костюмі. [З дитинства,
можливо, пам’ятаєте, що молоді у домотканому одязі
були на весіллі?] Нє-нє. [На весілля уже намагалися
щось купити?] Старались купляти. [Чи виготовляли
гарний вінок з воску для молодої?] Да.
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СОРОЧКА [30–70‑ті роки ХХ ст.] [Чи носили старші
жінки Вашого села вишиті сорочки?] Ні, я такого
не бачила. В нас такого не було, в нашій місцевості.
В основному старі люди, вже такого пожилого віку,
вже тоді модно було – юпки так довгенькі, і шоб з під
юпки виглядала сорочка із кружевами. [...] А шоб ви‑
шиванки – не було. В нас переселились із западних об‑
ластей, в пійсят третьому році переселились, то ті но‑
сили [вишиті сорочки]. Ну, шоб так вони кожен день
носили їх – нє. Так, на празники одівали. [Старші люди
носили довгі сорочки?] Вони юпки собі такі шили, під
низ. [Так це юпка виглядала?] Ну, да. [Сорочка натіль‑
на в них була коротка чи довга?] Ну, натільна... Ось
моя свекруха, то у неї була юпка, юпку вона надіва‑
ла, сорочки шоб такі [носила – то ні]. Вже ж тоді по‑
явилися оце ж сучасні, шо в магазіні, блузки такі, то
вони вже таке [одягали]. Я такого вже не застала. Це
ось зараз ось і ансамбель наш ветеранський – то вже
вишиванки. То вже собі там хто вишивав. Хто вміє
вишивать, то собі повишивали, а хто у другіх доста‑
вали. [...] [Які сорочки носили старші люди?] Ну, білі,
канєшно. [Які були рукава?] Не широкі. Нє, манжети,
і не широкі. В мене ше батько, парубком він був, і його
сестра вишила йому хрестиком на рубашку. Це ж була
рубашка, а тоді ж воно пришивалось [тобто маніжка
нашивалася]. І в мене досі це єсть. І це ж були манжети на рукавах.

Е

лася мені [небіжчиця] Клава, в неї були тісненькі ту‑
хольки, а я взяла та й наділа, що вона там лежатиме,
та що, вона ходитиме там? Ага, харашо, наділа та й
наділа. Приснилося матері: «Мамо, на шо ти мені ті
тухлі наділа, я ж і там ходить у їх не буду, в мене ж
пальчики болять! Піди, (як може мертв’як знать) по
Перемській, 28, (це ж у Кіровограді), – іди, там тьотя
померла і понеси мені тухлі». Вона приходить до не‑
вістки та й каже: «Вера, я положу в труну ці тухлі».
А вона каже: «Ну шо ж я, ложіть». Приснилось так і
так, Клава мені, що в неї ножки болять і там ходить.
Поклала я тухлі. А їй сниться на другий раз: «Спа‑
сібо, мама, що ти мені передала тухлі, я поміряла,
ножки не болять, мені харашо»! [...] B нас чіпляють
до нарів платки, рушники. Для того, хто хрест несе –
в’яжуть до хреста платок. Потомочки, хто труну несе,
тіх женщин перев’язують платками. Ну, чи мужчини,
чи шо – платками в’яжуть. [...] Pаньше було – всіх
перев’язують. Я тільки знаю, що взяла сто платків.
Я усю рідню перев’язала. Ну шо, шо він тоді платок
був? На сто рублів не розрізані, нічого. Були плато‑
чок – руб десять, крандашінові [крепдешинові], такі
красіві, та я взяла сто платків. [На яку руку в’яжуть?]
Лєву, на праву не в’яжеться. [Чого?] Незя. Ти як хрес‑
тися, ти на праву руку хрестишся? [...] І в нас одівають
дві женщіни, дві або одна. Це так, даються [родиною
небіжчика їм] і колготки, і комнатні, і плаття, і кофта,
і рубашка.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ [50–70‑ті роки ХХ ст.] Фартух. [Чи
носили фартухи старші жінки?] Такі прості фарту‑
хи, такі прості. А українського тут не було. Оце у їх
[бойків-переселенців] було. Оце такі ці фартухи, такі
вони – ото ж із рюшиками разними. То це вони но‑
сили. Даже в їх і фартухи празнічні оце всі вишиті.
І чорні такі, і бардові були. То ми, вся школа, ходи‑
ли до них, брали, бо на концерт. Спідниця. [Які юпки
носили старші жінки?] Такі широченькі. Самі шили,
да, широкі, «Тетянкою». Іще юпки були, це ж мама
казала, у бабушки її, вопше, як вони називали, під‑
шивали – «щоточка» називаєця. Шоб, гляди, зачепе
грязь там чи шо, то шоб обчищали оте ж. [Не було
такого, щоб їх прикрашали мереживом?] Нє, в нас нєнє. Не було такого. В нас якось тут «перевідняки» всі,
а вже тоді, як Западна ото до нас приїхали, багато ж
сімей, то вже тоді через їх оце [побутувало]. Штани.
В нас тут дєд носив «сподники». Трусів не було, а [білі
штани] – «сподники». Ну, тоді ж мужики, мабуть, усі
так носили.

Снігурівський
район

с. Олександрівка
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Записали М. Бех та С. Маховська 13 червня 2013 р.
у с. Олександрівка Снігурівського р‑ну
Миколаївської обл.
від Цезяка Миколи Павловича, 1942 р. н.,
Тритяк Наталії Петрівни,1948 р. н.,
Гогулі Зінаїди Андріївни,1942 р. н.
та Різніченко Ольги Антонівни, 1939 р. н.,
(у с. Олександрівка проживає з 1953 р.)

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [50–
70‑ті роки ХХ ст.] [Чи були люди, що займалися тка‑
цтвом?] Ну, в основному ткацтво у нас – ото такі ці ж
саморобні були, шо рядна робили. [Дорожки ткали?]
Дорожки, ну у нас казали «рядна». Ми на це і уваги
тоді не звертали. В Западній [Україні] із льону шили,
оце ж там конопля, льон. І це ж, ану попробуй... Я по‑
мню, це такими тими вибілювали оце ж, простеле і
водою, водою, це було заданіє, нада його [поливати].
Воно висихає, і снова льєш, і снова льєш. А як поши‑
ли це спіднє бельйо – ану попробуй, це точно, шо в
мущин так там можна все повитирать. А я вже вишла
в шійсят трейтьом заміж, і поїхали туди на Київщи‑
ну, і то в матері, у свекрухи, на горищі ще була оце ж
ткацька, оце ж та. [Верстат ткацький?] Да. І Петя мені
ж розказує. Каже: «Я помогав». Ну, оте ж, шо вони
льон самі ж ото тріпали. Так у тьоті іще були дві ска‑
тєрті, у його рідной тьотки, батьковой сестри, у тьоті
Ганни, Царство їй Небесне. Тре на ткацькому [верста‑
ті] оце зробить ето.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ [50–70‑ті роки ХХ ст.] [Старші
люди носили блузки з довгими чи короткими рука‑
вами?] З довгими – такі блузочки, да. Пуговички або
ото там такі балабончики придумають. [Чи носили
жінки піджаки?] Піджаки? Ну, костюми були женські.
[Куповані?] Куповане, да. Ну, такі були модмодістки,
шо шили. Мадістки свої. Вони й зараз там, ну, вони,
канєшно, не шиють, старі. Моя свекруха носила тут
недалечко [до кравчині], то вона, чи вона вчилась, чи
вона на фабриці робила, це де готовий одяг, то вона
часто до неї носила. Там їй шили кофти, плаття.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ [50–70‑ті роки ХХ ст.] Кожух. Кожухи
були, і в нас іще щас єсть. [Кожухи люди самі шили чи
купували?] Ото в нас – то куплений. Ну ж, видно, шо
чинений, чинений ото ж. Куфайка. [Який ще верхній
одяг, крім кожухів, носили?] Фуфайки. [Куповані?] Да-
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да. Тоже такі ото ж. Або ще на їх казали «московки» –
як ото таке, сукно таке ото плотне. Ото такі шили ці
[«московки»], як полупальто, або пальта такі ще ці. А
так другого – я такого не бачила.

ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Чоботи. Сапоги [були], ото
шо ці [сапожники] підбивали. Я знаю, осьо його брат,
\кажуть (на войні, правда, погиб) сапожнічав, а чи він
шив [взуття], то я не знаю. Не шив, він тіки підбивав.
Ну любив, кажуть, сапожнічав. Постоли. Ходили,
я знаю, раніше це ж тоді тоже (історію ми собирали) –
то ото ж оті постоли носили. Постоли з свинячой
шкури. Це в голод. Да. Робили, кажуть, підошву, а то
цими тряпками [онучами ногу] обмотували, і канат‑
ки – то це носили таке.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [50–80‑ті роки ХХ ст.] [Де бра‑
ли одяг для місцевого хору?] А тоді радгосп закупляв,
заказував. І вишивані кофти були, і все там було. Ну,
а тоді, як розпався радгосп де воно все й подівалося?!
[...] Ну, в нас, канєшно, це вже як осьо приїхали пере‑
селенці у пійсят трейтьом году, то у школі ж тоже ви‑
ступали. Оце в Турчихи було, в їх бісєром вишиті такі
жилєтки були красиві. А в мене й досі десь є фартушок.
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ГОЛОВНІ УБОРИ [50–70‑ті роки ХХ ст.] Хустка. [Чи
бувало, що старші жінки ходили без хустки?] Ні,
такого не було. Всі в хустках були. І тоже, такі ще
косиночки. Ще й в свекрухи моєї тоже ж були. [Як
зав’язували хустку?] Під бороду, в основному під
бороду. Ну, і вив’язувались. Ну, тоже такі хусточки в
їх були, тоже кружева це зроблені або вибиті. А так,
шоб вишивалося або кайма якась там – не бачила.
[Чи обов’язково заміжній жінці треба було носити
хустку?] До заміжжя, всє ровно ж усі носили дівчата
хустки. А вже, як її снімали, например, ото вже ж ві‑
нок і все, то тоді свекруха надівала на неї вже хустку.
Тоді вже вона должна в хустці ходить. Яка [жінка] за‑
мужом – в церкву незя без платка йти. Дівчата – да,
а жінка должна [покрити голову]. Кажда тоді сильно
за шерстяними платками, це шоб кажда в шерстяном
платку [була]. Капелюх. Тоді якась така [чоловіча]
мода була – шляпу носить. Ну, да, це ж вже як шля‑

пу надів, то це вже виходить «на село». Солом’яні
[капелюхи] рідко в кого були, а так оці фабричні
в основном.
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м. Одеса
Записав В. Іванчишен у м. Одесі 24 жовтня 2017 р.
від Ясенської (Одоченко) Ольги Іванівни, 1936 р. н.,
родом із с. Кур’янці Погребищенського р‑ну
Вінницької обл.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [40–
50‑і роки ХХ ст.] Коноплю, як я була там удома, то
садили. А от коли я в Одесу переїхала, ми не садим
її. І не думаєм даже садити її. [Як колись її садили?]
Сіяли, густенько так сіяли, плоску [плоскінь] цю ви‑
бирали зразу, а потом [матірку], де сємєна. [Щось при‑
казували, співали під час сіяння?] Нічого я не співала,
і воно родило. Це ж їх усі на ставку мочили. Не думай,
шось десь так, під хатою. Вони не вимокнут так під
хатою. [Скільки часу коноплі мочилися?] Недільки
дві або і три. Вимокли, тоді гарно їх вимили. Ставлять
їх, розставляють, шоб вони висохли. А тоді в каждо‑
го була така петельня. Ручка, і б’ють їх. А потом така
щітка, дергували її, а потом прадуть. Веретено, такі
кужелі були. [Що таке кужіль?] Наводиш пражу цю,
смикає і праде. А тоді роблять мітки такі. Мотовило
кругом крутиться, а вони роблят мітки такі, такі-го,
вдвоє. [Як фарбували ті мітки?] А тоді за Совєтского
Союзу порошки продавали на базарі кругом – синій,
зелений, жовтий. Зара’ нігде не видно. Тоді які хоч
були. І люди красили ці мітки, і робили радна. А це
полотно біле робили – то шили сорочки, плаття. [Біле
полотно тонше?] Ну да, тонше, воно таке. Це «десятка»
считалася. Тоненьке таке прали. Це як зробили, скла‑
ли, ллють туди цілий день воду відрами. Вибілюють,
і воно на сонці вибілиться – отаке [біле] зробиться.
І тоді шиють сорочки з нього. У порошкові і у вісці
красили, і в бадьосі, в чому хочеш. [Як вичісували тон‑
кі й товсті нитки?] Вичісують, така тертка, щітка і гол‑
ки. І тако – тягне і тягне. А ті тонкі нитки ше прядуть.
Не думай, шо це вичесав і вже всьо. [Як працює мото‑
вило?] Мотовило – воно кругле, там такі постромляні
по боках, вони на них мотають, і получаються мітки.
[Що роблять веретеном?] Прядуть. Пряде кужіль, на‑
мотує повне. Моя мати шось зо четверо веретен за
вечір напрядала. [Скільки ниток у веретені?] Веретен
п’ять-шість, та й міток уже їден є, таки-гой товстий.
І це вона до дванадцяти, до часу пряде, а ми сидимо на
печі, вона нам казки розказує. Пряде і розказує казки.
[Ткали на кроснах чи на верстаті?] Був такий чоловік,
шо він на верстаку усе робив. Полотно на рядна, на
все. Спеціально був. Платили йому за це. Дурно ніхто
не буде робити. [Це був один верстат на все село?] Ні,
ну, може, і ше був, но я знаю, у нас на кутку був їден.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [40–50‑і роки ХХ ст.] Як на‑
гадаю, яка була жизня, а зара’ тільки живи! Та й вже
воно все не мило. Не так, як колись. От, люди були,
не було достатку, в чому ходити: одівався в сорочку і
ходить, пока не порветься. А зараз шо хоч є і вдітись,
і їсти є. А чось воно нічого не миле. Мені мати пошила
плаття і сестрі. Сестра з [19]39‑го. Її в бадьозі, а мені
у вісці [пофарбувала], шоб була розліч якась. І так ми
ходили. А сестра [19]25‑го року приїхала з Германії,
бо насільно забирали, і привезла нам по шапці. Її ку‑
пила таку – пілоткою, з пером збоку. А мені така сива.
Сміються всі: в полотняних сорочках і шляпи наділи.
І тішились тоді, бо ми лучого не бачили.
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Ананьївський район
с. Кохівка

Записав О. Головко 22 серпня 2018 р.
у с. Кохівка Ананьївського р‑ну Одеської обл.
від Сагали Миколи Васильовича, 1929 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [40–
50‑і роки ХХ ст.] [Чи робили тканину з конопель?]
Це прядіво так називалося, воно конопля.
Значіть, це
́
в каждого було. Даже на городах сіялося. І тут в’язали
такі снопики, пітна[дцятки], і тоді в річку [їх мочили].
Це даже послє войни щє це робилося. І це то прядіво
там намокало. А тоді, значіть, його на рубель – тако осьо
били, товкли його, витруювали то клоччя. То клоччя
вже тоді вечорами [пряли на веретенах]. Значіть, нитки
робили. І це воно даже ше до піїсятих годів [1950-х рр.].
Ми вже тако підпарубки [були], то ввечері збиралися,
і дівчата на то [веретено] крутять. Вечерниці такі. А тоді
[після прядіння] ті нитки красили. Розводили краску
і, значіть, [фарбували], а тоді сушили їх. [Як змотува‑
ли ті нитки в клубок?] А це ж на веретено. Вот, нитка,
значіть, крутиться – клубок змотуїться. А потом з того
клубка вже кидали на верстат. [Пам’ятаєте, як ткали на
верстаті?] Чо’ ж я не помню?! Моя мама даже робила.
Ткацький станок. То я ж бачив. Кажеться, в школі та‑
кий [верстат є]. Там Сава Данилович був то дірєктором
школи, і вони там музей робили. І ті, значіть, [верста‑
ти] даже в школу брали. Я бачив станок той. Тоді тако
ходе човнок такий. Нитку пустив, сюди тою [«бердою»]
«бах», нитку пустили відтіля. Човнок ходе: нитку сю‑
ди-туди пускає. Отак снувалося. Обробка шкіри. [Чи
вмів хтось у селі чинити шкіри, з яких шили кожухи?]
Аякже! Це в кажнім селі. Це пошті шо там нічого хи‑
трого не було. Шкура, допустім, овеча шкура. Тамечки
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які дрожжі, а тоді корито [треба для вичинки]. Заквас‑
ку робили. Тоді в тій закваскі воно до опрєдільонного
времені кваситься, а потом стірається. Шоб воно ни
дубіло в тому, то воно б розкисалося на дощові. А вже
[після такої обробки] шерсть ни висмикувалася.
СОРОЧКА [40–50‑і роки ХХ ст.] Сорочки [були] рядня‑
ні. Ходили в рядняніх. Канєшно, собі шили. Шо тамеч‑
ки – мішком діло там. [Жіноча сорочка була довга?]
Ну, ясно, шо довга. Тоді ж жінки в штанах не ходили.
Носять спідницю та й усьо, а тамечки рубашка ше
[з-під неї виглядала]. [Жіночі сорочки були вишиті?]
Та канєшно, були вишиті. Піттичка – тамечки. [Під‑
тичку вишивали?] Вишивались вони. [Чи було мере‑
живо?] А то «круживо» називалося. Ото крючком вже
[плели]. Під спідницьою сорочка кружевом об[вита].
Це свого роду мода. [Чи вишивали рукави сорочки?]
То вже празничні. [На буденних сорочках не вишива‑
ли?] Нє, я цього не повню. [Ви ходили в саморобній
сорочці?] Не ходив я. [Уже в купованій?] Да. [За Вашо‑
го дитинства чоловіки й діди ходили в саморобних со‑
рочках?] Ходили, повню.

ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Постоли. [Чи раніше роби‑
ли постоли?] А шо ж там ті постоли [робити] – кусок
шкури, та одмотав, та дірки [попробивав], прив’язав.
[Постоли спереду гострокутні були?] Обичні, лиш ту‑
течки тако складалось воно, складками було. А тоді на
шнурок воно обв’язувалось всьо. [Із чого були моту‑
зочки?] І з шкури, і з чого хто мав. Мав сурові нитки,
канатик – тоді тим [перев’язував]. А нє – то стьожкою
тою з шкури. Чоботи. Чоботи шили. Туто озьдо, через
хату був один старик-сапожник. На ремонт до нього
приносили. На кажний розмєр, номер колодки [у ньо‑
го були]. [До нього зі шкірою приходили чи купували
готове взуття?] Як у кого виходило. Робили хромові
чоботи. Ото ялові сапоги – то шкура теляча, бичача.
А хромові – це вже бараняча шкура, молоді телятка,
козяча шкура. Вона тоньча. І потом красили її – вона
блискуча. [Дорогі були такі чоботи?] Да, дорогі. [Яких
кольорів були чоботи?] Чорні і коричньові були, я по‑
вню. [Жінки носили червоні чобітки?] Вроді, я не ба‑
чив. [Як підбивали підошву до халяв?] Це я знаю, бо
я сам це діло робив. Берьозові або з ясена ріжеш ота‑
кі кружечки. А потом колиться на пластіночки такі.
А тоді кінець застругав (саму пластінку відсіля й від‑
сіля). Тоді колиться, і получаються дерев’яні гвоздики.
Тоді шилом пробивається дірка, і той гвоздик тоді в ту
дірку [забивається], і до колодки. А тоді ті колодки ви‑
тягають, всередині рашпильом [кінці гвіздків] позачи‑
щав. І так воно прибивалося. [Із чого робили саму під‑
ошву?] Якшо десь не було кожі, то даже із ската, із ма‑
шини ската. Гріли, а тоді різина та одтає, а нитки ж та‑
мечки [всередині]. І то замісто підошви прибивалося.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [Середина ХХ ст.] Спідниця.
Були спідниці. Вони тут на пояску і складками. І спід‑
ниці широкі. Тоже вишивалися. [Чи нашивали стрічки
внизу спідниці?] То вже хто шо придумає, то й чіпляв,
лиш би шось новеньке показати, своє іскуство. Фартух. Та фартухи – це законно, шо в фартух должна
бути [одягнена жінка]. І ше він такий акуратний, кра‑
сівий – це ж придавало моду. [Бачили, що господиня
йде?] Да. То акуратна, а то ниакуратна. Штани. [Чи Ви
ходили в саморобних штанах?] І в саморобних ходив,
і [в штанах] з плащ-палаток ходив. Послі войни це я
ходив. [Штани були з паском?] Ну, а як же без реміня,
це учкур – ремінь. Там [в штанах] такі петлі, і тоже тоді
просилявся через [них той ремінь]. [Штани були білі
чи фарбовані?] Білі помню, ни красяні. А такі крася‑
ні шось я [не бачив]. Це вже шо я помню, вже триціть
шістий, триціть сідьмий [1936–1937 роки]. [У само‑
робних штанах після війни перестали ходити?] Да,
в піїсяті года [1950-ті рр.]. Во времня войни тут всьо
одстало, а война ж п’ять год. І це ж люди подостава‑
ли то всьо [старе] і всьо ото [саморобне]. Пояс. [По‑
яси теж пам’ятаєте саморобні?] Канєшно! Пояси тоді
ше з китицями були, шовкові. І оце так вот парубки
ходили – з поясом тим, ше й китиці висят. [Яких ко‑
льорів були пояси?] Білий був. [Жінки теж поясами
підв’язувалися?] Ну, аякже.

Ананьєві – тамечки вони шили. [На замовлення в єв‑
реїв?] Да, в євреїв. [Який верхній одяг одягали, коли
завірюха, на поле?] Ну, на поле їдуть, чи то завірюха –
накидають кожухи. [Може, якась чемерка, бурка була?]
Та це я вже ж, шо я можу помнити. Ходили, в разніх
[одежинах] ходили, як хто. Всьо, шоб до моди: то вже
старе, значіть, а то, значіть, ни те.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Середина ХХ ст.] Свита. Свити йдуть
сугубо шерстяні. В общим, свита – це вона і на дощ, і на
мороз. [Свити із сукна шили?] То вже, значіть, шили в
Ананьєві жиди. От, їх наймали. Свої мастєрські [вони
мали]. А то яке з кожуха [перешити] – то тутечки і
самі [могли]. Викроювали разного размєра. Ну, як за‑
раз тоже размєри, і тоді тоже прикидали так. [Яких ко‑
льорів були свити?] Коричньові були. [Чи прикрашали
кишені свит?] Та тоже бачив ту свиту – там ремінцями
обшивали їх. [Смужки робили над кишенями?] Да.
[Чи був комір у свиті?] Воротнік, канєшно, був, і пря‑
мо з того матеріалу. І при том ше й каракулі-воротніки
[накладали, коли холодно]. Кожух. [Коли Ваш тато хо‑
тів кожуха пошити, то давав майстру свій матеріал?]
Да, він дає матєріял. Там мастєр – він уже міряє тебе.
Вот, це я знаю, шо вже мама моя розказує, шо вони в

ГОЛОВНІ УБОРИ [Середина ХХ ст.] Шапка. [Каракуле‑
ві шапки були високі?] В дядьків були такі шапки ви‑
сокі. В мого батька тоже та була [шапка]. [Вони були
гострокутні?] Да. [Якого кольору?] Чорні бачив. [Як
їх носили?] Тоді верх внутирь [загинали]. Послі того
будьонівки пішли. [Їх купували чи самі робили?] Нє,
то з армії, з фронту приходили [в них]. Бо ше й я но‑
сив її. Капелюх. [Коли вдягали солом’яний капелюх?]
Це літом [носили]. Тоже вже десь год двадцять цему
капелюху. [Ви самі робили?] Нє, купляв. Хустка. [Чи
жінки носили хустки?] Аякже. Верхній платок – шаль.
І тоже платки [під сподом, власне на голові були]. По‑
том квітчачі платки – з квітками. Це вже празничні.
А в будні – то там вже [однотонні платки одягали]. Косинка. [Чи дівчата вплітали у волосся стрічки?] Вплі‑
тали. Як і зараз. Уплітали ж лєнти. Косинки вибивали
такі. Да. На лобі було це.

с. Шелехове
Записав О. Головко 22 серпня 2018 р.
у с. Шелехове Ананьївського р‑ну Одеської обл.
від Підгурського Петра Даниловича, 1930 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Середина
ХХ ст.] Прядива сємєна сіяли. Тоді ж ни було оце, шо
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у мене [короткі рукави], а були такі, шо сюда аж [до
зап’ястя] – з чихлами тако. [Що таке «чихли»?] А як
отут-о, як отаке було воно двойне, шо застібалося. Як
і тепер в рубашках є ото, таке-во. Тоді в основному хо‑
дили. Війна ж була цілих п’ять років пошті, то де ж
було взяти то [куповане вбрання], де ж було взяти –
переходили на це [домоткане]. [Чи пришивали маніж‑
ку в чоловічих сорочках?] Да-да, так, як воно тепер ка‑
жуть, шо маніжка, так і тоді воно було. Дехто робив,
а дехто просто робив – всяко було. Ми ото держали
[сорочки з маніжкою] на вихідний день, на празник
якись. А на роботу – як було, то ми так і ходили. [Бу‑
денні сорочки були без вишивки?] Да-да. На роботу
ходили тоже в них так само. [Нарядні сорочки одяга‑
ли коли-не-коли?] То коли там якесь свято, чи кудись
збираються, чи якесь весілля, чи шо-небудь. [Комір у
чоловічих сорочках застібали прямо чи на косину?]
Було і так, а було, шо й прамо. Зразу більше було так,
[що збоку застібали]. А тоді вже отак, як оце [сучас‑
ні сорочки застібаються]. З одної сторони застібнув
собі, і всьо. Було так, шо як зашморгом, петельочки
ж там були. Зашморгнув, а тут петельочку зав’язав –
і воно, вроді, було і акуратно так. Бо не всігда й ґу‑
дзичок можна було мати. Та робили ж тоже шнурочок
тут – раз, на шнурочок. [Цей шнурочок був кольоро‑
вий, із тороками?] Це як хто собі [хотів]. Той так, а той
так – не предавали цьому значення, як приходилося.

Е

воно було наркотік, тоді про це не знали зовсім. А ось
дивись – оце ж з нього, бач, оце рядно. Це ше моя мама
[ткала]. В нас, кроме городів, давали по кусочку понад
берег річки (це Тілі́гул тече). Та й там городину садили
усі, і в кожного було кусочок цього прядива. Це пря‑
диво у пучки в’язали, сушили, тоді йшли в річку і його
туди, в то болото [кидали] – воно там вистоювалось.
Уже тоді вимивали. Тоді була так звана бательня, шо
били його, такого побили. [Ту шкірочку від стебла від‑
бивали?] Ни лиш шкірочка, там так, як палка, було,
шо осередок твердий. І тоді лиш тако, як коси [зали‑
шалося] – це волокно було. І оце тоді пряли [з нього]
на прядку нитки. На веретено [пряли]. А тоді були
верстати. Оце такі робили з нього [рядна], оце такі ро‑
били з того [прядива]. [Чи фарбували напрядені нит‑
ки в клубках?] Да-да-да. [Де Ваша мама брала фарбу?]
Купляла десь в магазинах чи де там вона собі купляла.
[Не робили фарбу з бузини?] Нє, я знаю, шо купляла.
А може, хто й робив, я не дуже предавав цьому зна‑
чення тоді... Во врем’я окупації, під час тої войни не
дуже було де взяти, то робили з оцього, з оцеї рядо‑
вини шили – і штани шили, і рубашки шили. І ходили
в них, ходили в ньому. І я ходив ше. У колхозах [теж]
сіяли ту коноплю по декілька гектарів. І ото збирали
жінки ту коноплю, брали, вимочували, всьо робили.
А в колхозі ж посторонки для коней нада, для волів
ці, шоб прив’язувати, тоже робили, шлею – коняку за‑
прягати. З оцього тоже [саморобного матеріалу], лиш
то було більш таке плотне.

Ф

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [Середина ХХ ст.] Спідниця.
[Чи пам’ятаєте жіночі спідниці з домотканого полот‑
на?] Да. Були разні, хто які, хто з чого міг, хто з чого
мав, то й робив. [Спідниці були прямого крою?] Дада. Там вже портниха крояла. Як там вона крояла,
як вона там шила – я не знаю. Я бачив, як жінка вже
ходе в нії, то бачив. [Спідниці в зборочку, «в Тетян‑
ку» уже куплені були?] Це вже, ти понімаєш, це вже
«Тетянки», там разні форми – це вже купляли більше,
бо це вже і мастєра там видумували їх. [Напевно, уже
після війни?] Да. Я не помню вже в войну. Обикно‑
венно було... Ходили в грубому цему, в домоткано‑
му ходили в основному. Штани. Я носив, які хочте,
[штани]: і крашені, і некрашені, разні були. [У чому їх
фарбували?] Все одно якийсь порошок, якась краска
була. Не знаю, де там мама купляла. [Яких кольорів
були штани?] Помню і зилені, помню й чорні, помню
й обикновенні білі, такі, як є, білі. [Штани з конопля‑
ного полотна шили?] Та канєшно, всьо з коноплі. Тоді
конопля – це було модне. [Крій штанів із домотканого
полотна був такий самий, як і сучасних?] Та так, як за‑
раз. Я не дуже помню. Були штани та й всьо. Я ж кажу,
шо декілька жінок були в селі (називалися «портні») –
до них це несли, заказували, і вони шили їх. Домот‑
кані – тоді воно в основному було. [Як штани трима‑
лися на поясі?] Був мотузок, був ремішок якісь, десь з
чогось, чи шось з цього тоже тканого [матеріалу]. [На
поясі] зав’язували його. Зав’язав собі і всьо. [Сороч‑
ки носили поверх штанів чи заправляли?] Були й такі,
шо й запратували в бруки, були такі, шо поверх бру‑
ків носили. Більше наверх, бо вони були грубі. Пояс.
[Чим підперізувалися?] Так вже, як хто. В кого якась
мотузка була, а в когось якісь прямо з цього [домот‑
каного полотна пояс] – так ізстрочено було, вроді, як
тоже, шоб можна було [підперезатися]. Та й носили,
якось так вони були. [Чи були пояси з тороками?] Дада-да. [Жінки теж носили пояси?] Смотря як хто. Були

ІМ

СОРОЧКА [Середина ХХ ст.] [Які раніше були жіночі
сорочки?] Канєшно, довгі. Ше я скажу, шо було таке
[полотно], шо на бруки, на сорочку – то було якось
іначе воно, а, «кукли» називалося. [Воно найтонше?]
Да. І його чесали, вичісували, воно хароше було. І нит‑
ка була така нєжна, тоненька. І з нього ото тоді робили
оцю як рядовину, тоді шили жінкам сорочки... Спіці‑
ально були жінки, які [шили]. От, не кожна могла, не
кожна вміла. А були в селі одна-дві жінки, які були
спіціалісти по цьому. І носили [їм полотно], і ті жінки
шили з прядива. [У жіночих сорочках верх був трішки
м’якший, а низ – цупкіший?] Та це разне було, разне,
як хто собі там комбінірував, як до чого було. [Жіно‑
чі сорочки були з довгими рукавами?] Дивлячись які.
Були просто так, як майки, а були такі, шо з рукавами.
Були разні. [Внизу підтичка мала бути вишита?] Дада-да, підтичка. Низ – це «підтичка» називалася. Бу‑
вало, шо й вишивали там собі, на сьому. Приходилось
всяко. [Чи прикрашали жіночі сорочки вишивкою?]
Лиш то окремо вони вишивали, тут нашивали його.
[Чи були манжети на рукавах?] Да, був манжет. Так, як
двойне вроді отуто. Бувало, шо туто ше й на ґудзич‑
ках защібалося. [На манжетах теж щось вишивали?]
Да. Це дивлячись, яка жінка була, наскільки вона була
мастєр. Хто не міг – то в селі було декілька, дві-три
жінки, шо цим постоянно занімалися. Несли до них,
заказували: «Нравиться мені так, а мені – так». А вони
вже це робили все. [Які були комірці в жіночих со‑
рочках?] Та я не дуже вже й помню. [Просто виріз чи
комір-стійка?] Було так і так – як хто заказував і як
хто вмів. Були такі, шо пришивалися, а були такі, шо
прамі просто вирізалися. [Які раніше були чоловічі
сорочки?] Так само, як і це ж. Так само, лиш жіночі –
по-жіночому, а чоловічі – по-чоловічому [викроєні].
[Теж з рукавами?] Да-да, як хто. Бувало, тако, як ось
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підв’язані, канєшно, підперізувалися. [Чи був вузень‑
кий пояс, який називався «крайка»?] Крайка, да-да.
Точно, були крайки. Підперізувалися, а які вони там
були – я їм не предавав [уваги]. [Їх теж ткали?] Да.

ІМ

Ф

Е

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Середина ХХ ст.] Кожух. Кожухи і в
мене були, і в батька мого були. Це в то врем’я носи‑
ли кожух. Оце вже різали овець, так знімали шкури з
них, ті шкури чинили, вимочували всьо і шили кожу‑
хи. Свита. Свити були шерстяні. То свита із овечої
вовни, пряли і шили свиту. На верстаті це виробляли.
А шити – були спіціяльні мастєра, які шили. [Чи було
так, що шерсть у млин возили і там сукно били?] Було
це. Лиш ни кругом однаково, де хто, де який мастєр
був, хто чим занімався. [Яких кольорів були свити?]
Я помню, коричньові були і чорні були. Не було в
нас білої свити, я не помню. А були такі – тьомного
цвєта. [Спинка в чоловічих свитах була пряма чи зі
зборочками?] Тільки оцей флястік тако був, тако-го
ззаді. А там з ґудзичками він був. Було, шо й підпере‑
зувались тако, було, тут на ґудзичках. [На спині] було
просто так, напряму. [Чи підв’язували поясом свити й
кожухи?] Дивлячись хто, який крой у кого. [Чи були
такі свити, що пола за полу заходила, без ґудзиків?]
Нє, не було, шоб був розхристаний, а заходила пола
за полу отако, [на ґудзички] застібався. У жінок [сви‑
ти] були такі коротші. Не такі були, як до колін, а були
коротші, шоб було акуратніше. [Чи були вони розши‑
рені донизу?] То це дивлячись хто як там, кому як по‑
шили, кому як нравилося. [Чи робили складки поза‑
ду?] Воно вже грубе було таке-во, вже там складки – не
дуже воно получалося складками. Попробуй загнути
задвоє чи зачетверо – яке воно буде?! [До свит чіпляли
якісь комірці?] Да, чіпляли. Коло свити були просто
воротніки з того самого [сукна], а коло кожуха – ви‑
вередені вже з вовни, вивередений сюди воротнік був
такий. [Овечий комірець?] Да-да-да. Піджак. [Чи була
суконна бурка?] То окремо вже. То бурка – то корот‑
ке таке. «Піджак» говорили у нас. Піджак короткий.
[З капюшоном?] Бувало разне, як кому нравилося,
який портний, як він совєтував. Нравилось – шили
так, не нравилось – шили іначе. [Святкові чолові‑
чі свити були прикрашені?] Свита на празник – уже
не така вона модна. Це ж вже кожух і свита – це вже
для негоди, для холоду, для дощу. Свита, кожух – це
воно іде для захисту організму, для тепла. Куфайка.
Куфайки строчені – то робоче [вбрання]. Управляли‑
ся [в них] коло скотини, кругом шоб тепло було і шоб
зручно було. [Куфайки ще до війни пам’ятаєте?] Та ка‑
нєшно помню! Продавалися, і шили їх. В основному
продавалися. Куфайка – двойна, там же ж вона на ваті,
і перестрочене всьо кругом. Це треба вже мастєра,
шоб вже він всьо це зробив. Куртка. [Який верхній
одяг був на свято?] Вдівали, шо було, шо приходило‑
ся. Куртки були такі короткі. Пальто. Було пальто
уже – це вже треба було десь купити його. Так в селі
його [не було], десь у городі чи там, де шили, де вже
мастєрські були. Їхали, там купляли таке, шоб на ви‑
ходні дні вже воно було.

там туфліки, шоб було. А на роботу ходили то босі,
то в постолах. [Постоли були гострокутні?] Да-да-да.
Знали, як правильно вирізати його отак-о. І тоді такого дирочки кругом, і тоді із цього самого [матеріалу]
так, як шнурок отак-о засиляли тоді. Довгий. На ногу
зав’язували його. [Навхрест переплітали?] Да. [Шнур‑
ки були лише зі шкіри чи, може, з мотузки?] Тоже див‑
лячись як хто. Були отак-о з рядовини [шнурки], були
і з кожі – були разні в людей. [Чи намотували онучі,
перш ніж взутися в постоли?] Да-да. А там намотали
чим-небудь, треба ж, шоб було. Якоїсь підошви ж там
нема. А то бувало, шо й вирізали, в той постіл шось все‑
редину ставили, шоб воно було твирде під ногу. Вместо
підошви ставили. Оце так і ходили. Отаке було послі
войни. Чоботи. Я всю жизнь носив чоботи. В мене за‑
раз є декілька пар тих чобіт. Вже не саморобні, ни самі
ж ми [їх шили], мастєрські були. [Майстри на дому їх
робили?] Були такі, були такі тоже. Наприклад, чи сви‑
ню, чи тьолку, теля зарізали – значить, чинили ту шку‑
ру, красили її і вже шили тоді сапоги. Ми зимою всігда
ходили в сапогах. Тоді було модно це так. Це були спі‑
ціяльно портні по цьому ділу. А то – більше в магази‑
нах шили. Я ше й в армії всьо врем’я ходив тоже в сапо‑
гах. [Портні підбивали підошву дерев’яними гвіздка‑
ми?] Да, це було сплошно тоді. Ни металічні [гвіздки],
а просто брали, чекай, з якого дерева... Це ясен. І тоді
на такі пластінки його порізали, і тоді різали прамо
такими [гвіздками] спіціяльно. А коли шили взуття,
значіть, швайкою робили вперед дирку. Бо так же ж це
гвоздь можна забити, а дерев’яне ж то не заб’єш. І це
відти – встєлка, зсередини, а відси – підошва. І це отак:
назначив по підошві і швайкою дирочки, дирочки, ди‑
рочки, і тоді кожне туди, аж вилазе [гвіздок] всередині.
А тоді всередині спіціяльно для того, шоб вже то, шо
вже вилізло, ногу ни душило, постирав [напильни‑
ком]. А тоді ше й встєлка зверха ця, шоб ни душило
ногу. Це тоді прамо модно було! Всьо помню: і ботінок,
і сапог – всьо на цих [дерев’яних гвіздках]. [Якшо під‑
ошва зносилась, її ремонтували?] Зрізали чи там до
половини, чи зовсім міняли [підошву], ставили другу,
прибивали до того самого всього. Відти й відти при‑
бивали. Це були в кожному селі – «сапожники» назва‑
лися. Оце зносилося – ідеш до сапожника, даєш йому
[на ремонт]. [Чи дівчата одягали на вечорниці червоні
чоботи?] Були разні в них, які кому нравились. Шкарпетки. [Чи були в’язані шкарпетки, панчохи?] То тоже
з цього ж робилося, з цеї рядовини. Тоже з цього так
плели, плели спеціально. Ше плели шо? Держали ві‑
вці, стригли їх, мили то всьо, тоді пряли нитки з нього,
а тоді з того і робили так, як кажете, шкарпетки, носки.
І всьо це тоже плели, спеціально вміли з вовняної нит‑
ки. Основа – з цього [прядива], а нитки – [вовняні].
Крючком [плели]. Було, шо плели одним крючком, як
хто вмів, а бувало, шо аж три чи чотири – якось там
вони переплітали.

ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Постоли. Не було де взя‑
ти взуття. Значіть, у кожного була корова, хазяював,
кожин рік було телятко. Бувало, то телятко зарізали,
шкуру ту здерли та просушили, вичинили її і шили
так звані постоли. І ото так ми ходили на роботу в їх.
І то, лиш виходний, святковий день – держали якісь

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [Середина ХХ ст.] Зачіски. [Які зачіски раніше робили хлопці, чоловіки?] А я
знаю, нас стригли общє тако, як зараз дітей наших.
Жінки то заплітали коси собі. Чоловіки стриглися
тоже. [Коротко чи налисо?] Як хто, кому шо нравилося.
[Чи була стрижка «під макітру»?] Це казали. «Я оце, –
каже, – так постриг, як макітра». [Чи дівчата заплітали
коси?] Вони заплітали собі, причоски робили, там все
собі. Брови підскубали, там ше шось. Якісь лєнти за‑
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Арцизький район
с. Вишняки
Записали В. Іванчишен та В. Юрченко
31 серпня 2018 р. у с. Вишняки
Арцизького р‑ну Одеської обл.
від Кобзар Людмили, 1954 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [60–70‑ті роки ХХ ст.] [У Вас
був верстат?] Так. [Чи Ваша мама ткала полотно на
одяг?] Ні, тільки коври. [Ваша мама з якого села ро‑
дом?] З Новоселівки Саратського району. Мама мене
народила вже в Арцизькому районі. [У якому одязі
Ви ходили в школу?] В школу ходили в таких шароварах – зшитиє, домашні. [Їх купували чи шили?]
Ні, мама матеріал купувала і шила. [З якої тканини
їх шили?] Байка. [Який був верхній одяг?] Курточка.
[Теж купована?] Так. Не так, як зараз, розкошні. Нас
п’ятеро було, трудновато було. Пальтішка [одягали],
а знизу – кофточку. Шерсть здавали і міняли кофточки, світера братам і мені. [Був пункт прийому
шерсті?] Там прийом, там шерсть. [І міняли собі на
одяг?] Тільки кофточки брали. [Були такі люди, що
носили постоли?] Були. Ми в постолах не ходили.
[З якої шкіри їх робили?] З свинячої, з корови. [Як
вони зав’язувалися?] До середини литки. [У якому
взутті Ви ходили в школу?] Кірзові сапоги, а тоді вже
вийшла резина – в резинових. Папа нам купляв. Ми
вже почали ходити в школу, вже були сапоги, ботіночки. [Чи відрізнялося взуття багатих і бідних?]
Так. Багатші – вони в кірзових сапогах не ходили,
[а] в ботіночках на високих каблуках. [Які головні
убори жінки носили взимку?] Шерстяні платки.
[За Вашої молодості змінювалася мода одягатися?]
В школі – то були довгі юбки, а потім, перед випус‑
ком, вже прийшла мода на такі юбочки, вище коліна.
І почали вже [дівчата] брюки вдягати, але папа мені
не дозволяв. Ми купили брюки, мама дала гроші.
В суботу ми ходили в клуб, мама каже: «Не вдягай,
виходь у юбці, потім одягнеш брюки». А я взяла і
вдягла брюки одразу, а папа замітив – прямо в пічку
кинув і спалив. [Жінка має ходити в спідниці?] Так.
[Як одягалися чоловіки в будень?] Спортивних [шта‑
нів] не було, в брюках, сорочка. В магазині поступали
такі рубашки. Піджачок і костюм, брюки. [У чому
Ваш батько ходив взимку?] У куфайках з вати, всере‑
дині вата. [Кожухи не робили?] Такого не було. Я не
бачила, мама не ходила. Вони у полушубках чорних
[ходили]. Чорні, коротенькі, теплі такі. А на голові
[у чоловіків були] шапки овечі. [Теж купували?] Ні,
якщо зарізали ягня молодого, вони витягували, чис‑
тили. [Були такі майстри?] Так. У мене дід сам робив,
він якимось способом їх витягував, солив. З вівців.
Влітку ходили – чоловічі такі [картузи були] в мага‑
зинах, чорні і білі.
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плітали в коси, накручували собі, як їм нравилось. Це
їхне діло було. [Дівчата ходили з відкритою головою чи
в косинках?] Було і так, і так. Якій як нравилося, так
вони й носили. Хустка. [Заміжня жінка мала носити
хустку?] Да. Ті [жінки] виходять навечір, і там коли
якийсь празничок чи вечоринка, то вони собі вдівають
[хустки]. А вдома – як приходилося. [Заміжня жінка
тільки в хустці мала бути?] То да. Вже ж берішкувато,
як казали, не ходили, а були [в хустці]. Молоді, трош‑
ки такі ше підростки, то оце [вони без головних уборів
ходили]. [Ваша мама теж у хустках ходила?] У хуст‑
ках. Скільки помню, я її не помню, шоб вона була
розв’язана. Зав’язана, а як – то її мода була. [Чи старі
жінки одягали поверх однієї хустки іншу?] То [ходить]
общє зав’язана, тако обв’язана, на кінець закинула
косу [сховала під хустку]. Так вже бабки старі ходили.
Каптур. [Чи старі баби носили каптури?] Це рідко я
бачив ж то. В селі так ходили. «Каптурчик» казали.
[Ви бачили тільки білі каптури?] Нє, бачив разні. Там
були разного крою і разної вишивки. Були разні. Деякі
зав’язувались, деякі просто так були, як капелюшок.
Капелюх. [Чи чоловікам і хлопцям плели капелюхи на
літо?] Да, були. Плели прамо із цього, ни з комиша, а з
околоту. Околіт – його якось пажили там і тоді плели.
[Із житнього?] Да. Це були такі мужчини пожилі, осо‑
бинно в жнива, тако жара, то ходили [в] таких капелюхах. Такі криса великі ше. Були капелюхи такі. Багато,
я бачив, ходили мужчини. [Як їх плели?] Я не в курсі
справи, як їх там робили, а бачив на голові. Були спеці‑
ально, шо поїхали на базар – там продають готовий, то
взяв, вже приїхав в капелюсі. Більшість – такі пожилі
ходили у капелюхі. Були такі картузи – обикновенні
були, просто отако-го. Вже куплялись то в магазинах,
то самошиті, де хто [замовляв]. Це було тоже. Шапка.
Шапки овечі були. Різали ягнята ше молоденькі. Ві‑
вця як вже стара, то вже пряма вовна, а на ягняті вона
вся [закручена, як] барашок. І ото з того шили шапки.
Я тоже таку шапку зносив, була в мене тоже. То ше й
модно для нас було. [Шапки гостроверхі були?] Нє.
Якось тако забивали всередину, туто загинали її – на‑
дівав отако. Дивлячись, якшо зимою – натягав на вуха,
а нє – то зверха трохи, отако ходили собі. Назад тако,
отако вона вроді загиналася, і туди [всередину] отако.
Я носив тоже таку шапку. Вже було десь мені років з
двінаціть, з п’ятнаціть, я носив. [Яких кольорів були
шапки?] Чорні в основному. Який барашок був, з тако‑
го й шили. Там була підкладка. Та ше й були, шо просто
з такого плотного матєріялу, а були такі, шо ше й на
ватіні
– такі, шоб тепліше було.
́
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [Середина ХХ ст.] Намисто. [У Вашої мами були намиста?] Це я помню. Да,
було, лиш як мої мами вже немає більше триціть ро‑
ків, так воно вже не збереглось. Було ше наместо таке,
шо ни так, шо один той [одна низка], а тут тако, шо
було, наверно, з десяток цих [низок]. Вже ж там засті‑
балось. Таке було, я помню. Ше й просили в мами по‑
слі того. Було таке наместо красне. Тако воно аж до сіх
пор було, тако сюди [до грудей]. Там, наверно, тако з
десяток цих [низок]. [На це намисто] казали «коралі».
Мама лягає спати, там роздіває – повішала [намисто]
на кілочок, чи де вона діла собі. Намисто – поверх
кофточки, вона ходила. [Господарюючи вдома, мама
намисто не одягала?] Ну да. Воно ше її і мішає. А так
вона [намисто одягала] – куди на виход або шо.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді.
[70‑ті роки ХХ ст.] [Яке у Вас було весільне плаття?]
Довге, біле, красиве, атлас. [Ви шили чи купували?]
Купили. [У якому році це було?] В [19]74 році. Фата
була. [Довга чи коротка?] Як плаття довге. [Чи був
віночок?] Був. Раніше дівочкам ставили, з квіточок
таких, він був плетяний, як у нєвєсти. [Чи були пара‑
фінові вінки?] Може, і парафінові.
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Одеська ОБЛАСТЬ

с. Мирнопілля
Записали В. Іванчишен та В. Юрченко 31 серпня 2018 р.
у с. Мирнопілля Арцизького р‑ну Одеської обл.
від Черненко Валентини Феоктистівни, 1951 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] Мама виходила [заміж] в такий час, що
у неї не було таких суконь. Скільки на фотографіях
дивилася, то фата дуже скромна така, не було пиш‑
ного такого нічого, віночок, плаття білі були, довгі.
[Віночки] були парафінові. І букетики парафінові такі.
[Їх хтось робив на замовлення?] Купляли готові. Одяг
у поховальному обряді. [Друга половина ХХ – початок
ХХІ ст.] [Чи взували покійника?] Взували. Нічого за‑
йвого не клали, це зараз стільки звичаїв. Якщо молода
людина, то вдягали у світлий одяг. Старі люди усі були в
темному. [Це міг бути і зелений колір?] Так, темний, до
чорного. Якщо молода дівчина незаміжня, то у довгому
платті [хоронили], віночок клали. [Чи старі люди го‑
тували собі одяг на смерть?] Да, даже доски на горищі
[на домовину заготовляли]. Раніше простіше було: по‑
мер, побігли в колгосп, збили труну, все було безплат‑
но. Зараз – важко. Зараз і труну не так обробляють.
Раніше клали очерет на дно, потім вистеляли дорож‑
ку, під дорожку клали стружку з дерева. Подушку теж
стружкою набивали, клали. Одяг у родильній обрядовості. [Друга половина ХХ – початок ХХІ ст.] Кожухи,
обично, дітям підстеляли. Як дітей хрестили, то стелять
на кожух, розкидають ручку, ключі, хто що придумає.
[Це зараз так роблять?] І зараз. [Що використовують
замість кожуха?] Верхній одяг такий використовують.
Одяг у календарних обрядах. [Друга половина ХХ ст.]
На Різдво ходили, переодягалися. Кожух вдягали, як
Козу водили, то там навиворіть вдягали.
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ [20–70‑ті роки ХХ ст.] Кожух. Верхній
одяг самі собі шили – кожушки були. По батьковій лі‑
нії дід, це мій прадід був, шив кожухи і великі, і малі.
[Які були кожухи?] Довгі, геть довгі. Десь як їдуть, то
одягаються, закутуються, на підводу, їздили. [Він за‑
робляв пошиттям кожухів?] Да-да, заробляв цим. [Які
кожухи він шив?] Це готова шкура – знизу шерсть
там коричнева, біла. [Зверху шкурка?] Да, вичиняли
її. [Тканину нашивали?] Нє. [Яких кольорів кожухи
були?] Він фарбував – такі темні. Ще обшивав, нарізав
під чорний колір шкурку, красив, узори там нашивав
такі. [Які саме узори?] Звичайні – там якісь кілечка,
ромбики. Полосочками робили і обшивали. [Узори з
нашитої шкіри?] Да, з тонкої шкіри, щоб легше було
пришити. [Він усе шив сам?] Да. Останній кожух ми
вже викинули у [19]70‑х роках, бо вже міль його поїла.
Був довгий, тяжолий. Куфайка. В куфайках [у 1960–
1970‑х рр.] усі ходили хлопці. Це вже хлопці здорові –
то вони прийдуть у цих чорненьких куфайках (ватні,
строчені), тут рукавчики позаколюють.

нік-стойка, типу французького френча. Я помню діда
Чумаченка – в постолах ходив ще у [19]60‑ті годи.
В кірзових сапогах [хлопці в 1960–1970‑х роках ходи‑
ли]. В чоботах отвороти одвертають. Білі нові чобо‑
ти, наблищать їх ваксою. Як появилися оці резинові
сапоги, у нас сапоги були з сестрою одні на трьох. Хто
перший встав – тому і сапоги. [Яким був дитячий одяг
у 1960‑х роках?] На кокетці сорочечка чорненька з до‑
вгим рукавом. [Довга сорочка була?] Нє, недовга. [У що
дитину вдягали до школи?] В школі форма була з «чортової кожі». Це дуже міцна така тканина, груба, тепла,
сукно. Тільки воно, видно, не вищого ґатунку, а таке
щось, середнього. Тепле було. В школі шкільні форми
були. Спортивна форма три карбованці коштувала –
проста, простісінька. Дитячий будинок був, зробили
для тих, хто лишився тут після війни. Всі були одягне‑
ні, як з голочки. Як ідуть на обід чи куди – строєм всі,
одягнені, красиві. Повиростали, роз’їхалися по світу.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [20–70‑ті роки ХХ ст.] У нас не
було якогось такого особливого вбрання, тому що
наші українці приїхали з Болгарії, переселенці. Наші
предки приїхали, вони жили в Кілійському районі, по‑
тім переїхали сюди, потім перед [Першою світовою] ві‑
йною переїхали в Болгарію жити. У [19]20‑х роках їх
сюди переселили. [Ваші бабуся й дідусь сіяли коноплі,
робили полотно?] Вони в Болгарії цим займалися [до
1920‑х років]. Ткали постійно. Коноплі постійно роби‑
ли. Тоже були [у них] вишиванки. Повсякденно баба
моя і мама шили собі такі кофти. Кофти з пасочкою.
[Що таке «пасочка»?] Як оборка внизу, так на поясі, так,
пояс, і сюди ширше. Спідниці раніше носили, і фартухи обов’язково були, і святкові були. [Чим відрізнявся
святковий фартух від буденного?] Якістю, раз, і ко‑
льором. Яскравий був, а ті – звичайні, сірі, чорні, рябі,
які хочеш. Тут не так, як на Західній Україні, тут про‑
ще було. [Які прикраси носили Ваші бабуся й мама?]
Намиста носили усі прості. Дерев’яні, скло і дерево.
Сережки у нас не носили, не прийнято було. [Які були
жіночі головні убори?] Платки. У старих людей чор‑
ні з китицями, довгі, кольорові, білі платочки [були].
Обов’язково під святковий великий платок з китицями
одягали біленьку хустинку, щоб не пачкати, тому що
вони їх не прали. Це було на віки – платок. Його тільки
на свято вдягали, гарний, у церкву, наприклад, на Пас‑
ху. Ще баба моя, помню, так ходила. [Це в яких роках
було?] Я бабу свою пам’ятаю у [19]50–[19]60‑ті роки.
[Який був чоловічий одяг?] У діда нашого [у 1920‑х ро‑
ках] були костюми шерстяні, суконні. [Який був цей
костюм?] Звичайний, нормальний, з отворотами. Піс‑
ля війни – то взагалі не було що носити. Баба Натал‑
ка різала коноплі, мочила їх, била і зробила дяді Гріші
штани (він ходив в армію, розказувала). Полотно яке
в домашніх умовах – воно ж грубе, з рослини, як сито.
Пошила йому штани – підперезався, сорочку надів.
[Була в] діда Максима така сорочка лляна. У [19]50‑х
батько мій носив такий, як сталінський костюм – з лацами. Такий, як у Сталіна. Тоді модно було. Ворот‑

Записали В. Іванчишен та В. Юрченко 31 серпня 2018 р.
у с. Мирнопілля Арцизького р‑ну Одеської обл.
від Плясун Анни Петрівни, 1943 р. н.,
родом із с. Березівка Чернівецького р‑ну Вінницької обл.
ВЗУТТЯ [Друга половина ХХ – початок ХХІ ст.] Шкарпетки. Тут у нас була фабрика, три чи чотири заводи,
і фабрика була, і м’ясокомбінат і експериментальний,
залізобетонний. Арциз дуже був багатий. І була ж фа‑
брика – там кофти в’язали і плаття в’язали шерстяні,
бо тут вівчарство розвинене, вівців багато. Люди зда‑
вали шерсть, носки в’язали, продавали. Нитки прода‑
вали, люди купували і в’язали собі носки, кофти, хто
як рукодєльнічав. Носки я в’язала. Це треба спицями.
Це шерстяні нитки, не прості – фабричні. Це були те‑
плі шерстяні носки. Там на фабриці в’язали нитки,
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[був] верстат, що ткали полотно. В основному [мама]
зимою пряла, а весною ткала. Мама мені говорила,
що 23‑го [березня] у мене сестра родилася. 23‑го бе‑
резня – свято «Сороки» – треба було мені не ткати.
А я ткала, бо треба було доткати. Старалися до Паски,
щоб виткати, щоб прибрати, щоб все було нормально.
І вона родила сестру мою семимісячну, така дитина
була, маленьке лице. Але нічого, виросла, вже помер‑
ла, з [19]55‑го року була.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [40–80‑і роки ХХ ст.] [У Вашої
мами була скриня з одягом?] Була, там одєжда, яка у
неї була. Мама казала, в [19]47‑м році мама зібрала
платки, які у неї були, і юбки, батько поїхав на Запад‑
ну [Україну] міняти на картоплю, бо ми вже були пухлі
[від голоду]. Привіз картоплі, оце поміняв, оце ми так
вижили. Тоді не було так, щоб піти, купити плаття
готове. В [19]60‑х роках не було плаття готових, вже
потім, у [19]70–[19]80‑х – вже тоді були готові. А тоді,
було, ходив на базар, купував матеріал, йшов до швач‑
ки і шив. Ти приходиш, вона тебе міряє, кажеш, який
фасон, і вона тобі шиє. Як я хочу – чи оборка, чи пря‑
ме плаття. В магазині була тканина, їдеш вибираєш.
У клубі на танцях усі дівчата у ситцевих платтячках
[були одягнені]. [Який верхній одяг люди носили?]
Тут хто шо. Тут і болгари, і румуни, і поляки, і [укра‑
їнці] з Закарпаття. Наприклад, кожухи були, але не у
всіх. У болгар були. [А в українців?] Не було. [Що ж
тоді носили взимку?] У бідних були куфайки фабрич‑
ні. А ще був такий у мого батька тяжолий, як він на‑
звався, як куртка така... [Бушлат?] Да. Тверді такі. Ми
ще як в школу ходили, ми всі дівчата в одному класі
були – в таких пальтах, сіренькі воротнічки. Ми не‑
багато одягалися. Усі були одинакові, не були багачі.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Кожух. Були
обов’язково кожухи для всіх: і для чоловіків, і [для]
жінок. [Чим відрізнялися жіночі й чоловічі кожухи?]
Там були більш красиво оздоблені жіночі. Були всякі:
і довгі були, і коротенькі. [Однаково називалися?] Ко‑
жухи. [З комірцями були?] Були і такі, і такі – з ворот‑
ніками і без. [Чи були в селі майстри, які шили кожу‑
хи?] Ні, у нас в селі майстрів таких не було. [Де брали
кожухи?] Десь у сусідніх селах. Я не знаю, я була ма‑
лою. Пальто. Були суконні такі, як пальто, такі довгі,
з рукавами. З сукна пошиті, такі довгі. Це вже наверх
на одежу [вдягали]. Пальто – я не пам’ятаю, щоб паль‑
то шили. Купували пальта. [Ці суконні пальта прикра‑
шали?] Було якось так красиво для чоловіків і жінок
вирізано орнаментом або було вишито і пришито на
верх. Я була у восьмому класі, пам’ятаю, і олімпіада в
районі, зайняла перше місце в районній, і треба їхати
в область, а одягнутися так, щоб щось, немає. А мама
мені пальто [дала]. Отут спереду нашила зверху, щоб
було більш-менш пристойно. І в тому пальто поїхала
на олімпіаду в Луцьк.
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люди купували і собі в’язали. [Узимку носили] в хаті.
І тут я дивлюся, у нас тут болгарські села є, Главані –
то там навіть зараз старі жінки приїжджають на ба‑
зар, і в калошах, і в носках шерстяних. Наші тут вже в
селі так не ходять, наші дома ходять, а вони на базар
ходять, ці жінки-болгарки. Туфлі. Я помню, мама ку‑
пила туфлі, то вони вже надоїли, вони шкіряні, не че‑
хословацькі, прості, наші, совєтскі. Така була обув, що
вже надоїсть, розмір маленький, а ще крепкі.

ІМ

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді
[60‑ті роки ХХ ст.] [Яке у Вас було весільне вбрання?]
Було таке коротке плаття у мене. У [19]66‑му році
було весілля. Тканина – як жате таке було, така мода
була. [Фата теж коротка?] Теж коротка. [А віночок
який був?] Маленький. А фотографів не було тоді, як
зараз. Були дощі, то [моє весілля] не фотографували.
Записали В. Іванчишен та В. Юрченко 31 серпня 2018 р.
у с. Мирнопілля Арцизького р‑ну Одеської обл.
від Вознюк Марії Петрівни, 1951 р. н.,
родом із с. Стобихва Камінь-Каширського р‑ну
Волинської обл.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [60‑ті роки ХХ ст.] Виготовлення тканини. Я бачила, як льон з початку, з вироще‑
ного до того [полотна], як ткали. У нас [у с. Стобихва]
колгосп вже був, і наділяли ділянки. Всі ми повинні
були його виривати, вручну ми ще тоді його рвали,
цей льон. Коли він був ще трошки зелененький, то
було легко виривати, а коли він почав сухішати, то усі
руки поранені. Ми їх брали у снопи, потім їх чогось
до річки несли і біля річки так складували, вони там
вимокали. [Який завбільшки був той сніп?] Невели‑
кі такі снопи робили. Потім приносили додому, у нас
була така дерев’яна конструкція – дерев’яні планки,
а тут така ручка. Ми ставили туди і так збивали, цей
льон перетворювався на волокна. Ці волокна, потім я
не знаю, як їх, що з ними робили. А потім мама сиді‑
ла по вечорах прядкою пряла. Так красиво пряла. І ще

ВЗУТТЯ [60–70‑ті роки ХХ ст.] Постоли. Ходили в лаптях – «постоли» називали. З лози, прямо з лози роби‑
ли, а тут так вірьовками зав’язували. Я пам’ятаю, як я
була студенткою, тітка каже: «Поїдемо сіно збирати,
обувай постоли!». А я: «Як це я постоли обую, я вже
студентка, що я в постолах буду ходити?!». Я кажу:
«Ні, я обую резинові сапоги!». Ми пішли, там річка,
а там такі купки, стаєш, а там вода хлюпає. Я раз ста‑
ла – повний сапог води. А я йду, у мене повні [чоботи]
води, не можу йти в тих сапогах. Кажу: «Дайте мені
постоли». А вони дають. А так зручно – тут онучі,
тут так зручно, нічого не тисне, тут вода собі витікає,
йдеш собі. [Шнурки до них з чого були зроблені?] Я не
пам’ятаю. Вже останні, коли я була студенткою, то
були вже куплені. Валянки. А зимою – то вже біль‑
ше такі валянки, такі шиті валянки були з калошами.
Були биті валянки – ми так в школу ходили. [А вліт‑
ку?] Босяком. [Черевички, чоботи носили?] Були, то
пізніше. Бурки. [Чи взували бурки?] Такі прошиті все‑
редині, чи вовна, чи шо, отут тканина. Чоботи. Коли
я в школу ходила, то у нас були кирзові сапоги, коли
брудно. В нас зимою чоловіки, навіть влітку, не знаю
чого, ходили в кирзових чоботах. Треба щось зроби‑
ти – ходили в кирзових сапогах. Були такі красиві [чо‑
боти] – з такої натуральної шкіри. То це їх на свято
[взували], не всі їх мали. Панчохи. [Коли з’явилися
панчохи, колготи?] Я ще була в сьомому чи восьмому
класі, мама мені купила капронові чулки. Колгот тоді
ще не було, тільки чулки. Спеціальний був пояс, і там
можна було [ті панчохи причепити], а як не було по‑
яса, то просто резинки. Як мама мені купила, я пішла
до подружки, я їх забруднила, я їх попрала. Вони були
тоненькі, тілесного кольору. Щось ми більше [у с. Сто‑
бихва] ходили в брюках, хоча і юбка була. А тут
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[у с. Мирнопілля] носили не брюк[и], а як гамаші,
ретузи. Зимою весь час ходили так. В [19]70‑х роках
вже ходили в капронках. Не одівали довгі панталони.
Шкарпетки. Мама у нас весь час в’язала [шкарпетки],
і тут, і там. Всякі: і для дому, і в колоші вдягали.

с. Кармалюківка
Записали О. Ратушняк та С. Кравченко 26 липня 2008 р.
у с. Кармалюківка Балтського р‑ну Одеської обл.
від Гончарук Любові Михайлівни, 1942 р. н.,
Никитюк Тетяни Романівни, 1943 р. н.,
родом із с. Кринички Балтського р‑ну,
та Рудик Ніни
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Сорочки
вишивали з мережками, стойкою воротнік, на ґудзик
застібалось або зв’язувалось тасьмою. Клинці під ру‑
ками вставляли, коли вузька матерія, а так не встав‑
ляли. Колись носили чоловіки червоні пояси поверх
штанів, не сорочки. Двічі обперізувались, щоб збоку
звисали китиці.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді.
[60‑ті роки ХХ ст.] Їй [нареченій] пошили такий костюмчик із купленого сатіну голубенького, пошили
спідничку і таку блузочку, і була вона у віночку. А вінок
роблений із воску. Була в нас така жінка, яка цим за‑
ймалася. [...] У плаття біле довге [одягали молоду].
Під сподом спідниця колись була, така з кружевом,
вигаптувана. І вінок дуже гарний. [Парафіновий ві‑
нок?] Так як букети, красівий вінок. І вінок, і фата.
Всьо так, як і повинно бути. Рукавиців цих не було.
Плаття довге, фонариком. [...] Свадьба була вмісці. І її
мама, нівєстина мама, уже посліднє весілля, і в нас
посліднє весілля, якось так. Так як посліднє, треба
убраться в вінок, такий обичай, а потом уже музика
грає, бачу, Вадік знайшов здоровецькі кирзові чоботи
і взув свою тьощу: «Чоботи, чоботи ви мої...» – так спі‑
вали. І гуляють з тою мамою вже нівєстиною, гуляють,
з тьощою вже...
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [50–70‑ті роки ХХ ст.] Я жила
на Волині. Приїхала з Волинської області, Камінь-Ко‑
ширського району, с. Стобихва. Я сюди приїхала, коли
закінчила інститут педагогічний у Луцьку. Приїхала у
1972 році. А там в основному [жінки] носили: спідничка (з лєнточками прошита і в складочки складена), така
жилетка вишита обов’язково і вишита блузка, і під низ
теж сорочка довга. В основному такий наряд. Носили
прикраси – були буси червоні. Буси носили усі жінки.
[Одну низку?] По-всякому: і в один, і в декілька, і бага‑
то рядків. [Це були камінчики прозорі чи з пластмаси?]
Всякі: і прозорі, і натуральні. В мами були натуральні.
Це в [19]50‑х роках, одразу після війни. Жінки [у с. Сто‑
бихва] носили платки, в основному польські. Казали:
«Я вашу совєтську [хустку] не хочу, дайте мені поль‑
ську». [Чим вони відрізнялися?] Якість краща була, це
куповані були. [Чоловіки носили] з каракуля шапки,
а всередині були прошиті. [Які зачіски робили жінки?]
Більшість робили – отут збирали отакі, як гульочки,
не закручували (то старі робили), а так, ззаду робили.
Дівчатка – косічки туди-сюди і переплетені. Пам’ятаю,
мала йти в перший клас, мені мама пошила полотня‑
ні сорочки. Спочатку такі сірі, грубі, потом, як їх сті‑
рали золою в річці, вони ставали м’якенькі-м’якенькі,
біленькі-біленькі. І вишивали їх. Чоловіки теж ходили
у вишиванках, майже всі ходили. Мама нам шила все.
Мама у мене така майстриня, вона і в’яже, і шиє. [Що
вона шила?] Все і верхній одяг. На кожну Паску по‑
винна була бути обновка дітям. То плаття пошиє...
Одного разу пошила таку мені блузочку і сарафан чор‑
ненький з чорного штапелю. І ми гуляли з дівчатами,
і через огорожу я лізла, і той сарафан порвала. І бою‑
ся додому йти. Пам’ятаю, вже всі на всеношну йдуть,
а мама ще дошиває. Нас четверо було, треба було ж все
зробити, а ще ж треба було приготовить на Паску. При‑
хожу, а мама каже: «Не переживай, бачиш, один клин
порвала. Я тобі його, один клин, заміню на інший».
А у мами моєї був дуже красивий одяг. Ми святкували
п’ятдесятиріччя Радянського Союзу, я перший рік пра‑
цювала в школі, і кожен клас представляв якусь респу‑
бліку. І наш клас представляв Україну. І я цей костюм
свій принесла в школу, і до цього часу з цим костюмом
[виступала]. Потім я передала цей костюм, і так він за‑
губився. Потім моя мама побачила в циганів – продава‑
ли юбку на базарі. І мама її впізнала, бо там якось було
підбито, і мама знала, як там все. Побачила цю юбку
в циганки. Вона сказала, що дали мені з Мирнопілля
одні люди. Хотілося, щоб [ті наряди] збереглися. Моя
бабуся, це мамина тьотя, приїхала з нами сюди [на Оде‑
щину], то вона цей свій наряд зберегла і сказала: «Мене
поховати повинні тільки у цьому». І ми її так і поховали
у тому наряді. [Чи відрізнялося вбрання багатих і бід‑
них, коли Ви приїхали на Одещину?] В основному були
рівні, були там одиниці [заможніших], однаково одя‑
галися. Все було: і спідниця, і плаття. У [19]70‑х роках
модним був кольоровий кримплін. Я у [19]77‑му році
випускала клас, то сестра вчилася, я собі мала кримп‑
ленове рожеве плаття. [Воно однотонне було?] Було
всяке: і однотонне, і блакитне, і рожеве.

Балтський район

с. Мошняги
Записала О. Бабенко 26 липня 2008 р.
у с. Мошняги Балтського р‑ну Одеської обл.
від Спину Анни Григорівни, 1937 р. н.,
та Лановлюк Наталії Петрівни, 1933 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [50–
60‑ті роки ХХ ст.] Сіяли коноплю, робили з неї пряді‑
во. Такі були бательні, і товкли його, і ше шось роби‑
ли. Та й такі кужелі були – такі патики, навинуть його
та й прадуть. Ше й в [19]60-ті года прали. Робили на
верстатах.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [50‑ті роки ХХ ст.] Та й шили
рубашки, спідниці, кохти. Самі шили. [Чи вишивали
сорочки?] Та ні, в нас не вишивали. [Що ще вдягали,
крім сорочки?] А нічого не вдягали. Сорочку та й усе.
Сорочка така груба була – як удінеш, а воно так по тілі
кусає. Так і ходили.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді
[50‑ті роки ХХ ст.] Фата була, вінок... У мене було з бі‑
лого шовку. Такий матір’ял після війни був – штапель
білий. Таке плаття швачка пошиє тобі. Хто в чому
міг, в тому і віддавався. Туфлі взували. А так босі хо‑
дили. І на свадьбу босі йшли. А хустками зав’яжуться
та йдуть в таку жару. [...] Женіх брав хлопців за друж‑
бів. А нєвєста брала собі дружок. П’ять дружбів і п’ять
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дружок. Купляли такі букети, чіпляли хлопцям букет
і лєнту. А ввечері скупляється дружба від тієї дружки,
яка йому чіпляла. Кажуть, щоб хлопці вернули гроші
за той букет і лєнту.

с. Перейма
Записали О. Васянович, В. Левицький та Т. Величко
26 липня 2008 р. у с. Перейма
Балтського р‑ну Одеської обл.
від Голембієвської Анастасії Андріївни, 1962 р. н.,
Буряк Галини Петрівни, 1964 р. н.,
Голуб Зінаїди Олександрівни, 1947 р. н.,
Олинчук Марії Михайлівни, 1942 р. н.,
Тарасової Валентини Василівни, 1961 р. н.,
Колодко Олени Григорівни, 1936 р. н.,
Кондратюка Василя Федотовича, 1934 р. н.,
Кондратюк Олени Микитівни, 1938 р. н.,
та Зінаїди Федорівни, 1944 р. н.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ ст.] Наречена розплетена, фати нема,
коси розпущені, і йде до жениха просити на весілля.
В віночку і [з] лєнтами. А фату вже у неділю одівають.
[На вінчання] коси закладають, фату одівають. [...]
Приходе молода і пов’язує свекруху хусткою: «Дарую
вам, мамо, хустину, шоб ви мене мали за свою дитину.
Дарую вам, тату, сорочку, шоб ви мене мали за свою
дочку». [...] Як молода приходить до молодого, мама
з татом молодого благословлять молодих хлібом-сіл‑
лю, тоді свекруха підходить до молодої, молода дає
мамі платочок, свекруха бере її за платочок і вводить
до хати. Обнімає, буває, накидає хустку на неї, мама
дарує їй шо-небудь. Я знаю, шо мені хустку накинула,
обійняла і ввела до хати. Оці великі тернові хустки з
квітками, а то є кожухом обкидають зимою, як уводить
до хати. [...] Сідають молоді на кожух, мама наливає
чуточки там чого, подає невістці. [...] Нанашки покри‑
вають молоду. Нанашки – чоловік і жінка одружені...
Нанашки знімають вінок і кладуть на хліб. Нєвєста сі‑
дає, а вони стають і хусткою махають. Нанашка хустку
пов’язує. Нєвєста скидає з голови, а за третім разом
погоджується. Одяг у поховальному обряді. Моя баба,
як умерла, то зробила собі на смерть таку сорочку,
то ми її так і убрали. Вона умерла у вісімдесят шість
[років]. [...] Зав’язали хусткою. Спочатку так в’яжуть
хусткою, шо роги на потилиці, а друга хустка – під бо‑
роду. Так було, як очіпок. Усіх бабів так в’язали. Зараз
уже нема такого. Казали, гарно так хоронили – гарно
зав’язали. Всі так робили. Всіх так в’язали, бо гарно.

війни?] І гребінне [вбрання] було, і взутися не було в
шо. Отако ходили і босі. А в кого сім’я більша, то взув‑
ся, потім прийшов, то другий узувся і пішов. Я ж кажу,
трудно було. Всьо полатане було. Мама постірала, ви‑
сохло, і назад наділа. [Тут були кравчині чи модістки?]
Да, модістки були. Вже я була в шестому чи в сідьмому
класі, ті й мама пошила, понесла, і вже там пошили то
таке плаття. Матерію купляли і несли до модістки,
і вона вже його шила. Старші люди вже були – то вони
й знали, як покроїти, як пошити. Модістки тоді були,
вже шили. Я виходила заміж, і мама набрала штапель
білий, білий штапель був, і ото в мене плаття таке
було, считати, вінчальне. [Довге?] Не довге, а таке –
нижче колін. Оце таке було плаття. А інакше ніяко‑
го не було матєріалу, тільки той штапель білий, це у
[19]59 році. [Вона по той штапель десь далеко їздила?]
Ні, тут город Балта, туди ходила, тут вже був. Не їзди‑
ла нікуди далеко, бо це треба їхати, треба мати гроші.
[Чи були з верхнього одягу якісь курточки, свитки?]
Не були курточки! Куфайка! Ото куфайка була, а то
полусуконки шили жиди на заказ. І в мене була полу‑
суконна куфайка. Не було курточки. [«Полусукон‑
на» – це як?] А це така вона, як байкова, такий якийсь
матєріал. Такі вийшли [тоді] платки-клєточки. [Ко‑
лись не ходили без хусток?] Всі зав’язані були. Можна
було і розв’язаній ходити. Ну якось, в церкву, казали
люди, не нада йти розв’язаній. До кирниці, як ти вже
молодиця, не нада йти розв’язаній. Раньше так люди
говорили. [Чи люди міняли хліб на одяг або на щось
інше?] Мама наша не міняла, а люди міняли. Мамин
брат жив в Врадівці, а большинство їздили в Врадів‑
ку, а він там жив, і в нього не було дітей, то він мамі
помагав. А шо ж міняти – як там один халат [вихо‑
див], та й на всіх. [У чому раніше прали одяг?] В ко‑
риті. [Чим прасували?] А рубель такий – викачали ті й
всьо. Я вже коли віддалася, то тоді купили утюг. На ті
гроші було п’ять рублів і двінадцять рублів. [Що було
із взуття?] Валянок, галош і кирзовий сапог. Ото все й
взуття, яке було. А літом босі! Не було такого поняття,
шоб літом взуватися.

с. Перельоти
Записала О. Воробєй 8 травня 2015 р.
у с. Перельоти Балтського р‑ну Одеської обл.
від Голубенко Марії Тимофіївни, 1940 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [40–60‑і роки ХХ ст.] Мій бать‑
ко як прийшов [з війни], мені вже було п’ять років.
Я вже помню, шо батько прийшов тако на паличці,
зайшов в хату, а я побачила, шо чужий дядько і вті‑
кла, і заховалася. Таке на городі кабачиння було, я за‑
ховалася туди, шукають мене. Сестра ж старша була
з [19]33 года, вона мене привела. А батько мене взяв,
косиночка така абрикосова, і він мене зав’язав. То це я
помню, а больше нічого. [Який одяг Ви носили після

с. Саражинка
Записала О. Воробєй 7 травня 2015 р.
у с. Саражинка Балтського р‑ну Одеської обл.
від Карлик Марії Василівни, 1939 р. н.,
та Бондар Марії Єфимівни, 1950 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Се‑
редина ХХ ст.] Полотно тоді було з верстата. Я й сама
тоді на верстаті трохи робила. Он дорожки, такі як от
в мене й дотепер є. То вже з тряпок ми робили, такі
тряпки різали і на верстаті робили. І сидиш-но, цим
човником кидаєш. Мама моя робила, а тоді вже мама
не могла, ті й вже я робила. [Кожна господиня на вер‑
статі робила?] Не кожна робила. Просто давали осно‑
ву, ті й робили люди за гроші. Я – то ніколи ні до кого
не носила. Ну, до мами мої – то носили. Тоді люди ж не
всі вміли, і не всі мали верстати. Там же ж і снувалки,
шо снували, і таке всьо. Мама наробить того полотна,
а я йду собі, там річка в нас. А я тоді то полотно в ко‑
понці намочую, на лугі настелаю, на сонці воно висо‑
хло, я ж знов намочила – відбілювали це колись так,
білили. А тоді шили з них рубашки.

359

www.etnolog.org.ua

360

Одеська ОБЛАСТЬ

СОРОЧКА [Жіноча / дівоча]. [Середина ХХ ст.] [Ви ще
застали давні сорочки?] Я і сама колись в них ходила.
Тоді на верстаті їх робили. Свої бабці сорочку я від‑
дала в школу нашу, туда, в музей. Вони були такі довгі
аж, і так інтіресно сюда вишиті. Інтірєсне воно таке
старе було. [Сорочка довга була?] Аж до кісточок –
така довга. Я й сама ходила в тому. Гребінна сорочка.
[Уставку робили в сорочці?] Да. [Чи вишивали сороч‑
ки?] Вишивали то хрестиком. А я прямо в білій [со‑
рочці] ходила, прямо підпережусь сюди мотузочком.
Мама пошила мені руками сорочку, бо ж тоді не було
машинок так. З таким коротким рукавчиком, прямо
так вирізавши з такого полотна свого. І я так тішуся,
шо це така сорочка в мене нова. Як плаття і як сорочка
[вона була], це було всьо вмєсті таке.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у родильній обрядовості.
[ХХ – початок ХХІ ст.] [Чи готували одяг для дитинки,
яка мала народитися?] Нє, наперед нічого, казали, не
можна скуповувати. Родиться – то тоді [одяг купува‑
ли]. То батюшка казав, що не можна наперед скупо‑
вувати, бо це гріх. Ви не знаєте, чи воно буде жити,
а нашо ви наперед купляєте. Народиться, побачите,
яке воно буде, як шо, похристите – тоді купляйте й
одівайте. Одяг у весільному обряді. [Середина ХХ ст.]
Я виходила заміж, то вже було у мене плаття голубе,
крепдешинове. Вже було в магазинах всьо. [Довге було
чи недовге?] Довге. З таким рукавом длінним. [Чому
блакитне?] Тоді хто яке хтів чи хто яке міг достати, ку‑
пити. Був вінок у мене. [З барвінку був вінок?] Ні, бар‑
вінку не було. А такий восковий вінок, з воску такий
був. [Хто його робив?] Були тут жінки, вже повмира‑
ли, нема вже їх. То мені робили вінок. То я ходила [до
тої майстрині], приміряли. То вже лєнти були в тому
вінку. Атласні. Були вже лєнти, то я вже віддавалася з
лєнтами. Тоді вже засваталася, то вже ходила у вінку.
Там в когось вже була свадьба, а я вже в вінку ходю,
вже на чужу свадьбу. То я вже мала йти в вінку і в лєн‑
тах, бо я вже засватана.

Е

ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Середина ХХ ст.] Спідниця. Юбки
такі були широкі – «Тетянки». Спідниці красили в ду‑
бовій корі, і то воно таке корічневе робилося. І в бу‑
зині [фарбували]. Хто в чому міг. А спідниці, то вже
як появився в магазинах сітець, то вже шили. Бо спо‑
чатку то такий дефіцит був. Та й купляли, та шили.
Штани. Штани шили чоловікам. [Штани шили на
різинці?] Нє, так, на гудзіку, такі з ширінкою. Резинок
тоді й не знали, шо такі є.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [40–70‑і роки ХХ ст.] Намисто.
Колись дівчата в намистах ходили. Моя бабка мала
ше намисто коралі, але я вже не знаю, де воно поді‑
лося. [Коли з’явилася нижня білизна?] Ніхто не знав
даже! Вобше не було. А появилося вже тоді, як вже
востановилася совєтска власть [після війни]. Вже на‑
чали фабрики будувати, вже всьо робити, то вже тоді
появилися й це. [Cамі білизну не шили?] Нє, з гребін‑
ного не робили. Так і жили, так і тоді голод пережили,
[19]47‑й рік. [Чи були після війни такі жінки, які об‑
шивали все село?] Були жінки такі, що з молодших,
то шили всьо. Купляли машинки, хто мав за шо, за‑
житочні шо були. І то машинки були ручні, ножних
не було, а ручні тільки, шо рукою крутити. Ті й так
шили... [Ви щось шили на машинці?] Та для себе ті й
сусідам тако, подружкам. [Тільки постіль чи й одяг
шили?] Ні, одежу не шили. Я була на нормі, в мене
було п’ять гектарів буряка, я й не мала часу собі шити,
хоч і вміла.

Ф

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Середина ХХ ст.] Полька. Були польки.
Така одежа була. Шили вони тоже його, така широка,
а сюда так защібалася, з воротніком. Це полька дівча‑
ча була. Це не з полотна, це вже сатин чорний був. Та
й вже вони шили, вже з підкладкою, як тепер. Свита.
Свитки були. То свитки – то чоловікові. Просте таке,
не розкльошне.

ІМ

ВЗУТТЯ [50–70‑ті роки ХХ ст.] Шкарпетки. В’язаного
тоді не було, не робили тоді в’язане, в то время. Після
того, вже як я підросла, вже як пішла в школу, то тоді
вже начали в’язати носки. [...] Я в магазині шість ро‑
ків робила, в обувному. [Де був взуттєвий магазин?]
Тут! [Що там продавалося?] І колготки, і туфельки
всякі, і сапожки – з Котовська всьо везли. І галоші,
і всьо-всьо. І недороге було, таке, що і могли його ку‑
пити. [У Котовську фабрика була?] Ні, там база була.
[У яких роках це було?] Сємдєсят восьмий [1978], сєм‑
дєсят дев’ятий [1979], десь тако.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [Середина ХХ ст.] Зачіски. [Дівчата раніше заплітали одну косу?] То одну чи
дві – хто як хтів. Як то вже совєтська власть прийшла,
то вже люди по городах пішли, і дівчата вже і вчити‑
ся їхали – і коси втинали, і причьоски робили, і всьо
було. Хустка. [Заміжні молоді жінки] вже в хустках
ходили. «Покрита голова» називалася. [Чому так тре‑
ба було?] То самі знали, вже старий обичай був. Люди
старі то вже знали, шо це вже, як покритка, то нізя вже
ходити розв’язаній. Вже треба бути в платкові. [...]
[У Вас були хустини?] Да, у мене багато було хусток,
мені мама купила. Це мама мені всьо покупляла. [Ви її
носили, коли дівували?] Да. Сюда на голову це носила.
І в церкву ходила. Я була дівка багата, мама не жаліла
мені нічого. [Ви одна була в мами?] Да, ше в мене бра‑
тік був. То мама мала за шо мені купляти. [Де брали
хустки?] Привозили з Москви. Дорогі були. Оно оця
чорна [хустка], то це колись мій дєдушка загинув,
десь там в Чехословакії, то це звіти. Там одна жінка
присилала заграничні хустини. Шапка. А шапки тоже
шили, «крамське» казали тоді. З матерії таке, продава‑
лося уже. А зимові були, тіпа як ушанки, шапки.

Березівський район
с. Демидове
Записали Т. Агафонова, Г. Захарченко, Н. Недогода,
Н. Серебряннікова та Т. Прігаріна 21, 25 серпня 1996 р.
у с. Демидове Березівського р‑ну Одеської обл.
від Садової Поліни Мартинівни, 1916 р. н.,
та Жученко Марії, 1910 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[ХХ ст.] Незаміжню дівчину хоронили, як невесту –
одягали біле плаття, фату. [...] Незаміжній дівчині
одягали тільки вінок без фати. Пекли коровай, його
ніс на полотенці парубок з подругою. Коровай різали
на кладбищі і роздавали. Якщо вмирав хлопець – чі‑
пляли букет. Коровай несла його дівчина з хлопцем
якимось (другом нареченого). Дівчина могла одягти
кольцо на померлого хлопця. [...] Мужчин обмивають
і одівають мужчини, жінку – жінки. Тим, хто обмивав,
дають по полотенцу. [...] В труні покійного накрива‑
ють спочатку полотном, потім – занавеской.
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с. Златоустове
Записали Т. Агафонова, Г. Захарченко, І. Недогода,
О. Прігарін та Н. Серебряннікова в серпні 1996 р.
у с. Златоустове Березівського р‑ну Одеської обл.
від Чабанюк Надії Іванівни, 1920 р. н., родом з м. Рівного,
Надії, 1925 р. н., та Головченко Ганни Гаврилівни,
1912 р. н., родом із с. Софіївка Березівського р‑ну

Е

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[ХХ ст.] Зеркала закривають чорним платком. [...] Тим,
хто обмивав, давали гроші, матерію (хто що може).
[Покійницю] одягають в нову одежу обов’язково...
Одягають: жінка – сорочка, спідниця, кофту. Вдіва‑
ли гарненько, але не в чорне. Жінці – чорний платок
з бахромою. Чоловіку зимою в труну клали шапку,
а літом – картуз. Дівчину незаміжню хоронять невес‑
тою, а хлопцю чіпляють букет. На похоронах дівчини
чи хлопця обов’язково грала музика. Якщо у хлопця
померлого була дівчина, вона на похоронах чіпляла
йому букет... [Що робили з одягом померлої людини?]
Одежу померлої дитини віддавали якійсь другій дити‑
ні. Одежу дорослого могли роздати, могли далі носи‑
ти самі... Жінки чорну хустку [носили під час трауру].
Чоловіки нічого не носили такого, щоб означало тра‑
ур. Чорний платок носили до сорока днів.

лі, мені здається. Там у них єсть знайомі, які займа‑
ються цим, і вони там купили, мабуть. І потім я в них
купив. [Чи є в місті магазин, де можна б було купити
вишиванку?] Тут є, але машинні. [Ви хотіли з ручною
вишивкою?] Нє, я не хотів. Так вийшло, бо у мене була
перед цим вишиванка, но вона була вже старенька та
була не така гарна. Мабуть, вона була не ручна, я не
пам’ятаю. Як чоловік, я не дуже в цьому розбираюсь.
[Чи зараз люди більше носять вишиванки?] Так. [Що
це – мода, українізація?] І зараз на цій території є ка‑
тегорія людей, які не можуть забути Радянський союз.
У них погляди радянської людини. А є такі, що під‑
тримують Україну, українську владу, традиції україн‑
ські. То звичайно ці люди, якщо у них є бажання, то
вони купляють собі ці вишиванки. [Тобто люди так
виражають свій зв’язок з Україною?] Так. Не то, шо
просто модно, воно красиво. Одягнув – красиво. Ду‑
маю, що це [вдягають] люди, які підтримують Украї‑
ну як країну. Моя така думка. [Що для Вас символізує
вишита сорочка?] Це як підтримка культури народу
українського. Також це підтримка політики, якийсь
зв’язок це має і з політикою. Це як символ українсько‑
го народу, вишиванка все-таки. Я так думаю. [Хто Ви
за національністю?] Я українець. Народний ансамбль
української народної музики «Веселка», тобто ми, спі‑
ває тільки українські народні пісні. Здебільшого і ав‑
торські, і народні, але щоб обробки були цікаві, щоб
не заспівані були. Для нашого колективу український
одяг підбирають. У нашого колективу, на день міста,
на початку червня було йому, щас порахуєм, сорок
п’ять років. До цього ювілею хотіли пошити костюми,
але не встигли. А от буквально сьогодні вже пошили
нові костюми. Ми виступали в фортеці, виступали
різні колективи, не тільки «Веселка», були [з Києва] і з
Одеси, то ми вже виступали в нових костюмах, у цих
нових вишиванках.

Ф
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Записала М. Олійник 1 вересня 2018 р.
у м. Білгороді-Дністровському Одеської обл.
від Ісаєнка Сергія Михайловича, 1951 р. н.,
родом з м. Арциза Одеської обл.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Кінець 70‑х років ХХ ст. – по‑
чаток ХХІ ст.] [Ви вдягнені в українську вишиванку.]
Справа в тому, що я працюю в педагогічному училищі
тут в Белгороді. У нас сьогодні просто був концерт,
а я в училищі учасник ансамблю народної музики
«Веселка». І тому я одягнув цю рубашку, бо мені тре‑
ба було виступати. [Коли вона у Вас з’явилася?] Вона
з’явилася у мене теж в цьому колективі, уже, мабуть,
років п’ять-шість назад. [Це для Вас сценічний одяг
чи повсякденний?] Більша частина все-таки – сце‑
нічна. Але сьогодні у нас в училищі була лінійка, я на
лінійку теж її одягнув. А потім були виступи. Так що
я сьогодні цілий день в ній хожу. Сьогодні в фортеці
був виступ Національного академічного оркестру на‑
родних інструментів. Я не зовсім зрозумів, що це була
за акція, це було безкоштовно, так шо вхід на фортецю
був безкоштовний, за підтримки народного депутата
України, там назвали його прізвище, я не запам’ятав.
[Чи раніше часто одягали вишиті сорочки?] За‑
раз, звичайно, більше. Тоді, коли я почав тут жити
[1979 р.], може, я когось бачив. Ну я, як правило, тоді
і не звертав уваги. Не можу сказати. Знаю, що у нас
в училищі [вишиті сорочки] одягали викладачі. Якесь
свято, чи училищне, чи всеукраїнське, то одягали. По
місту, я якось, можливо, і не звертав уваги. [Ваша ви‑
шиванка з ручною вишивкою. Де Ви її купили?] Це
наші керівники, вони її десь заказують, аж в Тернопо‑

с. Зелене
Записали В. Іванчишен та В. Юрченко 30 серпня 2018 р.
у с. Зелене Білгород-Дністровського р‑ну Одеської обл.
від Турчин Любові, 1948 р. н.,
та Романенко Марії Леонтіївни, 1941 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [60‑ті роки ХХ ст.] [Чи виготов‑
ляли одяг вручну?] Колись були такі станки. Робили
нитки, а одяг – нє. В мене батько не робив. Ткали до‑
рожки, коври, пілки ці робили. Ми купляли нитки і
робили. Такий станок, крутили, тряпки рвали і ро‑
били рядни. Які хоч нитки були: і 10-й номер, і дру‑
гі. Одяг купляли. Як одівались – плаття. От цигани
ходили – [у них] плаття купували і надівали. Чолові‑
ки тоже штани одівали, шорти. Молодьож мінялась,
а ми носили так, як носим. Носили фартушки. Форма – купляли на базарі, в школу ходили. В штанах дів
чата не ходили. [Що одягали люди взимку?] В чому
хочеш, і в куфайках. Но не було цих кожухів. Тут не
було кому шить. [Який Ви мали одяг у дитинстві?]
Я вже знаю, жакет пошили – «твинчик» казали. Це
було отакого цвєта синього, а рукава – геть з друго‑
го. І така дівка, в клуб іду. Тканей не було, не хватало.
А нас сім душ, сім’я велика. І там уже шо-небудь но‑
сили, аби були всі вдіті. [Чи шили взуття?] Шив там
один дядько, Валі Фермачки батько, звуть Гриша. То з
шкір [взуття шив]. Вони ж, тамішка, чинили, здавали
ті-во [шкіри] із ягнят. І сапоги, і сапожки з тої шкурки.
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Постоли [були]: ягнята різали, потом давали чинить,
вичинювали ті кожки і з тих шили. І зав’язували аж до
коліна. У калошах ходили. Батько мій був чабан глав‑
ний, то калоші нам [надбав]. Малими були хлопці,
у мене два брати, він і нам понашивав. Ми так раділи,
шо вже узуті ходим. Нас сім чоловік, сім’я здорова. Шо
ж тоді було?! Тоді грошей не було. [Чи жінки носили
хустки?] Так нада, шоб голова була покрита. У церкву
ідеш – нада зав’язатись. [Як зав’язували хустку?] Як
хочеш, взяла, вив’язала сюда під бороду. А в церкву
всігда зав’язані йшли. Косинки шовкові були, в мене
була така голуба, рози.

с. Монаші
Записали В. Іванчишен та В. Юрченко 30 серпня 2018 р.
у с. Монаші Білгород-Дністровського р‑ну
Одеської обл.
від Лошовського Бориса, 1952 р. н.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Друга половина ХХ – поча‑
ток ХХІ ст.] Були довгі спідниці, були довгі плаття
[у старших жінок]. Здебільшого був темний одяг. Всі
здебільшого у фартушках були. Це прямо було чуть
не форма адєжди номер адін. З рюшечок, края ро‑
блені отако. Оте покоління [1950–1960‑х рр.] – всі в
фартухах були, я пам’ятаю. [Кишені були на фарту‑
хах?] Да. Я й сама роблю фартухи. Сама ш’ю. Звер‑
нулись до мене, кожному треба в хазяйстві – то я ото
роблю. І всі такі довольні. Сяду, построчу, занесу,
віддам. Шаровари [жіночі] були з байки синьої. [Як
спортивний костюм?] Тіпа. Резиночку пристроє, там
ризиночку. «Шаровари» говорили. Усі [жінки хуст‑
ками були] зав’язані. Чи назад зав’язані. Здебільшо‑
го так, то багато фотографій я збирала. То всі майже
отак от зав’язані – назад. В жінок були такі плюшеві
шубки, плюшеві чорні. Короткі були, полупальто як.
То були не велюрові, ну, плюшеві, тут воротнічок з
каракулю здебільшого. Чоловіки [вдягали] тоже кара‑
кульові полупальто, отак до половини, під бєдра – на‑
зивали «полушубками». І жінки оце носили. [19]50‑ті
роки – іше не було шкафів, сундуки були в хатах. Це
скрині. Там [одяг] складали. Румуни як були, то пере‑
йшло «сундук» говорити, румунська мова. Утюгів як
таких тоді не було. Постірають і [вивішають] до по‑
толка, було [натягнуто] з проволки, а там перемичка
дерев’яна. Чіпляється одяг до перемички, шоб він
не помнувся. Були кравчині в селі, які шили. В мене
мама не кравчиня була, а мабуть, обставини застав‑
ляли так, бо не хватало, шоб купить. Мене не взяли
перший рік у школу. Мама купила матерію коричневу
красіву мені, до сусідів приїхала родичка, швея сама,
то вона мені пошила плаття коричневе. Воно так від‑
різнялось. А от трусиків і не було. І ото мама сяде за
швейну машинку, була в неї, і пошиє двоє-троє тру‑
сів домашніх. Купляних я й не пам’ятаю. Отак, з чого
було, та шила, вирізала, пристрочила, ризиночка. От,
я і довольна бігала, що трусіки є на мені. А то бігала
так, і без трусів, в платячку, босяком. Я йшла в пер‑
ший клас вже в школьній формі коричневій, фарту‑
шок чорний. Бантів не було таких, лєнтів. Були атласні
якісь. Ті, хто був зажиточний, – то були банти капро‑
понові, білі. А в мене було. У мене марлі були. Я їх
то наріжу, заплету в коси, дві коси. [Чи були в школі
вечори, на які одягали сценічний український одяг?]
Да. Було. І танці були українські народні. Юпочки оці
вишиті, жілєточки гарні [одягали]. [Вбрання було
закуплене для всього колективу?] Ні, це вдома нахо‑
дили десь, чи передавалось від одного до другого. Чи
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [60‑ті роки ХХ ст.] [Який одяг
раніше носили чоловіки?] Були такі штани широкі,
мурскі були. Кірзяки кожані були, тоже їх шили. Мама
машинку мала, строчила. Плаття шила, все. Я пом
ню, машинка «Подолянка» була. Ше «Zinger» помню.
А ця «Zinger» – то та пробиває кожу, то нею і валянки
робили, і всьо. Бурки ці зшивали. Валянки – то само
собою, шерстю набиті були. А ті бурки – так само
брали з тих овець, вовна внутрі була. А це все з ма‑
теріала. Приспособлювались люди. Навіть були якісь
туфлі – не зношувались, то оставлялись. Це вже сей‑
час пішло, заработки пішли, то вже не носять, другі
поодівали. Зараз в дітей не одна ж пара, він поносив
там два-три года і все. А то меншому [віддають доно‑
шувати], в кожного по-разному. [Чи шили тут кожу‑
хи?] Канєшно. Кожухи єслі шили, то матеріал зверху
такий крепкий, хароший. Ізнутрі тоже, таке тіпа, як
ситець. І вовну наложували на низ. І потом вже шили
його. Шили машинкою, пришивали полоски. Душогрейочки тоже теплі такі шили. [Які завдовжки були
кожухи?] Були отакі длінні. Вітер як дує, шоб тепло
було. А зверху таке, як сукно було. [Кожухи були світ‑
лими чи темними?] Вовна була внутрі, за двома тканя‑
ми. А колір був – який попадався. Хто з шинелі робив
там. Тоді шинелі були, і з них шили. То, бувало, сєрий
матеріал продавали, їздили в Одесу.

чі – це як портянки. Так, бавовняне, щось стареньке,
шо ненужне – то на ноги йшло, ношене. Должні були
буть старенькі, байка така, байочка товстенька. Чоботи. Кирзові сапоги, ризинові [взували]. [У 1960‑х ро‑
ках?] Да. Туфлі. [Йшла в] четвертий клас – тоді десь
туфельки були, вже трошки на ноги ставали, колгосп
так крепшав. Боти. Боти на ногах були. Я отако за‑
стала. Ще був каблучок, то була така гарна вишукана
обув. Сушони. В сушонах ходила. [Що таке «сушо‑
ни»?] А з сукна було таке, тіпа ботінка, тільки з сук‑
на, і отако тепліше було. Куплялось це взуття. Так у
нас називали. Від слова «сухо» – на суху погоду. На
мороз, мокро – то промокали. Куплялись тако вони
в [19]60‑ті роки. Шкарпетки. Шкарпеточки одягали
дівчата молоденькі.

с. Петрівка

Записали М. Олійник та О. Дєдуш 30 серпня 2018 р.
у с. Петрівка Білгород-Дністровського р‑ну
Одеської обл.
від Кахчіє Тетяни Петрівни, 1954 р. н.
ВЗУТТЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Постоли. Ходили після
війни в постолах. В школах ходили в постолах, даже
дівчатка ходили. Бідно жили, дуже бідно. Оце злу‑
плять якесь телятко, вичинять ту шкуру і самі [посто‑
ли шиють]. В мене навіть батько сам робив постоли,
вирізав ті дирочки. І він [в них] ходив, я ще пам’ятаю,
особенно, на охоту, коли йшов у засідку зимою. Оті
постоли, теплі онучі обв’язав. [З якої шкіри шили
постоли?] Теляча в основном, так я пам’ятаю. Самі
шили. Люди все вміли робити. В постолах я не ходи‑
ла, не приходилось. Постоли ви побачите в [нашому
сільському] музеї. Онучі. [Із чого робили онучі?] Ону-
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Записали М. Олійник та О. Дєдуш 30 серпня 2018 р.
у с. Петрівка Білгород-Дністровського р‑ну
Одеської обл.
від Щербини Нелі Анатоліївни, 1963 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [60–80‑ті роки ХХ ст.] У нас
йдуть переселенці з Курської губернії. І в основному
передалась та одежа не українська, а [та, яку носили]
там, – оті юбки з лєнтою атласною. Для мене чисто
український одяг – плахта і вишиванка. Ше у них
були ці платки, чорні, білі. Считали, як постіране раз,
то вже зношене. Баба ходила в тій юбці в церкву. У неї
не було шкафа. Скриня була. Батько построїв їй окре‑
му кухню, і там обізатєльно є ті вєшалки, і на них на‑
кинуті платки, все святкове, і накрите, шоб не вигора‑
ло. [Чи носила бабуся очіпки?] Бабуся в мене носила,
Яринка. [Що ще з одягу було у Вашої бабусі?] Юбка,
спідниця, кофта у неї була, були з длінним рукавом і
коротким рукавом. На пуговичках, в талію. Пасочка
обізатєльно. [Фартушок був?] Фартух був тільки від‑
різний. У неї святкові фартухи були тільки відрізні –
з кружевом і з одним карманом обізатєльно. Білий
повинен буть, голубий. Це вона поміж люди в ньом.
[Який верхній одяг носили?] Шубки з каракульовим
воротніком, з сукна пошиті. Ні, то з плюшки були.
Мужські, жіночі «полушубки» говорили. Вони якось
по-осбенному називались. Сандалі [бабуся Яринка]
купляла. Чулки [були в неї] прості тільки, на ризин‑
ках, пантолони длінні. Ще в’язали носки з шерсті
овечої. Крьосний у мене помер у 1984 році, то він до
1984‑го ходив у постолах. Він був учасником войни,
і в нього поранені ноги були. І він не міг ходити. І він
собі збирав свинячу кожу. Тільки зі свинячої [шкіри]
робив сам собі постоли. І він ходив, наматував онучі і
портянки. Помню, шо він ходив до послєднєго.
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десь хтось був на Західній Україні, [надбав], де от так
більше ставляться до одягу [народного з пошаною].
Так ми не ходили в ньому. А іменно виступать в клубі
на сцені – виступали в цьому одязі українському на‑
ціональному. Було і зараз є. Віночки, лєнті оті [були].
Розлітаються, атласні, які хочеш, різного кольору. Це
було... Зараз і танці, а тепер вишиванки вже теперіш‑
ні, сучасні. В школу першого вересня вдягають [ви‑
шиванки] усі, і дехто з учителів, на День села. У нас
день села на початку вересня, але часто переносять
трошки дальше, ну, шо початок вересня – соняшник
косять, убирають, кукурудзу, уборочні роботи і вино‑
град у селі, люди зайняті. [Як з’явилася мода одягати
народний костюм на День села?] Якщо тільки україн‑
ська пісня, танець, то вже нада, шоб і одежа була така.
Якщо вишиванки – то так пішли, так би, оце в останні
роки. Раніше не було, щоб у вишиванках дорослі при‑
ходили. Щас і учні приходять, і дорослі одягають. [Це
у 2013–2014 роках?] Пізніше. Трошки пізніше пішло.
[У 2015 році?] Так, оце тако десь. [Сорочки купують
з ручною вишивкою чи машинною?] Не бачу ручної.
[Де можна купити вишиванку?] В Старокозачому,
в районному центрі є, в Одесі. Зараз кругом є ці ви‑
шиванки – хлопчикові, для дівчаток. Тут у нас немає
такого [майстра], щоб хтось робив, вишив. От зараз з
молодих, з покоління, цього нема зовсім – ні в’язать,
ні вишивать. Отам у школі, поки праця, труд – на тому
все й закінчується.
Записали М. Олійник та О. Дєдуш 30 серпня 2018 р.
у с. Петрівка Білгород-Дністровського р‑ну
Одеської обл.
від Бурдух Наталії Василівни, 1965 р. н.

ІМ

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [ХХ – початок ХХІ ст.] [Розка‑
жіть про одяг в експозиції Музею с. Петрівка?] Ось
цей жіночий костюм пошитий жителькою нашого
села за зразками одягу перших переселенців у наше
село з Курської губернії. Шалька була шерстяна, юбка
була для роботи. Є зелена спідниця, з коричневою лєнтою атласною. Ці всі старі речі були знайдені у людей
на горищах, шкафах. Очіпок – жінки закривали свої
коси, волосся має бути закрите у жінки. І расцвєтка
має бути цвітаста. Як дивишся фільми, [де присутні]
кубанскіє казаки, то бачиш наших перших поселен‑
ців. У нас є ткані сукні, юбочка тоже з того часу, вона
вже часом заношена. Тканий робочий фартух для ро‑
боти [зберігається в музеї]. [В експозиції шкарпетки
ручної роботи?] Да. Це ручна. Коли проводимо уроки
народознавства, вивчаємо ремесла українців, зокрема
нашої території. Діти питають, шо це таке. Хоча у всіх
вдома вівці. Знають, шо вівця, носочки шерстяні но‑
сять. У нас вишивки [на одязі майже] не було. У нас
Молдавія рядом, це можуть бути речі, перевезені жін‑
ками з других областей чи районів. То речі, які були
їм дорогі, тому ми не можем казати, що то наша ви‑
шивка. В мене є сукня вишита, в когось є сорочка ви‑
шита з вчителів, з діток. Це вже як бачення батьків.
Ми говоримо: «Одягайте сорочки». Піднімаємо націо
нально-патріотичне виховання. Проходить у школі
свято вишиванки, рушника. [Якою була Ваша перша
вишиванка?] Вишиванка, яку мені вишила мама для
виступу на Новий рік. У дитячому садочку я була
україночкою – це був мій костюм.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [По‑
чаток ХХІ ст.] [Як тут вдягається наречена, коли за‑
прошує на весілля?] Обично. Нєвєсті вдягається
фата і віночок, і в обичному платті. Це у нас холодна
пора, вже ми натягуєм куртки, тут юбка. Нєвєста від‑
різнялась тільки віночком і фатою. Я не помню, шоб
вишиті були весільні плаття.

Ізмаїльський район
с. Першотравневе
Записали Г. Захарченко та Ю. Руденко
15–16 липня 1996 р. у с. Першотравневе
Ізмаїльського р‑ну Одеської обл.
від Орлової Анастасії Аникіївни, 1933 р. н.,
Марусяк Тетяни Григорівни, 1934 р. н., родом з Молдови,
Донченко Лариси Федорівни, 1931 р. н.,
родом з Київської обл.,
Реймен Тетяни Іванівни, 1935 р. н.,
Єрьоменко Єлизавети Созонівни, 1928 р. н.,
та Олексієнко Ольги Іванівни, 1929 р. н.,
родом із Чернігівської обл.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[Друга половина ХХ ст.] Дівчину одівають в костюм
невєсти (плаття, фату), хлопця – в наряд жениха. [...]
[Що робили з одягом померлого?] Одяг померлого ви‑
кидають. Одяг спалюють чи закопують. Що-небудь з
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одягу віддають бідним, сусідам. Якщо помирала ди‑
тина в сім’ї, кому-небудь давали речі за свою дитину.
Одяг померлого зберігають, нікому не віддають. Одяг
дитини віддають кому-небудь з бідних. Траур соблю‑
дається год. Ходять в усьому чорному. Мужчини май‑
же не дотримуються, деякі сорок днів не бриються.
Якщо помирає жінка, чоловік не бриється сорок днів.
Молодьож – чорний бант, лєнту. Траур: для жінок – до
сорока днів чорний платок, чоловіки – лєнту чорну
зав’язують (по желанію). Дев’ять днів не бриються.

Кілійський район
с. Шевченкове

Е

Записали Г. Захарченко, І. Недогода, Н. Серебряннікова,
Т. Тхоржевська, О. Вишневська та І. Ніколіна
в 1998 р., 1999 р. у с. Шевченкове
Кілійського р‑ну Одеської обл.
від Чумаченка Петра Никифоровича, 1935 р. н.,
Чумаченко Євгенії Іванівни, 1935 р. н.,
Самотой Ганни Яківни, 1924 р. н.,
Дубової Людмили Василівни, 1952 р. н.,
Коваленко Ольги Никифорівни, 1933 р. н.,
та Ніколенко Наталії Миколаївни, 1931 р. н.

без кінця претираєш. І тоді воно робилося таке мня‑
геньке, но всьо равно на ньому лишилися на цих нит‑
ках такі дрібненькі [залишки] з прядива. А тоді брали
щітку і вичісували. Така здорова кругла щітка. І таке,
великі на ній стерці – і кидаєш, і вичісуєш. І вичісу‑
вали. То йшло в «кукли», прядиво таке довге, красіве.
Ці нитки звалися «кукли». Це з нього робили полот‑
но домотканне. Це на рубашки, хто був багатший, на
простині. На верстаті робилося, я й сама ще робила
на верстаті. Такі верстати спеціальні. У мене цей год
забрали. Стояв він для реліквії. І приїхали: «Продай‑
те верстата». Я кажу: «Нашо?». Кажуть: «У музей».
Я кажу: «Беріть даром». І ця прядка була, самопрядка.
Це було колесо таке і така педаль, отут крутиш, а отут
тримає тако нитку. І вона цією самопрядкою скручує,
і це йде на катушку. Це набацько легше було, як пряс‑
ти кужель, дуже тяжко, бо тримаєш тут, а тут верете‑
ном без кінця треба крутити, шоб ця нитка скручува‑
лась. З «куклів» довге таке лишалося, так лишалася ця
нитка, та вона була тоненька. А потом їх вибілювали у
попелі, у золу. Варили, кидали, шо зробили на верстаті
(воно звалося «полотно»). Кидали у таке з дерева ви‑
довбане [жлукто]. І туди цю золу, заливали гарячого
окропу, і це палят – штурпаки наклали чи чого. І зали‑
вали цю золу, і укривали добре. Вона сутки постоїть,
потом виймали. Це полотно потом вистіравали та й
ше раз клали, но вибілювалось, вже навчились. Було
біле. Уже тоді шили рубашки собі.

СОРОЧКА [Дівоча / жіноча]. [30–50‑ті роки ХХ ст.]
Шили рубашку, котора дівка годна була. Як моя ба‑
бушка каже, шо їх було чотири сестри. Одна варила
їсти, одна вишивала, друга мережила, а моя баба пасла
скотину, двєнадцять штук. Це вона кожний раз тор‑
бинку і пасла скотину, і її ні до чого не допускали. Це
вона вичищала від худоби, бо хлопця не було в їх, це
були дівки. Вона казала колись: «А шо, вони повиши‑
вали собі сорочки, так їх хлопці взяли, а я віддалася
за вдівця, в сусіда жінка вмерла. Я за вдівця віддала‑
ся, пішла на троє дітей. А їх хлопці взяли, бо в них
були сорочки вимережені – тут вишиті низом». Вже
тоді почали мережити, вже як я була. [На грудях були
вишиті і знизу.] Да. І рукави. Ше спідницю вдівали,
а сюди [зверху] сорочка ж була гола, ше ж кофтів не
було. Це сорочка була, рукави туто були вимережені,
вони мережилися так-так, так-так. [Зигзагом?] Да.
Витягалися ниточки з того полотна, та й получалося.
Красіво було. І це низом вони мережили, і сюди гру‑
ди. Було тако у моєї бабки: всі ці груди вимережині.
Вона вже потом, як віддалася, так тоже навчилась це
все робить. Не було ше хрестика тоді. Тоді вишивали
так це – зігзагом вишивали. Десь купували [кольорові
нитки] у Крутих, там базар, там вони купляли. Ви мені
вибачте, я скажу, жиди торгували. Жили жиди, і вони
торгували цими нитками, звідкісь привозили. І вони
їздили, туди возили продавати пшеницю, набирали
кукурудзу, бураки – всьо возили продавати. А звідти
уже купляли собі – і нитків купляли, і чугаїни купля‑
ли. [Сорочка була довга?] Довга. Широка. Вона пря‑
ма була. [Яке завширшки було полотно?] Метр двад‑
цять. Да, шіроке полотно. Рукав йшов прямий. Рукави
отаки були задовгі – нижче ліктя. Рукави сюди були.
І сорочки були такі, як вам сказать, багаті, не в при‑
тик, а такі шірокі. А сорочки були широкі і низові,
так шоб за четверть сорочки цієї вимирежено було.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[Друга половина ХХ ст.] Незаміжню дівчину та не
одруженого хлопця одягають, як жениха і невєсту,
печуть шишки на похорон, не калачі. На знак трауру
жінки носять до сорока днів чорний платок. Чолові‑
ки, лише близькі родичі, не брилися до сорока днів.
Якщо вмирала незаміжня дівчина, її ховали у вінку
та фаті. А на неодруженого молодого хлопця одяга‑
ли букет на піджак. [...] Готують на смерть покривала,
платки. Одежу, в які[й] померла людина, спалювали.
До хреста полотенце прив’язують, до нарів, на яких
несуть гроб, якщо померла жінка – простинь, а як чо‑
ловік – рубашки.

Кодимський район
с. Будеї

Записала М. Олійник 2 вересня 2018 р.
(під час подорожі потягом «Ізмаїл – Київ» )
від Яворської Анни Василівни, 1950 р. н.,
проживає в с. Будеї Кодимського р‑ну Одеської обл.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [50–
60‑ті роки ХХ ст.] В нас сіяли прядиво, тоді смикали
це прядиво, висмикували, в’язали у невеликі сніпки.
[Це льон?] Нє, коноплі. Носили до річки, його мочили,
туди в річку, земльою прикидали. Це у річку пряди‑
во, і скільки воно, тиждень стояло. «Куди Ви ідете?» –
«А піду подивитись, чи ще прядиво не замокло». Та й
піде подивить[ся] – та тверде ще. А воно тоді як уже
умокне, таке м’ягеньке робиться. Ніхто ні в кого не
крав, на дорозі скільки цих було. Вже як повитягали
сушити, ніхто не крав. Каждий мало своє це. Так по‑
том це прядиво брали додому, воно висохло там. Та й
брали били, як звалося, забула. Воно було таке – у де‑
реві зроблений рівчачок. І це кладеш, і цею патикою
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По низу. [Візерунок повторювався зверху й унизу со‑
рочки?] Мені здається, шо однаковий був, шо там, шо
там. [Які були кольори?] Чорний, червоний. Більше
було чорного і червоного. А потом уже почав синій,
зелений. Але це вже потом, це уже був [19]52‑й год,
тако [19]53‑й. Вже більше почали вишивати, а це
тако було.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ [30–50‑ті роки ХХ ст.] Спідниця. Спідниці які там були, як вони роблені на верстаті із цьо‑
го прядива, шо я вам казала. Таке, як мішковина. Як
потре по литках, так аж кров виходила – такі ті були
спідниці. Такий мотузочок був і з одної сторони, і з
другої, отако вони зав’язувались, спідниці. [Жінки
одягали] спідницю, «Тетянкою» пошитою, в збир‑
ки, як це теперь цигани носять. В мене сусідка каже:
«Боже, купили, поїхала мама на базар і купили Олі в
Крутих спідницю, а я сидю і так плачу». А вона й каже:
«Нічого, Оля піде сьогодні на гойдалку, а я вкраду,
піду завтра». Ще сама мала, лиш за ту спідницю, а брат
старший каже: «Ти куди?». Вибили мене добре, на піч
посадили, і так я виросла без спідниці, не купили мені
спідницю, Оліну віддали.

ВЗУТТЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Валянки. Ми ходили
босі. Валянки уже в піїсяті года [1950-ті рр.] були. Бо
я пішла в [19]57‑му у школу, в перший клас, та й шла
через річку, заломилася і намочила валянок. Та й боя‑
лася, шо мама мене буде бити. А я прийшла, шоб ніхто
не бив, та ті валянки в піч [вкинула]. Шо я понімала –
перший клас. Усунула ті валянки, а вони взяли та й
згоріли, там був жар. То вже так мене мамочка била,
я як згадаю. Я в школу на другий день і не пішла, бо не
мала в шо взутися. І вже якісь бабині капці дали мені,
да і ходила я, доки мама купила мені валяночки. Капчики. Красиві шили ці комнатні такі капчики. Тільки з
войлока грубого такого, як чугаїна робилася. З такого
войлока шилися капчики. Чоботи. А кирзові чоботи
хто мав. А вже хромові [чоботи] хто мав – то вже на
всьо село був хазяїн.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [60–70‑ті роки ХХ ст.] Ми піш‑
ли на танці, він [майбутній чоловік] пригласив. Ну, так
було, у клубі танці були всередині. А він прийшов, та‑
кий хлопець гарний. Я пішла, і ми танцували «Вальс»,
я босоножок загубила. Так мені було стидно, ми крути‑
мось, я ніяк не можу найти босоножок. Як же я піду в
одному, всі будуть дивитись. Я потім кажу: «Ви зна‑
єте шо, так мені стало трохи погано, давайте не будем
так крутитися». Я так ногою знайшла той босоножок,
один палець застромила, так я кончила з ним танцю‑
вати, сіла з тими босоножками, вдягнула. А він знов
приходить мене запрошує на танець. Я кажу: «Я не
піду». А він каже: «В цей раз босоножок не будеш гу‑
бити, бо “Польку” будем танцювати». А він побачив,
шо я загубила той босоножок. Я все потім як віддалася
за нього, то увечері як сядем, а він каже: «Я ж чую,
ти ніяк не можеш крутиться, а ногою кудись закида‑
єш». А я босоножка ніяк не можу найти. [В чому Ви
були вдягнені?] Платтячко було. Тоді були ситцеві
платтячка саме в моді, і «в Тетяночку» пошиті (сюди
отако в збирочки). І рукавчик фонаріком. Вже мали,
що вдягнути.
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ [50–70‑ті роки ХХ ст.] Кожух. [Який
верхній одяг носили чоловіки?] В них кожухи були,
і в жінок тоже. В багатих були кожухи такі білі зверху,
а зі споду – вовна чорна або біла. Красіві такі кожухи.
Тоже до нас сусідка приходила, я помню, баба Варва‑
ра – отак склала кожух [накинула, не застібаючись]
та й прийшла. Її чоловік був як председателем у селі,
старостою був. Вони жили багато. [Шили кожухи з
овечої шкіри?] З овечої шкури. Чинили і зшивали по‑
том. Самі чинили, були такі в селі люди, мастєра, шо
чинили. [Кожухи були розрізні по лінії талії?] Були і
розширені і були такі, як розлітайки у жінок. Вузьких
кожухів даже у чоловіків не було. Зразу не було, по‑
том уже почалися. Були вишиті [кожухи]. [Чоловічий
кожух могли вишити чи тільки жіночий?] Чоловічий
могли. Котора мала більше грошей – купляли нитки і
чоловікові вишивали. Чугаїна. А то була чугаїна. [Що
таке «чугаїна»?] Зроблене на верстаті, але зроблено із
шерсті, з вовни. З вовни зроблений матер’ял, овеча
вовна. Я тоже мала маленьку чугаїнку таку, ходила у
первий клас. [Матеріал на «чугаїну» самі робили чи
купували?] Хто мав звітки, то купляли, і шили самі
люди. Вони були, як розлітайки, ззаду, не в притик чу‑
гаїни. Конусом йшли. Внизу шірока чугаїнка. Коло нас
недалеко Молдавія, та й їздили, там село Круті нази‑
вається. Так там купляли готові ці чугаїни. З Молдавії
брали та й тут продавали вже готові чугаїни. [Якого
кольору вони були?] Не чорні, такі, як темно-корич‑
неві. Знаєте, такого темно-коричневого [кольору],
зрідка таке, як білувате, де вовна попалася. Отакі вони
були, як горошком. Були гудзики такі, тільки були такі
здороваті. У кого були петельки, а у кого й не були.
В багатих були і вишиті ці чугаїни. Я помню, шо дуже
гарні були. А в цих бідніших і не така чугаїна була, як
у тих – повні такі, теплі. В нас чугаїни були, не було
у нас нічого вшитого взаді. Самі чугаїни були кльо‑
шом. [Чи був комір?] Без ковніра були. Кругла, обрі‑
зана. По-моєму, нічим її не обшивали. Так, кругло, та
й усьо. Хто мав [до кожуха, «чугаїни»] красівий пояс.
Та ці крайки лиш на велике свято, до гойдалки [на Ве‑
ликдень] вдівали. А хто не мав – перевесло скрутили
з трави, підв’язав. І гарно було. І куфайки вже потом

підв’язувалися, холодно, не було з чого крайки зро‑
бити, то перевеслом підв’язалася та й пішла. А край‑
ки – це вже як ходили до гойдалки. Це бабка мені роз‑
казувала. Куфайка. Куфайка – це лиш по празникам
[одягали], це рідко хто мав її.

с. Загнітків
Записав О. Головко 28 вересня 2016 р.
у с. Загнітків Кодимського р‑ну Одеської обл.
від Лаговської Параски Олексіївни, 1927 р. н.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ [Жіночий]. [Середина ХХ – по‑
чаток ХХІ ст.] Шарафан. Ой, а шарафан. Та й шо ж,
я віддала, тут у нас ці в клубі, шо ідут співати, артіс‑
ти, та й я віддала її, я повід[д]авала, сусіди мої йшли
співати, туди йшли, та й шарафан віддала. От якби я
годна добути, та й показала би той шарафан, у мене
є цеї жінки, шо тут сиділа [раніше жила в цій хаті],
вона з [19]18 року. А у неї мама була нирідна, та й
тої мами шарафан ше. Ти шоб побачив, який матері‑
ял! І я ни дала, я давала їм, вони виступали в школі,
скрізь виступали. А я кажу: «Принесіть, нихай буде,
най собі він стоїт». Али типер я це пересушувала всьо,
а ця моя сусіда Люда каже: «Та й нашо він вам, віддай‑
те його Свєті, та й Свєта нехай шоб виступала». А я
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с. Шершенці

кажу: «Я вже віддала, повіддавала». Кофта в мене є,
шо оксаминт
такий.
́
ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Жіночий]. [Середина ХХ – початок
ХХІ ст.] А скуртейка
[вид демісезонного одягу з ове‑
́
чої шерсті] тоже там є. Це вдягаються. Я тобі скуртей‑
ку покажу, бо вкриваю у шопі банки порожні, шоб ни
запорошувалися, та й нею.

с. Івашків
Записав О. Головко 19 червня 2016 р.
у с. Івашків Кодимського р‑ну Одеської обл.
від Чепурняк Олени Григорівни, 1940 р. н.

СОРОЧКА [Жіноча]. [Середина ХХ ст.] Сорочки, по‑
мню, такі шили, мама ткала, в мами був верстат, вона
робила і рушники, і полотно, і шила сорочки, а вони
до тіла чесалися. Гребінні сорочки [були]. Тут станок
іначий, трошки з такого полотна, мягшого, а сюди
[підтичка] – з твердого [показує].
ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Жіночий]. [Середина ХХ ст.] Юпки
шили ми і красили бузиною, синя бузина, у нас є така.
Воно получаїться синє. І шили юпки даже з полотна
того гребінного, бо ж не було шо купувати. А в нас
було два хлопці і три дівчини [в сім’ї] – треба було хо‑
дити в чомусь.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ [Жіночий]. [Середина ХХ ст.] Тілогрейка. І тілогрєйки даже шили. [Тілогрійки були
без рукавів?] Отакі [показує на одягнуту на себе жи‑
летку]. Та й під низ клали – тепло, шо ж, тоді одежи
ни було так ходити... [Чи вишивали тілогрійки?] Ви‑
шивали, у мене була вишита: тако туто-го внизу ко‑
річньовим, туто вишивана, сюди [показує на низ жи‑
летки, пройми]. Хто вмів вишивати – та й вишивали.
В мене десь є, такий жилєт був вишитий красівий.
[Кажуть] «тілогрєйка».

Е

СОРОЧКА [50–60‑ті роки ХХ ст.] [Чи пам’ятаєте гре‑
бінний одяг?] В мене було ондо з діда, считати, з мого
тата, рубашка така була гребінна, і повикидала. [Чи
вишивали чоловічу сорочку?] Нє, в нас вже зараз
[вишивають]. Бачу, шо типер вертається мода. Типер
[усі] у вишиванках. Ми тоже ходили. Колись у мене
тоже була [вишиванка], і кофти були вишиті. В мами
сорочка довга [була]. Вишиті [сорочки]. [Де вишива‑
ли?] Тако туто-го [показує] манєжка.
[Підтичку теж
́
вишивали?] Да. Та й колись ж сітку плели, та й сітка
така, міленьку сітку пришивали до сорочки, та й шоб
видно було.

Записав О. Головко 29 вересня 2016 р.
у с. Шершенці Кодимського р‑ну Одеської обл.
від Дем’янової Раїси Кузьмівни, 1935 р. н.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Чоловічий]. [Середина ХХ ст.] Чугай.
Чугаї́ шили. «Чугай» кажуть. [Завдовжки як пальто?]
Трошки коротше, пальто довге, а то таке. [Чи виши‑
вали чугаї?] Нє, ни бачила, шоб вишиті були. [Якого
кольору були чугаї?] Всякі були. В основном чорні.
А в тата був тьомно-синій [чугай] чогось, а чим вони
красили його... Тьомно-синій такий. То недавно було.
Піджак шили і чугаї шили. Чугаї – це коли з вівці
кожу клали, а так казали «піджак», якшо просто лиш
шерсть, та тако вони були [трохи нижче пояса], паль‑
то довше, а це коротші були.

ІМ

Ф

ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Жіночий]. [50–60‑ті роки ХХ ст.]
Спідниця. Бачила вчора тут, на цім фестивалі [йдеть‑
ся про етнофестиваль «Кодима-фест»], давну моду
бачила. То були [учасниці] в тих спідницях широ‑
ких і, видно, попускали сітки ці. Давне, давне... Так і
мама покойна, це йдут на роботу, а спідниці широкі ж
були. Ой, ідут на роботу та й скидают спідницю, пере‑
вертают навиворіть. Та й ідут на роботу. А з роботи
прийшла – та й скинула, та й перебрала [вивернула
на іншу сторону], та й ідут до церкви. [Це щоб не за‑
маститися?] Да ну, замастити. Й ни було, типер – то
онзьо є шо вдітися, а тоді ж ни було. Та й це так, еко‑
номила так. [Чоловічий]. Штани. Дід ше був, то дід
ходив в тих штанах [гребінних], а мій тато не ходив,
такі [фабричні] штани [носив].

ВЗУТТЯ [50‑ті роки ХХ ст.] Постоли. [Яке раніше було
взуття?] А яке було взуття – босі ходили. Та й хто мав,
то ходив у постолах, а хто нє – то у школу ходила, та й,
як то казав, як є з кого взути, то піду в школу, а як нє,
то сидю дома. Більшу часть із шкури шили. Тримали
кози і всьо, та й цю [шкуру], якось її начиняли, чисти‑
ли її якось та робили постоли.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ ст.] В молодого должин бути чорний
костюм, біла рубашка, а нівєста должна бути в біло‑
му платті. Так само, [як зараз], лиш вінок, вінок ро‑
били ни такий, як зараз, тамо букєт поклали. В мене
є на фотографії, в тому вінкові я [сфотографована].
[Вінок робили з парафіну?] Да. [Чи була в селі жінка,
яка робила весільні вінки?] Була жіночка, да. [Ви її на‑
ймали, платили гроші?] Ну да, аякже ж. Вона робила,
а ми наймали. [Хто покривав молоду?] Нанашка, від
молодої должна бути сестра чи тітка, хто є з рідних,
та й вони обидві покривають. Вона [молода] кидає
вже ту хустину, як її це [покрили]... [Накидають хус‑
тину?] Ну да, за молодицьою її, фату забирає, а її за
молодицьою.

ГОЛОВНІ УБОРИ [Чоловічі]. [Середина ХХ ст.] Шапка.
Із шкірок [ягнят робили] шапки, воротніки. «Караку‑
льові», «каракульне» казали. Сєрі були і чорні були.
Повню, в нас були чорні, либонь. [Гострокутні, високі
шапки були?] Да. І шили шапки, шили воротніки.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ ст.] Біле плаття, фата, вінок, з воску
зробляний. [Хто робив вінок?] В нас тут була одна, шо
робила, тьотя Текля. Вона робила ті вінки, а йому – бу‑
кет з воску тоже, женіху. [Молоду покривали ввечері?]
Да. [Знімали вінок і пов’язували] платок. Снімала я
вінок і клала платок їй на голову, зав’язувала на голо‑
ві. Нанашка [покривала молоду]. Я ж сама вінчала, то
я снімала вінок, а потом платком вкрила їй голову. Він
[молодий] в костюмі, і букет йому робили, сюди-во
клали. [...] Віддала я нафраніцу,
́ била в мене така гар‑
на нафрані́ца. Готовили ми в школі Шевченківський
празник, і я дала одній на фартух, і вона мені не вер‑
нула, учениця. То така була красіва, вишита, скіки їй
год, і нитки яркі, такі красіві у цій нафраніці. [Ці «на‑
франіци» дарували нанашкам на весіллі?] Навєрно,
да. Жалко мені було її, бо дуже вона гарна. [Нанашка
на весілля мала одягати «нафраніцу»?] Я вже вінчала,
то вже нічого так, бо я й не надіялась, шо буду вінча‑
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ти. Али потом поїхала на свадьбу, а вона [та, хто мала
бути нанашкою] каже, шо [вагітна]. То я нічого не вді‑
вала. А так – вдіваються нанашки там.

Любашівський район
с. Троїцьке
Записав О. Головко 26 квітня 2018 р.
у с. Троїцьке Любашівського р‑ну Одеської обл.
від Рєзніченко Зінаїди Олександрівни, 1942 р. н.

ВЗУТТЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Чоботи. Були в нас са‑
пожники, шили і такі капчики, «балєточки» називали‑
ся, легенькі, і тухлі шили, і хромові сапоги шили. Це
ж як у кого хромовий сапог – то, Боже, яка багата жін‑
ка була! А в нас тут через дорогу це жив, він молодий
був, на сапожника вчився і шив. То нам, і сестрі його,
і мені, як пошили сапоги, ми як пішли на базар (а ба‑
зар нагорі там в нас був) – Боже, як заглядали [на] нас!
«А хто ж це тобі?» – «Ванька пошив!» «А хто шив?» –
«Ванька шив!» Всі до того Ваньки прибігали, шо як
кожу найшли, кожу несли на ті халяви, а там вже він
[підошву] з другого, грубшого шив, ґвоздями так під‑
бивав. Ґвоздики маленькі жилізні. А бувало, якимись і
дерев’яними шось він на носках і на підборах забивав,
а шо то за [цвяхи] – ми не інтєресувалися. То вже но‑
сиш – зносу не було тій обуві, шо він пошиє. Ни так, як
типер, – одклєїлося, не вспів одіти, а воно підошва од‑
пала. І всьо. [Взуття було] на каблучку, і то танкеточка,
нема такого каблука, як тепер, танкеточка була. Хто в
рівному [взутті без підборів], такі. Постоли. Постолів
я не помню, шоб такі вже при моїй пам’яті. А помню,
шо як десь колись молдувани (в нас отут недалеко ж
Молдавія), то молдувани в постолах приходили – шось
там зашнуроване таке, і кожа якась чи шо. Ідеш «шуршур», «шур-шур» по землі. Ми інтєрєсувалися, нам ін‑
тєрєсно було, шо воно шуршить під ногами. А так не
помню, шоб в нас в їх ходили. Ч
 еревики. А які ботінки
там старенькі, де вони візьмуть, то це так: ага, ти побіг
гратися, взув, прибіг – той побіг гратися, роззув. Так і
дівчатка. А в школу – то вже так: ці в маміних ботінках
і в сапогах ходили, і в валянках. Раньче валянки з калошами були – оце так наряжалися.

ІМ
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СОРОЧКА [Жіноча / чоловіча]. [Середина ХХ ст.] [Чи
пам’ятаєте з дитинства, як старі люди одягалися і чи
носили «гребінний» одяг?] Я такого вже не помню.
Помню, шо бабка колись у річкі мочила то прядіво,
шось вибивала його. То вони тоді ткали його і робили
дорожки із його, а одежі... А одежу я вже не помню
таку. [Чи були довгі вишиті сорочки?] Були вишиті со‑
рочки. Ше як іде така, год під триціть-сорок, жінка,
і виглядає з-під юпки та сорочка вишита, ше й кру‑
живо – то вже така хадзяйка була! Просто круживце
таке, а зверху вишите, вище того круживця. І тут на
рукавах [вишивка]... [Казали] «підтичка». «О, диви,
поблискала підтичкою!» [Так казали, коли поважна
жінка йшла?] Да-да, шо вже поважна людина з такою
підтичкою. [Самі робили мереживо для сорочок?] Нє,
там воно магазінне було, таке. А бувало, і таке широке,
на такій білій ткані, а бувало, шо й вибите. Там узори
разні. І тіко з рукавом таким [коротким], а хто – із до‑
вгим, і внизу пришивалася [мережка]. [Як шили жі‑
ночу сорочку?] Вона рімно шилася, якось так тіко тут
вирізали трохи рукав, причіпили, а то «Льольою» діло
було. В мене і ше даже зараз є мамина сорочка така,
в гардіропі є. [Який комір був у жіночих сорочках?]
Ни було, просто тако кругленьке отут, і всьо. Бувало,
зв’язувалося, бувало, так, вирізане, не було [зав’язок].
А в хлопців маніжка така була вмєсто воротніка –
тоже вишита сюди тако-го, буває на оцей [на погруд‑
ках], а буває лиш тако. [Чи на косину був комір?] Бу‑
вало, збоку на ґудзиках трох, бували такі в хлопців. Це
вже такі, давні. Це при моїй пам’яті – це вже такого не
було, лиш я бачила такого.

вже пришивали до тої верхньої ткані. На рукавах, бу‑
ває, шо нічого, а це лиш отут [вата], як у виді жілєт‑
ки. Плащ. Плащ – рідко в кого плащ такий з капішо‑
ном, такий грубий-грубий був, як дирмантінові ото
сапоги виходили, халяви отакі, отакі і ті плащі були.
«Плащ» – просто так і казали. А потом уже вийшли
такі сині, чорні плащі – воно однотонне, тіко звідси
синє, а звідси така клєточка. Оце вже тоді були. [Це
вже сучасніші?] Да. Кожух. Кожухи тоже шили. Оце
овечі або козячі шкури, якось там вони їх вичиняли,
сушили, і тоді шили вовною тою до тіла, а зверху по‑
кривали чим-небудь там – воротнік який вчеплять.
Тепер дубльонки пішли, тоді в моду, послє кожухів,
а то кожухи були.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Жіночий]. [50–60‑ті роки ХХ ст.]
Спідниця. Спідниця така на резинкі, в зборочку – «Те‑
тянкою» діло. Шо в старої, шо в молодої – однаково
було. То тоді вже вийшло чотирі клинці у спідниці,
шість клинів. [Чоловічий]. Штани. [Чи чоловіки
носили домоткані штани?] Нє, при моїй пам’яті – не
було. Даже я тоді, видно, і не ображчала вніманія на
це. Бо вже ж виходили і в магазінах, по п’ять рублів
прості штани були, то купляй, і не треба нічого... [Не
треба до річки ходити, те все мочити й білити?] Да-да.
[Які штани носили в холодну пору року?] Ватні шта‑
ни були. Я помню, в діда мого ватні штани були. Даже
бувало, шо й наверх нічого не надівав, так у їх і ходив.
Внизу там на застьожках, на канатиках зав’язувалися.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Полтісак. [Який
верхній одяг носили восени?] Раньче полтісак – таке,
куртка така довга, і не пальто, і не куртка, таке було.
[Називалося] «польтісак». Шили самі. Набирали
ткань, там вату ж таку робили, з вати, там тоненько
вату розтягували, пришивали її до якоїсь ткані, а тоді

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Зачіски. [Які зачіски робили дівчата?] А шо дівчата –
в одну косу, в дві косички заплетяні. Раньче не так
підстрижані, як оце тепер. Там як хто чолку зроби – та
то вже, кажуть, шо дівка сильно. А то – в дві косич‑
ки, в чітирі косички. [Зачіска з проділом була?] Да-да.
В мене коси грубі були, мама як заплете, як пусте ту
косу – то я тако [трохи назад] голову ту носила. А тоді
вже просю: «Вріж кусок та закрутюй мені тако». Та й
вже я замужом була, здорова коса, груба була – одрі‑
зала. Тоді внучка взяла та здала, де це принімають в
паріхмахерську. Вони до мене приїжали чуть ни каж‑
ний год: «Нема в вас такого волосся ше?». Кажу: «Нє,
нема, вже й це висохло і вилізло». Уплітали в косу, оце
ж хто одрізає, продає чи дарує, уплітають у косу – там
кінці якось вони чимось присоюзювали, шоб було три
полоски, і тоді в косу уплітають собі, гарну таку косу
робили. Помню, вчителька моя була по математиці,
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ки. То це тепер рукавчата озьдо такі, а то не було так.
Оце лиш побачуть голе тіло – Боже, обсуждають, шо і
така, і сяка! І всі – шоб довге було, шоб не було голого
тіла видно. Оце таке... Рідко коли хто напудриться...
Помню, старші дівки мене були, оце же ж казанок на
плиті ж варила – перевернуть казанок, намасять там
якимось жиром і тоді ж пальцьом (воно ж чорне) бро‑
ви наводять. Тєні не робили, а брови наводили. То це
я помню, шо було. Ми вже як були [дівчатами], то вже
були разні краски, разне всьо.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Друга
половина ХХ ст.] Наречений – у кустюмчик [одягався],
який там був, з чого, квітку таку чіпляли їму. А нарече‑
на – біле, дехто чуть голубове, чуть розовеньке плаття, однотонне, шоб було ярке, вінок робили самі з вос‑
ку, такий цвітами, сюди такі бриндельки висіли, фата
тут у два яруси була красіва. Тепер нема такої [моди],
раньче гарна була нівєста. Одяг у поховальному обряді. [Друга половина ХХ ст.] На похорон по-разному по‑
кійника вдівали, зав’язували, шоб і чулки були, і взут‑
тя було. [Як одягали старих бабусь?] В основному юпка
і там кофточка яка-небудь, і зверху така-яка блузочка
і платочок під бороду. А вже такі, то вдівалися рідні в
чорне, всьо в чорне або в темно-синє, чорні платки,
косинки. [Показували одягом траур?] Соболєзнуванія,
да, траурі такі були, траурне всьо.

Е

і тоже вплела цю косу, сама білява, і коси біляві, і та
коса така. Так ми на нею задивлялися, не так на нею,
а на ті коси! А типер шо, підстриглися, налисо постри‑
глися та й бігають. Бувало, й завивки робили вже за‑
міжні жінки – накрутювали коси. [Як це робили?] А в
паріхмахерській, були спеціально там. А буває, якшо
нема грошей, то на ватку якусь, на трапочку намотали
мокре волосся, зав’язали і лягли спати. Розв’язали –
воно вже кучеряве день-два. Шапка. Шапки тоже чо‑
ловічі шили – з вухами, такі, тут зав’язувалися, на ваті.
З вівці були воротніки і такі шапки, тіко якісь у виді
кубанки вони були, каракульові. Кубаночки бачила,
і такі, під шию шо загинаються, так підв’язувалися.
Косинка. Моя сестра двоюрідна робила на заводі в
Одесі. Ну, й поїхали туди, як з дому (і курку, і яїчок,
і хліба печеного, в общим, всьо везеш в подарок). «Ой,
шо ж я вам дам?» Дала мамі десіть метрів, така біла
ткань тонесенька, «бязь» називалася, шо вони вити‑
рали там машини, руки нею. І мама таке тоненьке кру‑
живо купила, і понашивала косинки мені і подружкам
моїм. І це йдеш, воно свєтле, не так притягує сонце,
і гарне, шо з круживом. Боже, роздирали! «Ми тобі не
знати, який платок дамо, дай нам кусочок цеї косинки!» А тоді вже ситцьові платки вийшли, такі вже ма‑
газінні, там намальовані разні квіти. Очіпок. [Чи ста‑
ріші жінки одягали очіпки?] На ніч, я помню, бабушка
якусь шапочку надівала таку тоненьку або, буває, таку
хустину біленьку тоненьку. Даже спати вона не ляга‑
ла з голою головою. [Після весілля] треба, шоб голо‑
ва покрита була. Хустка. [Заміжні жінки обов’язково
мають ходити в хустці?] Да. Боже спасі, шоб у церкву
хто пішов розв’язаний! А вив’язували старіх – коси‑
ночка з кружівом, шоб це тут на лобі зверху була тоді
хустина така. [Одягали косинку, а поверх хустку?] Да.

Ф

Миколаївський район

ІМ

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Намисто. А намиста в багатьох були: і довгі, і коро‑
тенькі такі. І даже така проволочка була, як оце, тіко
разноцвєтна – і різали її на маленькі такі довгенькі
[шматочки], насилювали на ниточку, і ото носили і
такі намиста. То коралі, то намисто, а то от зопа [від
зобу], такі жовті прозрачні. Воно дороге, то рідко в
кого воно було. Оце таке намисто то я помню: і кругле,
і довгеньке, разноцвєтне було.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Помню,
вже мені год чотирнаціть або п’ятнаціть було, десь
мама там три метра взяла штапеля в цвіточок, і сама
мама шила моя. І пошила мені «шестиклинку», плаття то – то мене тут по всьому Троїцькому розтяга‑
ли, дивилися, шо то таке і як пошито. [«Шестиклин‑
ка» –] це шість клинів. Зборочок не було, просто так
отут під талію, воно йде широкі клинці, а сюди вужче,
шоб під талію підігнати. [Такого плаття в селі ще не
бачили?] Да, то інтересно було. Обикновенна трико‑
тажна кофта або світерок такий. [Самі в’язали коф‑
ти?] Нє, у магазінах вже [купували] при моїй пам’яті.
А є – в’язали. І жілєтки, і кофти в’язали. Або такі вже,
більш старші за мене були, оце: юпка (чи шість клин‑
ців, чи читирі) і кофточка така (тут на ґудзиках, кар‑
мани і ззаді хлястік). Це такий наряд був! То в мами
двері не закривалися: «Поший нам! Хоть як юпку не
шиїш, хоть кофту таку поший з хлястіком!». Дівка це
була. Або плаття шоб «японкою», шоб оце туто тако
тіло голе було [на шиї та руках]. «Японка» на то плат‑
тя раньче казали. Тут воно тако косячком, в виді май‑

с. Андрієво-Іванівка

Записала Н. Петрова 8, 12 липня 2007 р.
у с. Андрієво-Іванівка Миколаївського р‑ну Одеської обл.
від Таранюк Надії Гаврилівни, 1954 р. н.,
Кравченко Галини Федорівни, 1944 р. н.,
та Криворученко Наталії Іванівни, 1965 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ ст.] На згоду дівчина перев’язувала
старостів рушниками, дівчина хлопцю давала хустку,
яку він викупляв, кладучи на тарілку гроші. Ця хуст‑
ка зберігалася у свекрухи. [...] Наречені за свої гроші
купували собі весільне вбрання. Могли розписувати‑
ся навіть без обручок. [...] Наречену одягали дружки,
вона сиділа на подушці або кожусі. [...] У 1972 році
плаття невести було прямим, шили з крінпліну, гі‑
пюру, папліну, робилася вишивка з бусинок. Молодій
на руку нічого не в’язали. Мати її застерігала нікому
не продавати фату і взуття після весілля, – вважалося
поганою прикметою. Плаття можна було продавати.
Обручальне кольце також не можна продавати або
віддавати. Фатою потім накривали колиску дитини
або коляску. Фату виготовляли з фатіну, могла мати
два або три яруси, була длінною. [...] Дарували за тре‑
тім столом. Всі подарунки мати зав’язувала в платок
і віддавала молодим. [...] Молода везла подарунки
батькам молодого, а він – її батькам. Матерям везли
матерію або хустку з торочками, а батькам – рубашки. Старостів в’язали двічі: батьки молодого і молодої.
Тут хустки купляли у людей, які приїздили із Захід‑
ної України. Коли батьки виряджають жениха за не‑
вестою, вони один раз перев’язують сватів і нанашків,
у невести їх перев’язують другий раз. Інших гостей
також перев’язували платками, але вже простішими.
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Кобеняк. З колекції КРНІКМ.
1930-ті рр.

Е

1, 2 – сорочки жіночі.
с. Курячі Лози
Кривоозерського р-ну.
Перша половина ХХ ст.

ІМ

Ф

Чоботи
рибацькі.
З колекції
КРНІКМ.
Перша
половина
ХХ ст.

1

Свита чоловіча. с. Курячі Лози
Кривоозерського р-ну.
Перша половина ХХ ст.

Одяг бойківських переселенців. смт Криве Озеро.
З колекції КРНІКМ.
Cвітлини О. Головка

2
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Сорочка дитяча. З колекції АІХМ.
Друга половина ХХ ст. Світлина О. Головка

Ф

Е

Краватка та маніжка
чоловічої сорочки.
З колекції МСУ.
Перша половина ХХ ст.
Світлини Л. Босої

ІМ
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Сорочка жіноча. с. Шершенці
Кодимського р-ну.
Початок ХХ ст.
Світлина О. Головка

1

2
1, 2 – сорочка жіноча
(Східне Поділля).
З колекції АІХМ.
Світлини О. Головка

Свита чоловіча. З колекції АІХМ.
Перша половина ХХ ст.
Світлина О. Головка
Чоботи жіночі. с. Мирнопілля
Арцизського р-ну.
Світлина В. Іванчишена
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Сорочки жіночі. З колекції МСУ. Перша
половина ХХ ст. Світлина Л. Босої

ІМ

Ф

Вбрання жіноче. З колекції МСУ.
Перша половина ХХ ст.
Світлини Л. Босої

Е

Вінок
весільний.
смт Ширяєве.
Кінець
1980-х рр.
З архіву
Н. Коробченко

Вбрання чоловіче.
З колекції МСУ.
Перша половина ХХ ст.
Світлина Л. Босої

Вбрання жіноче.
З колекції МСУ.
Перша
половина ХХ ст.
Світлина Л. Босої

с. Красне
Тарутинського р-ну.
З архіву
С. Липовецької
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Очіпок. с. Великі Сорочинці
Миргородського р-ну.
З колекції МРІКМ.
Світлина Н. Литвинчук

Сорочка чоловіча.
З колекції Л. Сморжа (НМЗУГ).
Світлина Н. Литвинчук

Сорочка чоловіча.
м. Котельва.
З колеції ККМ.
Світлина
Н. Литвинчук

Ф

Е

Вбрання жіноче. с. Деревки
Котелевського р-ну.
Світлина Н. Литвинчук

Вишивка на рукаві жіночої сорорчки.
с. Любка Котелевського р-ну.
Світлина Н. Литвинчук

ІМ
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2

1

Свита. м. Миргород.
Межа ХІХ–ХХ ст.
Світлина М. Олійник

3
Вбрання жіноче та чоловіче.
1 – Великобагачанський р-н;
2 – Зіньківський р-н; 3 – Лубенський р-н;
4 – Глобинський р-н. З колекції НМНАПУ.
Світлини М. Олійник

4
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Вбрання жіноче. З колекції НМНАПУ. З архіву Є. Гайової

Вбрання жіноче.
З колекції НМНАПУ. Світлини Є. Гайової
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Ф

Сорочка жіноча. с. Кисоричі
Рокитнівського р-ну.
З архіву Л. Пономар

Сорочка жіноча.
с. Кисоричі
Рокитнівського р-ну.
Світлина Л. Пономар

Е

Сорочка жіноча. с. Кисоричі
Рокитнівського р-ну.
Початок ХХ ст.
Світлина Л. Пономар

ІМ
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Сорочка жіноча.
Дубровицький р-н.
Друга половина ХХ ст.
Світлина Я. Куришко

Сорочка жіноча.
с. Кисоричі
Рокитнівського р-ну.
Світлина В. Скібінського

Фартух. Автор В. Роїк. 1982 р.
З архіву родини Роїків

Спідниця.
с. Звіздівка
Костопільського р-ну.
Світлина М. Беха

Серніга.
с. Городець
Володимирецького р-ну.
З колекції
НМНАПУ.
Світлина
В. Савича

www.etnolog.org.ua
Рівненська область

1
1,2 – вбрання
серпанкове
(реконструкція).
Дубровицький р-н.
Майстерня ручного
ткацтва «Легенди
Волині» ГО «Центр
дослідження і
відродження Волині

2
Вбрання молодої.
с. Познань
Рокитнівського р-ну.
Світлина Л. Пономар

ІМ

Ф

Е

Вбрання жіноче.
с. Берестя
Дубровицького р-ну.
Середина ХХ ст.
З архіву Я. Куришко

Вбрання жіноче.
с. Кисоричі
Рокитнівського р-ну.
Світлина В. Скібінського
Вбрання дівоче.
Зарічненський р-н.
З колекції НМНАПУ.
З архіву Л. Пономар

Вбрання жіноче. с. Мушні
Рокитнівського р-ну.
Межа ХІХ–ХХ ст.
Світлина Л. Пономар

375
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1

2

Ф

Е

1, 2 – керсетки. м. Охтирка. З колекції ОМКМ.
Світлини Н. Литвинчук

ІМ

376

Спідниця «кубова».
Охтирський р-н.
Початок ХХ ст.
З колекції І. Перевертнюка

Фрагменти вишивки.
м. Охтирка.
З колекції ОМКМ.
Світлина Н. Литвинчук

Вбрання жіноче.
м. Охтирка.
З колекції ОМКМ.
Світлина Н. Литвинчук

Юпка. м. Охтирка.
З колекції ОМКМ.
Світлина Н. Литвинчук

Туфлі жіночі.
м. Охтирка.
З колекції ОМКМ.
Світлина Н. Литвинчук

Постоли.
м. Тростянець.
З колекції ТРКМ.
Світлина Н. Литвинчук
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2
1, 2 – вбрання жіноче.
м. Суми.
З колекції СОКМ.
Світлини Н. Литвинчук

Ф

1

Е

Сумська Область

ІМ

Вбрання молодої. с. Ямне
Великописарівського р-ну.
Середина ХХ ст.
З архіву В. Гавриленко

Вбрання жіноче.
З колекції О. Скрипки
та Ю. Мельничука.
Світлина М. Олійник

Вбрання жіноче. м. Охтирка.
З колекції ОМКМ.
Світлина Н. Литвинчук

Вбрання жіноче.
м. Тростянець.
З колекції ТРКМ.
Світлина Н. Литвинчук

377
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Е

«Вівси» (весільний головний убір молодої). Борщівський р-н.
Початок ХХ ст. З архіву В. Щибрі

Ф

Маніжка чоловічої
сорочки.
м. Кременець.
З колекції КРКМ.
Світлина В. Щибрі
Кептар. м. Бережани.
З колекції БКМ.
Світлина В. Іванчишена

Вбрання жіноче.
Світлина М. Олійник

ІМ

378

Очіпок.
м. Кременець.
З колекції КРКМ.
Світлина В. Щибрі

Сорочка чоловіча
м. Кременець.
З колекції КРКМ.
Світлина В. Щибрі
Постоли.
м. Кременець.
З колекції КРКМ.
Світлина О. Головка

Сорочка.
с. Гермаківка
Борщівського р-ну.
Автор Н. Волівендер
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Вбрання чоловіче.
м. Кременець.
З колекції КРКМ.
Світлина О. Головка

ІМ

Вбрання жіноче.
Світлина М. Олійник

Ф

Е

Тернопільська Область

Вбрання жіноче.
м. Кременець.
З колекції КРКМ.
Світлина В. Щибрі

Вбрання жіноче
(реконструкція).
с. Дністрове
Борщівського р-ну.
Автор
Н. Волівендер
Вбрання жіноче
(реконструкція).
с. Більче-Золоте
Борщівського р-ну.
Автор Н. Волівендер

379
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1

Одяг сценічний
(з Чернігівщини). с. Костів
Валківського р-ну.
Світлина М. Олійник

Ф

Е

2

ІМ

380

Керсетка жіноча. З колекції І. Перевертнюка.
Початок ХХ ст.

3
1–4 – вишивки на рукавах
жіночих сорочок.
З колекції ВлКМ.
Світлини М. Олійник

4

Вбрання жіноче,
чоботи жіночі.
с. Знам’янка
Нововодо
лазького р-ну.
Світлини М. Олійник
Вишивка на рукаві
жіночої сорочки.
с. Стара Водолага
Нововодо
лазького р-ну.
Початок ХХ ст.
З архіву
М. Коротецького.
Світлина М. Олійник
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1

2

Вбрання жіноче.
с. Огульці
Валківського р-ну.
Світлина М. Олійник

ІМ

Ф

Вбрання жіноче.
с. Знам’янка
Нововодолазького р-ну.
Світлина М. Олійник

Е

Хрест (1) та дукач (2) жіночі.
З колекції І. Перевертнюка.
Межа ХІХ– ХХ ст.

Керсетка. З колекції
ВлКМ. Межа ХІХ–ХХ ст.
Світлина М. Олійник

Вбрання жіноче.
З колекції
НЛММ Г. С. Сковороди.
Світлина Л. Босої

Вбрання жіноче
(реконструкція
І. Перевертнюка).
Балаклійський р-н.
Початок ХХ ст. Проект
«ВИТОКИ» в рамках
Ukrainian Fashion Week
(Київ, 2015 р.)

381
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Ф

Вбрання жіноче.
смт Горностаївка.
З колекції ГМНТП.
З архіву Л. Босої

Е

Очіпок (привезений
з Полтавщини).
З колекції ХОКМ.
Кінець ХІХ ст.
Світлина
М. Аскурави
та І. Бережного

ІМ

382

Черевики жіночі.
З колекції ХОКМ.
Початок ХХ ст.
Світлина А. Андрєєва
та М. Афанасьєва

Намисто.
З колекції
ХОКМ.
Початок ХХ ст.
Світлина
М. Аскурави
та В. Цюзь

Вбрання жіноче. З колекції ХОКМ.
Початок ХХ ст.
Світлина М. Аскурави
та І. Бережного

Свита.
З колекції
ХОКМ. Межа
ХІХ–ХХ ст.
Світлина
М. Аскурави
та
І. Бережного

Сорочка чоловіча.
З колекції КхІМ.
Світлина Л. Босої
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Е

Херсонська область

ІМ

Вбрання
жіноче.
З колекції
ХОКМ.
Початок ХХ ст.
Світлина
М. Аскурави
та І. Бережного

Ф

Вбрання жіноче. З колекції ХОКМ. Початок ХХ ст.
Світлина М. Аскурави та І. Бережного

Вбрання жіноче та чоловіче.
с. Великі Копані Олешківського р-ну.
Світлина С. Сіренка

Вбрання
жіноче.
З колекції
ХОКМ.
Початок ХХ ст.
Світлина
М. Аскурави
та І. Бережного

Постоли.
с. Софіївка
Каховського р-ну.
З колекції ХОКМ.
Межа ХІХ–ХХ ст.

383
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Ф

Сорочка жіноча.
смт Ярмолинці. З колекції
ХмОКМ. Світлина Л. Іваневич

Сорочка жіноча.
Старосинявський р-н.
Межа ХІХ–ХХ ст.
Світлина В. Щибрі

Е

Сорочка чоловіча.
Новоушицький р-н.
З колекції ХмОКМ.
Світлина Л. Іваневич

ІМ

384

Жилетка жіноча. с. Івашківці
Новоушицького р-ну.
З колекції ХмОКМ. Світлина
Л. Іваневич

Сорочка жіноча.
с. Маків Дунаєвецького р-ну.
З колекції ННЛЕ КПНУ.
Світлина Л. Іваневич

Фартух. с. Слобідка
Новоушицького р-ну.
1930-ті рр. З колекції ХмОКМ.
Світлина Л. Іваневич

Черевики жіночі.
Хмельницький р-н.
З колекції ДІКЗ «Межибіж».
Світлина Л. Іваневич

Спідниця. с. Куча
Новоушицького р-ну.
З колекції ДІКЗ «Межибіж».
Світлина Л. Іваневич

Керсетка жіноча.
Новоушицький р-н.
З колекції ДІКЗ «Межибіж».
Світлина Л. Іваневич
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Навушниці дівочі. с. Чорна
Чемеровецького р-ну.
З колекції ДІКЗ «Межибіж».
Межа ХІХ–ХХ ст.
Світлина Л. Іваневич

Е
Кожух.
З колекції ДІКЗ «Межибіж».
Світлина Л. Іваневич

ІМ

Баюр чоловічий.
Хмельницький р-н.
З колекції ХмОКМ.
Світлина Л. Іваневич

Ф

Сорочка жіноча.
Новоушицький р-н.
З колекції ХмОКМ. Світлина
Л. Іваневич

Вбрання жіноче.
м. Кам’янецьПодільський.
Початок ХХІ ст.
З архіву Л. Іваневич

Зґарда.
Камянець-Подільський р-н.
Початок ХХ ст.
Світлина В. Щибрі

Вбрання дівоче. с. Губча
Старокостянтинівського р-ну.
З архіву Л. Іваннікової

Чугай чоловічий.
с. Слобідка
Новоушицького р-ну.
З колекції ДІКЗ «Межибіж».
Світлина Л. Іваневич

Вбрання жіноче.
З колекції ДІКЗ «Межибіж».
Світлина В. Косаківського

385
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1

Ф

Е

Керсетки. с. Вереміївка Чорнобаївського р-ну.
З колекції ПІЕМ «Козацькі землі України».
Світлини М. Беха

ІМ

386

3

Вбрання жіноче.
с. Кантакузівка
Драбівського р-ну. 2016 р.
Світлина М. Діденка
Вбрання жіноче.
Золотоніський р-н.
З колекції НМНАПУ.
Межа ХІХ–ХХ ст.
Світлина М. Олійник

4
Плахта (3) та чоботи (4 ).
З колекції ПІЕМ «Козацькі
землі України».
Світлини М. Беха
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Вінок молодої (реконструкція).
с. Суботів Чигиринського р-ну.
1950–1960-ті рр.
Світлина Л. Пономар

2

ІМ

Ф

1

Е

ЧеркасЬКА ОБЛАСТЬ

3

4

5

1–5 – вбрання жіноче.
1, 2 – Чорнобаївський р-н, 3 – Канівський р-н, 4 – Чигиринський р-н, 5 – Золотоніський р-н.
З колекції НМНАПУ. Межа ХІХ–ХХ ст. Світлини М. Олійник
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1

2

Ф

1, 2 – сорочки жіночі (2 – «цирка»).
с. Чорнівка Новоселицького р-ну
1950 р. З колекції В. Вовкуна.
Світлини М. Олійник

Е

Сорочка жіноча. Вижницький р-н.
Перша половина ХХ ст.
Світлина В. Щибрі

ІМ

388

2

4

1
Сорочка жіноча (1, 3) та опинка.
Путильський р-н.
Світлини В. Щибрі

3

2, 4 – вбрання жіноче
(реконструкція). Автор
Н. Волівендер
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діти

Вбрання чоловіче та жіноче.
м. Вижниця.
Світлина І. Свйонтек

Вбрання жіноче.
с. Розтоки
Путильського р-ну.
Світлина І. Свйонтек

ІМ

Ф

Е

Вбрання дитяче.
Путильський р-н.
Світлина І. Свйонтек

Вбрання жіноче.
с. Банилів
Вижницького р-ну.
Світлина І. Свйонтек
Вбрання жіноче.
Сторожинецький р-н.
З колекції НПНАПУ.
Світлина В. Савича

Вбрання дічове.
с. Конятин
Путильського р-ну.
Світлина І. Свйонтек

389

www.etnolog.org.ua

2

3

Ф

1

Е

чернігівська область

ІМ

390

4

5

6

1–6 – вбрання жіноче.
1 – Чернігівський р-н; 2 – Бобровицький р-н; 3 – Козелецький р-н; 4 – Носівський р-н;
5 – Бахмацький р-н; 6 – Городнянський р-н.
1–4 – з колекції НМНАПУ. Межа ХІХ–ХХ ст.
1–4 – світлини М. Олійник; 5, 6 – світлини М. Беха
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Ф

Традиційний жіночий стрій
з Чернігівщини.
З експозиції
Українського музею та архіву.
м. Гемтремк, штат Мічіган,
США

ІМ

Вбрання молодої.
м. Батурин
Бахмацького р-ну.
НІКЗ «Гетьманська
столиця».
Світлина А. Ярової

Е

чернігівська область

Вбрання жіноче. м. Батурин
Бахмацького р-ну.
З колекції О. Ломко

с. Шестовиця
Чернігів
ського р-ну.
Світлина
А. Ярової
1. Вбрання жіноче.
с. Бахани Ріпкинського р-ну.
Світлина Л. Пономар

1

2

2. Вбрання жіноче.
смт Любеч Ріпкинського р-ну.
Світлина Л. Пономар

391
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Ф

Е

Сорочка жіноча.
Коропський р-н.
Світлина А. Ярової

Вбрання жіноче. Ніжинський р-н.
З колекції НМНАПУ.
Межа ХІХ–ХХ ст.
Світлина М.Олійник

Сорочка жіноча.
Коропський р-н.
Світлина А. Ярової

Постоли. с. Нові Яриловичі
Ріпкинського р-ну.
Світлина М. Беха

ІМ

392

Вбрання жіноче. с. Надинівка Козелецького р‑ну. Світлина З. Гудченко

www.etnolog.org.ua
Савранський район

с. Скосарівка

тоже роблять. [Чи садовили молодих на кожух?] Да,
обізательно садили. Казали, щоб були багаті і щасли‑
ві. Одяг у поховальному обряді. [Початок ХХІ ст.] На
старість, на смерть збираємо собі одіж. Я уже нагото‑
вила усе, у чому мене будуть ховати. Як же не приго‑
товити, як тоді не знатимуть, у що обрядити. [Яким
має бути одяг померлого?] Та який, як у живого, так
і в мертвого. Жінку [одягають] у юбку та кофточку
світленьку, платочок на голову або білий, або квіт‑
частий одягають. На мужика костюм одівають. [...]
Костюм новий, рубашка нова, туфлі нові. На смерть
запасають одяг. Як же без цього. Як же його хоронити
будуть. Покривало роблять одне і друге, щоб накри‑
вати. Дівчину, яка була неодруженою, одівають, як нє‑
вєсту, – плаття свадібне, фату, віночок. [...] Молодих
дівчат нівестами наряжають. Вінок надівають, фату.
Все як положено. А хлопців наряжають: костюм, бу‑
кетик чіпляють. [...] Кладуть подушку, пілку, картуза,
кружку, ложку, щоб на тому світі було в чому бути.
Запасний одяг у труну не кладуть. [...] У дворі платки
в’яжуть, рушники. Платками шерстяними, рушника‑
ми. [...] [Чи роздають одяг померлого?] Так, роздають,
але тільки після сорока день.

Е

Батьки жениха перев’язували своїх гостей, а батьки
невести – своїх. Між батьками могла бути домовле‑
ність, що тих гостей, які приходили з женихом за не‑
вестою, перев’язували вже у невести, і навпаки, гостей
невести перев’язували у жениха. [...] Могли вкрасти у
невести туфлю, було ще з 1960‑х років крали заради
викупу, сміху. [...] Коли розходилися, всі запрошені
починали роздягати молоду. Садили на подушку або
кожух, дружки співають. Вінок знімала його нанашка
(сестра) і пов’язувала хустку. [...] Молодим одягали
фартушки. Молоді мали подавати на стіл, запрошува‑
ти, пригощати гостей, мити посуд. [...] В Одесі купили
сукню і кільця, знайшли жінку, яка плела вінки, тому
що я хотіла бути у вінку, але жених настояв на шляпі
(тоді була мода на шляпи, потім одягали таблетки,
просто вінки, у наш час – діадеми). Жених купляє обручки, а наряд – кожен сам собі. [...] Гості сиділи на
лавках, які були застелені пілками, а молоді – на кожу‑
сі або подушках. [...] Дурним знаком вважалося, якщо
у нареченої загорілася фата. [...] Обряду покривання
молодої як такого не було. Дружка просто зняла ві‑
нок, навіть не на очах у гостей, одягла його собі (щоб
швидше вийти заміж). Свекруха платок не чіпляла.

с. Стрюкове

Записав С. Гетьманець 2 липня 2010 р.
у с. Стрюкове Миколаївського р‑ну Одеської обл.
від Тацієнко Варвари Меланіївни, 1930 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[Кінець ХХ – початок ХХІ ст.] Хто який має одяг, та‑
кий надіває. Платочок обізательно довжин буть світ‑
ленький. От у нас жінка недавно померла, і її зав’язали
чорним платком. Її тут гляділи, вона вмерла і її
зав’язали чорним платком. То сам батюшка сказав, що
нєльзя чорним платком вдівати покойника. Бо вобще
у чорне вдівають тільки батюшку. А так покойник до‑
вжин бути в світленькому. Дівчині надівали фату, вінок. А хлопцеві букетика ставили. Є такі, що готували
одяг, а були такі, що і не готували. Я, наприклад, дуже
презирала тих, що готували. А сьогодні мусять готу‑
вати, бо помреш і одежі не знайдеш. [...] У мене вже
син як двадцять вісім год помер, а мені все кажеться,
що не більше місяця. А є люди, що у них дід помер,
а дочка взяла та й поїхала на свадьбу до подруги, і це
через півроку. Вобще положено до сорока днів ходити
в чорній одежі, але я ходила і ходила. [...] На дев’ять
день дають платочок і гостинці. [...] Одяг померлого
роздавали після сорока день.

ІМ
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Записали Н. Петрова, А. Петрова, Г. Андрєєва,
О. Лозовщук, В. Білокамінська, К. Чокан, Н. Носуленко,
О. Тишевич та С. Гетьманець 9, 14 липня 2010 р.
у с. Скосарівка Миколаївського р‑ну Одеської обл.
від Головченко Тамари Петрівни, 1939 р. н.,
Тітеренко Ганни Олександрівни, 1929 р. н.,
Задорожньої Анастасії Іванівни, 1952 р. н.,
Дзюбенко Валентини Миколаївни, 1944 р. н.,
Грановського Віктора Олександровича, 1932 р. н.,
Головченко Тамари Петрівни, 1939 р. н.,
Дехтярьової Тетяни Семенівни, 1936 р. н.,
Горб Стефанії Стефанівни, 1937 р. н.,
родом з Тернопільської обл.,
Чорної Марії Григорівни, 1938 р. н.,
та Жук Павлини Сергіївни, 1927 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ – початок ХХІ ст.] Cпочатку без бать‑
ків приходять, іде тільки жених із старостами до на‑
реченої. А потім на домовляння вже йдуть батьки.
Перев’язують хустками сватів, дівчина женихові ки‑
дає платок. [...] [Чи перев’язували сватів?] Так, тоді
платки були модні з китицями, а жениху платок на
тарілку поклала, він забрав. Він в карман забрав до‑
дому, ми як поженилися, я носила його. [Ви купували
чи шили сукню?] Купляли матеріал і шили у селі. Ми
разом їздили в Одесу. Він собі сам купляв костюм,
а я собі – матеріал на плаття. Кольца тоже купляли
разом. [Хто одягав молоду в неділю зранку?] Дівчата
приходили, садили на подушку. [Чи були прикмети
щодо весільного вінка?] Так, нікому не можна давати,
а я продала. [...] [Вінок, плаття зберігали чи комусь
віддавали?] Ні, не можна було нікому віддавати. [...]
[Чи викрадали черевик у молодої?] Крали. [...] [Хто
знімав фату з нареченої?] Тепер жених знімає, а ко‑
лись старша дружка. [Це відбувалося вдома в моло‑
дого?] Так, коли ми вже ведемо до молодого, бо ведуть
всі, а остається одна, вона її і роздівала. [Хто покри‑
вав молоду хусткою?] Його мама. [...] [Чи обмотува‑
ли вінок червоною стрічкою?] Обматували. І зараз

Савранський район
с. Дубинове
Записав О. Головко 25 квітня 2018 р.
у с. Дубинове Савранського р‑ну Одеської обл.
від Добрянської Віри Дементіївни, 1939 р. н.
СОРОЧКА [Жіноча]. [40–50‑і роки ХХ ст.] [Пам’ятаєте
«гребінну» сорочку?] Я лиш пом’ятаю, як моя бабка
робила на верстаті, верстать, де вона робила дорож‑
ки і тонке таке полотно, тоненьке робила. Ходили ж
до річки Буг, вибілювали його, а тоді розстиляли, там
воно висихало – знов у річку. Це я повню, а саму одежу
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як, шоб я носила чи батько мій, цього [не пам’ятаю].
[Як вдягалися літні жінки за Вашого дитинства?] Була
біла вишита сорочка і ше шось там, якесь кружево
виглядало внизу. [Казали] «підтичка». [Де на сорочці
була вишивка?] На рукавах і ше манєжка, як казали.
Отут вишита і ше низом, в самому низу. [Цю сорочку
зшивали з двох частин – грубшої і тоншої?] Нє, пря‑
мо з одної. [Одна суцільна?] Одна, да. І вона не була,
така викройка там дуже якась – якась проста така, як
мішком. Я в такій не ходила, і моя мама чось в такій
не ходила, так шо я не знаю, як. Була в нас жінка якась
стара дуже, то це в неї була така [сорочка]. І тітка в
мене була, шо вона ходила: оце туто тако вишите [на
маніжці] і рукави вишиті, і туто [манжети].

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [40–60‑і роки ХХ ст.] За
чіски. Зачіски були гарні. У мене була дуже велика
коса. Було в нас в селі багато дівчат із косами. В мене
коси були (є відрізані коси там, я вже відрізала). Зараз
уже в мене, завивку осьо я робила на Провади. А то
ше якісь начоси були: отако-го скубеш, а тут така ґуля
ззаді. А то якась «виложка», казали. Ни похожі, як ти‑
пер вони називают, стрижут там якесь «каре», якесь
таке... [Чи дівчатa ходили до клубу в хустках?] Нє, на
танці, в клуб – без платочків. [Треба ж] косу показати!
Я не ходила, наприклад, і так всі мої подружки, всі ми
ходили без [хусток]. Косинка. А вже на поле йдеш, на
роботу – то косинку, на городі, да, а так не ходили. Це
ж були які там, шіїсяті роки [1960‑ті рр.], уже даже в
п’ядисяті [1950‑ті рр.] вже. Хустка. А то уже і зав’язані
жінки, молодиця – це зав’язана. До кирниці не йшли,
бо нізя, на цвинтар нізя розв’язаній, на похорон нізя
розв’язаній – всьо в хустках ходити. То ми, і в моло‑
дості вже я, як ішла на цвинтар, зав’язувалася, бо мама
сварилася, шо куди ти на цвинтар... А зараз дивишся,
шо молодьож і на похороні розв’язана. [Які головні
убори носили старі заміжні жінки?] Вони в хустках хо‑
дили. Очіпок. Я тіки шо пом’ятаю: якшо вмирала ста‑
ра жінка – надівали якісь такий як каптурчик з білої
матерії, надівали на голову, аж тако по брови, а зверха
хустку зав’язували. То-то казали, шо то очіпок. А так,
шоб ходили, шоб я бачила бабу таку, в тому очіпку...
Тут я ж після війни лиш повню уже, то вже тоді я не ба‑
чила таких бабів. Шапка. А чоловіки ходили в шапках
із баранчика, отакі. [Казали «каракуль»?] Да-да. І во‑
ротніки такі були у пальтах у старих жінок.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [40–50‑і роки ХХ ст.] Спід
ниця. Поверх тої білої [сорочки] – та спідниця, така,
як тако зібрана, і там поясом підперезана. Це було.
[Була] крайка або ж якась зарубляна, і туди різинка
вставляна – оце така була спідниця у тої тітки мої.
У нас баби ходили в довгих спідницях, такі якісь, як
ми казали, «Тетянкою» – тако різинка там і всьо. То
я це повню. Штани. [Чи носили чоловіки «гребінні»
штани?] «Подштанніки» казали в нас. Білі були – такі
у діда я помню. Бабка робила на верстаті це полотно,
то вона шила дідові. Тіки спав, як замість отам ночної
[піжами]. А тако зверха – нє, не ходили. [Поверх одя‑
гали вже звичайні штани, куплені?] Да-да. А то шили,
в мене брат був, двоюрідний брат, – він вмів шити.
Дуже багато шив штани. На нього казали Кравчик.
Це був його дід і прадід, і тато – всі були кравці, шили.
Він спадковий був [майстер]. Та й він шив оце альфештани післявоєнні (сукно купляли, шили, хто хотів).
Це мій брат був такий. Він вмер, він з триціть першого
[1931] року народження. Це Ваня шив.

ходили. Біленькі носочки і з кайомочкою. Черевики.
Були чобітки, були черевички. І на каблучку були, а то
були якісь такі, як галоші, – каблук є і сюда так гар‑
но є, а в тому каблуці пусто. Берут качан, стеребляна
кукурудза, заб’ют туди, в ту дирку, де це каблук, – та
й це будто він на каблуку. Оце такі були черевички.
Постоли. Постоли були. А як вони їх робили – із
шкури, оце кололи, наприклад, чи різали теля, чинили
ту шкуру і робили якісь постоли, казали на них. Я це
кажу, у тих [старих людей бачила], вже мої батьки
не носили, тато, ті постоли. А такі були в нас люди.
А туто тако два мотузки, і тако якось переплітували
їх. [На ногах переплітали?] Да-да.

ІМ

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [40–70‑і роки ХХ ст.] Шубка. [Який
верхній одяг носили в холодну пору року?] Якісь були,
«шубка» казали – отака-го, вище колін, бо в мене така
була. А сюди зверха якась... Як ото од воротніків,
така... І так ходили раніше жінки. Кожух. Кожухи були.
Наприклад, осьо-до в нас старий ше, татів, старий був
такий робочий [кожух]. Якійсь спереда блищить, чи
то засмальцований, чи то він... Зверха якісь світлі‑
щий, а то такий. А вже ми купляли в магазині, десь у
[19]70‑х роках я вже купила чоловікові, то вже тако:
якась талія була в нього, такий воротнік гарний тут.
[А спочатку] тако – рівно йде. І були короткі, і були
такі. А то якісь бурки були, а то – «свита» казали, із
якогось сукна. Свита. [Свита] тоже така, як пальто,
вона тіпа пальто. В них такий рукав широкий був, без
нічого туто висів [без манжетів], і всьо – оце така тобі
свита. І тако-го сильно нею [закутувалися], і туто-го
пояс підперезав та й усьо. [Пояс широкий?] Да.
ВЗУТТЯ [40–50‑і роки ХХ ст.] Тапочки. Це були [май‑
стри] – і капці шили. Оце сукно – і комнатні тапочки
шили. Тоже був такий вихрест, чоловік, жид він сам.
Але ж він узяв, якось вихрестився, узяв фамілію дру‑
гого чоловіка, ту – Тімановський. В нього сім’я велика
була, він майстер був на всі руки. То він шив тапочки.
А я не повню, з чого він підошву робив, а верх робив
із сукна. На базарі продавали такий матєр’ял – сукно
грубе якесь. Та й він оце шив ті тапочки – домашні та‑
почки. Бо він геть і нам шив. А то тапочки якісь, була
дуже [дівоча] мода: білі тапочки, у носочках чось ми

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Жіночі]. [Друга полови‑
на ХХ ст.] Намисто. [Які прикраси носили жінки?]
Намисто. І дерев’яні бачила [намиста]. Було в мене
тоже всяке намисто, та внучка їх уже всі взяла. В нас
не дуже багаті були жінки такі, не пооставалося. [Від]
бабки осталося, в мене було дерев’яне намисто – пря‑
мо, як з дерева такі шаріки. Отут перший великий,
тоді меньчий, меньчий – ішло отако. То я всьо поза‑
бирала в дєцкий сад, тому шо там утрєнніки робила,
та й треба було [для] дітей...
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Друга половина ХХ – початок
ХХІ ст.] Ситцеві плаття оце шили, у селі в нас бага‑
то було кравчинь. Не було готових платтів, шоб піти
в магазин там десь та й купити його. Мама купляла
матерію, і ми йшли до тої швачки, і шили нам плаття.
Такі, тоді казали «ситець». Я тепер не знаю, як даже
називаються оці матеріяли, а тоді – це був ситець, са‑
тін, кримжержет, капрон, оце такі-го. Були такі кофти
вишиті, дуже вишиті були – вже їх тоже нема. Моло‑
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дьож усе його ни сохранила. Ни сохранилося. Зараз
у нас українську форму... Осьо утрєнніки Наташа (це
моя дочка) робе – вона должна бути тіки в українській
формі: вишита сорочка і кофта є. А діти – у віночках.
Це всьо вертаєця.

красять у чорне або синє та наверх, щоб не таке марке
було, а на спід – біле, а на верх – красиве. [Теж не одна
у нього була?] Нє, ні в кого не було, щоб одна, в кож‑
ного було переодягатися. Сіяли прядиво, льон і пряли.
Хто не ледачий – не був ні голодний, нічого.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ ст.] І ше я, наприклад, як замуж ви‑
ходила, то [в] мене плаття було, як воно називалась
та матерія, я забула... Чисте біле плаття, таке, шо шила
своє швачка. Не такі, як це зараз, як уже в мене дочка
замуж виходила... [Розкішні такі?] Да, оці всі. А такі –
простенькі.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Жіночий]. [50–60‑ті роки ХХ ст.]
Фартух. [Який раніше був фартух?] Оце такий, як у
мене. [Щодня такі вдягали?] Були на празник, були і
на кожен день. [На свято були кращі?] А як же ж, кра‑
сиві. Така хороша матерія була, та й набирали і шили
багаті. [Який фартух носив бідний?] Такий, як осьо,
паршивий. [Чоловічий]. Штани. Шили [чоловікам]
штани. [Як їх зав’язували?] Був ремінь. Мабуть, купо‑
ваний. [...] [Які штани чоловіки носили взимку?] Шта‑
ни ватяні шили на зіму, щоб тепло було, шоб надів і
нехолодно. Була така людина, яка шила.

Саратський район
с. Плахтіївка
Записали В. Іванчишен та В. Юрченко 2 вересня 2018 р.
у с. Плахтіївка Саратського р‑ну Одеської обл.
від Плахотник Євдокії Романівни, 1934 р. н.,
та Мандриченко Марії Федотівни, 1944 р. н.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Се‑
редина ХХ ст.] Оце як була війна, прийшли румини
(бо румини тут були) – сірника не було засвітити, ото
так дивляться, хто і жару принесуть. А нема ні взути‑
ся, ні вдягнутися – воно ж рветься скоро. Сіяли в го‑
роді прядиво. Кожен собі отако кусочок посіють. [Як
сіяли те прядиво?] Рукою тако сіяли. І тоді виспіне,
вирвуть, в’яжуть в горсточки, зв’яжуть і везуть аж на
Саратов [смт Сарата], там річка є. В річку, закопають
в землю, у воду, тиждень воно стоїть. Воно перегниє –
витягають. Воно ж у воді помиють, розставлять. Ніхто
його не брав. Всі так робили. Воно висохне, привезуть
додому, є така бетельня – поб’ють. А тоді сидять, пря‑
дуть на прядку. [Як пряли на прядці?] А отако волок‑
нення, тоді сидя, та прядка – ногою тако крутять-кру‑
тять. Там є таке колесо, і воно пряде. А тоді на верстат,
і шили штани, сорочки. [У всіх був верстат?] Ні, всі
не знали, [були умілі] люди, як тепер, так і тоді. Поне‑
суть, візьмуть гроші, заплотять, він витче – піде заби‑
рає. [Чи золили полотно?] Так. [Фарбували тканину?]
Так. Були порошки. [Купували їх?] Да. Дома красили,
казан [води з фарбою] зварять. А тоді висушать, по‑
качають рубльом, і воно таке м’якеньке. [Що робили з
домотканого полотна, крім сорочок?] Дорожки роби‑
ли. [...] Ткали рядна [після війни]. Вівці держали, пря‑
ли, красили самі, і верстати мали. У мами був, і тка‑
ли на ньому. [Як робили вовняну нитку?] То пряли.
Це прядка була така, наче круте вона колесо ножкою.
[Ваша мама ткала на верстаті?] Да, ще я помню. [Що
саме ткала?] Рушники.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [50–60‑ті роки ХХ ст.] Твенчик. У кого
вівці були – та ткали сукно. Тоже ткали на верста‑
ті. А тоді здавали в Татарбунари, там фабрика була,
і вони пошиють твенчик. [Що це?] Як тепер куртка,
а тоді твенчик надівали з сукна овечого. [Як ткали з
овечої шерсті?] Пряли, постірають. Тако веретеном
пряли. А тоді витчуть, а тоді здавала в Татарбуна‑
ри, там привалять [сукно] – і тоді шили і піджаки,
і штани. [Вбрання із сукна гарне було?] Да, і красиве,
і тепле. Кожух. Кожу, як вівці поріжуть, то чинили і
робили кожухи. [Спеціальні люди робили чи кожен
собі?] Тоді спеціальні. І пошиють кожух – такі краси‑
ві. У мене дочка була мала та пішла до баби, та вона
вийде за нею: «Ти не змерзла?». А вона каже: «Та трохи
змерзла». Вона закутала її в той кожух, і вона як при‑
йде додому, радіє. [Кожух довгий був?] Да. [Короткі
теж були?] Да, чоловіки шили і такі, і так. Всяк були,
як багаті були. [Якого кольору були кожухи?] І білі,
і чорні. Чинять, а воно біле виходить. А друге – по‑
криють, бо біле – марке. [Наскільки довго кожух міг
служити?] У мене мама була дівка, і [в] мене вже були
діти здорові, то воно ще було. Воно, знаєте, таке, не
можна одіти і робить, воно ж довге, а так тільки по‑
гуляти, вийти кудись, накинути, кудись піти (у церкву
ходили). Плащ. А ще хто мав, то плащі такі шили: як
йде – шелестить. [Із чого він був?] Хто його знає, ще
малі були. [Ткані були плащі?] Канєшно, ткані. [Наки‑
дали їх восени?] Коли хочеш, його брали. Бормуз. Бормузи з вовни такі шили, наче як куфайки. Надівали,
як пальто зимні. Сейчас шуби мають, дубльонки, а тоді
раньше – бормуз. [Якого він був кольору?] І чорного.
[Якось прикрашений?] Нє, построчуть і надівають,
замотаєш тако, ні пугвічок, нічого. Шили самі.

СОРОЧКА [50–60‑ті роки ХХ ст.] [Яка завдовжки була
сорочка Вашої мами – до колін чи по пояс?] Нє, до
коліна, раньше такого не було, як тепер. [Суцільну
сорочку шили чи зі швом на поясі?] Сплошне шили
сорочку. То як верхнє [вбрання] – то всяке таке шили,
а як сорочку – то сполошну, довгу, як ночну. [Як при‑
шивали рукави?] По плечах. У нас мама могла шити.
[Сорочка була одноколірна?] Так, сорочки одноколір‑
ні. [Скільки сорочок мала Ваша мама?] Одна – нє, нас
дітей п’ятеро було. [Сорочку батькові теж шили?] По‑

ВЗУТТЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Черевики. Плели черевички ключкою. Ото з ложки одломить держачок,
і ключка получається. І плели черевички дітям, ді‑
вчаткам, жінкам на празник. В багатих були хороші.
А чоловікам шо ті черевички – піде орать... Постоли.
А постоли з кожі робили. Держали скотини багато,
ось корови, тут втелилась і вже продали. А тоді дер‑
жали та заріжуть осінню, а м’ясо зудять, а ту кожу
чинили і робили постоли. [Як чинили?] Я не знаю,
як його чинили. Робили постоли, і ото мужчини хо‑
дили в постолах. [Як зшивали постоли, то шов був на
великому пальці чи посередині?] Отако посередині
зшиті. А тоді заселяли з тої кожі таку мотузку, а потом
кругом ноги зав’яжуть. Хватало і зимою [в постолах]
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ходити, тільки вже візьме онучі хороші (тоже ткали).
Валянки. Були валянки. Батьків дядько робив валян‑
ки. А були у нього троє дітей, дві дочки і син, у сина
не було дітей, [у]двох жили, а дочки замужем, багаті.
І той дід не міг сам робить ті валянки, і батько ходив,
п’ятеро дітей, трудно було, і нам усім поробив. І ми зи‑
мою [за] саночки – бігали по снігу у валянках. [Одного
розміру були чи різних?] Всякі були.

Е

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [50–60‑ті роки ХХ ст.] За
чіски. [Жінки] робили гулю з кіс. Шапка. Ягнята рі‑
зали, з тих смушок [шапки] робили. [Як ці шапки на‑
зивалася?] «Шапка». [Чоловіки й жінки ходили в шап‑
ках?] Ні, жінки тоді не ходили. Хустка. [У чому жінки
ходили?] У платках. [Які вони були?] Тако теплі були,
всякі були. [Як зав’язували хустку?] Як старі жінки,
така мода була – носочок такий робили і тако на голову
зав’язували. [Зверху вузлик був?] Так. [Воно так сто‑
яло, не падало?] Ні, воно так хорошо прив’язане. Це
так баби, молоді – нє. [Назад хустку теж зав’язували?]
Зав’язували... Всякі [хустки] продавалися: і шерстяні,
а тепер пухові. [Під пухову хустину одягали ще одну?]
Да, щоб береглася хустка. [Як зав’язували?] Хто як хо‑
тів, хто – під бороду.

для перших класів. З першого по четвертий клас ши‑
лося спеціально для дітей. Дванадцять карбованців
коштував той костюмчик. З четвертого по шостий
клас – це друга форма. За весь час свого навчання до
восьмого класу, довелося три форми тоді купувать.
Але вони були дешеві. Після четвертого класу – там
уже [форма коштувала] шістнадцять карбованців.
А уже в старших класах – двадцять чи двадцять один
карбованець. Було дуже легко з цим. По-перше, діти
не шикувались з цим, не випендрювались, пробачте
на українській мові, один поперед одним, шо у мене.
Біленький воротнічок, чорний попередничок... Якщо
свято – біленький попередничок, білі бантики у дів
чаток. І так, як глянеш – аж душа раділа. Потому шо
всі одинакові, і один перед одним ніхто не хвастав.
Оце було добре. Це сприяло моральному якомусь ви‑
хованню, шо дітки не слідкували, а в чому ти прий‑
шов. А по-друге, не було якогось приниження, ко‑
жен себе почував одинаковим і не гіршим від когось.
Бо зараз, коли приходять, а в неї така спідничка, а у
того – така. Зараз в цьому відношенні важче, тоді було
краще. А форма дисциплінує, форма і на моральний
стан краще впливає. Тому що зараз приходять в спід‑
ничках, яких ти хочеш, сядуть, про це не будем гово‑
рить. [Який зимовий одяг діти носили?] Брали пальто, хлопчикам брали курточки такі, але в основному
пальта брали. Були чобітки. Це при румунах і царулі
носили – постоли. Тут же тримали овець і от з бара‑
нячої шкіри робили постоли. Вони просто, як капці.
Вони зашнуровувались. Зверху шкіра, а всередину
вовна, тому ніхто ніколи не хворів на ревматизм, ні в
кого ноги не хворіли. А при радянській владі вже по‑
чали взуття готувати, відповідно чобітки, туфлі. [Що
таке «церулі»?] Це болгарське [слово]. Це – «постоли»
означає по-болгарські. Болгари кажуть «церулі», а ми
кажемо «постоли». Українці кожухи шили, у них –
жамки. Жамки – це без рукавів. Але теплі теж, з бара‑
нячої кожі. Всередину вона йшла, а зверху – кожа. [Що
ще люди робили з вовни?] Вовну вимивали, сукали,
як кажуть українці, робили ниточки. Потім із ниток
в’язали і світера, шкарпетки теплі в’язали. Потім оці
самі жамки в’язали, шоб взимку було тепло. Ми сюди
приїхали десь в [19]58 році – тут кожухи білі або чор‑
ні, з темним відтінком були. [Якісь аплікації були?]
Да, робили зі шкіри чи з ниток. У нас колись ситець
був, Боже, ми шили. І маркезет я пам’ятаю – такі,
як шовкові тканини. Батист – це взагалі з бавовни,
вона перероблялась, робилась така тоненька ниточка.
Все було природне, все було здорове для нашого ор‑
ганізму. А не те, шо ми його [зараз] одягаєм, а воно
пищить, горить і все, шо хочеш. Як одягаєш – іскри
летять. [Хто шив одяг?] Люди шили самі. І майстри‑
ні були, і були такі, шо сама мати обшивала. Раніше
дівчину не віддадуть заміж, поки вона не навчиться
в’язать, вишивать, шить і хліб пекти, і борщ варить...
Я без хусточки до пожилого віку ходила взагалі.
А [зараз] я без хусточки не можу, бо волосся таке вже
ріденьке. [Одягання народного вбрання під час свят‑
кових урочистостей. Початок ХХІ ст.] Тут у нас сугубо
всього українського немає, тому шо тут перемішане.
Але ми миримось з тим, що в кого є. У нас проводи‑
лось свято День села, значить, були хати – українська,
російська, німецька, потім гагаузька, молдованська і
болгарська. Ви були на Бессарабському ярмарку? Це
від нас пішло, початківцями ми були. [Який це був
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] [Коли пе‑
рестали ткати й почали шити одяг?] Це вже з [19]50‑го
року почалося. [У Вас була машинка, щоб шити вдома?]
Була, я її віддала дочці в Саратів. Я могла шити все, але
я вже не бачу нитку заселити. [Як знали, як пошити?]
А викройки є, та по ній шили. [Мода була на довгі плат‑
тя?] До нас були довгі, а за нас – коротші, а зараз ще
коротші. Я ходила на роботу, а сестра була в Сибірі. Се‑
стра, [їй мене] жалко, то пошиє троє плать і в посилку,
і пришле мені. Я від Паски до осені ходила на роботу,
а ми бідно жили, дві дочки у нас. [...] Носили плаття
прості – в школу так ходили. Хіба так, як зараз діточки
ходять – наряжені, вдіті... А раньше – по-простому. [Як
Вас одягали, коли Ви були маленькі?] Мама сама з про‑
стої такої матерії пошила платтячко, та й ходила. [До
школи у формі ходили?] Та почті не було. Портфелів не
було за що купити, та і не було тих портфелів. Пошила
мама [замість портфеля] торбу – з чого попало (на пе‑
рину набирали таке крепке [полотно]).
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді.
[50‑ті роки ХХ ст.] [Яке у Вас було весільне плаття?]
Красиве, біле. [З якої тканини?] Як я йшла, то шовк.
[Було простеньке, довге?] Ні, красиве, нарядне. [Що
вдягали на голову?] Як тепер, так і тоді. [Фата була?]
Да. [А віночок був?] Да, з воску. [Що саме було зробле‑
но?] Цвіточки.

Тарутинський район
смт Бородіно
Записала М. Олійник 1 вересня 2018 р.
у смт Бородіно Тарутинського р‑ну Одеської обл.
від Косогор Галини Сергіївни, 1938 р. н.,
родом із смт Олександрівка
Чорноморської міської ради Одеської обл.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ – початок ХХІ ст.]
[Збираючи дитину до школи, самі їй одяг шили?] Ні,
привозили в магазин дитячий одяг. Формочки були
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рік?] По-моєму, 1995, тому що німці сюди приїзджа‑
ли. От коли вони приїзжали, іменно, вони нам дали
зрозуміть, коли наше село було засноване. Тоді кожна
хата готувала національні страви, кожна хата готува‑
ла національні пісні, кожна хата готувала національні
вітання. І національний одяг був. [Одяг брали в людей
по хатах?] Ні, не по хатах. В будинку культури в Та‑
рутино брали ми український одяг і російський одяг.
А болгарський – у болгар зберігся. Тут більше болгар‑
ського населення, поряд село Євгенівка, Ровноє – там
сугубо болгари живуть, потім Ярове. Одна національ‑
ність в основному [в цих селах]. Вони дотримувались
своїх звичаїв і одяг зберегли. Де є населення похилого
віку, вони зберегли цей одяг. А нам довелось брати в
будинках культури. Але провели.

с. Весела Долина
Записали В. Іванчишен та В. Юрченко 1 вересня 2018 р.
у с. Весела Долина Тарутинського р‑ну Одеської обл.
від Михайловської (Татарчук) Поліни Іванівни, 1959 р. н.,
родом із с. Нове Тарутине Тарутинського р-ну

ВЗУТТЯ [Друга половина ХХ ст.] Чоботи. Чоботи
[були] хромові. Ще були яловичі, мама на них казала.
Я думаю, шо ми сейчас їх «хромові» називаєм. Вони
були, імєнно, с молодого тєльонка. Мало було людей,
які їх носили. Считалось, як яловичі – то це багата
обувка. Кірзові сапоги – то це було з свинної [шкіри].
[Чим відрізнялися ялові чоботи від кирзових?] Там
мягкая видєлка. Як і сейчас разлічаєм харошую обув:
йдеш на базар і дивишся. Свинна кожа – тяжола і гру‑
ба. Дивишся, хароша обувь з тєльонка, бачиш оце.
«Руминки». У бабушки не знаю, а у мами були сапож‑
ки – «руминки» називались: з вивернутим мєхом, на
великім такім каблучку. Я чого це помню, бо всьо вре‑
мя думала: «Коли ж я до них доросту?!». Онучі. Носків
я не помню, я знаю, шо онучі були. В онучах ходили,
в лаптях. Шкарпетки. Хто ходив в онучах, а хто був
більш багатший – шерстяні носки в’язали. Із етой пря‑
жи в’язали до колін носки. В’язали кручком чи спица‑
ми. Вони одівали їх, шоб було ногам тепло. Постоли.
В тата мого були лапті. З дєтства я помню, шо не ходив
він у них, але вони були. Я сюда приїхала в [19]76‑м
году, то чабани ще ходили в лаптях. І літом, і зимою
ходили в лаптях. Другої обувки не було. Мама ше роз‑
казувала, дід наш, то він з лика якогось, з бєрьози ілі
дєрєва, вони дєлали лича, вони в’язали собі, тіпа, та‑
пок. Літом були, як босоножки. Босоніжки. Я знаю,
шо мама, ми їздили сюда, Бесарабська Романовка, ми
продавали бринзу, то мама нам покупала босоножечки
всьо время до Пасхи, сандаліки. Це ж була Пасха, праз‑
нічно, весна, виходили – [взували] красні босоножки.
Не знаю чого, вона нам всьо время красні покупала.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Се‑
редина ХХ ст.] Ткали колись. Може, даже у ково-то
єсть станки. Прялки такіє – ручниє і ножниє. Потом
билі елєктрічєскіє. Красили самі. Коли не було ще
красок, то красили в основном орєхом і луком. [Які
кольори отримували?] От свєтлого жолтого до тьом‑
но-корічнєвого. Ткали в нас з шерсті. В свойо время
мама розказувала, шо сіяли льон, но ето, навєрно, до
[19]40‑х годов. Потом уже льон не сіявся. А ткали в
основном всьо з шерсті. [Опишіть технологію ткання
із шерсті.] Стояв станок ткацький. Еті прялі, красили
всьо в разниє цвєта, і потом стоїть станок, там билі
такіє челноки. Видєлували дорожки, коври набира‑
ли. Кажний цвєток набирався. Обробка шкіри. [70–
90‑ті роки ХХ ст.] [Чи розводили в селі овець, чинили
шкіри?] Раньше да. Даже вон Льонін дєдушка [дідусь
чоловіка] когда-то замачівалі [шкіру]. Дєлалі дубльонкі, шилі іх на мєстє. Я бачила, і самі ми робили, я вже
позабувала. Ето, навєрно, в годах в [19]70‑х і ещьо в
[19]80‑х ето дєлалось. А уже в [19]90‑х всьо [припини‑
лося]. [Як обробляли шкіри для дублянок?] Їх сперва,
когда [вівці] рєзалі, сразу засалівалі. [З молодої вівці?]
Ето любиє овци, тєлята. В основном, овеча [шкіра].
Засалюєш, ота там висихає. Сушили, потом ставили
в бочки і замачивали. Єсть квасци, спеціально в ап‑
тєкє продаються. Їх натираєш, оні там отмачіваються.
В нас говорілі «ніздря» – начінаєш снімать жир с етой
шкури. І оно остайотся тонєнькоє. Я знаю, ми в Перє‑
могу єзділі, самі сєбє шилі когда-то дубльонкі, і мужу,
і сєбє. Замачивали в отрубях. А потом єщьо і мєлом
натирали. Потом пльоночка сама отходить. Жир сні‑
маєтся, і остайотся промокатка. Оні [шкіри] там стоялі
нєдєлю-двє. Потом же опять спеціальниє шкрєбкі. І то
всьо зшкрябуєш, тіпа таке, як м’яско, жирную шкуроч‑
ку. Остайотся тонєнькая мягенькая шкурочка. Потом
висушивають, і уже ш’ють. [Як висушували?] Просто
на сонце, розвішують, воно вже не тягнеться. Воно не
коробиться, нічого. І с ніх сразу шилі дубльонкі.

кто-то їх шкорнячіть, а кто шйот. [Чи шили на про‑
даж?] І на продаж, і сєбє робили. В [19]70‑ті года їх
купить не можна було. Разве можна було купить? Нєт,
великий дєфіцит. Всі дубльонки були самошиті. [Які
вони були?] Обично всє дєлалі корічнєвиє. Єстєствен‑
но, їх красять, іменно, під саму шерсть красять. Були
білі, чисто білі. Як то овєчая шкура, получає шерсть,
воно таке, бєжевого цвєта, не крашені. Но в основном
їх красили. [Чим фарбували?] Спеціальні краски ку‑
пляли. Прі нас натуральні нє дєлалі. [Яких кольорів
були дублянки?] Билі всє одінаковиє. В основном билі
всє ровнєнькіє, подшитиє. [Чи прикрашали рукави
виробу?] Простиє обикновєнниє [рукави]. Пальто.
Потом уже началісь пальта с цвєточкамі. Вони як в
магазині появились, їх уже було легше достати. Їх уже
і не стали шити. Дубльоная м’ягкая кожа. Шуба. Тут
билі каракульовиє овци – всьо шили з нього. Я вже
помню, пішли каракульовиє шубкі. В [19]70‑ті года
начали шити самі собі шуби. Їздили раньше, бачили.
Наш край всьо время їздили в Кишиньов.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [70–80‑ті роки ХХ ст.] Дублянка. [Чи
майстри шили дублянки?] Ну канєшно. Єслі уже дє‑
лал чєловєк, чініл, он іх уже і шил. Но, бивало, што

ГОЛОВНІ УБОРИ  [Друга половина ХХ ст.] Зачіски. [Які
зачіски робили дівчаткам?] Косички і бантіки, біль‑
ше ніяких таких особо. Може, по городах робили,
а в селах було просто. Хустка. На голову [жінкам],
кромє платків, я нічого не бачила. Шерстяні платки.
Вже потом пішли хебешні. В основном шерстяні. [Як
зав’язували хустки?] Під бородою моя мама ілі вот
так назад зав’язувала. Ше були чепчики разні, але я не
знаю. Шапка. [Які головні убори носили чоловіки?]
Тато мій ходив, шо я помню, була вушанка, тіпа папахи ше. Молдавані – вони носили [шапки] с каракуля,
длінна така шапка була. У нас било много нутрій, бать‑
ко мій виращував. Ми [з їхніх шкірок] шили шапки.

397

www.etnolog.org.ua
Одеська ОБЛАСТЬ

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Друга половина ХХ – початок
ХХІ ст.] Мама нам до Пасхи шили платтіца. Нас було
п’ять дєвочек, і вона всім шила. Такі обновки були.
Вона всіх обшивала вдома. [Ці плаття були святковими
чи щоденними?] Бігали там десь, до школи. Потом піш‑
ли школьні форми. В школу ходили по формі, а раньше
ходили, хто в чому міг. Попервах мама всьо шила сама.
Я помню ці «Татяночки» отуто на зборочках, вони
пишні такі були. Повиходим всі – як куколки. Мама ше
бантіки зав’яже краснєнькі. Я всьо время помню, лічно
мені шила плаття в горошок, «Татяночка». [Одяг шили
з купованих матеріалів, ниток?] Самі не ткали на одяг.
Шили вже, були мастєрскі швейні. В нас є бабушкина
машинка. Бабушка шила, мама, і я для сєбя тоже ш’ю.
Я вже такє, по мєлочі – построчити брюки. Бабушка
шила сама, дітей восьмеро було і чоловік, вони счита‑
лись із середняків. В них було п’ять-шість батраків, чи
робочих, як тоді називали. Всіх обшивали вдома. [Який
саме одяг шили?] Шили длінні плаття, тоді ж не було
спідного, то плаття було длінне. [Скільки їх було в жін‑
ки?] Мої жили зажиточно – то було більше трьох плат‑
тів. Був одяг, був домашній, на вихід, на танці. Раньше
як було – не так, як зара’, на діскотєку. Раньше вони цілу
неділю робили. Потом наймали музикантів, ходили –
називалось «толока». [Чи одягали на такі дійства свят‑
ковий одяг?] Єстєствєнно, то був самий гарний одяг,
в яким там одівались. Доставали ето всьо з сундуків.
[Що було в скрині Вашої матері?] В мене є той сундук.
Туда ложили обув, платки, плаття, ткані, шо вміща‑
лось. [У що вдягали новонароджених, маленьких ді‑
тей?] Раньше були пельонки, чепчики шили якісь, одіва‑
ли. Пельонки байкові, така хебешка. Купляли, самі вже
не робили. В’язали кофточки, світерочки. В мене мама
не в’язала, бо не встигала, робила завсадіком. Були такі
люди, шо сиділи дома, не робили, в’язали штани, світе‑
ра. В нас [на початку ХХІ ст.] как таковой національной
одєжди нема. Ми ярмарки готовим, то очєнь мало, гдєто у ково-то, а так нема. Ми собіраєм вишівки коє-какіє
у ково-то с людєй. Я знаю, у сасєдкі маєй єсть двє ру‑
башкі, коториє раньше одівали – спідні, снізу вишитиє,
халщьовиє, самотканиє. Раньше їх ткали. Я когда-то
брала, проводили мєропріятіє. [Для чого зараз збирає‑
те колекції одягу?] У нас же ярмарок проходить каждий
год – Бесарабська ярмарка. Приїжджають усі наші су‑
сіди: румини, молдавані, болгари, гагаузи. Каждий раз
ето шесть-сєм, будєм говоріть, усадьб національних.
Я ж говорю, гагаузи, болгари, нємци, рускіє, українци –
оні всє в національних одєждах. В нас тут открився
новий туристічєский комплєкс – «Фрумушика Нова».
Оні оттуда, оні там каракулєвиє [вівці] виращівають.
Я нє знаю, як там. Скорєє всєво, оні на каком-та заводє
чінять [шкіри]. Потому шо дома, вот етіх скорняжних
нєту. Сейчас етім не занімаються.

назад оце директором школи стала наша молода вчи‑
телька. Вона дуже любить українське. Вона сама укра‑
їнка, з Бородіно вона до нас приїхала. Ми дуже до‑
вольні нею. І діти по-українськи розмовляють в школі.
І уроки всі по-українському ведуться. Празднік виши‑
ванки – було в травні. Зібралися, і малесенькі [діти]
в колясках привезли, і вчителі, і батьки – старались усі
[бути] у вишиванках. Таке шество йшло від школи до
дома культури по селі. А люди по краях стоять, і всі
нам хлопають. І перший раз, шо ми по селі пройшли –
в цьому [2018] році. Впереді їхало [авто] «Жигулі», на
ньому усілітєль, на ньому українська мелодія. Дітям
просто сказали, що обов’язково має бути вишиваноч‑
ка. Хоть вони гагаузи, болгари – всі у вишиванках. [Де
люди зараз їх купують?] У нас привозять со Львова.
У нас є одна жіночка, і їй прямо со Львова присилають
по заказу, і вона тут розпродаж веде нам. На базарі
тоже є, в Одесі є. Люди купують, дарують друг другу.
Мені до внучки на хрестини [гості] прийшли, то вони
мені на калач поставили вишиванку. [Коли Ви її вдя‑
гаєте?] Коли до дому культури ми йдемо. Можу в Та‑
рутіно в ній поїхати, [у комплекті] з брючками. Вона в
мене темненька, я б білу собі [хотіла придбати] – вона
більш святкова. А це так, на каждий день.
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Записали М. Олійник та О. Дєдуш 31 серпня 2018 р.
у с. Красне Тарутинського р‑ну Одеської обл.
від Узун Тетяни Іванівни
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [90‑ті роки ХХ – початок
ХХІ ст.] Ми не лише на свята вдягаємо український
одяг. Це не як пропаганда, це – поклик душі для нас. Це,
по-перше, красиво, це модно, це так по-українському.
Як я навчалась в Ізмаїловському державному гума‑
нітарному інституті [на початку 2000‑х рр.], то ми
вже ходили на заняття в народному одязі. Ми самі
[себе] вважали носіями культури, по-перше, укра‑
їнської культури, хоча би через вишиванку. Слово
«українське» – то взагалі ніколи [тут] не відмінялось.
В школі – це початок [19]90‑х – у нас були елементи
народного одягу. Народний одяг ми використовували
в основному на свята, як сценічний одяг, не в повсяк‑
денному житті. Коли я навчалась в інституті, 2000‑й
рік, вишиванки вже були мої. От декілька років на‑
зад мені вишиванку навіть подарували на хрестини.
Я хрестила дитину, і мені подарували як хрещеній
мамі вишиванку на христини. [Що для Вас означає
таке повернення до українського вбрання?] Це новий
поштовх, і ми це сприймаємо як не щось чуже, а це
влилось в наше життя. [Як Ви вибираєте вишиванку,
коли купуєте?] Ми вибираєм, як жінка, щоб пасувало,
щоб був орнамент такий яскравий, цікавий, щоб міг
зацікавити. Це з особистісного боку. Жінка має лю‑
бити те, що має пасувати. Але ми розуміємо, якщо ми
одягаємо національний одяг, то він несе якийсь гене‑
тичний код. Вишиванка, кожен малюнок вишитий –
він щось в собі кодує і несе. Ми починали декілька ро‑
ків тому [повертатися до українського вбрання]. У нас
з’явились святкові лінійки. Ми співали разом з дітьми
гімн держави. Потім вчителі на власному прикладі
стали носити національний одяг, щоб показати нашу
приналежність. Потім діти поступово почали купува‑
ти собі вишитий одяг. Це спочатку крутилось навколо
свят. А вже далі наших учнів можна побачити не лише
на свята в вишиванці, а й в простий день навчальний.

с. Красне
Записали М. Олійник та О. Дєдуш 31 серпня 2018 р.
у с. Красне Тарутинського р‑ну Одеської обл.
від Іваницької Людмили Олександрівни, 1959 р. н.,
родом з м. Горняка Алтайського краю, РФ,
у 1960–1970‑х рр. мешкала в с. Строїнці
Тиврівського р‑ну Вінницької обл.
(у с. Красне проживає з 1978 р.)
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Початок ХХІ ст.] [Коли повер‑
нулася мода на народний український одяг?] Два роки
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Це був минулий рік, тобто 2017 рік. Я іду в цьому одя‑
зі вишитому, а вони кажуть: «Оце дівчина, оце украї‑
ночка!». Я цим пишаюсь, чесно. Я пишаюсь, я ніколи
не нав’язую свою думку, особливо дітям. Ми з вами
говорили, що це багатонаціональне село. І нещодавно,
я вже набираю п’ятий клас, і мені одна матуся дзво‑
нить і говорить: «Світлана Володимирівна, скажіть,
будь ласка, чи обов’язково бути у вишиванках?».
Я кажу, що це за Вашим покликом серця і душі. «А от
Ксюша мені сказала, шо Світлана Володимирівна – па‑
тріот, і я куплю собі вишиванку». І вони собі її при‑
дбали. Тобто ми цим пишаємось. Стосовно [моєї]
мами – вона людина, яка бажає зробити все якнайкра‑
ще. Вона познайомилась з однією жінкою зі Львова,
і вона їй відправляє вишиванки. Вона намагається пі‑
дібрати людям так, щоб вони могли нею дійсно корис‑
туватися. Це не просто продати, а дійсно, щоб вона
була в обігу. Тобто вона допомагає. Зрозуміло, що
ціни різні. Зараз вона, наприклад, дуже багато при‑
дбала костюмів, Це і «тріїчки», це вишиванки машин‑
ного вироблення, це і вишиванки ручної роботи. Все,
що вона робить, – це її справа. Вона вже на пенсії, їй
шістдесят п’ять років буде. Люди до неї приїжджають
з сусідніх сіл. Ця жінка [зі Львова] їй присилає, а мама
заробляє дуже мало на одній вишиванці. В основно‑
му, проблемне – це вишиванки на літніх людей, виши‑
ванки великих розмірів. Тому що дитячі – є в принци‑
пі вони. Але в неї доволі такі помірні ціни. Люди, які
хочуть придбати [вишиванки] великих розмірів, –
вона зазвичай бере такі, тому що у нас жінки пишної
форми. Вона допомагає людям придбати. Але вона не
має своєї точки на базарі. Люди зідзвонюються з нею
або приїжджають додому і купують. З сусідніх сіл,
з Одеси купували у неї. Вона зараз у Києві, а жінка їй
замовила вишиванку ручної роботи, щоб вона їй від‑
правила, тому що у містах великих вони коштують до‑
волі дорого. [Чи вдягали український сценічний кос‑
тюм, коли навчалися в школі?] Основні свята, які ми і
зараз святкуємо з вами, святкувались в школі [у 1990–
2000‑х рр.] Тетяна Іванівна, директор Красницько‑
го НВК – це ще мій вчитель, тобто вона мене навчала,
і я чудово пам’ятаю. Але в наявності у мене як у учени‑
ці не було вишиванки. Ми навіть не знали, де це мож‑
на придбати. Зараз ми заходимо в мережу Інтернет і
можемо собі придбати. Де ми їх брали? Ми їх брали у
домі культури. Тобто там були вишиті сорочки, спід‑
нички певні. Але зрозуміло, що вони були такі, на по‑
чатковому рівні. В [19]90‑ті роки просто не знали, де
їх придбати. Ми знали, що якщо нам треба, ми може‑
мо спокійно звернутись в будинок культури, взяти
покористуватися і повернути в належному стані. Ось
мама замовила сукню мені, вишиту ручною роботою,
ми чекали дуже довго. Це зрозуміло, це не машинка,
це люди працюють. Вишивка, зрозуміло, дуже відріз‑
няється і якість відрізняється. По-перше, коли людина
шиє власноруч – вона передає свою енергію. Це гор‑
дість, того є ще такі люди, які вміють це робити. І це
вишивають доволі молоді дівчата. Це найголовніше.
Я пишаюсь, що є такі люди, які це можуть робити.
Я вважаю, що необхідно відновлювати все це. Можли‑
во, навіть якісь гуртки робити для дітей, які будуть це
робити. Це приємно, а якби я сама вишила, це, мабуть,
взагалі було б. [Чи хотіли б Ви долучитися до цього
процесу?] Це безумовно, але трішечки не до цього в
мене руки лежать, але думаю, якби хороший був би
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Вони приходять такі нарядні, пишні, гарні, файні.
[Більше віддають перевагу вишиванкам з ручною ви‑
шивкою чи машинною?] Звісно, що машинне шиття.
Ручний є [пошив вишиванок] – у наших вчителів.
Правда, все стосується не тільки коштів, а й місцевос‑
ті, де це можна дійсно придбати. У нас не займаються
вишиванням, у нашому регіоні. Бабусі, може, й ви‑
шивають, але не елементи одягу, а рушник, серветку
якусь. Мені запропонували районному відділу освіти
провести семінар на базі нашої школи (в рамках Дня
вишиванки [2018 р.]). Він був дуже насичений: до
нас приїхали всі педагоги-організатори з району, усіх
шкіл, приїхав методичний кабінет, поважні гості – по‑
мічники народних депутатів України, депутати Оде‑
щини. В рамках Дня вишиванки ми зробили добре
діло – ми зробили ярмарок зусиллями педагогічного
колективу. Ми принесли страви, деякі батьки нам до‑
помогли. Всі залучені кошти з ярмарку бажаючі кида‑
ли на допомогу хлопчику з нашого села. Ми вирішили
таким чином допомогти. Ми зібрали тоді п’ятнадцять
тисяч гривень. Кожен намагався хоча б чимось допо‑
могти. Це ж показало, що українці – така нація щира,
чесна, добра, готова в будь-яку хвилину прийти на
допомогу.
Записали М. Олійник та О. Дєдуш 31 серпня 2018 р.
у с. Красне Тарутинського р‑ну Одеської обл.
від Листовецької Світлани Володимирівни, 1990 р. н.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [90‑ті роки ХХ – початок
ХХІ ст.] Я – вчитель української мови та літератури,
ще за сумісництвом вчитель англійської школи. При‑
ємно слухати від дітей: «Світлано Володимирівно, Ви
дійсно патріотка!». В мене клас одинадцятий випус‑
кався, мої дітки, які були у вишиванках, хлопці були у
вишиванках ручної роботи. Це вже завдяки моїй мамі.
[Показує світлину.] Ось діти, всі хлопці в вишиванках
ручної роботи. Діти самі для себе вирішили, що вони
хочуть бути дійсно у національному одязі, це було
Перше вересня і це був Останній дзвоник. Перше ве‑
ресня [20]17 року, випускники. Звісно, що весь цей на‑
ціональний одяг вони використовували і на святах,
які були пов’язані з цим. Це був і парад вишиванок. Ви
побачите моїх хлопців на фотокартках. А з приводу
своєї мами, я хочу сказати. Любов до вишиванки при‑
вила саме мама. Вона за національністю – гагаузка,
батько – болгарин. Але бабуся по маминій лінії – з Во‑
линської області. Все це коріння було у мами. В мене
вишиванка з’явилась доволі-таки запізно. Це перші
роки моєї роботи – десь 2012–2013 рік. Вона [мама]
поїхала до Львова, поїхала відпочивати до санаторію і
привезла мені три чудові вишиванки ручної роботи.
Це були такі вишиванки, яких тут люди ще не бачили.
І звідти в мене уже захоплення. Нещодавно рахували,
в мене сукні вишиті – шість штук, трикотажні виши‑
ванки – це десь десять-дванадцять. Вишиванки руч‑
ної роботи, вишиванки машинної роботи, тобто всі,
які надходять до мами, вони є в мене. Спочатку бачать
на мені, а потім вже купують. А населення, певно, що
спочатку з певною осторогою якось відносилось. Я не
знаю, чому. Ви пам’ятаєте час, коли люди боялися вдя‑
гати вишиванки, тому що, як національність, націона‑
лізм, так би мовити. І одного разу, я пам’ятаю випа‑
док, коли одягаю, спокійно їду до районного центу,
іду, а там чоловіки, щось роблять у парку в Тарутино.
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спеціаліст і навчив це, то з задоволенням. В мене, до
речі, є знайома, яка вишиває сукні бісером. Вони ку‑
пують заготовки спеціальні, вони не малюють це все.
Це дуже кропітка робота. Їй складно, вона одну сукню
вишиває приблизно півроку, тому що вона ще пра‑
цює. І звісно, вона цю сукню продає за дуже великі
гроші. Приємно було б навчитись це робити. Коли
вдягаєш цю вишиванку, це зовсім інші відчуття. Не‑
щодавно ми їздили до району нашого, у нас була кон‑
ференція установча вчителів. Ми були одягнені в
український національний одяг. І чоловік нам каже:
«Слухайте, ну шо за свято?». Я йому кажу: «Чому ви
звикли, якщо український одяг, то має бути свято?».
В нас свято кожен день. Ми намагаємось дітям на
власному прикладі показати. Якщо не ми, то хто. Було
приємно, коли на семінар вчителі приїхали у виши‑
ванках. У нас така умова була, щоб були усі, у кого є
така можливість. Запрошенні прийшли у вишиван‑
ках. Це було приємно, що люди долучились до нас, до
нашої справи. 2017–2018 рік, лінійка, яка присвячена
Першому вересню – у нас, мабуть, 80 % учнів прихо‑
дять у національному одязі. Не тому, що їм сказали,
а тому, що їм це подобається. Це гарно виглядає. Перш
за все це ті люди, які є творчими, на яких звертають
увагу, вони мають якось внести це у коло людей зви‑
чайних. Тобто одягати, прославляти, показувати все
це. Наприклад, людина, яка зустрічає, бачить мене в
цьому одязі, вона говорить, що це гарно, це чудово,
я хочу своїй доньці це придбати. Тому що це підкрес‑
лює красу жіночу, це ідентифікує нас як українців. На
уроках української мови та літератури ми постійно
проводимо заходи. Це перш за все дев’яте листопада –
День української писемності. Присвячені Шевченкові
свята постійно у нас відбуваються. Скільки себе
пам’ятаю в цій школі, ми постійно влаштовуємо свя‑
та. Ми залучаємо навіть будинок культури, коли ан‑
самбль приходить, співають, показують дітям те, на
що вони мають звернути увагу, що в майбутньому
вони вже будуть продовжувати. Це і двадцять перше
лютого – День рідної мови. Але ми дітям наголошуємо
на тому, що рідна мова для кожного є своєю, але не
треба забувати про національну мову. Я вам хочу ска‑
зати, що той клас, який у нас був, там було п’ять хлоп‑
ців і дівчинка. Коли вони погодились бути в націо‑
нальному одязі, я була приголомшена, чесно. Мені це
так приємно було, до сліз. [Чия це була ініціатива?]
Я їм запропонувала, якщо хочете – давайте. Вони
якось спочатку подумали, а потім вирішили все ж
таки. І одному хлопчику не вистачило, мама якось за‑
казувала, але вони не звернулись до неї. Він прийшов,
хлопчик, учень одинадцятого класу, і сказав: «Я не
хочу машинного виробництва, я хочу ручної роботи».
Так мама телефонувала жінці, просила її просто, щоб
надіслали її. Вони – красені. Це 100 % підкреслює їхню
вроду. Це показує, що ці діти є майбутнє України.
Дивлячись на них, інші діти дійсно забажали також.
В мене дитина ходить в вишиванках. Є в мене багато
фотокарток, буквально з народження. Ми даруємо
вишиванки – це на свята, як традиція, мабуть. У чоло‑
віка [є] вишиванка, хоча чоловік у мене, до речі, поляк
за національністю. Чоловіків зазвичай важко одягну‑
ти в національний одяг, а він мене підтримує завжди.
Основний критерій – це власний приклад людини, яка
хоче залучити інших людей до цього. Ось, наприклад,
у нас був захід, який був присвячений Всесвітньому

дню вишиванки, він зробив багато для нашого насе‑
лення, тому що люди, мабуть, вперше дізналися, що є
таке свято. Ми перед тим, як це зробити з мамою, зно‑
ву ж таки, передивлялись багато відео, дивились, як
це люди влаштовують в інших містах. В основному це
роблять в містах, а в селах я рідко чула, шоб це було.
Я думала про те, що людям необхідно це показати.
Вони були приголомшені, коли вони побачили нашу
ходу. І коли зал встав, аплодуючи, ми зрозуміли, що
наша праця не була даремною. До речі, я давала свої
вишиванки людям, у кого не було. Дитині дарували ці
вишиті костюми. Батьки коли одягають, вони бачать
цю дитинку. Навіть самостійно, коли жінка починає
це одягати, починає це сприймати, вона по-іншому
починає ставитись до вишитого одягу. До речі, це за‑
раз дуже популярно. Зараз і взуття вишите мальвами.
Коли ми провели цей семінар, коли пройшов Всесвіт‑
ній день вишиванки, я не чула, щоб селом ходили
якісь чутки, цього не було. До речі, цей захід щорічно
буде проходити в нашому селі як обов’язковий, але
нам будуть допомагати інші села. Люди сприйняли це
нормально. Це відео, ми пробували свої сили, це був
ювілей школи, п’ятдесят років нашій школі, і тоді учи‑
тельський колектив заспівав перед усіма директора‑
ми, перед владою, перед всіма. І нам це вдалося, нам
сказали, що ми – зірки, і ми тоді ще спробували. У нас
виступала навіть вагітна вчителька. На нашій ході дів
чинка і хлопець несли вишиванку, яка була зроблена з
півтори тисячі поліетиленових пакетиків. Це робила
наша односельчанка, це мама нашої дівчинки Дворні‑
кової Ірини, вона учениця дев’ятого класу. Вона нам
запропонувала свою допомогу сама, ми лише придба‑
ли кульочки. Вона [вишиванка] знаходиться в нашо‑
му краєзнавчому музеї, тому що це пам’ятка, набута
нами. Це шедевр. [Що для Вас особисто означає укра‑
їнська вишита сорочка?] Можна сказати, що вона для
мене значить майже все. Ви знаєте, я знаю символіку,
я знаю, що краще одягати, мама говорить – це багат‑
ство. А для мене кожен вишитий візеруночок – це
частка душі. Можна сказати – це моя душа, відобра‑
жена у вишиванці, чим я живу.
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Записали М. Олійник та О. Дєдуш 31 серпня 2018 р.
у с. Красне Тарутинського р‑ну Одеської обл.
від Попозоглової Тетяни Василівни, 1988 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Початок ХХІ ст.] Я – вчитель іс‑
торії і виховую в дітях патріотизм, і в першу чергу діти
беруть приклад з мене. Тому я повинна вдягатись в на‑
ціональні символи. Не те, що мене хтось зобов’язує це
робити, – ні. Це моя справа, і я з задоволенням вдягаю
і сині, і жовті кольори. Ви можете подивитись і зайти
в мій кабінет – там все в синьо-жовтих тонах. Що сто‑
совно вишиванок – в мене їх декілька, десь п’ять (із си‑
німи, жовтими, червоними нитками вишиті). Якщо я
приходжу на роботу, то на святах я обов’язково [одяг‑
нута] – це вишиванка, це кольори нашого прапору.
[Коли в школі з’явилася така мода?] Зразу, як тіль‑
ки я з’явилася в цій школі, я вже сім років працюю,
з 2011 року. А все почалося з того, коли у нас в Украї‑
ні почалися більш важкі часи. Це [20]13–[20]15 роки,
коли про це дуже багато почали говорити, для того,
щоб підтримати наших воїнів АТО. Мабуть, саме з
цього моменту я кожен день вдягала щось таке в на‑
ціональному стилі для того, щоб підтримати людей,
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[19]87 рік. Вона їй пошила піджак із хвостами, як у
цього дирижора, я вам кажу. Тоді була мода така. Вона
вишила даже каньтіки з такої тяжої тканини, вона
така слизька, дуже тяжко шьється. [З атласу?] Да. Оце
фрак вона пошила. Моя сестра була сама моднюча. Їй
вона чогось шила, ну мені – ні. А я зараз скажу, чого
вона мені не шила?.. В моду пішли трикотажні виро‑
би. Тоді [було] начало [19]90-х, мені було десять ро‑
ків, дванадцять. Трикотажні були ці вироби, от все,
шо тягнулося, і вона ото не шила. Я це точно помню.
Вона досі сейчас шьє сусідам. Їй сімдесят років осьо.
У батька вишита рубашка єсть – десь років двісті їй,
навєрно. Його діда ше. Лляна така, знаєте, тканина
не така, як сейчас. Вона хрестиком вишита. Мій брат
живє в Бєрліні, і моя мама зібралась, буквально вчора
поїхала до нього. І ми ж ніяк не могли ламать голову,
шо йому привезти, все в їх єсть, добре живуть. І мій
чоловік каже: «Давайте йому вишиванку вишлемо».
А мама: «Та ну». Ну, він не такий патріот. Він пока‑
зав вишиванку, заніс – а вона отака здоровєнна. Каже:
«Це у мене дід такий був». Його іменно дід був із пер‑
вих трактористів, які піднімали колхоз. Ми хотіли
подарунок, та мати каже: «Та нє, він не буде таке но‑
сити». [Ви хотіли саме цю сорочку подарувати?] Так,
саме цю. Вона такого кольору – вона і не біла, і не сіра,
з якимось біло-голубим відтінком. Вся така вишита,
отут зав’язується. Вишита цвіточками, я достеменно
так не помню. [Червоним вишито?] Червоним, черво‑
не з листочками, з зеленим. [З коміром-стійкою?] Да.
Я ше вдівала, дивилася – такі длінні рукава. Вона на‑
лежала Криворученку Семену, по батькові не помню,
це мого чоловіка дідусь. [Він жив у с. Білолісся?] Вони
іменно корінні, вони іменно козаки, вони жили тута.
А хто її вишивав, я, єслі чєсно, не знаю. Продають
[в Одесі] на «Седьмом кілометрі», єсть такі контей‑
нєра, шо продають вишиванки. Це такі вишиванки
сьогодення, вони з малюнком наліпленим. А єслі єсть
хрестиком [вишиті], то вони дуже дорогі. Вони при‑
возять з Западної України. Самі дешеві – п’ятьсот і
вище [гривень]. [Це машинна вишивка чи ручна?] Нєнє, ручну не візьмете. Це – машинна, наліпка якась.
Дивіться, в послєднє врєм’я люди начали вдівать ви‑
шиванки. Трохи як пропаганда є, знаєте, цього всьо‑
го. Трошки давлять на нас. У мене таке чувство, наче
давлять. Потому шо в тому [2017] році було свято в
школі, я не помню, то лі письменності. І нас прямо за‑
ставили, щоб ми дітям вділи вишиванки. Я такий че‑
ловек, шо я не люблю, шоб мене заставляли. Єслі мене
будуть заставлять, я наоборот зделаю. Ну, я поїхала
на базар. Мені так сподобалась вишиванка. Я дитині
купила. Оцей момент був коньюктурний, я купила. Це
не ручна робота, тому шо на ручну дуже багато гро‑
шей [треба]. Я купила, вона мені так сподобалась. Це
вже рік пройшов, і шо ви думаєте, в цьому [2018] році
на Перше вересня вона [донька] в мене вділа чи раз,
чи два, я її гарненько постірала. Моя донька йде в тре‑
тій клас: «Мама, давай я вдіну вишиванку». А вона з
длінним рукавцьом. Дитині вона подобається. Меж‑
ду прочім, учора наш сільський голова на Першому
вересні був у вишиванці. Я не бачила такого ніколи,
він обично у строгому костюмі. А вчора був в ви‑
шиванкі. [Багато дітей було у вишитому одязі?] Пер‑
ший клас – половина на половину діти. Батьки єсть,
но рєдко. [...] [Друга половина ХХ ст.] [У якому одязі
раніше бабусі ходили?] Бабусі – в юпках, платтях.
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які захищають нашу землю. [Тобто щодня, не тільки
на свята?] Абсолютно мені без різниці це – або це День
вишиванки, або День соборності, або це чотирнадця‑
те жовтня, або це Перше вересня. У мене дуже багато
фотографій, де я в синьо-жовтих кольорах, де я в ви‑
шиванці, в різних вишиванках, в юпці вишитій. Вдя‑
гаюсь я в інтернет-магазинах, там дуже багато речей
стосовно цього. Наприклад, нещодавно придбала собі
футболку, як у вас, тільки там жовтий та синій, колоси
такі, і тут на українській мові «Україна». Сучасна фут‑
болка – це бажано вдягає молодь, пішли на роботу,
пішли в нічний клуб. [Носять як повсякденний одяг?]
Так. Що стосується вишитих сорочок, ручна робота,
дорогих, я маю на увазі, які коштують і дві, і три тися‑
чі, я думаю – це [слід одягати на] свята, великі свята.
Обов’язково, мені здається, це – 9 Травня, це День со‑
борності, це чотирнадцяте жовтня, це День захисника
Вітчизни. Я себе усвідомлюю українкою, незважаючи
на те що я – гагаузка. В принципі, ніяких проблем в
зв’язку з цим не існує. Я гагаузька українка. Мій одяг
показує всі мої відчуття до всієї ситуації, що у нас
зараз в країні. Я пригадую, коли я їхала з дітками на
ЗНО до Арцизу, і я пішла прогулятись, тому що вони
здавали історію, до мене підійшла жіночка і каже: «Ви
така гарненька». Аякже, мої діти здають ЗНО – істо‑
рію України. Якось виділитись в натовпі, щоб мене
сприймали як вчителя історії, як українку, як патріот‑
ку. Не знаю, може, діти бачать мене, як я вдягаюсь, і в
майбутньому усвідомлять, що вони все-таки українці,
що для них святе буде вишиванка, це кольори прапо‑
ру нашого і так далі. Мені здається, що я як викладач
несу якусь інформацію, тому діти беруть з мене при‑
клад, тому що я роблю це не просто так. І мабуть, діти
в майбутньому будуть носити вишиванки будь-де.
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Татарбунарський район
c. Білолісся

Записали М. Олійник та О. Дєдуш 2 вересня 2018 р.
у с. Білолісся Татарбунарського р‑ну Одеської обл.
від Криворутченко Наталії Олександрівни, 1981 р. н.,
Байрака Михайла Степановича, 1941 р. н.,
та Гнеліченко Любові Миколаївни, 1957 р. н

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Кінець ХХ – початок ХХІ ст.]
Із дванадцяти років я шила собі сама. Я собі юпки
шила, я собі сарафани шила, я собі жилєтки шила.
Тоді «Бурда» вийшла. По «Бурді» размер я тоді так до‑
бре навчилася вирізать. В мами була дуже добра ма‑
шинка, був «Оверлок». Вона професіонал була. В нас
був дом бита. В неї був комплект дома, комплект на
роботі. Батько так її любив, шо вона захотіла, він
все їй робив. Вона була сама перва модниця на селі.
[Як вона вдягалася?] В ті врємєна були юпки-карандаш. Довга і пряма – це «юпка-карандаш» називалась.
Вона мене народила в тридцять три роки. Це раньше.
В [19]70-му родилась моя перва сестра. От тоді – це
був пік моди, тому шо вона [мама] навчалася в Оде‑
сі, вона шила дуже хороше. В основному научилась
мужське [вбрання шити]. Ну як, їй казали, шо муж‑
ське – саме тяжоле. Оті, каже, лампаси вишивала, ви‑
гладювала стрелочки. Дома вона собі плаття, вона
собі пальта [шила]. Сестра пішла учитися – це був
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[Вони були довгенькі?] Да, довгеньки. А щас більше
в штанах ходять і старі, і малі, і всі. [У бабусі на го‑
лові хустинка була?] Да, обов’язково должна буть в
всіх. [Яка спідниця була?] Чи рябенька, чи в кліточку,
чи обикновенна тьомна юпка. [Була зібрана чи пряма
за кроєм?] І пряма, і рясна, яка хочеш. Були блузочки,
були кофточки. У нас чисто такого українського не
було. Шоб вишивка – не сильно. Ізредка вишивки у
нас тут, не особенно. Хотя раньше любили вишивать,
тільки рушники. [Вишивки] на одязі не було.

СОРОЧКА [50–60‑ті роки ХХ ст.] [Ваша мама, бабуся
шили сорочки із саморобного полотна?] Це ж сороч‑
ки шили. Спіднє більйо – кальсони шили і рубашки.
То це називалося «спіднє більйо». [Жіночі самороб‑
ні сорочки були довгі?] Довгі були. Но вже як ми тут
[у смт Ширяєве] жили, то вже тут моди такої не було.
Це якби моя старша сестра, то та більше помне. А я,
то вже помню, як ми сюди приїхали, то вже в нас оці
сорочки були короткі. Мама шила короткі сорочки.
Вже так, шо вона з-під юпки не виглядала. Раньче – то
вони так надівали, як юпки, наче. А тоді вже вони шоб
не виглядували з-під юпки, шоб вони були під юпкою.
[У с. Макарове жінки ходили так, щоб підтичку було
видно?] Да. [Казали «підтичка»?] Підтичка. [Її виши‑
вали?] Хто мав час, то вишивали, а хто часу не мав, то
не вишивали, просто так було та й все. Пришивали
круживо, хто вмів сам в’язати. [Сорочку із двох частин
зшивали?] Да. Передня частина, шо тут же ж виріз спе‑
реді більший, і тут же ж груди, то воно шилося, і задня
спинка – так вони шилися. То оце ж таку мама собі со‑
рочку шила, батькові сорочку шила. [Жіночі сорочки
були з комірцями чи просто з вирізами?] З вирізами.
Комірців не було. Може, колись раньче і були, ну по‑
том я такого не чула, шоб були стоячі комірці. [Рукави
довгі були в жіночих сорочках?] Як у кого. У кого були
довгі рукави, а в кого були короткі рукавці. У мужиків
були манжети, а в жінок більше старалися отакі, як ка‑
жуть, трьохчетвертьові [рукави] робити. Бо ж нада, як
жінка шось робе, то їй нада було все врем’я закатувати
ті рукава. [Тому] не робили длінні. Зімою – да, з длін‑
ними рукавами. А більшість – отакі, шоб короткі були.
Бо для жінки, вона ж всьо врем’я шось чи доє, чи пере‑
миває, чи шо, то їй [довгі рукави] не нужні. А мужи‑
кам – то геть і з обслажками, шоб тут геть і застібалося,
для мужиків шили. [Усі чоловічі сорочки з рукавами
були?] З рукавами, да. Я ж кажу, ше й туто, значіть,
шоб було на пуговічкі, шоб застібалося. Був як об‑
слажок, і шоб застібалося. [Чимось прикрашали ман‑
жети?] Як спідні [сорочки], то ни украшали. Спіднє
більйо не украшали. В нас вообщє-то тут не украшали.
Це більше туди, на Україну, Западну Україну – там вже
йшло воно. Туди, Вінницька, Тернопільські області, це
туди, Волинські, Житомирські – оті областя. То там
більше, да. Там вони самі собі ткали. [Сорочки були
просто білі, їх не прикрашали?] Без нияких украшеній,
не було нияких.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у календарних обрядах.
[Кінець ХХ – початок ХХІ ст.] Різдво – вже вдівали‑
ся і бубон брали. Вдягалися в Козу. [Де брали одяг?]
Десь вдома находили, кожухи находили. Обізатєльно
дзвоники. В мене ше дзвоники, мені бабушка давала.
Кожухи надівали мужчини. Ми як були діти зі школи,
десять років, дванадцять, ми там збирались, то ми там
дзвоники брали. Вдівали хустки. Хустки були такі ви‑
шиті, десь були ше в бабки. [...] На Новий рік з Малан‑
кою ходили. [У будинку культури] організували, бо
ше у мене кожуха позичили. Кожух у мене покритий
матеріалом. Я не знаю, де він в мене зараз. Так чоловік
взяв його в мене, перевернув наверх вовною. І от вони
їздили і в район, і тут ходили по селу, колядували. На‑
чало возрождаться це все діло, понімаєте. А було воно
один час забуте усе, все воно було заборонене, якщо
сказать откритим шрифтом.

нінград, він узяв, зняв пілки у хаті. В нас була ванна,
вода гаряча у грубі була. У грубі в нас вмурована така
була бочка на сто літрів. І то він сам собі зробив якусь
закваску. В общим, якось там було, уксусна есенція
нада, нада висівка, потом ше шось там. І це він всьо за‑
мочував у ванній. Нада замочувати його у емалірова‑
ній посуді. Бо в такої, отаких цинкових – воно сильно
кислота роз’їдає. І він замочував у ванній, а потом він
їх мив, потом якось ту, нуздра, як кажуть, – ото всьо
знімав. Висохне – воно тоненьке-тоненьке, прямо таке
мнягесеньке. Якшо харашо воно викваситься, то та
ніздра так харашо знімається, і воно висохне, і вона то‑
ненька-тоненька. Це ж ніздра здирається тим струж‑
ком. Я ж кажу, якшо воно харашо викваситься, то воно
ни нада і тим стружком [здирати], а просто візьмеш
тако, главне туто скраю, як то яїчко чистиш, ото так і
се: візьмеш скраю, і воно раз, і злізло, як воно харашо
виквасяно. Та пльонка – «ніздра» казали.
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Записав О. Головко 23 серпня 2018 р.
у смт Ширяєве Одеської обл.
від Ступак (Граждан) Валентини Федорівни, 1946 р. н.,
родом із с. Байтали Ананьївського р‑ну Одеської обл.,
(до 1966 р. проживала в с. Макарове Ширяївського р‑ну)

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [50–
60‑ті роки ХХ ст.] Я не помню, шоб мама ткала. А мама
мені вже розказувала, шо вони самі ткали із льону.
Значіть, його вони якось там намочували, потом вони
його чисали. І ото ті такі нитки, і то з льону робили
полотно. І то воно таке було, як жовте полотно. Воно
так і називалося «жовте полотно». Але потом вже його
вибілювали. А чим вибілювали – я счас тоже скажу.
Значіть, шо робили – палили падсонух і той попель,
падсонушний попель, іменно з падсонуха, у такі бочки
[засипали]. Заливали в ті бочки, засипали цей попіль
подсонушний і то полотно туди закладали. І воно там
було два-три дні. А потом такий рубель, і тим рубльом
терли-терли – і воно було таке, воно вже було не жовте,
а якесь таке і ни геть біле, і ни жовте. Висвітлювалось.
[Чи робили полотно з конопель?] Оце ж я говорю за
коноплі. «Прядіво» казали. [Ви ж казали про льон?]
Нє-нє-нє, я просто помилилася, не льон, а це прядіво.
У нас льону тут не було. Льон був туди, на Западній
Україні – там був льон. А в нас льону не було. В нас
було прядіво – оце з прядива, да. Оце прядіво дерли
добре, помню, такі вони длінні-длінні нитки дерлися.
І оце з прядива робили це полотно. Обробка шкіри.
[70–80‑ті роки ХХ ст.] А мій чоловік навчився сам ви‑
чинювати [шкіру з хутром на шапки]. Я поїхала в Лє‑
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [40–70‑і роки ХХ ст.] Пальто. То по‑
мню, було в батька таке пальто коричньове [суконне].
І в общим, мама нам тоже шила такі жілєточки, шоб
були теплі. З старого пальта [шила]. Рукавички шила,
шоб в руки [тепло було]. Йдемо в школу, портфель же
ж несемо. Ото вона понашиває нам рукавчиків з паль‑
та, шоб були тепленькі. Свита. [Чи взимку носили
свити?] А свити я не помню, шоб була. Казав батько,
шо ходив у свиті, но я не помню. Кожух. А в батька
мого був такий ту́луб – кожух. Це вже батько купив
тут, у Ширяєві. Помню, шо дав за нього сто двадцять
рублів. Дві зарплати батькових пішло! Но знаю, шо
він тулуб купив. Він геть до землі був – такий. То ми
навперємєнку все врем’я удівали той тулуб. Він ове‑
чий. А зверха він був, як дубльонка. Сірий. Воно було
як сіре, таке. І то все врем’я той [кожух ми носили].
Вже я вийшла заміж, вже в мене [старший син] Вітя
був, і Вітя їздив на охоту. Їздив до дєда брати той ту‑
луб, шоб піти на охоту, як в засідку ішов на ніч. Оце
ше Вітя брав той тулуб. З воротніком був. Хароший
був той тулубчик. Кармани були, обшитий він не був.
Він був просто такий прямий. До самої землі. Оце ж,
я ж кажу, батькові сильно понравився. А батько мій
покойний возив хліб звідси, з Ширяєва, з хлібопекар‑
ні, туди, в Макарово. І зімою приходилося їхати, а без‑
дорожжя, холодно. Та й він, оце ж йому посовітува‑
ли, шо купити цей тулуб. А уже як осьо мій чоловік
покойний, і потом мого чоловіка сестри одної і другої
[чоловіки] – то вже були такі кожухи, як сказати, до
половини, до колінів кожухи. А як вони називалися –
«дубльонки» вони називалися. Но то ни дубльонки, то
іменно кожухи. А казали просто, шо дубльонки. У зя‑
тів були чорні [дублянки]. А в мого чоловіка було, мій
чоловік розмєр більший носив, та й в нього був ко‑
ричньовий [кожух]. А тоді він вже потерся, всьо.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ [Жіночий / дитячий]. [50–60‑ті роки
ХХ ст.] Жилетка. Мама нам всьо врем’я жілєтки
шила, обізатєльно. Оце пошиє жілєточки, під низ, зна‑
чіть, могла у аптєкі купити вати, а нє, із якого матраса
старенького чи з одіяла старого. Більше, шо мама ро‑
била – мама робила із ватного одіяла. І оце вона розпо‑
ре, і там же ж воно грубеньке, а вона робила – надвоє
розрізала так, шоб вони не були сильно грубі. І шила
нам жілєточки. Всім шила, всі діти були в жілєточках,
обізатєльно. [Коли холодно, їх одягали?] Да. І в школу
ходили ми в жілєточках. Мама так акуратно пошиє їх,
так цими зробе, як квадратиками. І то все врем’я ми в
школу ходили осінню і вже весною. Не підеш же ж, як,
прімєрно, пальтішко, не вдінеш, а жілєточку надів і пі‑
шов собі у жілєточкі, шо ни холодно. З чого шили жілє‑
точки – колись були такі шалі. Шаль була здорова. Вони
були і, прімєрно, синя в клітку, чорні в клітку, чорні із
красним і з жовтим. Такими клєтками були шалі, здоро‑
ві такі шалі. Це ж було. Боже, в кого шаль, то це багата
людина, бо є шаль. І нам, я не помню, мої[й] мамі кума
подарила таку шаль. Вони жили заможно, і подарила
таку шаль. То мама з тої шалі мені пошила юпку таку.
Як уже сказати, мені було год шеснадцать, і мама з тої
шалі мені пошила таку красіву клітчасту юпку і поши‑
ла таку жілєточку. Вона просто пошила, як жілєточку.
То получалося, шо я під низ одіну кофточку, зверха ту
жілєточку і юпку – і так було красіво. Це не тіки мама
мені шила, і меньчії сестрички, і старшої сестрі шила.
Бо було з чого, то вона, значіть, шила, уміла шити.

ВЗУТТЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Чоботи. Хромові чоботи
[носили]. І ше дермантінові були чоботи тоже, сапоги
дермантінові. Тут у нас у Ширяєві був один [майстер],
шо він дуже харашо шив. І по розговорах, по цих усіх,
то вроді б то казали, шо він єврей. То я помню, шо
мій батько нам, уже ми попідростали, дівчатка, то він
на заказ нам пошив сапожки: і мамі, і мені, і меншій
моїй сестрі, і старшій сестрі. Оце в нього він на заказ
[шив]. Він був з ним як знакомий хороший, і це він
на заказ у нього шив. [Яких кольорів були чоботи?]
Чорні. Тіки чорні. [Більше ніяких кольорів не було?]
Нє, можна було, хто які заказував. Хто коричньові за‑
казував, но більшість, ми заказували чорні. [Чи багаті
замовляли собі червоні чоботи?] За червоні – то я не
бачила ні в кого... Батько нас брав сюди повозкою, ми
їхали з батьком сюди, в Ширяєво. Не всі їхали. От сьо‑
годні, прімєрно, їду я – мені шиє він сапоги. Він знімав
мірку ноги і чуть-чуть давав більше, нога ж то в дітей
росте. І він давав чуть більше, шоб можна було цю
зіму, прімєрно, носити, ше й на ту зіму носити. І так
каждому нам шили. І так і мама з ним їздила. В нього
[майстра] були такі колодки, там разні шпильки, раз‑
не всьо. І це він нам шив ці [чоботи]. [Халяви були із
саморобної вичиненої шкіри?] Навєрно, да. Він десь
доставав цю кожу, хто їму привозив. Колись було так:
якшо ти держиш дві свині, одна свиня должна йти
государству, а одну свиню ти ріжиш собі. І ти ріжиш
свиню, то должин шкуру злупити, не смалити, як счас
шмалять. А должин злупити ту шкуру і ту шкуру зда‑

ІМ

Ф

Е

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [50–60‑ті роки ХХ ст.] Штани. [Як
називалися чоловічі спідні штани?] Називалися
«кальсони». Вони надівали під спід, а зверха вже –
любі штани. Куплені. Колись тоже, от, «лляний кус‑
тюмчик» називався. Він тоді стояв п’ятнаціть рублів.
Це був жикет і штани. Воно, як счас, то кажуть, як
одноразове. Али всі ровно десь хватало на сезон, на
літо хватало тих штанів. Жикета – то більше хватало.
А штанів – то десь хватало на один сезон. Спідниця.
[Які спідниці носила Ваша бабуся?] Уже після, бабуш‑
ка приїхала до нас в підісят першому [1951] році. Це я
добре помню, шо бабушка [після розкуркулення] до
нас приїхала, з Урала вона вже вернулася в піїсят пер‑
шому [1953] році. То вже в піїсят першому році вже
вони як удівалися – уже шо було, шо пооставалося. Не
було в бабушки такої [домотканої] спідниці. А просто
таке вже було – то саржеве, була саржа, то ше якісь там
матєріяли були. В отаке вдівалися. [Чи старим жінкам
унизу на спідницях пришивали стрічки?] Це нашива‑
ли. Модно – це саржева юпка, чорна або коричньова,
і нашивали (красних я не помню) такі синенькі, зеле‑
ненькі, жовтенькі, разні лєнточки. Більше нашивали
на фартухах. Фартух. [Які тут фартухи носили?]
Так само оце шили саржові. Прімєрно, матерія є чор‑
на – пошили з чорної і тут тоже нашили лєнточками.
Або ше яка була [матерія] – сіра, могли сірі [фартухи
шити]. До церкви як ішли в неділю, то надівали бі‑
ленькі фартушки. Біленький фартушок, і низом такі
самі, як рюшики робили. І то так до церкви, в таких
біленьких фартушках ішли. Шароварики. Мама по‑
кійна моя шила. Сім’я була, дітей було багато, то вона
нам і ритузи ті, шараварики ті шила, і платтічка шила,
там всьо. [Шаровари теж з домотканого полотна?] Ку‑
пляли, така була байка. Була синя байка, чорна байка,
коричньова байка. Це в магазіні мама купляла.
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ти в государство. Машинами грузили і возили на Го‑
десу. А куди вони одправляли – то Бог його знає, я не
знаю це. [Підошву до чобіт підбивали дерев’яними
цвяхами?] Да. Він сам робив, цей же ж мастєр. А я по‑
мню, з чого робили, – із спічок. Прямо обикновенні
спічки ці. І він, значіть, робив такі, як дирочки, видно,
шилом робив. І то спічечна цяя [скалка] – тако приті‑
сував. І цими спічками забивав. Но більше вони роз‑
лазилися. Більше такими [металевими] гвоздиками
підбивав. Бо шо ж воно, підеш по воді – та спічка роз‑
лізлася, та вже і виліз той сапожок. А якшо зносилася
подошва, а верх хороший – везли знов до нього, і він
ремонтірував. Я ше помню, мій чоловік покійний сам
тоже підбивав. Була геть така лапка в нього, у мого
чоловіка. Ше десь вона і валялася тамо в гаражі. І то
він сам підбивав батіночки чи сапожечки хлопцям.
Баче, вишкірилися – він, значить, раз-раз, на колод‑
ку, попідбивав гвоздиками. Ремонтіровав сам. Запо‑
внилося мені, ішли до церкви, значіть, босі. Висіла,
так мені запомнилося, шо коло іконів в вуглу висіли,
тако забитий гвоздь, і туфлі висіли, туфлі і сапоги.
Оце, значіть, вони висять тако, а внизу, аж тако до‑
низу, а тоді обмотані якоюсь тряпкою чи чим. Внизу,
значіть, їх намастювали чи жиром, чи чим, шоб вони
ни засихали. А як ішли до церкви – ішли босі. А вже
доходя до церкви, криниця була чи шо, то тоді вже
взувалися. Уже взулися – ішли в церкву. Постояли
в церкві чи даже в клуб ішли, куди – оце йшли босі.
А там уже помили ноги, взулися. Вийшли з клуба чи
вийшли з церкви – роззулися, прийшли і знов пови‑
тирали, і знов поставили [взуття]. Так взуття берегли
на довше. Постоли. [Крім чобіт, носили постоли?]
Нє – у нас тут. Мама то розказувала, шо плели постоли із лика. Дерли лико із верби. З верби дерли і це
шили. Дєд сам в’язав постоли, дєд покійний. Но ми їх
не носили. Це ше там, в Байталах. Тут нам не шили,
тут ніхто не робив. І батько мій покійний тоже так
не робив. Казав все врем’я: «Ой, діти, добре, ви не на‑
ходилися в тих постолах, як ми ходили». Я родилася
в [19]46 році, а ті дві старші сестрі, Царство Небесне,
шо померли, ті, може, і застали ці постоли. А ми вже –
нє, ми в постолах не ходили. [Не бачили їх ніколи?]
Нє, ми бачили. Я бачила просто як реліквію. Батько
показував, як плести. Бо в нас там у Макарові та тако
річка була Куяльницька, і росли верби. Це, значить,
батько пошле: «Ідіт, наріжте молодої лози». Це ми на‑
ріжимо молодої лози – батько в’язав корзини, просто
плів корзини. І то все врем’я тако, де нада, то здере цю
[кору] та й каже: «Оце із цего в’язали постоли». Та й
воно день-два, як воно ше молоде – то в них харашо,
каже, ходити. А як вони засихають, то тоді так, каже,
душе, так плохо ходити. Ну, мусили ходити. [Посто‑
лів із свинячої шкіри не бачили?] Таких, може, хто й
шив, ну ми не бачили. Я ж кажу, у нас оце уже пішов
[19]46 год, я родилася, [19]47, [19]48 – ці вже года, то
тут уже ни було, в нас не було таких. Валянки. В нас
тут був предсєдатєль колхоза Кенер. То в нього були
не сапоги, а як вони, фє́трові, «фєтрові валянки» на‑
зивали. Воно знизу отак, як у тебе оці [підошви] – оце
було чорним, отако обшиті. Це були, шоб можна було
по воді пройти. А сюди угору, аж тако сюди – отут
була, так звідси, знизу така полоска тоже чорна,
а сюди вони білі були. Халяви білі були. Фєтрові такі.
Це він один, бо він був предсєдатєль колхоза, це вже
він [носив].

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [50–80‑ті роки ХХ ст.] За
чіски. [Які зачіски дівчата робили до заміжжя?] А раз‑
ні причоски. В мене, прімєрно, були волоси длінні, то
в мене (я й заміж вийшла) коси були сильно длінні,
аж тако по пояс. То я все врем’я заплітала одну косу
і ззаді закручувала отак-от, бо в мене длінні. А так,
причоски – хто підстрижений були, а хто завивки ро‑
бив. А потом вже... Вже в мене хлопці [сини] були, вже
всі три хлопці даже були, то вже я робила в больниці.
І підбили дівчата: «Та скіки ти будеш з тою косою му‑
читись! Це ж тобі кожин ранок подоїти корову, вдо‑
ма і вправитися, і всьо, і діти. І ти пока ту косу запле‑
теш». Я кажу: «Буває, шо й на бігу – біжу на роботу і
заплітаю косу». – «Одріж і зроби завивку!» Пішла я,
на роботі одпросилася, пішла я в поліхмахерську, зро‑
била завивку. Іду додому, а чоловік якраз їде з роботи.
А вже я йшла додому під вечір тако, бо пока ж в очєрє‑
ді просиділа завивку зробити. Іду додому, мій чоловік
їде і обминає мене. Не взнав, обминав, об’їхав. А тоді
останавлюється, вже тако сюди, на поворот уже до
нас. Останавлюється та й каже: «Послухай, чи це моя
жінка, чи не моя жінка?!». Каже: «Всю дорогу знав, шо
з косою, а це – при такій завивкі, така дама йде». От,
даже чоловік рідний не взнав. Бувало, на дві [коси] –
«корзинкою» запліталося. «Корзинкою» – це, значіть,
отак, береш волоси звідсе, розділяєш на дві полови‑
ни. От, беру я, заплітаю кусочок. Заплела, прімєрно,
сюди кусочок і цю сторону так само. А тоді звідсе уже
ішли дві косі. А тоді ця коса іде позаді, отак ця коса
іде сюди, а ця коса йде сюди. І воно получилося, по‑
лучалася ззаді, як корзинка. [То так і дівчата, і жінки
ходили?] Більшість жінки ходили зав’язані. А це діво‑
чі [зачіски]... Вже я як вийшла заміж, то в мене було
все врем’я, я заплітала в одну косу. Я рідко коли в дві
коси заплітала. Моя сусідка, осьо туто жила, а в мене
коса була велика, то в мене голова все врем’я якось
отак назад була, воно тянуло ж. Та й вона каже, все
врем’я казала: «Вєчно йде і ту голову догори дере».
Я думаю сама собі, вже потом я думаю: «Якби вона
тебе тянула, то й в тебе догори вона була б». Хустка.
Так і мати казала, і батюшка казав, шо якшо повінча‑
лася – вже усьо, вже ти ни должна ходити без платка,
голова должна бути пов’язана. У мене довго був той
платок, [що свекруха на весіллі пов’язала]. В мене
мати купила два: один, помню, коричньовий, такими
цвітами, а один тьомно-синій, тоже цвітами. І це вона
мені каже: «Вибирай, який хоч: чи цей, чи цей». Кажу:
«Нема разници, яким зав’яжете, таким і буде». – «Ну,
то, – каже, – оце тобі будуть обидва платки, бо мої
дівчата не носять. А ти вже всьо, ти вже вінчана, ти
молодиця – ти должна ходити в платку». Али я дов‑
го не ходила в платку, дуже довго не ходила. Вже по‑
том, ну, як казати, як постарішала, то тоді вже стала в
платку [ходити]. Шапка. [Чи раніше чоловіки носили
овечі високі шапки?] Високі шапки ці носили – це я
помню. В мого батька була, називалася «папаха».
Це
́
він тоже тут у Ширяєві заказував тоже одному, мужик
шив. То він заказував, і той мужик шив. [З молодих
овець шили?] Да, з молоденьких. А мій чоловік тоже
харашо шив сам. Він шив шапки нутрійові, він шив
шапки [з] лисиці. Вообщє сам всьо шив. [У селі три‑
мали нутрій?] Ми самі тримали. В нас було один год
шіїсят штук нутріїв. [З їхніх шкірок шапки шили?]
Мій чоловік покойний сам чинив, вичинював шкурки
і шив шапки. Він всім хлопцям моїм [пошив], у мене
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ж три сини було. І це старшому, я повезла в Лєнінград
цему середющому, покойному, і Васі, і собі – він усім
пошив шапки. Це стандартна – це була чорна [шап‑
ка]. Потом така, як чорне із сірим – такий якийсь цвєт.
Потом були такі лімонні, дуже красіві лімонні були.
[Їх у чомусь фарбували?] Нє, лімонні – це самі нутрії
такі були. [Якого кольору шкурка, такого й шапка?]
Да, якого шкурка, такого вже підбирав. Хто [з жінок]
любив шапочки, то ходив у шапочках. Була ж мода
[у 1980‑х рр.], Боже, – шапочки в’язані і шапочки такі
[хутряні], які хочеш шапочки.

ІМ
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ ст.] Вже як ось я виходила заміж, то
в нас були нанашки, шо вони нас вінчали. І, значіть,
вже як ввечері – должна мати зняти вінок. І танцюють
прощальний танець: нівєста танцює з своїми усіма ді‑
вчатками. Дівчата і дітки маленькі – там усякі. Танцює
прощальний танець, надіває вінок каждій дєвочкі на
голову. А потом уже мати знімає вінок. Сідає [моло‑
да] чоловікові на руки. Знімає вінок і зав’язує платок.
«Ти вже, – каже, – ни дівчина, а ти вже молодиця. Із
сьогоднішнього дня ти вже молодиця». [Це робили
вдома в молодої чи як до нього привезли?] Да, вже
до нього, як уже ж кончається свадьба. [Свекруха по‑
кривала молоду?] Обізатєльно, його мама. Це пов’язує
платок свекруха. [Тобто вона цей платок ніби дарує?]
Да. Свекруха купляє платок і в’яже платок невісткі.
[Чи перевдягалися в циган після весілля?] Обізатєль‑
но. Я то все врем’я передівалася. Ше в мене є й фото‑
графії десь. Я кожин раз, де яке було весілля, де який
вечір на другий день – то я всьо врем’я передівалася.
Я любітіль цього була. Мене чоловік покойний ніко‑
ли не рєвнував, нічого, він знав, шо це я подурачуся
та й на тому всьо. [Жінки в чоловіків перевдягалися
й навпаки?] Да-да-да. Вже сійчас – то відійшло це.
Ше я передівалася, ну, год двадцять уже, як я переді‑
валася. Більшість, я передівалася в мужика. Надіну
брюки, в мене були, батько мій повний тоже був, здо‑
ровий такий дядько, вищий за мене. І це я ті батька
взяла такі прості брюки. Це брюки, а сюди рубашка
батькова. А тут якісь чи шльом, чи шо на голову. Ото
не раз було, сміялися, і так і фотографірували. [Коли
батьки одружували наймолодшу дитину, їх купали й
наряджали як молодих?] Обізатєльно. Це я тобі счас
скажу, в кого це в нас було. Як моя сестра сама мен‑
ча заміж виходила у нас там, в Макарові, то тоже їх
катали. І, значить, налляли тако води, зробили таку
калабатину, привезли, і їх тільки раз – і висипали з тої
тачки. Боже! Мама – то не розсердилася, а батько по‑
кійний розсердився: «Шо ви мене дураком зробили!».
Вже ми начали батька уговорювати: «Папа, ну це ж
шутки». Вже кота спіймали, кота – це фотоапарат, зна‑
чить. Раз, вніманіє, фотографірують – хвіст підняли.
Всьо, єсть! І кіт кричить. Ми оділи мамі плаття біле,
таку зробили із старої тюлі фату, сюди вінок сплели з
разних цвітів. А батькові поставили квітку – вчіпили,
значіть, пачку папірос. І так само фуражка, всьо – так
вдівали його. Шоб пошукати ті фотографії, то десь є.
Одяг у календарних обрядах. [Друга половина ХХ ст.]
[На Маланки ходили переодягнені по селу?] Колись,
ше я була дівчиною, ми прийшли на Маланки, іменно.
Бо як кажуть, шо від Маланки до Нового году [можна
переодягатися]. Це сьогодні ось Маланка, а завтра –
старий Новий год. Тринадцятого [січня] – Маланка,

а чотирнадцятого – старий Новий год. Й прийшли
ми, я прийшла до свого брата покійного, до невістки,
а вони сиділи там за столом. А ми у клубі були. Оце
я йшла з клуба і зайшла до них. Бачу, свєт горить, за‑
ходю, дивлюся, а вони за столом сидять. «Давай, сі‑
дай ти з нами». Вже мені було, я знаю, мені вже було
год восімнаціть. А я закапьорщик в них була. І кажу:
«Чо’ ви туто сидите? Давайте підемо людей поздрав‑
ляти!» – «Давай!». Попередівалися. Ми мому братові
оділи женські труси. В общим, оділи його в Маланку.
Оділи йому спідницю, платок такий із цими кити‑
цями зав’язали, губи накрасили. Маланка взяла гар‑
мошку, він вроді б то грає. Мій брат на гармошкі не
вмів грати, а просто взяв гармошку і ото розтягував
її, і стягував її, пілікав там якось. А ми всі так попере‑
дівались, хто в шо передівався. Я оділа його штани,
братові, сюди наділа рубашку, а потом зверха жикет,
фуражку натянула, вуса мені зробили. Вуса намалюва‑
ли – з печі казан витянули і ото вуса [сажею підвели].
Щоки красні поробили. В общим, ми пішли. До одних
там пішли, до других, до третіх. Де ходили ми – скрізь
угощали. Прийшли ми вже до дірєктора совхоза, він
нас пустив у хату, посадив за стіл харашо. А таке було
болото тоді, ми в нього в хаті зробили рейвах. Вийшли
звідти та й кажем, уже після того, кажем: «Боже, шо ж
ми зробили?». Болота натаскали, там і танцювали, і на
столі танцювали – хто шо хоч витворяв. Але на другий
день підійшли ми із братом до нього та й начали із‑
вінятися: «Вибачте, ми були п’яні, ми пошуткували».
А він, так інтєрєсно, взяв тако мене: «Дочко, це ж ни
кожен раз буває, це раз у год буває. Не страшно, не
переживай!».

с. Петровірівка

Записав О. Головко 23 серпня 2018 р.
у с. Петровірівка Ширяївського р‑ну Одеської обл.
від П’ятниченко (Щербини) Олександри Іванівни,
1930 р. н.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Жіночий]. [40–70‑і роки ХХ ст.] Спід
ниця. [Які раніше були спідниці?] Такі длінні більше.
Я не знаю, чи [їх] тут ткали. Вже потом, як ми були
[підлітками], то був ситець по підісят копійок, по сєм‑
сят п’ять копійок метр. [Купляли матеріал, і модистки
шили?] Да, то вже купляли. [Спідниці рясні були, зі
складками?] Да-да. Були із складками. Таких вузьких
ни було. Фартух. [Чи носили фартухи?] А фартухи –
канєшно були. Такі, як озьдо-го тепер [вказує на свій
фартух]. В мами мої [був фартух], то вона стірала.
Брала з подсолнухів палки і шляпки, перепалювала і
брала той попіль, і водою наливала, і воно одстаюва‑
лося – і це був щолок, називався. І це в неї фартушок,
та куди, був білий, латочка на латочкі, і був біленький.
Оце такі-го шили озьдо, бачте як, отакі-го. [Такого
крою, як і зараз?] Да-да. Такого покрою, як і зараз.
Счас уже на спину, там те-се – іначенькі. А тоді отакіго собі були. [З одного шматка полотна шили фартух?]
Мо’, із двох, могли із трьох. Отуто [на фартусі] могла
друге пришити, а сюди [на нагрудник] – шо оставало‑
ся у кого. Як там, например, осталось з чогось, чи з ру‑
башки чоловіка, чи з неї, то вона собі економила. [Які
фартухи одягали на свято, на базар?] А на свято були
фартухи кращі – з оборками. Такі вже, кому за підісят
уже було, то вже це [такі жінки фартухи одягали]. [Чи
вишивали святкові фартухи?] Були вишиті на карман‑
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чиках, і туто вишите було так, як хрестиком отако. То
були празничні. То вдівали на празник, як шось таке.
Штани А так, більше вже ішло по етапам, вже воно
одходило. Вже началися штани, там началося це всьо.
Навіть більше жінки в штанах. [Коли жінки почали
носити штани?] Десь в сємсят п’ятому [1975 р.] – ота‑
ко вже. Начали показувати по тілівізору по цему [нові
види одягу, зокрема жіночі штани].

Е

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Середина ХХ ст.] Безрукавка. Безрукавки робили красіво – тако обшивали мєхом. Це
вже теплі. [Як називали цю безрукавку?] «Теплушка»
казали. І в’язана, і з овечої [вовни] – разні робили.
В мене була із [хутра] козинят. [Її взимку одягали?]
Да. Як ішла вправлятися. Бо держали ж хадзяйство.
[Куфайку ж не одягнеш, бо заважатиме?] Да. А це вді‑
ла – тут тьоплінько, і всьо, пішла убирати. [На свято
безрукавки не вдягали?] Були й празничні, тоже оді‑
валися, красіво так обшиті туто. В мене лічно не було.
Кожух. Більше кожушки були – чу-чуть туто як собра‑
ні, кльошом. [До війни євреї шили кожухи?] Шили, да.
Євреї були тут. Шили всьо. В нас був тут Сухий – він
чинив кожі [на кожух] на Івано-Бороновкі. Він робив,
чинив харашо. І всьо до нього несли. І вже як би його
двоюрідний [брат] Борис Сухий тоже чинив. Він вже
помер. [Батьків кожух сини] забрали. Він був білий,
вони хочуть покрасити чорним. Не знаю, покрасили
чи... А він був білий сам, не був покрашений. І так пуг‑
виці. Такий тьоплєнький він. [Низ трішки розкльоше‑
ний?] Да-да. Трошки. [Позаду зборки були?] Чу-чуть
так. [Чи прикрашали кишені?] Нє-нє. Це воєнний
[кожух] – простий він такий. То кармани туто збоку
і всьо. Такий вдобний. Свита. Бачила, носили такі
рижі [свити]. [З капюшонами?] Да-да-да. Були такі. [Їх
з овечої шерсті робили?] Да, то з шерсті. Збивали вони
якось, мама казала, шо це з вовни, і збивали, і мочи‑
ли десь там. [Які свити Ви пам’ятаєте?] Коричньові.
Прямі. Бачу: «О, йде!». Бо ми боялись [у дитинстві тих
свит], нас лякали ними. [Свити носили бідніші люди?]
Да, канєшно. [Усі старалися якогось кожуха купити?]
Ну, кажин. То робили самі таке. [Чи прикрашали жіно‑
чі кожухи, свити?] Як хто міг. Знаєш, біднота. Бекеш.
«Бекеша» казали, да-да, тоже так. Із шерсті бекеш.

ли, це як не принімають кожу із теляти, то це вичиняє
там якусь негодну [шкіру]. І робили із цего і шнурки.
Ходили сапати, ходили скот пасти [в постолах]. [Вони
були гострокутні?] Отуто тіки [спереду] було. Туто
було ше так ізшито, а то всьо не було зшито. Другим
[матеріалом підошву] потом вони підшивали, шоб
бистро ни терлося. Уплотняли низ. Було таке. [Як на‑
зивали ті мотузки?] «Шнурки» казали, по-мому, в нас.
А може, іначє якось казали, не знаю. [Навхрест на нозі
зав’язували?] Як постолики, да-да. Онучі. [Чи обмо‑
тували ноги онучами, перш ніж взути постоли?] На‑
мотували то, шо оставалося старе. Вшивали і намоту‑
вали. Шо в нас було порва́те, які там куфайки чи шо,
мама одрізувала, і це ми надівали [на ноги]. Панчохи.
А то в’язали більше, носки в’язали. [Панчохи якісь?]
Да. У нас казали «носки». В’язали це аж сюди тако [до
колін]. І ті постолики – як мороз, сухе ше, [взували].
А як вже мокре – то всьо, то вже купляли галоші. Га
лоші. Раньчє були шахтьорські галоші отакі. І там такі
прути. Счас такі не виробляют. [Із чого вони були?]
Із резини. Це називалися «шахтьорські галоші». Шах‑
тьорам видавали. А так у продажу тоже вони були.
І мама купе отакі на нас усіх чотирох. В тої сестрички
така і в мене така ножка. По черзі [ходили]. Це іменно
шахтьорські галоші. І такі – отут ото такі були товсті,
резина така товста. Це отакі-го були галоші. Це мама
купляла нам, шоб ми це всі ходили.

ІМ

Ф

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Жіночі / дівочі]. [Середи
на ХХ ст.] Зачіски. [Дівчата] більше коси носили. Це
рідко хто був підстрижений. От, у мене були сильно
коси великі, а счас геть [не такі]. [У дві коси запліта‑
лися?] У дві. А я ж вам показувала [на фотографії], де
я, – не бачили косичку таку? Я вже була замужом і ше
косички ці носила. І ше є в мене коса мамина. [Ви збе‑
рігаєте її?] Да. І вона харашо зберігається. [Коли мама
відрізала ту косу?] А, відрізала вона вже аж, наверно,
у підісятом году [1950 р.]. А вона сама дів’ятсотого
года [1900 р. н.]. [Чи дівчата вплітали стрічки в коси?]
Да. Це купить [мама], і радіємо ми. [Чи дівчата носи‑
ли якусь стрічку на лобі?] А нє, в нас не носили так.
Косинка. [Чи дівчата одягали косинки, коли йшли в
поле працювати?] Канєшно, оце одівали косинки і са‑
пали. Хустка. [Як жінка] вже вийшла замуж, то біль‑
ше тако зав’язувалися, зав’язані ходили. [Уже в хуст‑
ці?] Да. Більше цвітасті платки носили і з китицями.
І старі, і малі в’язали платки із вовни, білі, такі красіві.
[Це святкові?] Да. В мене тоже був платок великий,
як шаль. Счас плєд длінний, а шаль [була] квадратна.
Шаль злажувалася. Ше й [у шаль] замотували дити‑
ну – так лекше нести було жінкі. Так ходили багато
жінок. Після войни ходили і до войни.

ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Туфлі. Тут був один дядя
Коля – він робив такі туфлі, шо счас ніхто такі ни
зробить, які хочеш, модні. Як туфлі зробе – модель‑
ні такі туфлі. Вже після войни він принімав [замов‑
лення] і робив. Тоді ше фабрики [лише відновилися],
доки там привезуть, доки сюди-туди. Це був дефі‑
цит. А він робив хароші туфлі. Чоботи. [Чоботи теж
шив?] І чоботи шив. Бо він був як каліка. Це вже тітка
моя троюродна, чи двоюродна тітка, то це замужом
була за цим дядьою Кольою. То були [під час окупації]
румини і німці, то він тоже шив, давали кожу, заказу‑
вали. І такий хром, то, шо нада, пошиє – як лялічка.
[З якого матеріалу були хромові чоботи?] А з свиніни.
Тоді ж ни розрішали [шкіри зберігати в господарстві].
Це б’єш ти свиню, лупиш і всю цю кожу здаєш. [Це
під час війни чи після?] Нє, і до войни, і після війни.
Отак совєцька власть виживала, бо кожу мала. [Чобо‑
ти колись дерев’яними цвяхами підбивали?] Такими
[металевими] гвоздиками. От, цей жид Коля робив, та
куди! Така модель була. Я ж кажу, шо німці давали це
кожу, шоб робили ті сапоги. Постоли. [Чи робили ко‑
лись постоли?] А були, ходили у постолах тоже. Бра‑

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Жіночі]. [30‑ті роки ХХ ст.]
По розказам мами, батько як їхав десь купляти свині,
і купляв їй всігда, в неї сильно були коси, то купляв
всігда то золоту цю [заколку], то цепку. То усьо вона во‑
зила в «Торгсін» і міняла це всьо, і привозила [продук‑
ти], і це ми їли. Так багато робили. [Які прикраси були у
Вашої мами?] Був браслєт золотий, кольца були, цепка
була, у волоси були у неї [заколки]. Це так всьо це мама
міняла і кормила нас, бо нас було четверо.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ – початок ХХІ ст.]
Мама харашо вдягалася. А потом уже, канєшно, як
батько помер, а вона всьо своє хароше попродала із-за
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нас, шоб ми вижили. Золото вона всьо пошти здала.
Всьо здавала, їздила. Це був «Торгсін» – здавали золо‑
то. Счас я не знаю, як воно називається. [Як ломбард?]
Да. А тоді «Торгсін» називалось. То там шо хочте,
беріть, і муку... [На продукти міняли?] На продукти,
на всьо. Вона [мама] сильно була брезглива. Кажуть:
«Та шо, Дуня, пішла б ондо, купила – скіки старого,
віщєй». А вона каже: «Нє, а вдруг воно з мертвого і
заразне, а я одіну дітей. Нє, не хочу!». І це купила вона
штори, це я помню. І ті штори тако зелені, а виділяєть‑
ся, як для штор, це світліше. Занесла до модистки – по‑
шила мені і Тані плаття із того. А ходили у дєтсадіки
колхозні, то нам були такі в клєточку міленькі розові
платтячка. Це нам як форма, передівалися в це. Це
таке в нас було. Бідували сильно ми, канєшно. Моя
мама не красилася – оцего нічого я не бачила. В неї не
було цего [косметики]. Я уже начала пудритися пошти
в підісят год. Я нічого не принімала ніколи. От вони,
другий удивляється: «Шо, ви вже восімсят дів’ятий
год?». Я кажу: «Та ото вже!». Кажу: «Я нічого не при‑
німала, нічого, кроме води і мила, і нічого». Ну, счас,
бач, вони дурненькі – такі красіві, ти ж молода, нє,
мастяться. Нашо воно тобі? Ну, бач, мода така.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ ст.] [Яке у Вас було весільне вбрання?]
В мене не було вінка. Ми так – розписалися, і всьо.
І бідно сильно жили. [Раніше молода була у фаті й він‑
ку?] Да, обізатєльно, розписувались. Так, як і тепер:
надівають і вінок, в кого шо. Раньче тако [високий ві‑
нок був]. [Як корона?] Да-да. [Вінки десь купували, чи
якась жінка робила?] Нє, робили. Робили самі з воску.
В нас тут жінка [була], я вже не помню її фамілію, сама
і букети шафарам робила ж. Счас нема такіх ціх буке‑
тов. А то були букети такі, і всьо. Чіпляли разні-разні
лєнти до вінка. Отак, як є, разні-разні лєнти чіпляли.
В нас тут була, правда, і комсомольська свадьба. Тут
вони учителі були. То устеляна була вся дорога аж
од дому до клуба [фіолетовими квітами]. [Рідко були
комсомольські весілля?] Да. Комсомольські – були
шось нєсколько [весіль]. Вона вчителька сама, і він
учитель. Та й вони ни хтіли [неприємностей], видно,
та й зробили таке [весілля]. Усі вдівалися, як би, по
моді. Тоді була мода, шоб високо тако був вінок із
воску і сюди фата. Це були і підісятий [1950 р.], і до
підісятого [роки]. А до підісятого – рідко хто, бо бід‑
но жили. [Які сукні були в наречених?] Білі. І були і
батістові, і маркезетові. Знаєте, тоді це було, імєнно,
хароше шось. [Тканину купували?] Да. [Із саморобних
тканин не шили?] Нє-нє, не робили. Купляти – купля‑
ли, а так не робили. Вінки були з воску. [Чи робили
з барвінку вінки?] А такі – робили це ж вони комсо‑
мольську [свадьбу]. І там був і барвінок, і ше шось
було. [Із живих квітів вінок?] Да, з живих. То в неї був
оце так. [Яке взуття було в молодої і молодого?] Як
яке хто мав. [У молодої] каблучок такий, були прості
такі туфельки собі і всьо. [На танкетці?] Да. [Що Ви
вдягали на своє весілля?] А в нас весілля не було. Ми
розписалися у підісятом [1950] году. І він на другий
день пішов у армію. Він ни хтів: «Нє, – каже, – роз‑
пишемось і всьо!». Я ни хтіла, і мама ни хтіла. «Нє,
розпишемось!» Розписалися, він пішов в армію, я три
годи ждала його. Демобілізувався він, прийшов у ши‑
нелі, в сапогах, всьо. Це був підісят третій [1953] год
вже. І так він ходив іше п’ять год в шинелі. Не було

в нас за шо купити. [Чи переодягали й купали бать‑
ків в останній день весілля?] Да-да. Катали на тачках.
Як вже, например, є двоє дітей чи троє, а паслєднього
вже женят, то тоді одівають батьків – в тачку [садять].
[Як їх одягали?] А вінок [мамі] надівали. Так, шутли‑
во всьо одівали. Одяг у календарних обрядах. [Друга
половина ХХ – початок ХХІ ст.] В нас оце «цигани» на
Старий Новий год ходять. Одівалися всі, кожухи ви‑
вертали, різали з бумаги собі лєнти, красив, хто міг.
Це ходили, це і в кажну хату. І ціла юрба з гарапни‑
ками. [Що таке «гарапник»?] А такий цей здоровий
батіг. Це гарапник такий здоровий, там метра два. Як
трахне! І це було. Кажуть, шо запріщали. У нас тут не
запріщали. Казали: «А, ти комсомолець...». Там тако.
[Соромили, що не ходи так?] Да. Так лучше празну‑
вали, чим тепер. Ходили попід хати із тою звіздою.
[Теж переодягалися?] Да. Одівалися у таке українське
[вбрання] і кожухи вивертали. І Коза та падала. Це
всьо було. [«Коза» – це хлопець у кожусі?] Да. То ко‑
жух одівав, маску. [Він жартував, ніби помирає Коза?]
Да. «Ой-ой, вмирає Коза... Хоче там того, хоче кала‑
ча...» В общим, такі разні прибаутки. І ми всі бігали, як
діти, сміялися. [У Маланку хлопець переодягався чи
дівчина?] І дівчина була. Більше – хлопці. [Як хлопець
переодягався в Маланку?] Геть тако платок тут крас‑
ний, цвітами, вінок, в общим, і туто намиста. Це всьо
було. [Спідницю одягав?] Да. І ходив, зашпоркнувся:
«Ой, Маланка впала!». А ше й співали «Маланка ле‑
дача, неробоча, на неї сорочка парубоча». Бо сорочку
таку білу [надіне], і туто вишите, і туто намисто. Це
одівали хлопця і співали таке. Красилися, ни знаю,
вуса чіпляли собі і там шо, і козині ці роги чіпляли.
«Ой, – каже, – Маланки Василь роги носе од Малан‑
ки». Сміються оце. Було. Шуткували. Счас – ніхто.
Счас так не роблять. Івана Купайла – ходили [раніше
дівчата] в нас всі, кидали вінки.

с. Ревова
Записав О. Головко 25 серпня 2018 р.
у с. Ревова Ширяївського р‑ну Одеської обл.
від Новак Лідії Іванівни, 1929 р. н.
СОРОЧКА [Жіноча]. [Середина ХХ ст.] [Які сорочки
носили за Вашої пам’яті?] Які носили – купляли в го‑
сударстві цей такий ситець. Найбільше з ситецю но‑
сили, бо найдешевший був. А таку дорогу матерію і
не купляли, бо не мали звідки. [Хто шив сорочки?]
Хто вмів, та й до тої несли. [Чи вишивали сорочки?]
Нєе. В нас ни вишивали і не робили. Це в Западній
[Україні], туди – там рукодєльніци такі, шо вони і ви‑
шивають гарно. [Чи пам’ятаєте довгі жіночі сорочки,
з підтичкою?] Ни було в нас. [Ви вже купували сороч‑
ки?] Ситцьові, магазинні. Всьо ситцеве брали. [Яких
кольорів були ситцеві сорочки?] І цвіточками були,
і було полотняне біле. Білі сорочки більше носили,
спідні. А так вишивати – у нас ніхто не міг вишива‑
ти гарно. Рушнички озьдо вишивали. [Чи вишивали
спідні сорочки?] Нєе, не бачила я ні в кого. І в мене не
було тоже спідньої рубашки вишитої. Рубашки були
всігда з полотна, білі в усіх жінок під сподом. [Спідні
жіночі сорочки були довгі?] Ни дуже довгі. З Запад‑
ной [України в 1950‑х роках] приїхали [переселенці]
та й мали свою одежу вишиту, надівали. Рубашки ви‑
шиті були. [Місцеві так не ходили?] Нєе, ми [так] ни
вдівалися.
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як порветься. [Вони тільки ремонтували взуття?] Дада. Був циган-сапожник, шив. Я до нього ніколи не
обращалася та й не знаю. Наверно, кожу десь купляв
і шив, і продавав. [Ви в туфельках весь час ходили?]
В туфельках. А як великий празник і холод, то тоді са‑
пожки надівала. Купляні.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [50–60‑ті роки ХХ ст.]
Зачіски. [Які зачіски робили хлопці, чоловіки?] Під‑
стригалися, коси длінні не носили. Підстригся, сюди
лишив трошки і всьо. [Чи носили вуси, бороди?] Нєе,
тоді не носили. Побриті були, всьо, і старі, і молоді.
[Які зачіски Ви робили, коли були дівчиною?] Про‑
стенько зачесалась, косики заплела, заклала ззаду і
всьо. Дві косички заклала сюди, сюди зачесалась. Про‑
стенько ходили. [Чим закладали волосся?] Лєнточки
заплітали та зав’язували. [Дівчата довгі коси мали чи
стриглися?] Як яка, як в якої. В якої коси длінні, а в
якої короткі – разні були. [Коси були до пояса?] Нє,
нема, не було таких. Отако нижче плеч – то заплелася,
заклала та й всьо. Геть простенько ходили. Платок.
[Здебільшого дівчата з відкритою головою ходили чи
зав’язували хустки?] Більше зав’язані ходили. Тепер
мода – розв’язані. А тоді більше зав’язані ходили. Всьо
врем’я в платочку ходили. Тоненькі платочки, білень‑
кі. Ситцьові. Хустка. Замужні [жінки] всьо врем’я
в хусткі ходили. І молоді ходили раньче так. Ни мод‑
нічили так, як тепер вже, а простенько ходили. Коси‑
ночки біленькі зав’яжиш тако. І то, ни вив’язувалися,
а прямо тако, озьдо-го, під бороду зав’язалася. Отако
вив’язуються. Тепер, оззьо, ходять, і я стара, вже жар‑
ко, та отако [показує, що хустку назад пов’язують].
[Чи кажуть, що це «по-молодицьки» зав’язана?] Да.
[У старих жінок бачили полотняну шапочку (очіпок,
каптур казали)?] Ни було такого. [Тільки в хустках
жінки ходили?] Тіки хустка, тіки в хустках. Тоді ніхто
шапочки ни надівав. То типер моди, тоді простенькі
були [убори]. Шапка. [Чи чоловіки носили шапки з
овечої вовни?] Купляні шапки, більше купляли такі.
[Саморобних зі смушку не робили?] Нє, не було. [Які
головні убори носили чоловіки влітку?] Картузики –
це весною і осіннью, а на зіму – шапка. [Чи плели із
соломи капелюхи?] Не помню. Може, у кого і було.
Ни бачила. Цілий день в степу – хіба роздивлялась на
когось?!
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Спідниця.
[Спідниця була пряма чи зборочками?] І зборочками
шили – як хто хотів. «Шестиклинку» тако шили – і ше
й така широченька була. [Яких кольорів були спідни‑
ці?] Шерстяні чорні були і шерстяні коричньові були –
такі-от, отакі. [Чи нашивали стрічки внизу спідниці?]
Нє, в нас не нашивали, не носили. Прямо такі, з чи‑
стого полотна. З чистого ситцю, з чистого сатіну. Са‑
тін чорний такий був. [Однотонні?] Да. [Як спідниці
трималися на талії?] Знаїш, на пугвичку. Збоку, сюдо,
у пояску, тако збоку. Фартух. [Чи жінки одягали фар‑
тух поверх спідниці?] Фартухи більше надівали. [Які
фартухи були?] Тоже з ситцю шили. Ше й тепер озь‑
до є в мене фартух такий, не один. Надіваю [фартух],
з квіточками і з карманчиками тако. [Щоб зручно біля
хати господарювати?] Да, коло хати. [Фартухи шили
з одного шматка полотна чи з двох?] З одного куска
шили. Тіки зборочки такого туто, внизу. А тут, сюди
поясочок зв’язувався, длінненький тако. Поворозоч‑
ку надівала [на шию]. [Нагрудник був пришитий?] Да.
[Чи одягали нарядні фартухи, коли йшли до церкви?]
Да. З кращого матеріалу, з дорожчого шили. [Білі ба‑
жано?] Разні були тоже. [Якось прикрашали святкові
фартухи?] Нє, прямо з чистого [матеріалу пошитий],
цвіточками. Чи чистий сатін, чи шо – так і шили, ни
украшали. Штани. [Чи чоловіки носили полотняні
штани?] Нє, не полотняні, купляні. Купляють більше
государственні. [Спідні полотняні штани не вдягали?]
Нєе, не бачила я. В мого батька не було і в чоловіка
не було. Всьо купляли. [Сорочку чоловіки навипуск
носили чи заправляли в штани?] Заправляли більше,
навипуск не ходили. Старіші – то навипуск ходили,
спусте рубашку сюди нижче, до штанів.

ІМ

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Жіночий]. [50–60‑ті роки ХХ ст.]
Жилетка. [Чи жінки вдягали безрукавки поверх со‑
рочки?] О, то жілєточки надівали. [Їх носили, коли
вже холодно?] Да, коли холодно. [З якого матеріалу
вони були?] Ондо жілєтка в мене. Чорне таке, креп‑
ке [полотно] – такі жілєтки шили. [Це більше робо‑
чий одяг?] Да-да. На празник не надівали. Кофта.
В’язанки [на свято] надівали. [Що таке «в’язанка»?]
Це всьо государственне купляли, в’язанки. Шерстяні
в’язанки. Туто пугвічки застібаються і длінний ру‑
кав. І славні були: і вишньові, і зелені. [Це кофточки
в’язані?] Да-да.

ВЗУТТЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Постоли. Постоли ни
носили. Купляли, всьо в магазинах купляли, обув.
[У старих людей не бачили постолів?] Не бачила.
Може, в когось були, а ж хіба побачиш усіх. [Може,
переселенці із Західної України в них ходили?] Може,
й ходили. [Ви разом з ними працювали, то, може,
бачили?] То ж дівчата, дівчатка. Старі з нами ж шо,
зналися?! Старі собі десь на другій роботі, з нами не
були старі, самі молоді. Туфлі. [Яке взуття купува‑
ли?] Туфлі, туфельки купляли. Тепер вже шлапанці ці.
А тоді – туфельки такі на шнурочку. От, в туфельках
більш ходили. [Які вони були?] Кожані. [Яких кольо‑
рів були туфельки в дівчат?] Чорні більше. [Може, на‑
рядні туфлі інших кольорів були?] Не знаю я. В мене
були чорні. Чоботи. Дівчата ходили в сапожках таких
кожаніх, мода була, на празник. Тако длінненьке сюди.
[Халява майже до коліна?] Да. Шнурків багато не було.
Прамо халявка рівненька, і вдіваїш. [Чоботи купува‑
ли чи їх робили на замовлення?] Та були сапожники,

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Середина ХХ ст.] Намис
то. [Чи було намисто у Вашої мами?] Вже шістдесят
год мами нема, ни помню я. Нічого не осталося, в нас
хата завалилася, та й всьо привалило. Може, шо й
було. [Інші жінки носили намиста?] Бачила, намисточка були. Даже я дівчиною носила, кругленькі бі‑
ленькі [намиста]. Сережки. Сирожки такі простенькі і
то намистечко таке простеньке. [Сережки й намисто –
це комплект був?] Нє, разне було. [Чи хтось мав перс‑
ні, браслети?] Нє. [Такої моди не було?] Не було. То
тепер вже в золоті ходять. А тоді шо – бєдность була
та й всьо. [Чи носили срібні або золоті хрестики?] Нєе,
ніхто ни носив. Тепер вже носять.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ ст.] [Як на весілля одягалася молода?]
Плаття, вінок і фата. А жених – чорний костюм,
галстук. Це племінниця моя, озьо вона, ондо вона
[на фотографії]. [У яких роках зроблене фото?] Я ни
знаю. Сімнаціть год їй було, вона кончила школу, піш‑
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[зав’яжуть], а зверху – платок. [Взуття кладуть поряд
чи одягають покійнику?] Взувають на ноги і так хо‑
вають. Чулки надівають чи шо хто хоче. [Скільки Ви
пам’ятаєте, то так одягали покійника?] Да. І мене так
одінуть. [Чи старі люди готують на смерть собі одяг?]
А шо ж, да. Готове вже стоїть всьо. Руки складу, та й
підійдуть, будуть удівати: зразу рубашка, потом тру‑
си, потом плаття чи кофту, чи в’язанку, тоді платок
гарний. [То Ви собі вже все зібрали?] Зібрала, як мог
ла. Я озьдо каюся по сьогодні, шо я сину квіточки ни
вчіпила, як молодим умер. [Скільки йому було років?]
Дваціть девіть. Розстроїна така була, шо й забула кві‑
точку йому купити і вчепити. [Так прийнято, що по‑
мерлу молоду людину треба одягти, як на весілля?] Да.
Як молода дівчина [померла] – як нівесту удівають.
Мому [сину] кидали дорогу від дому аж до кладби‑
ща цвітами. Я давала набивні пілки, набивні пілочки
купляла, давала. Кому пожелала – тому дала. І в’язала
людей платками. Оце ж платками в’яжуть, матерію да‑
ють – хто шо має.

ІМ

Ф

Е

ла у Тірасполь робити і там сфотографіровалась. [За
Вашої молодості вінок робили самі?] Купляли більше.
[Де купляли вінки?] В Одесі більше. Їздили в Одесу,
купляли оце наряд, ондо, плаття і туфлі, і вінок, фату,
і женихові костюм. [Казали, що наречений повинен
нареченій сукню купити?] Більше купляли. Який ба‑
гатше – той купляв. Нівеста бувало, шо женихові ку‑
пляла. Як які сходилися. Воно було обізатєльно, а як
по возможності. [Молодому теж букетик купляли?]
З воску це квітка така, як у нівести ото роблений ві‑
нок. [Чи робили квіточки дружбам і дружкам?] Тоже
квіточки. Тіки із лєнтами. [До вінка] лєнт не чіпля‑
ли. [Чим перев’язували сватів на весіллі?] Платками
в’язали. [Зліва направо?] Отак, да, в’язали... А кухар‑
ки в фартухах усі, там не одна ж кухарка. Одяг у по
ховальному обряді. [Друга половина ХХ – початок
ХХІ ст.] [Як одягають покійників?] Всьо новеньке на‑
дівають: чи плаття там, чи юпку й кофту, і в’язанку
ше, і туфельки чи капчики такі, платочок зав’язаний
на голову. Стара людина хоче – косиночку під спід
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Записала С. Щербань у лютому, березні 1987 р.,
серпні 1989 р. у с. Веприк
Гадяцького р-ну Полтавської обл.
від Федяй Горпини Юхимівни, 1903 р. н.,
Забірко Анастасії Олександрівни, 1905 р. н.,
Блохи Марії Пантеліївни, 1910 р. н.,
Ємець Ольги Семенівни, 1910 р. н.,
Дулич Катерини Петрівни, 1881 р. н.,
Бердаковської Марини Стефанівни, 1905 р. н.,
та Хлібко Варвари Юхимівни, 1911 р. н.

плахта – 1–2, запаски – 2–3 (щогоду можна витка‑
ти)... У бідних матерія була дешева, а у багатих – до‑
рога матерія (конорада, шерсть), у бідних – простень‑
ка. У бідних було менше одягу... Одяг у календарних
обрядах. На Хрещення [дівчата] зав’язуються ріжка‑
ми, [одягають] намисто, білий кожух, чоботи черво‑
ні. Йшли дівчата в юпках, козачках, у дівчат платок
шовковий складений, вінок, і ззаді стьожки до вінка
прив’язували. У плахтах, запасках, спідницях до обо‑
рок. Йшли дівчата і без віночків, а у самому складено‑
му платку з ріжками, і макушка гола. А баби в очіпках
парчевих без хустки, а як маленький, то запинають‑
ся під шию з кльоком. У молодиці стьожкою обведе‑
но кругом очіпка, і з-під платка виглядали кінчики
стьожка. Проти Андрія на стіл поставлять пляшку з
водою, хлібину і очіпок, а тоді зав’язують очі плато‑
чком – й йдеш, що візьмеш на столі: очіпок – заміж
підеш у м’ясниці, хлібину – за хлібороба підеш, пляш‑
ку – за п’яницю. На Великдень (на другий день) дівча‑
та вив’язували шовкові платки ріжками і боковики
чіпляли. На Купайла – віночки на голові з живих кві‑
тів (сокирки, волошки). Чіпляли лєнточки дівчата до
вінків, 2–3 коротенькі.
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [Перша половина –
60‑ті роки ХХ ст.] У с. Веприк боковики чіплялися
до шовкового платка. Білі боковики з парафіну, між
ними квіточка. Боковики чіпляли дівки, як празник
великий. Платок згортається тоді кругом голови,
обв’язується, і роги стоять набік, а завізується посе‑
редині. Шовковий платок одягався у святки. І запина‑
ли під бороду. Були ті, що зав’язуваться, і ті, що за‑
пинаться. Полотняні були хустки в церкву. Молодиця
ходила в очіпку. Очіпки, як черепок, високі. А то стали
і маленькі носити... Стали маленький шити, наверх –
хустка з кльоком.

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Перша половина ХХ ст.]
Намиста повна шия, дукачі, хрести рясні, були й зо‑
лоті. Намисто літом носили поверх керсетки, кохти.
До намиста [на святки] чіпляли стьожки (3–5). До
церкви йшли молодиці – намиста 12 разків доброго,
рублі на чорному намисті, хрест.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] [На
досвітки] хлопці вбрані у чумарці, шапці, хоч у тривусі, – шапка з трьома вушками. Сорочки на чохлах і
на комірі пошиті, штани широкі в чоботи заправлені.
Чоботи юхтові і хромові (як багатий). Шапки зніма‑
ли і в руках тримали. Дівчата – сорочка, керсетки з
клинами, запаска чорна, пояс з китицями, чоботи за‑
кочесті і з підклейками були, в шовкових платочках
на великі празники.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. Молодій поперед лєнти чіпля‑
ють під платок, тоді платок зав’язують ріжками (на‑
бік), тоді квітку. Як молодіє, зав’яжуть платок і вінок
одягають, і боковики, а ззаду стьожки вішають до
вінка, штук 12. Дружка іде у вінку так, як у молодої,
повив’язувані у боковиках. Іде заміж – повна скриня
всього: 20 буденок було (це у середняків), 15 святних,

с. Лютенька
Записала С. Щербань у лютому, березні 1987 р.
у с. Лютенька Гадяцького р-ну Полтавської обл.
від Павлюк Ірини Іванівни, 1903 р. н.,
Жили Марії Тихонівни, 1908 р. н.,
Пупенко Анастасії Іллівни, 1922 р. н,
Кацюби Євдокії Семенівни, 1918 р. н.,
та Пономаренко Ольги Іванівни, 1910 р. н.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Перша половина ХХ ст.]
Молода молодиця очіпок не носила, а тільки гребі‑
нок вище голови і запиналась кльоком (кльок – коли
хустка не пристає до голови, на лобі, а робиться дзьо‑
бик). Дерев’яним або роговим гребішком приколюва‑
ли коси, одягали очіпок і хустку з кльоком. Пізніше
стали без очіпків, зразу хустку [запинали]. У Соснівці
гребішок високо чіпляли, а у Лютенці нижче прико‑
лювали... З-під хустки стьожка маячіла рожева, а у
старої – зелена, синя. Закотьок на хустках не було;
старі поверх гребішка – очіпок круглий або довгень‑
кий. Круглий видно, а довгенький не було видно з-під
хустки; молодиця запиналась влітку наперед кінця‑
ми, а зимою – за шию. Носили легенькі платочки, їх
підпинали під хустку, суконні платки одягали поверх
очіпка і шалі. Шалі були червоні, руді. Як холодно, то
ними напинались. Шаля накидалась на голову, поверх
кохти, юпки, кожушанки.
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ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Перша половина ХХ ст.]
З прикрас носили намисто червоне, дукачі, хрест.
Хрест на стьожці, стьожка висіла зверху на одязі, на
четверть висить іззаді, два кінчики. Носили саме на‑
мисто або самі дукачі, серги золоті, мідні кругленькі
каблучечки. Малим дівчаткам проколювали вуха. Перстені – мідні, золоті, срібні.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Дів
чата – сорочка полотняна, платочок, а в святки –
лєнти на грища і цвітки з гарусу, і високі, і низенькі
(віночки, боковики). Шовковий платок перегинався і
зав’язувався зайцями спереду посеред голови, і боко‑
вички з боків, а лєнти до намиста довгі, заплетені в
одну косу з лєнтою, недоплітались до кінця. І від ві‑
ночка лєнти висіли. Намисто червоне, хрест, гроші –
дукачі. Сорочки, запаска або спідниця плисом обкла‑
дена під щіточку, а бува й так. Сорочки випускалось
трошки. Пояс з китицями, назад зав’язувались, а ма‑
ленькі – спереду. Карман з правого боку, зверху спід‑
ниці (без фартухів). Черевики на підборах, чоботи до
підклейок. Ішла заміж – було 80 сорочок і 6 пар чобіт,
дві плахти, пояси, кожушанки – біла і покрита, юпки
суконні – чорні, штук 5, зеленим обложені. Козачки з
фабричної матерії, плисом обложені. Сорочки з вирі‑
зуванням, з лиштвою, хрестиками. Хлопці одягнені:
кожухи чорні покриті, шапки смушеві, сорочки ви‑
шиті, косоворотки з манишкою, штани, заправлені
в чоботи.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. Шовковий платок надівала мо‑
лода у суботу, як ішла кликати дружок, запиналась
кльоком, заплетена в одну косу. Якщо сирота – то
коса розплетена, як є батьки – то в косі вплетена
стьожка і бантом зав’язана (червона, рожева); якщо
ж когось одного з батьків немає – коса розплетена до
половини. Шовкові платки надівали дівки і молоді
молодиці, таким же платком перев’язували молодо‑
му праву руку – кінцями наверх. Світилка запнена
платком наперед кінцями, з кльоком, і з правого боку
чіплялась квітка, зібрана з лєнти, – червона, роже‑
ва. [...] Вдень з дружками ходить молода просить на
весілля. Бува й так, що в квітці просить на весілля.
У молодої під рукою калачик. І шишка у полотняній
хусточці (під правою рукою); літом ідуть дівчата у
самих лєнтах (8–10 лєнт), до керсета вгорі приши‑
вають, урівні з керсетом або трохи довше. У молодої
більше лєнт – чіпляють до квітки, на кісникові, до чобіт звисають лєнти. Лєнти чіпляли до кохт, керсе‑
ток, до юпок (біля коміра), до кожушанки не чіпляли.
Як ідуть вінчаться, підперізують молоду рушником
(в неділю), зав’язували високо (возовими з орлами),
гарно рушник розправляють... На шию зразу дукачі
чіпляють, тоді хрест на стьожці, тоді намисто чер‑
воне, цепочку. [...] Молоду розплели, закрутять косу
і встромляють гребішок, надівають очіпок і тоді за‑
пнуть шовковим платком з кльоком кінцями наперед,
а зимою – назад, тоді обв’яжуть червоною стьожкою
кругом волосся поверх платка так, щоб стьожка ви‑
сіла. Так у стьожці везуть до матері... Молодій чіпля‑
ли до платка з стьожки зібрану квітку з правого боку.
У молодої (як вона у вінку) ззаду на косах, посеред
голови, ніби закрито квіткою (з стьожки), яку потім
чіпляли до платка. Квітка у молодої на голові з кольо‑
рового паперу – висока квітка, надівається низенько.
Багато стьожок висіло за пояс, до сорочки... В дружок
висять стьожки, які чіпляють зверху до одягу. Одяг
у календарних обрядах. Дівки на Ордань чіпляють
стьожки до кохти, запнуті шовковими платками за
шию (підопинали біленькі) кльоком. Квітчасті плат‑
ки запинали одним кінцем. Як ішли на Маковія, Спа‑
са – несли квіти, маківки, яблука, груші. Несуть у пла‑
точку... Жінка йшла на жнива у сорочці, запасці чи в
спідниці, запнуті білими хусточками з кльоком, босі.

[Було, дівчата] мнуть коноплі, мички микають, пря‑
дуть (10–12 дівчат). Несли [із собою] прядку, днище,
гребінь, мички. Прядку принесуть у понеділок і мич‑
ки несуть, і хлібину у платочку, залишають у хаті до‑
свідчаній [матері]. Босі сиділи, а чоботи під лавою, з
закоченими халявами, з підклейками. Хто в самій сорочці пряде і в спідниці, більше без керсеток. Пізніше
йшли хлопці. Гомонять, заглядають у вікно, заходять
у хату: «Добрий вечір!» – «Добрі очі, що втрапили!» –
відказують. Сідає [котрийсь із хлопців] коло дівки за
гребенем, назад потягне мичку або шнур скине – тоді
вже напряде! А треба було напрясти повну шпульку.
Котрим далеко йти, бере запасну шпульку, залиша‑
ються і на другий день (ті, що жили на хуторах).

с. Римарівка
Записала С. Щербань у серпні 1989 р.
у с. Римарівка Гадяцького р-ну Полтавської обл.
від Яцун Марії Олексіївни, 1928 р. н.,
Ковтун Марії Григорівни, 1904 р. н.,
та Перерви Олександри Яківни, 1913 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ [10–30‑ті роки
ХХ ст.] Виготовлення полотна. Після Покрови по‑
чиналися досвітки. Ішли дівчата – хто пряв, хто шив.

с. Розбишівка
Записала С. Щербань у серпні 1989 р.
у с. Розбишівка Гадяцького р-ну
Полтавської обл.
від Полтави Пилипа Феодосійовича, 1909 р. н.,
та Пустогора Сергія Филимоновича, 1896 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Восе‑
ни, після Покрови, після закінчення польових робіт,
починались досвітки. Крадькома йшли дівчата на до‑
світки, щоб мало хто бачив, душ 10–15 дівчат, вбрані
в осінній одяг. Взуті в чоботи, черевики, а в хаті ро‑
зувались, а хлопці наливали води в чобіт. Козачки на
керсетки одягали, козачок в хаті скидали, а в керсетці
остається. Юпка суконна до 5–7 клинів, спідниця ши‑
рока, рясна – п’яти–семипольні, і в запасках ходили –
чорні запаски з підтичками (червоні) зверху, а спереду
попередник, а на попереднику карман. На празники і
у плахтах ходили, пояси з китицями, червоні, зелені
чоботи. На роботу менше йде [прибрана], а гуляти
більше. У дівчат намисто, хрестики і дукачі. Чіпляли
дівчата стьожки – ззаду вся спина у стьожках. Хлоп‑
ці приходять пізніше. У будень чисто вбрані, прибі‑
раються. Шапка смушева, чумарка, кожухи з рясами,
бикеша (покрита кожушанка з коміром смуховим).
Штани під поясок – широкі з фабричної матерії або
з полотна, крашене бузиною, залізом (у кузні брали),
вільховою корою.
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Полтавська ОБЛАСТЬ

Глобинський район
cмт Градизьк
Записали М. Курінна, І. Коваль-Фучило та С. Довгань
18 травня 2012 р. у смт Градизьк
Глобинського р-ну Полтавської обл.
від Деркач Ганни Кирилівни, 1940 р. н.,
родом із с. Сергіївка * Глобинського р-ну,
Безверхої Зінаїди Єрмолаївни, 1940 р. н.,
Дудника Олександра Васильовича, 1936 р. н.,
та Швидкої Катерини Іванівни, 1951 р. н.,
родом із с. Черевані Глобинського р-ну

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [40-і роки ХХ – початок ХХІ ст.]
Одяг у весільному обряді. [Яке було у Вас вбрання,
коли йшли розписуватися?] Костюмчик у мене був.
І в нього костюм. [Чи були у Вас віночок, фата?] Ні,
нічого не було. [...] [Чи розказувала Ваша мати, у чому
вона виходила заміж?] Вона казала, що вишита була
в неї сорочка. Це все таке українське в неї було. [Які
ще деталі одягу вона називала?] Юпка (це вона ка‑
зала, що було у неї), вишита сорочка, вишита кофта
була, казала, у неї. [Що ж було на голові?] Я знаю?..
Платочок, мабуть, був. Одяг у поховальному обряді.
[Чи могла людина за життя домовитися, щоб її при‑
йшли помили?] Да, могла. [Казала]: «Ти шоб прийшла
мене вдивала...» [Як віддячували людині, яка одягала
покійника?] Давали чи платочок, чи на плаття дава‑
ли. [...] Їм треба платок давать. Такий гарний-гарний
платочок, не який-небудь. Грошей вони не брали,
а гарний платок. [...] [Чи кажуть у вас на тих жінок,
що одягають, «радильниці»?] Ні, я не чула такого. [Чи
клали в труну особисті речі покійного? Наприклад,
окуляри, палицю...] Ну, як він ходив у цьому, то йому
клали. У карманчик чи куди... Клали все. І ще й гроші,
копійки зав’язували в платочок. [...] [Чи бувало так,
щоб передавали на той світ покійному одяг з іншим
померлим?] Да, було таке. Вона прийшла і каже: «Він
мені приснився... – приснився чоловік, що в нього носків немає. – Я положу...» І положить в труну. [Як віддя‑
чували людині, котру запрошували читати псалтир?]
Ну, тоже щось дадуть. Платочок... Раньче такого не да‑
вали, це тепер гроші попривикали. [...] [У чому ховали
дітей, неодружену молодь?] Ну, якщо вже дєвочка вже
така, то як нєвєвсту вдівали. Що вона ще ж не була за‑
міжем. Вдівали як нєвевєсту. А коли просить людина
у сні: «Передайте... Ти ходиш і плачеш, а в мене вся
спідниця мокра, а фартух уже пропав. Передай мені
фартух». То вже за тиждень хтось вмирає, то йдеш і
передаєш: «Передай фартух». То ходила дочка пере‑
давать. [...] [Що клали на кришку труни?] Хліб. [На
чому його клали?] На платочку. Кришка закриваєть‑
ся – чим хто хоче. Хто скатертиною, хто платком кра‑
сивим – чорним і квітчастим, а зверху кладеться пла‑
точок із хлібиною. [Що потім робили з цим платком
чи скатертиною?] Отдавали на кладовищі. Нє, платок
великий отдавали хозяйвам. А цей маненький отдава‑
ли комусь постороннєму. А хліб роздавали на кладо‑
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ [40‑ві роки ХХ ст.]
Виготовлення полотна. Я вже у п’ять років на ве‑
ретенах пряла. Мої старші сестри, на два роки й на
п’ять [старші], ті тоже [пряли]. І клоччями скубли.
На веретено і на прядку рядовину пряли. І вишивали
при сліпчику. Отаке: картопляна крижалочка, діроч‑
ку зробили, марлею або якась тканина вже драна, в
олію вмочили, підпалили – і оце так пряли. І при тому
сліпцеві вишивали. І якшо ми шось не зробимо, то
мати нам голкою руки поколе. Бо нам треба виживать.
Мати сирота, нас четверо. Хто нам шо поможе? Це піс‑
ля війни. Ні хати своїй, нічого. То мати ще й людям
[робила]. Той і той приходе, вчителі, лікарі... Мати сорочки вишивала на батістові. Це дуже трудно їй було
вишивать, бо там така дрібна ниточка. І те робили...
Мати з хати, а ми у людей жили... Ну, як діти отак...
тут кострицю потерли, а тут по всій хаті розкидали. Із
конопель же ми тіпали на того... На бателю отак терли,
терли. А після того його на гребінь натягували, пряли
оці основні нитки. Шо зоставались клоччя, оці клоччя
тоді на рядна ми пряли. [Чи сіяли у вас льон?] Ні, у нас
коноплі. А льону не було. Це Полісся туди.

Ой моя ж родинонько!
Та моя ж ти годинонько!
Та моє ж ти платтячко білесеньке
Та з мачечками червонесенькими!
Та мені ж тебе не носить,
Та мені ж тебе не видать!
Та мої ж подруженьки дорогесенькі,
Та мені ж з вами пісеньок не співать!
Та тужу ж! Кричу ж криком, завиваю, як ото завива‑
ють баби:
Платтячко моє білесеньке!
Та мої ж ви подруженьки дорогесенькі!..
А бабуся прийшла, сіла та дивиться на мене. А я ж
тужу! Я не бачила. Вона тоді руку на голову мені по‑
клала та й каже: «Ну й хвате. Поспівала та й хвате. Дід
не купив тобі, а ми завтра підем та й купим». Та й піш‑
ли ми на другий ранок в сільмаг, вона мені набрала
того, що я сказала, в тих мачечках червонесеньких.
Пошила ж мені до неділі те плаття.

ВЗУТТЯ [30–60‑ті роки ХХ ст.] [Де брали взуття?]
А взуття тоже самі шили. Ну, чоботи... Воно ж, поро‑
сят держали, тоді здавали кожі, бо воно нільзя було
[залишати для своїх потреб]. Як різали, то нада обіза‑
тєльно здирати кожу і здавать. Здавали, чинили. Ну,
а дєд потом бере та й шиє собі чоботи, мені чоботи.
І ото так і жили. [Чи чинив Ваш дід шкури?] Нє, дєд
оддавав, були ті, хто чинили.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–50‑ті роки ХХ ст.] [Яким
був Ваш одяг у дитинстві?] Ну, з одежою тоді не дуже
було харашо. Тоді воно таке, в чому шо. Мені бабушка
з полотна штани шила і бузиною красила, бо вони ж
білі були і з того, з полотна. [З якого полотна, конопля‑
ного?] З конопель, да-да. Ото бузиною красила. Потом
ше шо?.. Сорочина якась. Тоді жне, було, ні трусів, ні‑
чого... Були сорочки, їх, типу, латали, ото таке. Не дуже
розкидалися цим. А я ж маленька була та й згадую оце:
а тоді ж як таке горе мені трапилось, шо мене дід оду‑
рив, – не купив мені плаття. А я ж – 7 років мені. Ціле
літо пасла корови, і дід обіцяв... Обіцяв він мені на‑
брать на плаття: «Підем у сільмаг, покажеш яке, і я тобі
й наберу». А мені ж хотілось пошити платтячко: «те‑
тянкою» спідничка, а «фонариком» рукавчика. А потім
же ж получилось так, що дід як не купив мені те плат‑
тя, та я й прийшла у хату, та й прийшла, та шо ж мені
робить? Горе таке! Я ж упала там на полику та й тужу:
* До 2016 р. – с. Краснознаменка.
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вищі людям. [Який саме був великий платок, чорний
чи, можливо, кольоровий?] Нє, кольоровий, даже в
цвітах таких. [...] А як молоду жінку, то можуть білим
в квітах. Оце шерстяні. Оце в мене такий великий пла‑
ток дома єсть, як ми ховали батька, матір. Той самий.
[Чи називали якось цей платок?] Платок та й все. І оце
як поховали, можна було його запинать і виходить на
люди, як кажуть. Він як оберіг ставав. Оце його зняли
з кришки, зразу ж його складають, як запинаться, на
трикутник, і оце так зразу підв’язують тим платком.
[Для чого, щоб спина не боліла?] Я оце тим платком
була підв’язана і раз, і другий. [Як довго ходять у цьо‑
му платку?] Тоді, як уже закінчилося, з кладовища
виходимо, тоді я знімаю, складаю. [...] І чорні плато‑
чки [носять] – хто до півгоду, хто год. [...] Як умерла
людина, на воротах хустку вішають і ворота відкриті.
[...] [Чи вішають на хрест рушник?] Да. [Чи готує по‑
мерла людина цей рушник заздалегіть разом із усім
смертельним?] Да. В тому вузлику. [Куди потім дівали
той рушник, що був на хресті?] Забирає той чоловік,
що ніс хрест. Хто який [готує рушник на хрест]: може
бути й вишитий, може бути й мальований, вибитий. Є
такі, що чіпляють гарні платки, великі. Оце як за жін‑
кою – можуть платок почепити. Може буть, що і пла‑
ток почеплять, і рушник. Ще треба платок великий,
гарний, щоб був під Біблію, під Євангеліє. Портрет як
несуть – тоже ж платок треба. [...] Оце є така людина,
котра відповідає, щоб платками обв’язали. [Чи потім
забирають ті платки люди, що несли?] Так. [Хто несе
кришку?] Жінкам – жінки, чоловікам – чоловіки. Чет‑
веро несуть, а дві поряд ідуть, міняються, як рука за‑
боліла. Руки їм зав’язують, на руках платки.

смт Опішня
Записала Н. Литвинчук 22 серпня 2018 р.
у смт Опішня Зіньківського р-ну
Полтавської обл.
від Гриня Григорія Петровича, 1939 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [20–50‑ті роки ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. Молода була вив’язана навкруг го‑
лови складеною шовковою хусткою, з обох боків якої
пришивали по квіточці – боковику з червоного або
рожевого паперу чи стрічки. Плечі молодої вкривали
різнокольорові стьожки та стьожки з квіточками, так
звані басамани. Поверх випускалася коса з вплетеною
червоною стьожкою, що внизу зав’язувалася бантом
або ж петлею. Молода була у вишитій полотняній
сорочці, червоній плахті, взута в червоні чобітки –
сап’янці, а каблучок мідненькими гвіздочками ви‑
квітчаний. Взимку одягалася в ягнячу або й таку, з
матерії, юпку, оздоблену плисом, чи білу кожушанку,
вишиту гарусом. Поверх одягу молоду підперезували
вишитим або роменським рушником. В деяких селах
на Полтавщині, зокрема у с. Устивиця Шишацько‑
го р-ну, цей рушник називається «вінчаний», і після
весілля його клали в скриню для дочки. В п’ятницю
молода вже ходила з старшою дружкою і просила на
весілля дівчат. У молодої було менше стрічок, ніж у
четвер, коли вона з молодим кликала родичів, а на
голові біля хусточки було не два, а один боковичок з
правого боку.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–80‑ті роки ХХ ст.] У мене
багато всього, його всього й не подивишся. Я працю‑
вав художником на фабрикі «Полтавчанка». [У яких
роках функціонувала ця фабрика?] Ну, десь... із трид‑
цять сьомого, відновила свою роботу, вона й раньше,
ну, я даже не знаю, якого року, а тоді війна. [Де ді‑
яла ця фабрика?] Діяла в Опішні, а потом перевели
в Полтаву, а потом закрили совсім. Ну, як?.. Отож та
перестройка та... [Чи збереглося щось від фабрики,
можливо, в музеї?] Нє, розтягли всьо. Розтягли. Шо в
мене лишилося. То багато. [Куди продавалися виро‑
би фабрики?] По всій Україні і за кордон. Був попит
тоді. Я в шиісятом поступив на фабрику, а в шиісят
другому був на курсах уже підвищення кваліфікації.
[Показує фото.] Ось цех нашої вишивки ручної. То
будували при мені, при мені його будували. [Скіль‑
ки людей працювало на фабриці?] П’ятсот чоловік.
Багато було, багато, дуже багато. В нас хлопців дуже
мало було. А то дівчата. Вишивальщиць було, десь,
чотириста піісят, а хлопців – піісят. В нас фабрика ве‑
лика. І сама краща була по Україні фабрика! [У яких
роках були модні вишиванки такі, як Ви робили на
фабриці?] Вишиванки всю жизнь, особенно на Пол‑
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Записала С. Щербань 1986, 1990 рр.
у с. Бобрівник Зіньківського р-ну Полтавської обл.
від Попенко Варвари Ільківни, 1918 р. н.

СОРОЧКА [40–50-і роки ХХ ст.] [Чи застали Ви, коли
ще люди робили вдома полотно?] Застав. Станок був,
станок був такий, як ткацький. І ото ж робили, роби‑
ли полотно. [Чи у вас вдома робили так?] Мама ро‑
била, да. Мама, покойна мама вже. [Що шили з того
полотна?] Що шили? Сорочки шили. Чоловічі сороч‑
ки, жіночі сорочки. [Чи пригадуєте Ви, щоб у Опішні,
тутешніх селах люди носили сорочки з домоткано‑
го полотна?] Ходили, ходили. Я ось покажу, у мене є
трошки сорочок давніх, давніх сорочок. Оце в таких
вишитих ходили. Це давня, дуже давня [сорочка]. Оце
де давні сорочки, [на рукавах] – «пухлики» називали‑
ся. [60–70‑ті роки ХХ ст.] В мене дівчата [на фабриці]
робили вже сучасні [вишиванки]. І то вони розпо‑
рювали і дивились, як вони [жінки раніше вручну ці
пухлики] робили. [Чи вдалося знайти технологічний
секрет, як робити пухлики?] Найшли, найшли. [По‑
казує давні сорочки.] Це теж [на рукавах] присобрані
пухлики. Перед ось. От ще одна [сорочка]. [Чи були
якісь спеціальні назви вишивок, що ними оздоблю‑
вали старовинні сорочки?] Даже я не можу сказать.
Конєшно, називалася! Я собірав, собірав старі сороч‑
ки. [Чи характерна була вишивка на грудях на жіно‑
чих сорочках?] Ні, ні, не характерно, вони ж [жінки]
керсетку зверху надівали, і вона [вишивка] не видна
була. От, дивись, тоже цікавий орнамент який – бага‑
тий, глибокий. [Як ця сорочка до вас потрапила?] Це
коли я їздив [по селах]. Збірали. І купували. Я вже за‑
бувся, це вже [роки] пройшли... Сємісяті, шиісяті года.
Це Полтавщина. [Для чого у домотканих сорочках під
рукою вшивали такий ніби клаптик?] Квадрат, ромб.
Ну, так ушивали, шоб не рвалося. Це так пояснювали.
По-разному робили. Перед совсім не вишитий. Тому,
шо мене цікавило, – це рукава. А тут на переді були
там керсетки, таке шось.
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тавщині, дуже цікаві. Це українські сорочки. Я робив
жіночі, чоловічі, дитячі – все в мене є, все в мене є.
[Як виготовляи вишитий одяг на фабриці?] Кроїли,
закройщики були, все. А потом брали, «полуфабри‑
кат» називався, вишивали. [Що таке «полуфабри‑
кат»?] Кроєна робота. Те, шо покроєно. Рукава окре‑
мо... Беруть рукава і вишивають ото так. [Тобто Ви
як художник робили ескізи?] Ескізи, ескізи, ага. Пер‑
ві роблю кальки [ескізи], а потом підставляю білу бу‑
магу. Оце моя хвантазія вже. Калька просвічуєтьця.
Щоб потім було харашо... вона дивилася крізь білу
бумагу. Та багато [роботи було]. А скіки... затрати які
я поніс! Ну нічого. [Яку тканину використовували
для виробництва вишитих сорочок на фабриці, до‑
моткане полотно?] Це не домоткане полотно. Льон,
це льон, льон, лляна. [Це його закуповували для фа‑
брики?] Да, да. Нам привозили із... із великих цих...
фабрик, де його робили. Ну, оце так. Це тоже, це шов‑
кова ткань ось [на сорочці чоловічій]. То льон, а це
шовк. Тоже «українка». [«Українка» – це так на ви‑
шиту сорочку казали?] Да, да. Оце вона «українка».
[Григорію Петровичу, це Ви малювали орнамент?]
Да, да-да, а дівчата вишивали. [Тобто Ви малювали,
якого він має бути кольору?] Та все, все, все. [Як дів
чата вишивали, вручну?] Да-да, вручну вишивали.
Вручну, вручну. [Чи були такі вишивальниці, які пра‑
цювали вдома? Чи всі вишивали на фабриці?] Були
й надомщиці, були і ті... там повністю вишивали на
прідпріятії. [Чи була на фабриці машинна вишивка?]
Була. Ось каталог ниток, як ми, бачиш, вишивали
як. [Це Ви підбирали, які мають бути нитки на ви‑
шивці?] Да, я. Під яким номером нам нада. Велико‑
дна Олександра Кузьмівна, заслужений майстер. Це
дуже... Сама більша... вишивальниця. Вона вишива‑
ла. І сама творила, і сама вишивала. Дуже гарна вона.
Великодна Олександра Кузьмівна. Три сестри ви‑
шивали в нас [на фабриці], рідні сестри. [Звідки Ви
брали орнаменти для своїх виробів?] Ну, я навчався
по килимарству в Решетилівці, килимовий відділ
закінчив. А потім же по ходу, по роботі до бабів у
скрині лазив. Ходив по селах, ходив... [Чи пробува‑
ли Ви самі вишивати?] Ну, аякже ж! Пробував. Якби
я не вмів вишивати?.. Творчі майстри в мене були.
Як перші роботи, то шоб вишивальщиця не морочи‑
ла голову, то вони вишивали перші роботи. Багато
робив виставок, дуже багато. [Чи називаєте Ви свої
роботи?] Да, да-да, я називаю. [Тобто кожна ваша ро‑
бота має свою назву?] Має свою назву. Дуже багато в
мене роботи, дуже багато. Тепер оце вже старість...
Так я не виставляюся, бо треба ж їхати. Цікаві вони,
цікаві, цікаві. Це [ескіз] – блузка жіноча, «українка».
Ото перед вишитий, це рукава вишиті. Рукав оце:
оце верхня частина, це повністю рукав вишитий, то
перед. [Це Ви робили ескізи?] Да, да. Це за моїм ескі‑
зом вишивали. Оце так. Оце жіночі блузи. Оце я так
робив. [Показує ескізи.] Різні варіанти. Оце рукава,
це перед, це воротнік. Це рукава вишиті внизу тут
на манжеті. А це розкидка по рукавам. Як має бути.
Отут різні-різні варіанти. Отут багато, дуже багато.
Це ось рукав, це рукав, це повністю блузка зроблена.
Це ось «Пори року»: осінь, весна... [Це у вас всі ескізи
жіночих блуз?] Все жіночі. Оце блузки. Дуже багато,
їх усих не передивишся. [Ось на цій блузці орнамент
дуже схожий на той, який був на сторовинних со‑
рочках, чи не так?] Да, да, да-да. Я ж відштовхувася

від народного, шоб не дуже люди... Оце така. Це, що
я жіночі показав. Щас покажу чоловічі. Час покажу
чоловічі. [Чи все вишивали хрестиком?] І гладь, і
хрестик. Гладь. Більшість гладь. Оце ось чоловіча со‑
рочка. [Коли були модні такі чоловічі сорочки?] Це
семидисяті роки. [На таких сорочках були вишиті
лише кишені?] Ага. «Куртки» називались, сорочкакуртка, да. Вона на пувицях застібалася, [двохборт‑
ний комір, короткий рукав, накладні кишені]. [Чи
вишивали у таких сорочках рукава?] Бувало, що
вишивали. Оце «чумачки», це «чумачки» [сорочки].
[Які це «чумачки»?] «Чумачки» – це ото сорочки чо‑
ловічі, [з вишивкою на грудях]. [Чи Ви постійно хо‑
дили у вишиванках своєї роботи?] А ти ж бачиш. От
мої вишиванки. Я ходив. Я дуже любив. І білим по
білому в мене є. [Чи на фабриці вишивали сорочки
біли по білому?] Да, да, да. Ось, бачите, – білим по
білому. Ото кольорова. [Чи всі Ваші сорочки зро‑
блено на фабриці?] Угу. І ось, це моя любіма. Це ще
покойна мама мені її шила. Ручної роботи. [Як у вас
казали на зав’язки, які були на комірці, кутасики?]
Кутасики, ага. Сінєлькі, кутасики. От така остання
моя [сорочка]. [Це сорочка Вашої роботи?] Да-да-да.
Це любив в таких ходить. [Скільки людей Ви одягли
в Опішні?] Хіба тіки в Опішні? І за кордоном, і скрізь
мої роботи. Ну, оце те, що я своє показав. [Чи роби‑
ли сукні з вишивкою?] Це я ж робив вишивку. [Коли
були модні такі сукні?] Десь в шиісятих годах. В ши‑
ісятих годах. Оце он плаття, це ми робили, блузки.
[Це який рік?] Семидисяті. [Чи помічали Ви тенден‑
цію, що речі з вишивкою, подібні тим, які Ви робили
раніше на фабриці, модні й сьогодні?] Да, да. Оце ж
тоже плаття вишиті. [Чи шили на фабриці сарафани
з вишивкою?]. Да, да, да. Оце дитячі в мене тут [ескі‑
зи]. [Тобто на фабриці виготовляли вишитий одяг і
для хлопчиків, і для дівчаток?] Угу. [Це все на фабри‑
ці робили?] Да. Дєцкі платтячка тоді такі були модні.
[10‑ті роки ХХІ ст.] [Чи працюєте Ви до цього часу?]
Та досі дома працюю. Оце зарисовую. Роблю накидки
на блузки. А потом вже повністю роботу роблю. От
я недавно ось роблю. Як я працюю, ось дивіцця. Оце
ось рукав блузки. Я як починав робити, мені тоже ці‑
каво було дивитися. Отам більше ста штук [ескізів]
сорочок. В мене дуже багато. Ось я випустив ката‑
лог в 2014 р. [Чи тут вміщено всі Ваші роботи?] Та
не всі. Ото там пошти триста робіт. Чи шось таке...
Там от душі я старався, робив. І дочка мені помогла,
вона працює в Харькові, в Домі народної творчості,
дірєктором. Вона мені помогла. Оце в Харкові робив
виставку, оце моя дочка відкривала тоді. Оце все-все:
і ескізи, й роботи. Все-все тут, тут багато, багато. Ось
моя виставка у музеї. Оце у Котельві виставку робив.
Ось мої роботи. Ось на ковру стоїмо – «Подсолну‑
хи»... Сорочки тут. Це дитячі. Там [на Сорочинській
ярмарці] і мої єсть [роботи]. В мене Харківська там
ця... фабрика... В мене закуповували ескізи. Зверну‑
лись до мене. Я скіки їм ескізів наробив. Ну, вони
переробляли їх. І по моїм ескізам робили [вишитий
одяг]. Так шо, є там. Та у них фабрика хароша. А це
ось я підготовив, шо робитиму. Дитячі, чоловічі, жі‑
ночі, підросткові. І сукні. Все вони шиють. [Як давно
у Вас закупляли ескізи?] В прошлом году, в позапро‑
шлом году. Десять років уже. Я з ними співпрацюю.
Тружуся, просять. [Чи бачите, що мода на вишитий
одяг повертається?] Та видумують же.
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Карлівський район
с. Федорівка
Записано 1993 р. у с. Федорівка Карлівського р-ну
Полтавської обл.
від Чухлій Марії Лук’янівни, 1904 р. н.,
Щербини Матрьони Іванівни, 1906 р. н.,
родом із с. Кошманівка Машівського р-ну
Полтавської обл.,
Калініченко Мотрі Іванівни, 1908 р. н.,
та Вербички Олени Кузьмівни, 1912 р. н.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина – 90‑ті роки
ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. [На сватання] всіх
родичів перев’язували: мужиков рушниками, а жі‑
нок – хустками. [...] Дружки вбирали молоду у вінок і
багато лєнт. [...] Скриню забирали в той день вперед
молодої (на скриню клали кожух з коміром, кожушину, юпку з фандами, караску – теж юпка, тільки до ко‑
лін, сірячину з фандами, з овечого сукна). І подушки
зверху – считають в кого скілько. [...] Вінок [з моло‑
дої] у свекрухи знімала свашка і одівала платок. Одяг
у поховальному обряді. Дівчину, як вмре, шлюбного
віку, і була знакома з хлопцем – його перев’язують
платком. [...] Проводи у понеділок (сами платки та
рушники вішали на хрест, а тоді оддають). Ховали в
чулках. В кого нема чулок – обмотували ноги полотен‑
цем, тим, шо самі придбали, а зараз – хто так положе,
а хто обує. Наші бабусі кажуть: «Ви подивіться, на іко‑
нах нікого нема взутого».

не було. Я помню, у сусідки був. То отдавала вона [мама
напрядені нитки], і то полотно вона [сусідка] давала
нам, полотно. І з полотна шили ото там же. І сорочки, і
якісь там підштаники мужикам, а дітям отож таке, ну,
полотняне шось. Якби шось надіть на той... [Це після
війни ткали полотно?] Після війни. До войни мені ще
два годіка [було]. [Чи пригадуєте, щоб пряли, ткали у
війну?] Я не знаю, бо я ще ж дуже мала була до війни. Я
не той... Та, конешно ж, пряли, я думаю. Як після войни
пряли, то й до війни ж пряли. Це ж тоже ж таке воно
було врем’я, що ще ж самі ото коноплі добували та з
конопель – нитки оці ж, прядиво це [робили]. Тоді тка‑
ли. То це й до войни. [Чи садили у вас льон?] Льону я не
пам’ятаю, а коноплі дуже пам’ятаю. А льону – ні. Льон
я той год сіяла, купила там трошки посіяла ж, такий го‑
лубий цвів, красивий. Я зірвала там, стоїть десь такий,
невисокий такий. [Для чого Ви сіяли льон?] Та просто
посіяла так: «А льон цвіте синьо-синьо, а мати жде, че‑
кає сина...» І ото мені понравилася пісня ця, і я посіяла.
Так мені хотілось подивитьця, як він цвіте, таким голу‑
беньким красивим. Ото такий льон, знаю. Ну, льон ми
не сіяли. [У якому вигляді Ваша мама віддавала нитки
на ткання?] Напряжені, вже готові нитки, такі... намо‑
тувала на ті, мотовила такі були, і ото намотували, од‑
давали ото сусідці, вона вже тоді закладала у верстат
і ткала полотно. [Чому Ваша мама сама не ткала?] Не
було верстата, не було. Воно ж не в каждої в дворі було,
а так ото десь у когось, то отож так, як оце, ну, в об‑
щим, заробляли люди так ото на тому [тканні полот‑
на]. Ткацький верстат [у сусідки був], і отож платили
за те, шо вона наткала полотна. Тоді вибілювали. До
річки носили, там намочували його, вибілювали, шоб
воно ж таке м’якше було й біле. Воно [полотно витка‑
не] ото таке темного кольору було, не темного, а такого,
коричневого. І ото той [вибілювали його]. Отак жили
ми. Після війни зразу ж нічого не було, а тоді після
войни там обжились трошки, тож держали й вівці там.
Стригли ж вовну. Отож прядиво тоже ж було, таке саме
прядиво, як із конопель, а то з шерсті. [Чи самі люди
пряли шерсть?] Тоже ж так само... Тоді в’язали, в’язали
ці... носки в’язали тоді вже пізніше.
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Записала Н. Литвинчук 20 серпня 2018 р.
у смт Котельва Полтавської обл.
від Гнилосир Катерини Іванівни, 1938 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ [40‑ві роки ХХ ст.] Виго
товлення полотна. [Де брали тканини для одягу?] Ну,
полотно тоді ж було, полотно. Тоді робили, виробляли.
[Чи пригадуєте Ви, як робили полотно?] Пригадую. Ко‑
ноплі сіяли по домах, по домах. По вгородах. Сіяли ко‑
ноплі. Щас же ж не можна сіять... Тоді сіяли, такі коно‑
плі були високі, знаю, такі прямо цвітуть, і ота ж, ота ж
сипецця, що щас же вона цінна для наркоманії. Тоді ж
ото вибирали, тоді ж возили на річку чи носили, замо‑
чували, а тоді тіпали. Така була терниця. Тіпали. А ми
маленькі такі, як оце Діма [онук 11 років]. Отака я була
маленька. Так як уже потіпали, тоді отак становимось
біля стульця, біля якогось там, і так ногами, ногами,
ногами так утираєш, утираєш на долівці. Та на долівці,
тоді полів не було. І ото так мені не хотілолося, ножеч‑
ки ж маленькі ще боліли так, а мама каже: «Е, нада ж,
нада ж. Шо ж?..» Тоді вона пряла, нитки пряла ото ж
із цих же, цих [конопляних волокон]. [За допомогою
якого інструменту Ваша мама пряла?] На пряшку, така
пряшка була, знаю. З колесом. В мене була, так я зняла
з гори, так вона й пропала. Була тут у свекрухи. Це ж я
сюди заміж вийшла. Не тут, де жила. І в мами ж була.
Та тоді, мать, у кажному дворі були. Пряла мама. А тоді
ж ото давала [ткати], десь ткацький верстат був, у нас

СОРОЧКА [40‑ві роки ХХ – 10‑ті роки ХХІ ст.] [Чи при‑
гадуєте, щоб ходили у вишитих сорочках?] Вишивали,
вишивали, раньше вишивали. Я вишивала. У хрестик
люди вишивали, ну, я у гладь вишивала. То ото про‑
стині, рушники вишивала. А так, шоб кохти там, – не
вишивала. А так же ж люди вишивали дуже ж. [Чи Ви
ходили у вишитій сочці?] Я не ходила, вже я не заста‑
ла. [Чи була вишита сорочка у Вашої мами?] Ну, я не
застала. Чи було шо вишите, чи не було?.. [Чи зараз
ходять у Котельві у вишиванках?] Ну, у вишиванках
да, щяс в основному це ж український наряд – ви‑
шиванки. Ходять. Ото й кофти є вишиті, й плаття є
вишиті в хрестик. Є такі красиві вишиванки, ходять,
це ж воно українське, на Україні – український наряд,
оце вишиванки. І діткам оце ж маленьким тоже виши‑
ванки вишивають, рубашечки хлопчикам. А дівчаткам
платтячка якісь там розшиті вишиваночками тими,
в хрестик в основному, такими в гладь то не вишива‑
ють щас, а в хрестик в основному. В основному – хрес‑
тик. [Чи Ваш онук має вишиванку?] Є-є-є, є в нього
вишиванка. Є, мама десь чи купувала, чи вишивала.
Люда [донька] вишиває. Вона там багато вишиває.
Картини там шила і дочці вишивала плаття, вона ж
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поки така була, школярка. Пояс розшитий був такий.
Біле плаття й пояс вишитий. Ото я бачила раньше,
а щяс я й не бачу, щоб вона його надівала. Ну, вже
з моди, видно, вийшло таке.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ. Пояс [Початок ХХ ст.] Плахта.
[У вашій місцевості жінки носили плахти?] Це дуже
давно плахти були. Це ще при панах були, як ото на
панщину ходили ж ото тоді. Ото плахти. Це я тіки з ка‑
зок, із книжок знаю плахти ці. У нас ні мама не ходила,
ні ми не ходили, ніхто не ходив. Спідниця. [У чому хо‑
дила Ваша мама?] Спідниці якісь були. Спідниця така
довга. Отож такі спідниця полотняні довгі і все. Та со‑
рочки полотняні. А такого ж дуже вбрання не було.
Тоді воно бєдность була велика. І до войни бєдность
була, не дуже багаті ж люди ж були. Та були багаті, ну,
не всі ж. І після войни ще хуже. Пояс. [Чи були шер‑
стяні пояси?] Пояси?.. В мене то не було таких. Це ж як
у артістів, такі ж пояси ж. Ну, я бачила, щоб носили.
Це тіки таке, як артісти. Як козаки ото там вдівались.
Фартух. [Чи носили жінки фартухи?] Ой, носили,
фартухи оце січас не стали носить, я бачу. Мало в
кого бачу. А фартухи [раніше носили], я й сама лю‑
била в фартусі ходить. Поки ж була молодою ще. А те‑
пер не ношу. Там є, і всякі фартухи лежать, ну, я їх не
люблю. Бо я ото як зав’яжу фартух, а тоді як фартуха
нема, я шукаю десь полотенце руки потерти, а то об
фартух потерла – всьо. І то було такий затреш, шо аж
капа з того фартуха! А тепер якусь тряпочку возьмиш,
потерла руки, потерла. [Чи раніше всі жінки ходили в
фартухах?] Ну, да. Було таке, шо дуже модно було. І на
роботу, було, ходили в фартухах. Наділа якесь плаття
й фартух прив’язала, і йде людина на роботу. Це ж я в
колгоспі [працювала].

же білі, пам’ятаю! Це в женщін було такі, білі кольори.
[Тобто жінки носили більше білі кожухи?] Більше білі,
ага, більше білі. А мужчіни ж такі ото темні. [Чи було
так, що кожухи вишивали чи, може, якось оздоблю‑
вали?] Було таке. Було. Було й обшито так. Було така
кальмочка так іззаді, я пам’ятаю. По низу так. Кругом
отак обшито кальмочкою, такими якимись нитками
цвітненькими, чи зеленими там, чи якимись. А з чого
ті нитки були – я не знаю. Ну, пам’ятаю, шо дуже мені
хотілося, як побачу такий красивий. Та так мені хоті‑
лося, шоб і мені пошили такий. Так хто ж шив?! Це ж
дуже в багатих жінок і в багатих чоловіків були. А в
бідних їх не було таких, ми тіки бачили, шо вони хо‑
дили. [Як довго ходили в кожухах?] Ну, довгенько хо‑
дили. Ну, після війни вже... після войни вже ходили...
І в мого чоловіка тоже був кожух. Це він умер у мене в
сємдісят сьомому. А ще ж він ходив, ну, десь, може, в
шиісятом, а може, в сімдєсятом... Був у його кожух. Та‑
кий, довго він лежав, поки там і міль поїла. Я все його
берегла ж. А тоді на горищі лежало. Так дуже краси‑
вий він такий. Любив його [чоловік], той кожух. [Куди
Ваш чоловік ходив у кожусі?] Та по празниках, на ро‑
боту не ходив, а так, як кудись ідем. До мами чи ку‑
дись ідем на празник на якийсь там, то надівав, а так,
шоб він каждий день, – не носив, воно ж ценность
була велика. З воротником був [кожух]. Жупан. [Який
ще верхній одяг носили чоловіки?] Надівали жупан.
Куцина. Куцина – отож таке, шерстяне, з якогось ото
там матеріалу такого. І кобка сюди ж пришивалась,
отут ззаді, таке, як ото, як піджак якийсь там, без під‑
кладки. То куцина, і кобка осюди ж накидалася на го‑
лову, як там або сніг, або дощ. Ну, та таке було. Ото
«куцина» звалась. Свита. [Чи носили свити?] Ну, свита тоже ж таке, як керсетка таке. Отака свита тоже.
Я то не носила. Не носила, ну, пам’ятаю, шо воно було.
Були ж ото і свити такі. А тоді ж ото кухвайки шили.
Ну, общім... Усе старовинне було. А щас уже ж... уже
не побачиш такої. А тепер уже курточки, вітровки.
А тепер уже все таке дуже модне. Дуже модне. Тіки ж
його купить щас – гроші такі [великі]! Всього багато,
так грошей же ж мало!
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ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [40‑ві роки ХХ – початок ХХІ ст.]
Керсетка. Керсетка була... Довго в мене валялася.
А тоді отдала циганам. Така... Ну, таке ж, як оце безрукавка. Рюшка така [пришита]. Без рукавів, отак вона.
Без рукавів і оце так [довжиною до стегон]. А отут [по
низу] рюшка така. Отака ж. І там [по керсетці] кружев‑
це якесь. Чи там якимись нитками пошито, обшито...
Тут [спереду] застібаєтьця. Були такі крючечки. Були
пувички. Були крючечки, отак зачіпалися. Не видно їх
було. Не видно так було, накривалося ж планочкою.
І пошито так нитками тут тоже. Ну, шоб красивіше.
Все ж люди примінялись до красоти. Ось недавно, ма‑
буть, той год циганці отдала. В мене була [керсетка].
Мабуть, свекрушина. Чи, не знаю, відкіля вона в мене
взялася. Мабуть, свекрухи лежала. Валялась усе. Як
свекруха умерла, так пооставалось таке ж усяке.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Друга половина ХХ – 10‑ті роки
ХХІ ст.] Кожух. Кожухи шили. Кожухи були. Тоді ж
ото вівці як завелися. Завели вівці, ото шили кожухи.
Ходили і мужчини. Так було. Це модно було, як кожух.
Так це ж таке – наряд дуже великий. І багатий дуже.
Як в кожусі – це дуже багата людина. Це ж отак щита‑
лося. [Який вигляд мав кожух?] Ну, були... Був такий...
не то курточка, ну, десь отак, отак, вище коліна. Отакі
кожухи ото. Був трошки розкльошонний. Так трохи
був рюшений [на спині]. А тож обнаковенно, довгі
рукава, застібався, спереду застібався. [Якого кольо‑
ру були кожухи?] А кольору – вони красили, якоюсь
краскою красили, не знаю, якою краскою. Були й кра‑
шені, чорні були такі, і біли, були й білі такі. Дуже-ду‑

ВЗУТТЯ [50–90‑ті роки ХХ ст.] Боти. Ой, взуття було,
Господи! Як уже дівувала, то вже було шіснадцять, ві‑
сімнадцять год уже було, такі ті, резинові ті, такі як...
таке, як вроді... чи боти, чи якось їх називали, «бота‑
ми» наче, було той... Таке з опушичкою, на високом
каблучку, і той каблучок же пустий. І то, було, в той
каблучок як не буряка [запхнєш], так вистружеш та
всунеш [щось], шоб же каблук був, воно таке пусте
якесь було. Хтозна з чого воно [зроблено було]. Без ка‑
блуків було. То ото ж так. Туфлі. То туфлі такі старі
якісь, шо вже не годятьця ходить. Усунеш туди, а воно
каблучок якийсь є. І ото ходили в такій обуві. Чоботи.
Тоді в блискучих чоботях. Це ж тоже таке, як сапожки,
щіталось раньше. Щас сапожки, а тоді отож блискучі
чоботи були резинові. Резинові оці ж і руминки були.
Називиали ми їх «руминки». Це ж резинові оті. На ка‑
блучку, каблучок був. Таке, як калоші, а тоді ж на заді
таке, як каблучок. І отож отой каблучок – то з кукурузу
качан усували, то... Ну, в общим, шоб воно ж був тим,
підбором шоб був, каблучком шоб був. Тоже ото таке
носили. [Яке взуття носили чоловіки?] Ну а чоловіки
ходили в тих, у чоботях, у керзових ходили, тоді хромо‑
ві, тоді хромові ж ото. Як на празник, то хромові шили,
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годи, вісімдісяті вже. [Коли жінки почали носити шап‑
ки?] Та шапки це... Шапки жінки начяли носить це, ма‑
буть, десь у шіісят п’ятому, а може, сімдісятому. Отак.
В отак[их], по-моєму, годах. Жінки носили ниркові
[шапки]. Нирки, тоді ті... пижикові, тоді ж ото ж ті, ли‑
сичячі, кролячі. Тоді... такі красиві ці... фредка. З фред‑
ки такі красиві шапки були. Обнаковенні, такою фор‑
мою, як кубанки, ото такі ж, як раньче ото в кубанках
ходили козаки. Отакої ж форми. Шо в жінки така шап‑
ка, шо в мужчіни така шапка. Отаке було врем’я одне.
У жінки там якесь цвітніше, а в чоловіка там якась тем‑
ніша. Ну, отаке було. Хустка. [Які ще головні убори
носили жінки?] Ну, а ми платки, в нас платки, в осно‑
вному платки. Їх у магазінах не було, купували в спіку‑
лянтів платки. Хустки були шовкові. В мене такий є,
шовковий був. Такий любимий! З китицями, шовко‑
вий, квітчастий. І доси він лежить отам, ішла й заміж у
йому. Дуже такий любимий був. Як літом, то оті ж ті ж,
шовкові запинали. [Які ще, окрім шовкових, були хуст‑
ки?] Ну, були такі. Ну, як сказать, я забула, як вони на‑
зивалися?.. Такі рябенькі, писані такі були. У клєточку
хустки такі здорові. Ті тоже. Тоді чисто... чисто такі, пі‑
сочний такий цвєт, пісочний був, тоді темніший. Ото в
мене два платки було таких. Платки бержові (такі вони
красиві) були. Такі вони прочні. І дуже качественні
були, «бержеві» називалися. Тоже великі-великі такі
прям. Дуже великі. І ото ми запинали їх. Ото запинали.
Квітчасті [були], а то чисті-чисті оці бержеві були. І тоді
ж платки отакі були, шо, ну, такі прочні, гарні, шерстя‑
ні. Називалися «шерстяні» вони. Й ті запинали платки,
як тепліше, а ті ж – як холодніше вже. Січас такі плат‑
ки, – а його не хочетьця вже носить нічого там. Купа
платків, красиві ж які! А його якось не хочетьця вже за‑
пинатьця. [Як запинали цей платок із китицями?] Ну,
отак же, за шию запинали. Як великий платок, отак же
ж запинали і там на заді зав’язували. А ні – отак один
кінець [спереду, а інший назад] закидали так, отак
сюди. [Як запинали хустку, коли йшли на роботу?] За‑
кулинкувалися ж так же ж. Отак закулинкувалися,
отак десь, отак. Як матрьошки ходили. Отак закулин‑
кувалися. І отут отак зав’язували. Так зав’язували, так
модно було зав’язувать [хустку зверху]. Такі були жін‑
ки, хоть уже й пожиленькі, а отак, було, зав’язували так
платки. [Чи зав’язували хустки під бороду?] Зав’язували
ж, отак же ж зав’язували, отак зав’язували. І низенько
так запинались, як уже пожиленькі. Отак запинались
[на лоба]. Як молоді, то также ж, півголови шоб же ж
було видно. Шаль. Шалі ж були оті, сукняні шалі. [Де їх
брали, шалі?] Ну, уже ж виробляли десь по фабриках.
Купляли. [Коли носили шалі?] Шалі то вже ж після ві‑
йни, конечно ж. Взимку. Як дуже холодно було, то ж
той шалею напнули. Тепленько було. Вони дуже ж такі
великі. То [була] шаля велика така суконна, в клєтку
така. Клєтки такі, здорові клєтки, сукняна шаля була
така, тепла дуже. То платки такі були бержові, великі,
а то шалі були такі. Очіпок. [Чи застали Ви, коли жінки
носили очіпки?] Очіпки – да. Керсетки, очіпки. Отож
тоді як носили керсетки, очіпки й плахти. Я не носила,
ні. Бачила, бачила. По жінках, дуже таки старих-старих,
мама ще ж молода у нас була. Мама із сьомого року, [ти‑
сяча] дев’ятсот сьомого. То маму я ж пам’ятаю, шо була
керсетка і була ж спідниця так довга, чорна була, і очі‑
пок. [Який був очіпок?] Ну, який він був?.. Таке як ото
пілотки у цих, у солдат. Отакий очіпок був. Форми та‑
кої. Такої форми, як пілотка. Якось так він надівався
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із хрому якогось там. Шкіра, шкіра отож. Як телят там
[різали], кожу ту виробляли і шили отож сапоги ж. Та
і жінкам сапожки шили ж, щас же ж то купив та й усе,
а раньше не було його купить, то шили. Такі були крав‑
ці спіціально і шили отож сапожки ці і жінкам, і чоло‑
вікам. Із кожі, кожані. Ото така обув була. А так дядьки
такі, мужчини ходили в керзових. І на роботу ходили
в керзових. Такі вони грубі, грубі такі. Ну, такі прості,
тоже з кожі, тіки проста кожа. А то ж хромові, такі ж
вони бльоскі були. Як празничні. Легенькі. А керзові –
вони ж такі ж були отож, важка обув була. [Чи було
плетене взуття?] А плетеного – не знаю. Не носили.
[У якому взутті діти ходили?] Та діти босі, а які ж? Босі
бігали. Босі були, а тоді ж і так якась обувка, якось уже
появилася. Уже ж в таких дітей, як у моїх уже, то вже
ж тоді там і ботіночки вже ж були якісь там, валюшки
якісь були вже. Валянці. [Чи ходили у валянцях до‑
рослі?] Ходили в валянках, ходили дуже було. Калоші й валянки – це такий наряд був. І в церкву ходи‑
ли. І ходили дуже в валянках раньче. Шили. Щас отож
куплені ці ж. І все. А шить уже ніхто майже не шиє.
Биті були раньше. Ну, биті – це валюшна була фабрика.
Спіціально. Була отут і в нас. Промкомбінат отут ось
по нашій вулиці, по Миру. Промкомбінат був тут, і там
ото була... валюшна була фабрика. Була валюшна, спі‑
ціально валянки ото виробляли ці ж. А тоді шиті. Ото
були биті, такі, без калош можна було ходить. І зімою
можна було ходить без калош, як не мокро. А тоді ж
шиті були. Шили. Сукно настеляли ж, вату. І ото були
шиті валянки. І в калоші їх взували. Бурки. [Чи на‑
зивали такі валянки «бурками»?] І бурками називали.
Навєрно ж, оці шиті [називали бурками]. В общем, як
валянок, так воно ж з підошвою, є підошва. Стєнки тут
же ж ці ж і підошва є. А якшо бурок – так він отак, із‑
шитий отак і всьо. Без підошви. Підошви не було. Ото
«бурками» звалось.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [50‑ті роки ХХ – 10‑ті роки
ХХІ ст.] Картуз. [Які головні убори чоловіки носили
влітку?] Влітку такі якісь картузи були, шас ото такі панамки всякі, а тоді ж якісь картузи шили там. Із матерії
вже начяли шить. Там вже й куповані були, фабричні
вже були після війни, вже ж трошки начялося ж, вроді,
життя кращало. Бриль. [Чи носили чоловіки брилі?]
Брилі були. Були брилі. Солом’яні були й такі. В мого
чоловіка був бриль такий, ну, не знаю, такий як сєточка.
Сєтчастий такий. Купований був. [Де брали солом’яні
брилі?] А солом’яні брилі в’язали ж ото. Жінки в бри‑
лях солом’яних ходили. Самов’язаних таких, такі...
дуже великий обйом такий був. Ну, а в мужиків такі ж
трохи менші були брилі. [Коли носили брилі?] Та, може,
в сімдесятом... Може, в шиісят п’ятих... Хтозна... Я не
пам’ятаю. Я то не носила, не знаю. Шапка. [Які головні
убори носив Ваш чоловік?] Шапка така в його була сму‑
шова, смушкова, сіра така. [Яка вона була, висока?] Ну
да, така, кубанкою була. Не треухом таким, шо так же
ж, ну, треух, отож треухи, дивись, ті робочі. Треух та‑
кий був: отут смушок такий якийсь, а там всередині
ватне, ватним пошито, ну, а зверху таке, сукно якеся
було, таке шось, ну, таке шось, сукняненьке шось було,
а тут то смушок якийсь, і ото так зверху зав’язувався
той треух. Отаке було. [Коли в такій шапці ходили,
взимку?] Ну, да, взимку конечно ж. Шапка-ушанка
[була]. Отож вона так одкачувалася, уха затулялись.
Ото ж така висока шапка, отож така мода була. У ті
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отак же ж, покривав же ж отут так. І отут оце ж воно ж
не зав’язувавсь, а просто так. Ну, поверх нього, може,
платок якийсь запинали десь. Як очіпок наділа, і пла‑
ток запнула, шоб тепліше у голову, як там холодно,
може. [Якого кольору був очіпок?] Ну, якого?.. Темні
кольора такі. То коричневі, то такий темний. Темного
кольору. Не цвітного такого кольору. То коричневий, то
якийсь там рижий, якийсь там такий... то чорний. Ота‑
кі були. Бержові якісь. Казали «із бержу». А то ж така
матерія, бержове було. Пам’ятаю очіпки. Ну, носить я
не носила вже, не застала очіпка. Ну, а мама да, мама ще
була [в очіпку]. Було в мами. Ну, не довго мама там і
носила його. А тоді ж хустки ото. Після войни уже ж
хустки [жінки носили]. Та й в очіпках ходили. Я як ви‑
йшла заміж, це ж в піісят дев’ятому, так отут бабка була
така старенька, сусідка, так була ще в очіпку. Ще така,
дуже стара була. Така, може, годів дев’яносто. І ходила
ото в очіпку, то я її бачила в очіпку. А мама вже не ходи‑
ла, не бачила, шоб вона довго ходила. Вже платочки за‑
пинали. Таке вже трошки луччє, одежки носили. Вінок.
[Який у Вас був головний убір на весіллі?] Був у мене
вінок і лєнти. Ото я так заміж ішла. Це в п’ятдесят
дев’ятому році. Ото ще... Хвати вже були у нівєст. А я
не схотіла, мені віночок наравився і лєнти. І ото я й за‑
між ішла у лєнтах у таких. [З чого був зроблений віно‑
чок?] Віночок був зроблений – парахвін. Такі виробля‑
ли там [у Котельві], дві бабки були такі і виробляли
цвіточки, і в парахвін умочали, з’єднували такими
тими, проволочками такими тонесенькими. І був ото
віночок такий, листячко таке... Із чогось виробляли.
Тоді в парахвін як умочили, і воно тоді таке ж красиве,
цвітне. А тоді ото з’єднували. То віночок ото такий, різ‑
нокольоровий: листочки зелені були, а там же ж цвіточ‑
ки якісь були і білі, і всякі, і розові. Ну, общем, вони
спіціалісти такі були. У Котельві, там на Маяці, то де
той, де січас кахве. Це Маяка. І ото на тім місці ото ках‑
ве построїлось, де ті дві бабки жили. Одна була заміж‑
ня, а одна була незаміжня. І то вони робили віночки
отакі [весільні]. Ото заказували люди, як нєвєста. Так
отож віночок заказували, якшо ж. Тоді ще ж не дуже
багаті були. Як той... то оце молода одна помолодіє в
віночку, а тоді й друга. Прийшла подружка: «Дай мені
віночка. І я ж буду в віночку». Отож угорі саме више –
не кольорове, біленькими такими [вінок оздоблений].
Білі-білі. Ото кругом білі. А там же були і цвітненькі
цвіточки. А оті сосульки такі ж той [зверху], вони були
[білі]. [Які стрічки були у вінку, кольорові?] А лєнти
всякі були там, цвітні. Ну, общім, разних цвітів. І голу‑
бі... Тоді лєнти якось виробляли. Там були красиві такі і
з квітками, з квіточками були. Отож тоже ж так, пере‑
давалися з рук в руки. Як оце ж молода якась одмолоді‑
ла, а лєнти в неї там є, йду я беру, в мене ще хтось бере,
і отак переходили по руках ті лєнти. І вінки. Та вінки
було й заказували. А було, шо і вінок бере, лєнти і вінок
забирає. Ото в мене подружка була старшою дружкою,
то вона як забрала, то вона вже не повернула, а ще ко‑
мусь отдала. Ну, мені хотілося, шоб він у мене остався в
пам’яті, ну, не остався. [Які були зачіски у дівчат, жі‑
нок?] Коси. В основному коси були тоді. Довгі були
коси! В мене було дві косички. Таке волосця густеньке
було. Так дві косички я плела отак отут. І отак тут бан‑
тик [з одного боку], і тут бантик [з другого боку]. Ото
коси такі. І складала так. Ну, а були ж жінки... у одної
такі коси, так прямо аж по пояс. Модно коси були. Сі‑
час як побачу яку дівчинку з косой, мені так нагадує

децтво. [Скільки кіс заплітали, дві чи одну?] Було, й дві
коси зав’язували... Якшо довга коса, то одну плели.
А хто дві плів. Ну, це ж скіки в кого було... як густе во‑
лосця, то, може й дві отак же ж довгих коси [заплести].
А як одна, то отут одна. І назаді вона та коса. Ну, общім,
хто як. Раньше дуже було [модно носити коси]. А тоді
отож появилися кучері, коси подрізали. [Коли дівчата
почали одрізать коси?] Та вже давненько почали одрі‑
зать. Ну, десь... [Коли Ви свою косу одрізали?] Я свою
косу одрізала... В мене воно то довге не було, ну, а таке
густеньке було. На дві коси хватало. Гарні дві косички
такі плела я. Ну, а коли я одрізала?.. Десь уже ж як заміж
вийшла. В піісят дев’ятому була свайба в нас, ото після
свайби. Ніколи вже... дітки маленькі... ніколи його було
чесать те волосся. І ото я його одрізала. Десь, може, у
шиісят п’ятому... Десь отаке. І так же ж воно пішла
мода. Одрізала, тоді кучері начяли, кучері крутить
отож, була мода, кучеряві всі жінки [ходили]. [На що
крутили кучері?] Ну, крутили ж там... і гвіздком накру‑
чували, і бегуді ж ото були ж. Бегуді, крутили на бегуді.
А тож паліхмахерська вже тоді начяла ж. Хімію начяли
ж робить. А тож ото ж бигуді були. Жінки, як яке свято,
начіпляють отут бігуді, бігуді, по всій голові. А тоді ж
утром... переспить ото в бігудях, а тоді ж скидає, і воно
кучеряве. Красиве тоді волосся. [Чи запинали на кучері
хустку?] Тоді вже без хусток [ходили]. Воно ж красиве
дуже. Як його можна ховать те волосся красиве. [Чи за‑
плітали в коси стрічки?] Заплітали. Да-да. Отож стріч‑
ку як заплетеш, тоді бантики отут отак. Косочку так: ту
туди, а ту сюди. І бантики отут. [Чи казали віночком?]
Оце ж віночок був такий. А хто й отак заплітав. Як у
кого коса велика була, так осюди прямо той... [кругом
голови] клали косу. Як у ції, як у Юлі Тимошенчихи.
Були й такі ж. Де дуже гарні коси були такі. [Які раніше
зачіски були у чоловіків?] В сина кучері були раніше,
тепер обрізає, тепер нема в його кучерів, тепер одрізає.
Таке волосся в його було. Мені наравицця його кучеря‑
ве волосся, а він обрізає так... обріза коротко дуже. [Чи
ходили чоловіки з вусами?] Чоловік мій не ходив з ву‑
сиками, а брати два ходили. Модно так було. У тиж
раньші годи.
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ПРИКРАСИ ТА АКССУАРИ  [40‑ві роки ХХ ст.] Торба.
Книжок ні в чому було носить. Знаю, що я йшла в шко‑
лу, і мороз такий був великий, і така полотняна сумка,
мама пришила таку стьожку [до неї]. Прийшла в шко‑
лу, рукавичок же ж не було, прийшла в школу – немає
сумки в мене. Там зошиток якийсь і, може, там якась
книжечка була. Загубила. Упала хтозна коли. Я не за‑
мітила, коли воно впало в мене. То оддязалося і впало,
а я пішла ж, бо холодно було дуже, руки мерзли, все
мерзло... Скільки там мені було? А у школу далеченько
було ходить. Прийшла, давай бігти, шукать ту сумку.
І не нашла, хтось підобрав ту сумочку. [Як вона була
пошита?] Ну, пошита з полотна, рівно так, як оці сум‑
ки, шо... Отака, отака, просто отак пошита, отака ква‑
дратненька пошита. Пошита і все, і стьожка якась там
прив’язана, щоб отак надіть через плече. Через плече
наділа ж. Отож одірвалось, воно ж там пришите так,
видно, було ж там. Мамі ніколи, в нас сім’я велика.
[Як мама шила, машинкою?] Ні, вручну. Та тоді маши‑
нок [не було], де ті машинки?.. [Друга половина ХХ –
ХХІ ст.] Намисто. [Чи носили жінки намисто?] Намисто носила. Я дуже любила намисто носить. Є там
і січас, розсипалося, лежить намисто. Розсипала, біль‑
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ше й не ношу його. Раньше обще люди дуже носили
намисто. Дуже. Було, кажда жінка в намисті. Намисто
у того там таке якесь, кругленьке, у того там... Ну, об‑
щем, разне було намисто. В мене важке таке [було на‑
мисто], намистини важкі й світящі такі були. [Чи було
у вас намисто, коли виходили заміж?] Да-да, виходила
й заміж у намисті, красиве таке було вже. Із камуш‑
ками таке якесь було. Не намисто, а просто таке вже
було... Чи кольє, чи якось воно називалось?.. Ото таке
світяще, таке красиве було. Не знаю, десь діти заноси‑
ли. Не побачила, де й ділося воно. Оце ношу медальйончик. То хрестик, то медальйончик, таке.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–40-і роки ХХ ст.] [Чи при‑
гадуєте Ви, у який одяг вбиралися, коли були малень‑
кою?] Пам’ятаю все. Боже, які ми ходили! Ой-ой, як
розказать, так сумно й плачно... [Було], сидимо на печі,
бо ні в чому вийти. Злізу з печі, це пам’ятаю дуже, злізу
з печі зімнього врем’я, а там же льодок, покаталась-по‑
каталась босими ногами – на піч. Ні вбуцця, ні вдіцця!
Таке ото, ну, шось накинуте якесь, лахнанинка, і все.
Це ще у школу не ходили, на печі сиділи, мама натопе,
то ми на печі сидимо ж, бо не можна... Ходили б над‑
ворі, так ні в чому одіцця. В нас велика сім’я була. Ну,
це ж до войни, то я ж ще маленька була, а після війни
вже ж ходила в школу, не знаю, в якому я році ходила.
Це, навєрно, я у сорок сьомому вже ходила в школу,
десь так. У перший клас... Ой! Ні в чом було ні вбуцця...
Сім’я велика. Один брат із сорок четвертого [був]... Це
ми з цім братом ходили в школу. Так ми ходили: хоч
я до обід іду в школу, надіваю ото там якісь, якісь, ну,
драні сапожки якісь чі чоботи, там. Тоді було дві змі‑
ни, у дві зміни ходили в школу, тоді воно якось після
войни, щас в одну зміну ходять, а тоді в дві зміни. При‑
хожу скидаю оте все ж із себе, брат надіває [та йде у
школу]. Бо не було ж [усім взуття]. Я помню таке, як я
в школу начала ходить, мені пошили таку, як ото кухвайки шиють, в рубчик таке, чорне, в рубчик, раньче
кухвайки шили, і штани мужикам шили, й мені плаття пошили. І таке воно мені було любиме те плаття.
Пошите обикновенно, ну, так пошите, як і січас, так же.
Знаю, рюшечка така якась була спереду. А застібалось
отут [на грудях] і все. До довгих рукавців. Я в школу
в ньому ходила. Тоді таке шотланкою, отаке в клєточ‑
ку, мені купили чи пошили, не знаю, де воно взялось у
мене. Ще краще було мені, любиміше було. Так я сиді‑
ла, грубку підсувала, мама ж каже: «Підсувай у груб‑
ку...» Отож я сиділа підсувала, так сиділа підсувала на
стульчику, і впала жаринка сюди мені той... Й пропа‑
лило трошки те плаття. Так я так плакала за тим, шо
таке плаття любиме і взяло прогоріло. [Чи бувало так,
щоб чоловіки котрі прийшли з війни, носили в будень
військову форму?] Ходили, ходили, да. Такі були ті
[штани], не рівні такі, а як вони звалися?.. Ой, забула‑
ся... Галіхве. У галіхве, обмотки там якісь намотували,
бо тоже ж і дорослим нічого дуже ходить було. Ходили
і в гімнастьорках, і в галіфе, ходили. Уже після войни.
[Друга половина ХХ – ХХІ ст.] [Хто у вас шив на швей‑
ній машинці?] Я шила. Ото мені свекор, як я вийшла
заміж, а він був майстером, майстром по машинках, по
швейних, ремонтував, і ото він мені станок ото зробив
сам якось же ж там, і машинку одремонтував чи купив,
не знаю, де він, шо ото... Шила плаття, шила торбинки, сумочки. Для себе [шила]. Та й дітям отож раньше,
було, шо-небуть там чи пошить, порвалося, чи латочку

якусь налатать. Ну, отож шила на машинку. [Чи прига‑
дуєте, коли в магазинах з’яивлися тканини?] Ну, а чьо
ж не пам’ятаю? Пам’ятаю. Отож набирали тканини.
Шили плаття. Плаття шили ж і все шили ж. Різні, ко‑
нечно. Хто як: хто тетянкою, хто плісіровкою, хто там
рівне, хто... Общєм, отаке. Тетянка – отак зобрано, зо‑
брано, зобрано, зобрано. І таке рясненьке отут [спід‑
ниця]. А туди [верх] рівне. А тут оце ж кохта така ж
пришивається, кохта й спідничка. Ну, отож «тетянка»
звалася, шо ото так збори. Збори, збори кругом такі
ті, а туди рівно. І ото «тетянкою» звалося. Ото [спід‑
ниці] дванадцятиклинки, шестиклинки, восьмиклин‑
ки – всякого шили ж тоді. [Які рукава була у платтях?]
Рукава були всякі. Були такі, я знаю, як я ше ж дівкою
була, це ж в пятдісят сьомому році, пядисят восьмо‑
му, п’ятому оце ж, так отакі були плаття, довгі такі, аж
нависали сюди ті, такі широкі рукава, тут на пувичках
застібалися, а тут отак якийсь широкий такий рукав,
а тоді отакі узенькі стали шить, а тоді вобще оце поки
[три чверті]. Отак вже. Уже щяс, мабуть, ніхто так не
шиє, отак же ж. Тепер же ж або зовсім без рукавів,
або... Тоді до крилець. Летюча миша була. Так крильця
начяли шить отак, отут тільки отак, таке крильчико.
Оце тут тільки [зверху, на плечі], а сюди [під рукою]
нема нічого. Оце тут таке крильце. Та всякого, всяко‑
го, пройшло всякого. Ото як самі ще шили. Мадистки.
Щас уже мадистки, мабуть, не шиють нічого. А то ж,
було, в основном мадистки [шили одяг]. Я кроїть – то
не дуже кроїла, а так. Та кроїла, ну, боялася я різать.
То я ото, було, понесу до мадистки, покроє, а я шию
тоді вже ж. Зшиваю докупи. Ото таке. Всякого шили. Я
кухвайку шила колись і валянки, тіки як ото покроєно.
Настеляла й строчила, й вистрочувала, й шила тоже.
І кухвайку, знаю, шила колись. Раньче кухвайки, вони
були ж в моді тоже ж – кухвайки. Ну, кухвайки – це
носили їх із шиісятого году. Це в основному в кухвай‑
ках люди ходили. А до якого году – не знаю. [І жінки,
й чоловіки] ото в кухвайках ходили. Ото куцини якісь
були, а тоді кухвайки. І ситичко ж там було, появилось.
І ситцеве, як в магазінах там. Скіки й байки, й ситцю, й
все [було у магазинах]. З байки ж тоже тепленьке шось
шили там. Рубашки хлопчикам, мужикам, шоб теплі
ж такі були вони, байкові. Та й плаття байкові шили
тоже, шоб такі вони тепленькі були. На зіму. І халати ж так само. Отож плаття, а то ж ще ж отут [спе‑
реду на ґудзики застібалось]. Оце ж халат у мене, оце
ж халат. Та це купований, не шитий. Оце ж халат, як
застібаєтьця [спереду]. Шили й сарахвани. Сарахван
тоже ж без рукавів, оце ж не було рукава, а таке ж. [Ви‑
різ] був круглий, був фігурний віриз такий, отак було
якось. Ну, общим, хто як. І кругли вирізи були, і отак
застібалися – всяки були. І сарахван – кармани тут
такі ж. Пришивали – хто наверх, хто на спід – той кар‑
ман. Накладні були, а тоді отак же зсподу пришивали
кармани. [Що одягали під сарафан?] Кофточка якась,
надівали кофточку таку ж до довгих рукавів, щоб же
ж і тут... шоб же ж душа не виглядала, шоб душа не
виглядала. Воно ж тоді і холодно, може. Як холодно, то
таке надівали, то тут зав’язували бантом кофту таку
ж. Отаке було. Кохтина якась була. Чи кохтина, чи піджачок. А цей год уже очі погано світять, і не шию вже.
Цей год зовсім не сідала за машинку. Етикетні норми.
То довге носили, дуже довге, а тепер уже таке коротке.
А січас вобщє – шорти [носять]. І дівчата, й хлопці –
всі підряд, усі в шортах. Це дивно просто йде. Нє, аби
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це раньше моїх годів, як я ще ж була молодою, та про‑
йшла отак дівчина якась в отаких шортах у центрі, так
це було б смішно, і всі б дивувалися. А щас нема дива!
Іде дівчинка, жінка молода йде у шортах, дівчинка йде
в шортах. Баби, правда, ще в шортах не ходять, такі,
як я оце, і старші. А то в основному такі. І хлопчики –
в шортах, без майки, без рубашки... Йде центром в
шортах. [Чи раніше так можна було ходить?] Та куди!
Боже сохрани! Я ж кажу, якби оце побачив в мої года
дівчину чи холпця в шортах – це б було б дивно, дуже
б дивно було б, а січас воно якось так уходе, входе все
у той... Ну, ото ж воно раньче спіднички носили коро‑
тенькі, й то було: «Ой, наділа коротку спідницю». До
коліна, хотяби й за коліно. Якшо ж отак, отак [вище
колін], так це вже коротка. Це вже коротко дуже. Боже
сохрани, було, як надінеш шось таке коротеньке! Так
натягаєш, натягаєш, шоб воно довше було. Спідничку
як надінеш якусь коротеньку, та ще в молодих літах,
і то було [незручно].
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ ст.] [Яким було Ваше весільне вбран‑
ня?] Ну, вбрання... Оце ж в мене таке було плаття.
Ну, не весільне таке, просто таке. Голубого цвєту таке.
Таке красіве, голубий цвєт був. Не весільне, не таке, як
щас ото пишні такі плаття, білі. А такий цвєт, такий
цвєт був ото, простий цвєт, голубий. Ото мені цвєт го‑
лубий наравився, і так голубе й плаття було. Брат один
женився, так коротке плаття було у невістки тоже
таке. А тоді ж ото начяло довге. Наряд такий пишний
на нєвєсті. Отож отака хвата в [молодої], віночок та‑
кий, хвата. Платтє таке пишне. Одяг у поховальному
обряді. [Друга половина ХХ – початок ХХI ст.] [Чи
було так, щоб люди зберігали весільне вбрання собі
на смерть?] Такого я не пам’ятаю. Не знаю, не знаю, я
цього не помню. Не чула даже, шоб таке було. Може,
й зберігали. Ну, раньше весільне... Яке було весільне?
Полотняне все. То, може, воно то й зберігалося. [Чи
дбали люди про вбрання собі на смерть заздалегіть?]
Начяли дбать, шоб же було воно А раньше – я не знаю.
Я без пойнятія. І оце ж свекруха в мене вмерла ж, в
восімісят первому році, то я не пам’ятаю, чи було в
неї шо, чи не було. У шо ми її наряжали, я не знаю.
По-моєму, не було такого, шоб шось отак зберігалося.
Готовилося так якось. То січас оце ж кажда жінка: «Е,
нада собірать на смерть... Нада собирать». Я довго бо‑
ялась. А тоді ж таки начяла і я. Думаю: «Та хай же буде,
шоб дітям легше було собиратьця. Шоб шось було».
[Що саме готували на смерть?] Та, ну, плаття ж. Спідниці – ні. Рубашка, плаття. Платок там красивий, шоб
же ж був. Отаке усяке ж. Чулки шоб були там, спід‑
ня сорочка. Ну, в общем, усе, шо нада для людини. Як
мужчина – то тож костюм якісь там нада, а для жін‑
ки – кофточка якась та плаття ото таке.

мене оце ж бабуся, моя мама [ткали]. Коноплі, знаю, як
мочили, от. Тепер же ж коноплі – наркотики, а тоді ж не
було наркотиків. У огороді сіяли коноплі. І в колгоспі
коноплі сіяли. І в колгоспі кругом села, кругом Млин‑
ків виділяли кажному ділянку. Тій, шо на ланці роби‑
ла. І ми з матерою ходили. І тоді його [коноплі] рвали,
вручну, косарок тоді не було. [Спочатку] мама рвала
плоскінь (мама моя вмерла в шіісят первому році, вдо‑
вою осталася, батька не знали). І той... і тоді мама вири‑
вала плоскінь – та, шо музького роду, а матірка остав‑
лялася. Плоскінь – це ж, вроді, луччє. А матірка дости‑
гала – сімена... Молотили його. Тоді те сім’я сіяли. І тоді
ж ото ж ту плоскінь окремо замочували, це її раньше
вибірали. А матірки уже осінню. Уже вода холодна. А в
березі в нас [мочили], до річки був город. Ото в своєму
березі [мочили]. Річечка така невеличка, латаття багато
росло, раків багато. І ото мама забродила уже осінню,
глибока осінь. Складали отак, отак, а тоді поверх отак.
Отії, горстки, зв’язані, от. Тоді воно вимочувалось,
сім’я повимолочуєм, а те вимочувалось. Тоді витяга‑
ли із води вже. Бувало, шо і вода зашархала, витягали
із води його. А тоді ото такичко мама витяга, викида
на берег, а ми з сестрою (сорок третього году сестра в
мене) отак становили (вона отут зв’язана) горсточку,
становили отакички той [на землі]... Висиха. Тоді висо‑
хнуть, тоді тягнем їх до хати, о. Тоді такі були ламанки,
шо його тіпали, ці коноплі, шо тоді получялося волок‑
но, і в Опішню возили возиком. Дороге було з плоскіні
волокно те. А із матірки не таке. І ото по десять ручяйок
зразу його тіпали, костриця обпадала, воно вимокне ж
у воді. А волокно ж оставалося таке довге. Чим довше
волокно, тим було багатше, тим лучче платили за ньо‑
го, о. Тоді ото десять [ручайок ?] зв’язували отут, а тоді
отут. І тоді ото «повісмо» звалося. Возили в Опішню
возиком. Ну, удвох із мамою, ми [доньки] помагаєм.
В Опішню із Млинок, через Ворсклу возиком переїж‑
джяли. Ото таке. Здавали. Тоді за ті коноплі гроші да‑
вали. Його тоді пряли. Я не пряла. Мама пряла. Мама,
було, пряде. Свєту ж не було, каганець. Кострицею ми
топили в грубці. І ото таке... Тоді отож мама пряла, мич‑
ки микали з отого [волокна]. Ще треба в перід помнять
їх. Коло грубки. Костриця горить у грубці, а ми з се‑
строю вдвох беремо по тому... по жмені отак той, тоді
по їх отак мнемо-мнемо ножками, мнемо-мнемо, тоді
воно помнетьця, шо мняке робицця, отак. Тоді мама
бере, оте, шо ми мняли, на гребінь надіва, о. Тоді мичка
така була, мичкою мика. Оте, шо мичкою мика, зніма‑
ється, викидаєтьця.. Мичку на гребінь цю надівала вже,
те волокно, чисте, шо вже откидано, шо ми як мняли,
воно ж потой... Мама уже пряла на прядку. Мама пря‑
ла тонесеньку ниточку. А те, шо оставалось, тоді з того
вал валяли на веретено, на веретено бабуся [валила
вал]. На веретено [пряли] із отого, шо отходе од того
[низькосортне волокно]. І тоді його на веретено пряли,
брали оце ж клоччя це, шо отож отдходили, оце як сми‑
кали із тих же ж, шо нитки ж. Волокно велике, мички
робили ж, те ж пряли з його, а останецця оце, шо за гре‑
бенем, оце ж вискубуть усе рівненьким, мички тоді ж
той, а оце ж осталися клоччя, тоді оце клоччя придав‑
лювали або кирпичиною, або якоюсь жилізякою важ‑
кою, тоді бабуся сиділа на тому, на стільці, на табуретці
(тоді таких стільців не було, чотири ножки – табуре‑
точка), і тоді бабуся смикала його на веретено, намо‑
тувала, а тоді з веретена на мотовило намотувала його,
той вал, а тоді той вал писали, на основу йшли нитки

с. Деревки
Записала Н. Литвинчук 20 серпня 2018 р. у с. Деревки
Котелевського р-ну Полтавської обл.
від Дудник Марії Семенівни, 1939 р. н.,
родом із с. Млинки Котелевського р-ну
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ [40–50-і роки ХХ ст.] Ви
готовлення тканини. [Чи пригадуєте, щоб у вашому
селі люди ткали полотно?] Ткали. Ткали полотно. Та в
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довга, унизу трошки така рюшечка вишита, трошки
червоним – «лапки» – таке, як лапки курячі. У мене
сорочка є січас вишита гладдю, так та калєнкорова.
В мене [залишилася сорочка] вишита гладдю, а в клуб
я отдала – хрестиком вишита. Рукав довгий же ж був.
Рукава повишивані. Вишивали ж ото – чорні й чер‑
воні нитки. Уже довгої нема [сорочки], одрізала я її.
А була довга. А я одрізала, як під ту надівали, як під
плахту, у клубі, як виступали. То, бува, ота клубна на‑
бридне, то я той, ото одрізала, то своя красіва ото со‑
рочка. [Що було вишите на сорочці?] Червоне... рози і
калина, і виноград. Оце ж вам і сорочки. Я не вишива‑
ла, давнішня сорочка. Бабусини оставалися. Ото однії
бабусі одна, а другої друга. Ото хрестиком вишиту от‑
дала у клуб. [Початок ХХІ ст.] [Чи зараз носять виши‑
ванки?] Це спіціально є діткам вишивають, купують
діткам. Оце ж січас мода пішла на вишиванки. Оце ж
у Києві. У нас – я не знаю, я не бачіла, шоб хто носив
вишиванку. Це хіба на оті свята, на оті свята хіба.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [40–60-і роки ХХ ст.] Плахта. [Чи
носили жінки у вашому селі плахти?] В нас ото вона
була атрибутика, виступать на сцені. У нас не було, у
нашому селі не було [плахт]. Спідниця. У спідницях же
ж [ходили жінки]. Обнаковенні такі спідниці, широ‑
ченькі. Спідниці з полотна, бузиною красили. А бузи‑
ну, чорна бузина, ото наминали бузину, закип’ячували,
а тоді туди вкидали полотно те – і пожалуста тобі. Як
той... з берези листя [брали], шоб зелене було. Зелене
полотно красили, от. Березове листя заварювали гли‑
боко, круто дуже. Березове листя молоде. І ото вода
тоді красіва, зелена така. Тоді ото туди полотно кида‑
ли. Красок тоді не було фабричних. Нічого не було.
А бузина – найбільше, найшвидше. Бузина ж – кетяги
кругом хати. Пошти в кожному дворі бузина є, чорна.
І тоді ото вона красівий колір такий [дає]. І як густіше
наведе, то буде таке сірінювате, а як той, таке, трош‑
ки, – фіолєтове. Стіки бузини було! І тоді ото вкидали.
Вкидали, було. Пошиють [спідницю] і ото тоді укида‑
ють, покрасять... [Показує фото.] І ото ж старенька
бабуся, бачите, до землі пошти спідничка довга, рясна
така. Багато матерії [на неї йшло]. Бувало, як не ши‑
рока матерія, то тоді з трьох тих [шматків тканини]
ізшивали і тоді тутички збирали, на поясочок. На по‑
ясочок. Ушивали поясок. По товщині людини: яка лю‑
дина, такий і поясок робили. І тоді застібали. Пувичка
або крючки як той, як ото ж ще було. Фартух. [Чи
носили жінки фартухи?] А хвартухи – це як у бага‑
тих. Це, оце ж ви бачите, у западян, це було при формі.
Форма була у дівчат, дівчата як ішли заміж, це красіві
в їх були [фартухи]. Це «обрядові» вони звались. В нас
його не було, в селі в нас не було. [Чи носили жін‑
ки фартухи в будні дні?] І на роботі ж як, і на фермі
оце ж як коров доїли, [у фартусі жінки були]. Тоді ж
фартушки красіві шили і з гарної матерії. [10‑ті роки
ХХІ ст.] Оце ж я чого в ньому [фартусі] хожу? Це вже
він у мене стогодній. Жарко, роблю шось – [утерлася
фартухом]. Полола ж оце рано сьодні ходила, на тому,
на картошці... І оце для того фартух. А оце ж я потію –
і утерлась, утерлась, а плаття ж уже ж тоді чисте. Тут
на вивороті він трошки той [чистіший], а це ж по‑
працювала ранок сьодні і вже замазалася. А так чім
утирацця, як жарко на дворі? У селі живеш же ж, у
селі живеш! Карман [на фартусі, щоб] тіліфон оце ж
[класти]. Два кармани [могло бути на фартусі].
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конопляні тоненькі, а писали – на човники надівали
такі ті були, цівки. На їх намотували той вал, тоненькі
такі цівки довгенькі, і тоді намотували їх, до верстата
ото, і вставляли в човник той вал, і тоді ото трішки про‑
тчуть нитками, а тоді три чи чотири ряди цього валу,
тоді знову ото, як полотно, тоді знову чотирі рисочки
чи п’ять, скіки там тим валом. Бувало, цей вал і кра‑
сили тоже. Тоже красили таким цім, умочали той вал,
із мотовила як знімали. Воно з мотовила знімаєтьця
отак, отут рожки були вгорі, а внизу отака прибита, до
палочки прибита, переметина, і ото отак угору – вниз,
тоді вгору – на другий. І ото було, звалося «півміток»,
це я сама робила, помагала мамі таке робить. Мотови‑
ло – воно таке неважке і невисоке. Таке, може, в ріст
людини було таке мотовило. І ото на його й нитки ото
ж мотали на основу, тоді з цього на оснівницю накида‑
ли оце. І тоді його із цього мотовила, як знімали з його,
тоді на оснівницю мотали, а тоді ткали. Це я знаю, шо
я робила. А ця, моя хрещена мама, ото вона ткала. Вер‑
стат був такий, устанавлювали в хаті. Основа така була:
отут така палка, і отут на тому зубки такі дерев’яні...
Ну, такі, мабуть, як палець повбільшки. І ото я, не знаю,
скіки... чи було вісім з одного боку і з другого боку цих
зубків?.. І тоді ж оце робили основу. Робили основу,
кожна мама робила оце ... А моя мама рідна, моя мама
пряла. А вони [хрещена мати, у якої був верстат] ж тка‑
ли. І собі ткали, й нам ткали, от. А мама пряла нитки і
їм же ж, і їхні коноплі пряла. А тоді було і шліхтували
ті нитки. І те кісто, житня мука, заварювали, клейстер
такий. Тоді такі дві щіточки. Із того, із липового... із ли‑
пової кори. І такі невеликі щіточки. І ото з одного боку
й з другого, заразом обома руками [мазали], верх і низ.
Тоді воно висиха. Тоді на другий день ткали. Тоді ото
ж намотають же стільки той, промаслили його, тоді
других на той... Це на верстаті, полотно як ізкрутили.
Тепер будуть друге накручувать. «Шліхтують» казали.
На верстаті, вже на верстаті. Вже як воно [на верстаті].
Навивають на той верстать. У нас не було [верстата].
А у тьоті було (забрала продала сестра [верстат], в мене
сестра двоюрідна). Це в сорок сьомому годі ткали по‑
лотно. Воно отак повширшки – десятка і сімьорка, й
восьмьорка, трьох сортів було полотно. Десятка – це
найгрубіше. Тоді його треба було біля річки вибілювать
літом. Ми оце ж шо?.. Бабуся керує. А бабусі треба ж і
полоть, а матері, оце ж її дочки на полі, працюють там
на буряках... і картошку там садили в колгоспі, усе було.
Так як і дома, так і на полі. А бабуся ж нами керує. І нам
коло річки треба, річечка була невеличка, і ото те по‑
лотно вмочать без угаву. Як висохло – і вмочать. Воно
таке, як ткали, воно получялось... зелене було. Таке зе‑
ленкувате. Треба ото, як висохне, і вмочить. А ми як за‑
бігаємося. А бабуся прийде. А воно вітер коло річечки
коло тії, поскручує полотна...

СОРОЧКА [40–90-і роки ХХ ст.] Це шили сорочки [з до‑
мотканого полотна] вручну. Ми в сорок шостому годі,
в сорок п’ятому ото ходили в тих сорочках – пошита
сорочка, валом підперезані. Ніяких платтів не було,
нічого не було. Це ж ми ще... В сорок сьомому годі я
пішла в перший клас. Ото таке. І тоді ото шили сороч‑
ки із його, з того полотна. Ну, в мене є сорочка та [ви‑
шита], так та, клєнкорова, не полотняна (полотняну
отдала у колгоспний... у дом культури, є кімната [там]
така, у клубі). Полотнана сорочка – то вже ж довга
така була. Ми як плахту одівали, то в мене вона була
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машинку шили. Сами не шили. Були такі люди. Були
в них такі ті, колодки, шо вони на їх же накидали й
підошви тоді вже пришивали. А на машинку ото
строчили, отак застрочували, смужечки такі, може,
на сантіметр–півтора, тоді ото так уздовж усе за‑
строчували. А тоді на колодку надівали по розміру,
яка нога, а тоді надівали і пришивали підошву. Ото
таке було. Шиті валянки. [Як їх носили, з колошами?]
З калошами. В мене он валянки такі є пошиті у калоші. То підшивалася підошва. Ото ж форма ноги – на
лєву ногу і на праву ногу. Підошва пришиваєцця: так
як оце ноги, і підошва пришиваєтьця. До дного при‑
шиваєтьця лєва, а до другого – права. Так як і ноги
оце, так і валянки ті. А так, як шиті, то так у магазіні
шили і продавали. Отак ізшили. Воно тоді там ні того,
ні устілочки ж нема, воно так, тонке. А то підошов‑
ка вчетверо, утроє. Вчетверо вшивалась [підошва] з
отого товстого сукна. А всередину ж таке, вату накла‑
дали. А січас пішло вже багато одежі, така... Чі ватін,
чі шо воно?.. Так воно, як в тому, шо у сєточці [ва‑
тин прострочений разом із підкладковою тканиною].
Тоді ж ото розпорювали сучасну одежу і цю сєточку
тоді між сукном [ставили], а тоді ж підкладка звер‑
ху була. Чи з шалі, чи з шерстяної сорочки там, чи...
Ну, в общем, таке. На валянках це було. Биті валян‑
ки ми й не носили, в нас не було такого життя. В нас
грошей не було. Я вже дорослою, то мені із Сєвєра
[переслали], в Сєвєроморськ виїхала млинківська ді‑
вчина, вийшла заміж, він [чоловік] у Сєвєроморську
служив вояком. І вона мені відтіля вислала биті ва‑
лянки і шубку. Ось шубка лежить, у шісдисятих роках
[куплена]. Шубу оце вислала і биті валянки ото. Биті
валянки – в нас не було, у мами не було грошей. Люди
носили. В нас була в Котельві така та, фабрика була,
шо биті валянки там катали якось. Шо ж вони там
катали – я не знаю. Вовну брали. У Котельві пром‑
комбінат був. Ото там валянки биті катали. І з нашо‑
го села були, ходили робили там, ті валянки катали.
А шиті валянки з калошами – це із малечку. Шиті ва‑
лянки. Чоботи. А в десятий клас ходила, не було ні‑
чого ходить зімою у школу, – в сорок другому номері
кірзових чоботів. Мама купила на базарі. Більших не
було... А в мене нога січас тридцять сьомий номертридцять восьмий, а в десятий клас як ходила... І ото
ходила, поприморожувані ось і пальці, і... Сорок дру‑
гий номер... І то мама купила на базарі. Сорок дру‑
гий... Кірзові чьоботи. Нога – як сірник! Січас у мене
яка. А тоді школяркою... Отака халява, помню. Сорок
другий номер. Чьо не купила валянок – не знаю. І ще і
онучі путньої не було, шоб на ножку намотать. Обна‑
ковенні чулочки ж оті, які тонесенькі.

Е

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  Кофта. [Перша половина ХХ ст.]
Ото така обикновенна кофточка... Такі прості. Бабусі
такі носили. З матерії обнаковенної шили. Бува, й по‑
верх спідниці носили [кофточку]. Так як костюм був.
Ну, спідниця і кофточка. Таке, бувало, одинакове по‑
шиють, таке як святкове вроді, то ото шилося, воно
ішло отак тут [спереду] чи чотири пувиці – яка лю‑
дина. Рост який у людини. Як невисока ж людина, то
тіки три пувички було. Спідниця, а наверх кофточку
надівали. Керсетка. [40–90-і роки ХХ ст.] [Чи носили
жінки керсетки?] Носили ж ото, кирсетки носили. Ну,
я не знаю, тих бабусиних не знаю. Я з бабусею не жила.
Після войни вже тих кирсеток не носили. А до войни
бабуся жила із старшою дочкою. В моєї бабусі не було
[керсетки], бо моя бабуся... То в тридцять третьому
голодовка... Чоловік помер рано. А то [у селі є жінка],
вона тут агрономом робе, у її бабусі була [керсетка].
А її чоловік і мій дід були рідні брати, вони заможні‑
ше жили, і це кирсетка була в тії бабусі, красіва дуже.
Я не знаю, чи в неї збереглося. Це я тіки бачила. Така
якась матерія, шо по їй дуже красиві цвіточки такі. У її
бабусі точно була така. Видавалось таке, як плисове, –
красіве, красіве дуже! Дуже матерія така якась. То ще
царське, я того тіки бачила. Бачила, шо дуже красиво.
Ми й у клубі ото надівали [керсетки]. Ну це імітація.
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [50–80‑ті роки ХХ ст.] Кожух. [Чи но‑
сили чоловіки кожухи?] Кожухи ото ж ізверху надіва‑
ли. Є десь у мене й кожух, так він у сундуці, це його не
можна там достать. Дєдушкин кожух був. Із овчини.
Такий, на споді натуральна [шерсть], як ото у овець.
І ото ж, видно, вичиняне. І отож кожух пошили, і во‑
ротник ото такий [з молодого ягняти], як я показувала
пальто [з коміром]. Музька ото одежа така була. [Чи
були жіночі кожухи?] Були кожухи й жіночі. Жіночі
кожухи були трохи вишиті. Ото на тому [на полах],
зверху. Його вичинювали із тим, із шерстю, і вона не
одпадала, шерсть. І тоді отут поли [у жіночих кожу‑
хах] вишивали. Спіціально були такі, як ті, як шило,
шо встромлялася ниточка туди, і ото тоді проштрику‑
вали, і витягали назад тоді... Як крючок, шо отак воно
[було зроблене]. Угольчики [кожуха] – узори були по‑
вишивані. Це я бачила у тому, у ції бабусі, оце в ції
[родички], бачила і в діда, і в неї кожухи. Кожухи, як
музькі були, я ж вам кажу, тіки чорні були, крашені
чорні. Як їх красили, я не знаю. А жіночі не красили.
Жіночі – таке, мо’, коричнявим трошки. Світло... таке
світло-коричняві були жіночі кожухи оце. І ото ж оця
пола – сюди трошки вишите й осюди понад пувицями.
Отут, де застібка, десь, може, й більше, як на чвертку,
сюди й сюди уголочок так. Ну, я дивлюсь, оце наподо‑
біє, як у западян, дивлюся, наподобіє, тіки там дуже
розукрашені й корсетки ж ті мєхом, і все, а в нас ото
ж такі кожухи були прості. На рукавах було таке, шо
і на рукавах було таке [хутро], як на пальтові [на ко‑
мірі]. То вже в багатих було. Ото з маленького ягняти,
дев’ять днів ягняті. Його ото різали, і ото тіки в та‑
кого ягнятки таке було. І він дуже дорого [коштував].
Смушок воно звалося. Дев’ять днів ягнятці, й його
зарізували тих ягняток. І оце ж дуже він [у ціні був],
«смушок» звався.

ВЗУТТЯ [40–80-і роки ХХ ст.] Валянки. [Чи носили у
вас валянки?] У нас було двоє пальтів, так я одно
попорола, так валянки пошила із отого сукна, дуже
гарне сукно. Шиті валянки обнаковенні. Шиті. На

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Перша половина – 60‑ті
роки ХХ ст.] Очіпок. Моя бабуся, материна тітка рід‑
на, очіпок [носила], надівала бабуся. Очіпок такий
був, під платок, тоже такий він був квітчаний. Носи‑
ли ж тоді очіпки. Це ж тоді було. [Показує фото.] Ось
бабушка, в очіпку ото бабушка... Ото вона померла,
пошти сто год було. Дев’яносто вісім років було ба‑
бусі. Оце моєї мами рідна тітка. Вона оце, бачите, як
запнута в очіпку, спереді ото на голові, бачите, як ви‑
щенько, отак бугорок. Отут і підкладка, а верх такий
якийсь був, чи плисове, чи якесь таке, матерія тоді ж,
видно, була, а тут ушивалися такі, отак з ції матерії,
отакі зубчики, видно, вставлялися і пришивались
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чоботи, валянки шиті в калошах. Якшо така десь ро‑
бота на фермі, то резинові чоботи або кірзові чоботи.
Ото таке.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [80‑ті роки ХХ ст.] Одяг у ве
сільному обряді. [Яке було весільне вбрання у дівчат?]
Моя дочка у восімдесят другому заміж ішла. Плаття
довге, віночок, фата. [Чи було колись так, щоб дівчата
ішли заміж у вінку зі стрічками?] Виходили, шо лєнти.
Виходилли з такими. [Чи була традиція дарувати ро‑
дичам одяг на весіллі?] Ми оце на свайбі, дочку заміж
як отдавали, свекрусі й свекрові [давали подарунки].
[Свекрові] – сорочку шерстяну, а свекрусі – матерії на
костюм, фартух, от. В фартухі – великі кармани по‑
пришивані, туди канфети позашивані, от. Це свекрусі
гостинець. Бабусям – тоже. Як була бабуся в молодого.
Бабусям тоже – спідниці, матерії на спідницю. І фар‑
тух причипили. [Чи давали фартухи куховаркам, які
готували на весіллі?] Фартухи об’язатєльно давали,
об’язатєльно. Тоже два кармани пришивали.

с. Любка
Записала Н. Литвинчук 22 серпня 2018 р.
у с. Любка Котелевського р-ну Полтавської обл.
від Філімонової Анастасії Данилівни, 1938 р. н.,
Кашуби Наталії Миколаївни, 1958 р. н.,
родом із с. Млинки Котелевського р-ну,
та її чоловіка, 1957 р. н.
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кругом отут спереді, ззаді воно ж стягалося ж тим,
шнурочком, і зав’язувалось іззаді шнурочком, а тут
оце надівалось воно та оце було як кокошнечок не‑
великий. І отут були зубчики. Вони і похоронили їх
у очіпку. Бабуся як померла. Хустка. [Поверх очіпка
одягали хустку?] А поверх тоді ж оце, бачите, вона
запнена платочком під бороду. Бачите, під бороду
запнута. [Як оце Ви зараз запнуті?] Ну, це я закулин‑
кана. «Закулинкана» – це таке наше полтавське. Не
знаю, де воно [взялося це слово]. А я оце закулин‑
кана. Ну, ми ото як виступали, то ми великі платки
українські [запинали]. В мене платки є: два чорних і
два білих. Отих, отих здоровенних. З китицями, здо‑
рові. [Які хустки носили взимку?] Це «кацапка» у нас
кажуть. Це «кацапка» оце. А чого – я не знаю. Так усі
кажуть у селі. «Кацапка» – це осінню носить, зімою не
носили. Шалі [носили]. Шалі ж суконні такі були То
тоже носили. Ну, нема в мене шалі, нема. А платки ото
три є. Два чорних є. Білий отдала, був білий, отдала
комусь білий. А шаля така була, як той... суконна, із
китичками. [Показує.] Оце такі шалі зімою носили.
За шию зав’язували. Це тоненька [шаля була]. Тонша.
А то шаля, шо велика, от. Та товста була. Та, шо ото
її наверх накидалаи, наверх кожуха, от. Та була така.
І китиці ж оце, бачите, скіки в їх, кругом неї? Оце воно
вже ж стареньке, пообривалися китиці. А та велика
шаля, така, згорталася, така як і платок, така, може,
і така, як оце руки. І тоді китиці такі поскручувані.
У людей, може, і є, а в мене була, так вона порвалася,
мамина. Тоді зімою ото його надівали, як кіньми тоді,
волами їздили, глабцями, саньми зімою. І тоді кожух
удівали і наверх накидали цю шалю, здорова така
вона. Зімою ми оце об’язатєльно [запинали шалю],
в кажного була своя шаля. Оце за той... запиналися
отак, за шию зав’язувались, така вона, шо тіки двома
кінцями, невелика це, а та велика була ото ж така.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ [40–50-і роки ХХ ст.]
Виготовлення тканини. [Ви кажете, що мама шила з
полотна, де його брали?] А полотно – сіяли конопля.
А тоді ті конопля убирали і грузили у воду. І вони
вимокали, були білі. [...] Я помню, як мая бабуся ко‑
ноплі сіяли. Я бачила. Мочіли. Там [у Млинках] такі
озера були, намочювали. Тоді замочювали в озері...
Це я тоже помню гарно. Тоді ото таке, як триножка,
тоді отак брали пасмо – і оце пасмо перебивали. [...]
Ну, таке було [інструментарій]... шо били, оті палки
били, і получалося волокно. [...] А тоді ж його отак
гребінь такий, а тоді на гребінь. Тоді ж ото помню,
шо колесо ото так крутилося, шо так ото ниточку ро‑
били. Тоді оце те волокно ткали на той... на верстаті.
[...] [Чи був у вас вдома верстат?] Да. Це було пізніше,
може, в шиїсятому... Запомнилося: ляда грима, бабка
лядою – грюк, грюк, грюк. [...] В нас і верстат був і все
було, а тоді взяли порозбивали, не нада. Уже все по‑
викидувалось. Полотно ткали і на річкі намочували
його: мочили – розстеляли. А тоді намочюєш – воно
відбілювалося, вибілювалося. [...] Умочали в воду й
розстеляли отак, де коло річкі. І отак білилось воно.
Оце разів нєстіко ми [вмочали у воду полотно]. Я була
дівчинка, і ото як тіки, так мама на роботі, а мені по‑
лотно білить. Ото вмочу, а тоді розстелю – воно таке
довге!.. Вже поткане. [Скільки метрів було полотно?]
Ну, хтозна, метрів п’ять. І ото ж мочили. А тоді сохло.
Ото таке полотно. Красилося – зеленка і бузина. Бу‑
зина – це он зараз росте та бузина. І ото шили й ходи‑
ли в такому. Бо ні в чому. Після війни ні в чому було
ходить, дуже важко, дуже важко було, матерії не було
після війни. І ото полотняне [носили вбрання].

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [40‑ві роки ХХ – 10‑ті роки
ХХІ ст.] [Чи носили після війни полотняне?] Ну, я ж
вам кажу, в сорок сьомому році носили ж. П’ятдесяті
роки... П’ятдесяті роки – тоді вже стали появляться
[фабричні тканини]. Товста така, калєнкор. Товстий
клєнкор такий. Тоді вже з калєнкору стали шить і сорочки. І тоді вже й матерія появилась – і квітчана, і
всякі. Ну, в мене не було його, бо нізашо було в мами
[купити]. Ото сестра двоюрідна шо поносе, шо на неї
вже не той [не підходе], вона чотири годи од мене
старша, то ото доношую я. Ото таке. В нас нічього не
було. І ходила в школу [в чому прийшлося], в піісят
сьомому році закінчила школу, десять класів. Ну, тоді
всі такі були. Всі діти такі. Батьки на войні погибли.
Яких батьки не погибли на війні, ті лучче ходили.
А ми такі оце ж нічійні. О ото кому шо. А жінки...
тоді цього причандалля – труси, рейтузи – тоді його
не було. Тоді ніхто не носив. Як вони жили жінки?
Як вони жінки жили? А жили ж. І родили діток по
багато. Ото таке. А ото шо носили?.. А січяс більше
я ношу, більше у мене ганчірок усяких. І той гарді‑
роб – то мій дівочий. А це тутішній. Ганчір’я повно.
Як помру, дочка год палитиме. [У чому ви ходили у
колгосп на роботу?] У чому?.. Оце таке, шо... Як осін‑
ню, то товще, якесь таке байкове абощо. А як літом –
оце таке [легеньке], бо на сонці, на буряках, буряки
полем на полі цілий день. В легеньком такому. Шили.
Мадистки сами шили. [Взимку] кухвайка. Кухвайка,

СОРОЧКА [30–40-і роки ХХ ст.] [Чи були у Вашої мами
вишиті сорочки?] У моєї мами була сорочка вишита.
Ну, вона... десь дочка взяла у школу, виступать десь, і
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ні. Уже не в моді вона. Отака повдовжки [середньої до‑
вжини]. І така – чорна-чорна. [Чи був воротник?] Із
тії плюшки [з того самого матеріалу]. [Який він був?]
Отак бортик, отак бортик. [Чи носили плюшку взим‑
ку?] Да. А тоді вже на роботу ходили у плюшці. Кух
вайка. І кухвайки [носили]. Кухвайки... в мене чоловік
робив тим, мехенізатором, то носив і кухвайки, і все.
Були ж кухвайки.. Змою удівали кухвайки, модно було
кухвайки. Шуба. [Чи були шуби зі штучного хутра?]
Були. В мене і зараз висе. Мабуть, годів п’ятнадцять
шуба. Тоді, як появилися шуби, вона й не дорога [була].
Та тоді гроші ж не такі були, як січас. Так я як купила,
та як повісила, та, мабуть, і раз не вдівала, оце так і ві‑
сить. Хотілось [шубу]. Люди купували, і мені хотілося,
шоб шуба була, тепла. Ото ж і купила. І висить ото так.
Аби було кому отдать, шоб... Нікому ж і не оддаси, ніх‑
то ж не возьме. [Чи ходили чоловіки в шубах?] Ходили.
І чоловіки в шубах ходили. Ходили. А тепер уже всьо.
Плащ. То плащі [носили] [Чи були плащі в шістдесяті
роки?] В шиісяті були. Так тоді такі плащі були, такі,
ну, такі темно-сині і лопотючі якісь, лопотючі якісь.
В мене і в чоловіка було. Ото модно тоді було. У нього
і в мене. А тоді, я не знаю, комусь отдала його плащ.
ВЗУТТЯ [40–50-і роки ХХ ст.] Валянки. [У що Ви взува‑
лися взимку?] Узувалися – шили валянки такі, а то...
Валянки, в общім. [Це були шиті валянки?] Шиті такі
валянки. [Чи були биті валянки?] Ні, не було. Пізніше
вже були і биті. Вже пізніше, вже трошки обжилися і
тоді купляли, і биті були. А то валянки, калоші – і ото
й чешем [у школу в Деревки]. [Друга половина ХХ ст.]
Промкомбінат у нас у Котельві був, швейна там була.
Валюшна була. Валянки валяли, це правда.
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там і осталася. Вишита така, рукава... Вобщє вишита.
[Яка була вишивка на сорочці?] Вишивка така як... Не
в хрестик... Чи в хрестик?.. Забула. [Яка була вишивка
кольором?] Цвітна, цвітна. Ну, не помню, чи хрестиком
була вишита, чи в гладь. Я не помню. Цього вже не по‑
мню. Дочка взяла у школу в Деревки, в Деревках учи‑
лася, і там і осталася. Мо’, де в музеї. Не помню, шоб
ше в кого були. [Чи Ваша мама носила ще цю сорочку?]
Ходила, вона й на поли ходила у їй, бо ні в чому було
ходить. В’язала... і ото все [в ній робила]. Вона ходила в
тій сорочці. Так вона... і хтозна де вона ділася. [З яким
одягом вона її вдягала, зі спідницею?] І спідницю. Со‑
рочку під спідницю. [Ця сорочка довга була?] Довга,
довга. [Чи у вас була вишиванка?] У мене не було. Ото
мамина рубашка була. Така з довгими рукавами, о. Так
вона отут ізтягнута, прикро [рукава на манжеті]. І тут
рукава повишивані, і тут на грудях [вишивка]. Ну, кра‑
сива. [Чи була вишивка по низу сорочки?] Внизу ні.
[10‑ті роки ХХІ ст.] Щас вишиті сорочки поголовно
скрізь. І діти [носять]. Оце моя дочка робе у гімназії, в
Котельві, і вона часто фотографіруєтьця, дітки повдіва‑
ні ото в вишиванках оціх, і вона в вишиванці. [Це нині
така мода?] Січас модно. Націю січас зберігають. Ви‑
шиванки – це Україна. І як виступають концерти, тоже
усі чисто в вишиванках. Ото таке. Усі в вишиванках.
І красиво такі, як розмальовані. Такі вже. Уже ж кра‑
сиві. І костюми, і вишиванки. А колись не було такого
раніше. Це оце вже стало вишиванки, а колись не було.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ [40–90-і роки ХХ ст.] Спідниця.
[З чого шили спідниці?] Ну, десь же доставали [мате‑
рію]. [Чи шили полотняні спідниці?] Не помню, шоб
мама ходила у полотняному. Не помню. Тоді після
войни – не помню. Щітай, мені було два з половиною
годи, як начялась война. Фартух. [Чи носили жінки
фартухи поверх плаття?] Удівали. Удіаєм, і зараз уді‑
ваєм. І зараз удіваєм. Шоб не замазать плаття там чі
шось, є там фартухи. І з карманами. [Хто шив фарту‑
хи?] І сама шила, а то той... друзі дарили тоже фарту‑
хи. [Чи було так, що треба дати фартух тому, хто го‑
тувався на весіллі, похоронах?] Шила. Свайба була у
Котельві, то я шила фартухи у подруги кухаркам. Осо‑
бенно кухарки як готовили, і то треба було фартухи
[дати на знак вдячності], то я ото шила. [Це так від‑
дячували кухаркам, які готували на весіллі?] Угу. Та
й на похорон. І на похорон. А на похон якшо йдуть,
то вони уже у людей були, то не дарили, ніхто не да‑
рив. Кожна приходила з своїм фартухом. Ото таке.
[...] [Як у вас кажуть – фартух чи передник?] Фартух.
І оцей карман десь пришиєш [на фартух], шоб теле‑
фон з тобою був. Оці ж тіліфони – це ж убійство, оце
нада, шоб постоянно був з ним. [...] Штани. [Чи шили
чоловікам штани, підштанки з полотна?] Ні. Нашого
тата не було із сорок другого году. Я не знаю, в чому
вони [чоловіки] ходили.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Друга половина ХХ – початок ХХІ ст.]
Кожух. [Чи ходили раніше в кожухах?] Ні, не ходи‑
ли. Не знаю, шоб ходили в кожухах. [У чому ходили
взимку?] У пальтах. Яке прийшлось. Ото у пальтах,
які Бог дав. [Чи теплі вони були?] Та не дуже вони те‑
плі. Плюшка. [Чи носили жінки в холодну пору року
плюшки?] Плюшки – носили. І в мене була плюшка.
І довго була плюшка. І зараз там висе у комнаті плюш‑
ка. Така вона, тепленька. [Коли носили цю плюшку?]
Коли? Коли, коли?.. Годів десять тому назад. А щас уже

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [30‑ті роки ХХ – 10‑ті роки
ХХІ ст.] Хустка. [Як раніше жінки запинали хустки?]
Оце закулинкувалася моя мама. Вона ніколи отак під
бороду не запиналася. Вона так, як оце я, – закулин‑
кана споконвіку. [Чи зав’язувалися у вас жінки під
баришню?] Зав’язували й так. І так. А то під борідку
кожна бабка, робітниця. Так пололи або в’язали, або
ше шо-небуть, виконували такі роботи. [Чи було ра‑
ніше так, як зараз, щоб жінка ходила без хустки?] Ні,
ні-ні-ні. Такого не було. Січас молоді люди... вони не
носять хусток. Ну, порозпинані. [...] [Чи завджди Ви
ходите в косинці?] Аякже це без косинки? Тоже ж си‑
тець. Зараз нема простенького, нічого. Знаєте, по чому
можна взнать? [Руками] отак береш [річ], а вони чі‑
пляються [за руки] отут. І платки оце зараз продають
простенькі, китайські. Ну вони ж не простенькі. Воно
ж сентетика. А це ж простеньке. А шо ж на город?
Узяв та й пошов. [...] Зімою шапки оті в’язані носять.
В мене дві дочки, і ото вони вже платків не носять. Це
я тіки ношу платка. [Які платки носили взимку?] А зи‑
мою – хто яке придбав. Пухові платки носили. Шер‑
стяни носили. Такі, ну, як зімою, шоб же ж не холодно.
Ну, хто багатше жив, купив пуховий, то в пуховому
ходив, а у кого не було, то такі теплі платки. Ото так
і ходили. Очіпок. [Чи бачили, щоб старші люди очіп‑
ки носили?] Ні, не носив ніхто [у Любці], не бачила.
Моя бабуся носила очіпок. Моя бабуся, вона з Млин‑
ків, вона в Млинках [жила]. Єї вже дуже давно нема,
померла. У тиї був очіпок, а в мами не було. Не було.
Оце таке. З одинадцятого [року] мама. Це моя мама
з одинадцятого. А ця [бабуся] – я не помню. А мама
не ходила вже в очіпку. Платок. Шаль. А зімою шаля.
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Шаля така... Такі шалі були. Великі модні шалі були.
І ото той... Закутається ото тию шалею, кінці висят
хтозна куди. [Чи ходили Ви в шалі?] Шалі шиколадні
[були]. Ну, вони модні тоді були. [Це вони якого ко‑
льору були, коричневого?] Да, да, да, коричневі такі,
шиколадні. [Це коли вони були модні?] Ну, це ж піс‑
ля войни. [Це у п’ятдесятих–сімдесятих роках?] Ну,
так. І в мене була шиколадна. Мама купувала. Таке як
вроді ж тепла. [Які були у дівчат зачіски?] Та отак під‑
різане [середньої довжини волосся]. [Чи плели коси?]
Носили [коси]. В мене коси були. У дві коси [запліта‑
лася]. В мене коси були гарні такі, [товсті]! А [потім] я
вийшла заміж і родила хлопчика, не можна було мені
розчісуватьця, він [чоловік] каже: «Давай я тобі під‑
ріжу». Підрізав, а бабусі не було дома. А тоді бабуся
прийшла та як глянула: «Боже, – каже, – шо ти зро‑
била, отака коса?! Нашо ти обрізала? [Чи заплітали в
коси лєнти?] Да, да. Зараз ото всякі резинки, прикол‑
ки. [Чи закручували із волосся гулю?] Не помню, я не
робила. Може, хто й робив. [Як ви коси носили?] Оце
так просто, плели та й усе.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–40-і роки ХХ ст.] [Чи при‑
гадуєте Ви зі свого дитинства, як раніше люди вбира‑
лися?] Моя мама була швачка. І вона шила з полотна
платтячка, окрашувала у зеленку там, ше в чомусь, у
шо-небуть, і ото ходили в тому, ми, діти. А тоді вже ото
шила, моя мама шила плаття. [Ваша мама шила лише
своїм?] Ні, не тіки своїм. Тут і сусідці, вона крєсніця
її, то тій сусідці шила. І нам усім шила. [У чому Ваша
мама ходила після війни?] Отож і мама в чомусь десь...
Не знаю, може, у тому, шо у війну вона вдіта була та
ходила... Після війни вже дуже важко було. Та ходили
в чому прийшлось. Ходили в чому прийшлось... Я вой‑
ну застала, мені було два з половиною роки. Тата не
стало в войну. У сорок другому. І осталося – мама і нас
троє, три дівчат. Оце ж і ходили в чому прийшлось.
Матерії тоді... зразу після війни матерії не було. Ото ж
у тому і ходили. [У чому діти ходили до школи після
війни?] Ну, в чому?.. Хто шо придбав, в тому й ходили.
[Чи були тоді шкільні форми?] Ні, не було. Не було й
школи. Школа в нас була у одних людей, хатка така чі
сарай. І ото в третій клас, я знаю, ходила у ту хатку.
А тоді з теї хатки перевели нас у Деревки. Там уже ж
школа. [50–80‑ті роки ХХ ст.] [У чому ходили до школи
в 1960–1970-х роках?] Вже костюми були. Шерстяні,
сині. [Купували?] Да, да. Форма була вже. [У чому ходи‑
ли на роботу?] А на роботу ходили у чому? Плаття. Це
вже як я повзросліла. У чому було. Гуманітарка якась
[була], або десь купляли і ходили. Десь вивозили на
поли шо-небуть таке, та брали ж купували. Ото таке.
Ми вже застали кремпліни. Модне було все На модне
ми рвонули. [Що шили з кремпліну?] Ось дивіцця. Оце
бачите? Оце такий кремплін. Оце така синтетика. Оце,
я не знаю, вже скіки років [тканині]. Ну, я оце його з
шистидисятого [маю]. Бо я помню, як оце мені років
дванадцять–тринадцять було, тоді дуже модно було
переписуватьця з Болгарією. І ми всі листувалися. Ну,
як по школі ми оце всі вивчали іноземну мову, я не
знаю, дуже ми спілкувалися із болгарами іменно. Ми
їм бандеролі висилали, вони нам бандеролі висилали.
І оце в мене сестра, а оце в неї хрещена з Іркутську...
Братськ Іркутської області, і ото ж вона вишле таке
шось на подарок. І вона вислала оцей кремплін, і воно
в мене валялось. [Чи пригадуєте, яка була мода у сім‑

десяті роки?] Ну, модні були брюки, в моду входили.
В семидисяті. Кльош. Чім ширші, тім модніші. Від бе‑
дра. І чім ширші, тим модніші!.. Всі плювалися, всі кри‑
чали. Боже ж мій! А ото начяли тіки брюки носить. Тоді
ж не носили. Спіднички там і все. А тоді як начялося,
як пішло. [З якої матерії були брюки?] Костюмне. Шо
було в універмазі, те й набирали. [Чи бувало так, щоб
привозили одяг з поїздок у великі міста?] Одяг везли.
Везли ми кохточки, еластікові. Боже, сорок рублів та
кохточка [коштувала], і ми за ними прямо падали. Тоді
ще в нас було модно, як стали всі вєщі пропадать, бра‑
ли такі всякі той... писали там в магазині, як на розі‑
граші, хто шо витянув. Так було. Те плаття витянув...
[Це було на зразок аукціону?] Да, ото таке в нас було.
Оце мій чоловік на фермі працював. Ото шо витяне.
Плаття якесь розігрували... Старшне було. Якось чі
на роботі в нас таке було полномочіє, шо ми ото ви‑
тягали. [Чи шили жінкам сарафани?] Ні, не шили,
а купували. На базарі купували. І зімні, й літні – всякі.
А тепер спасибі, оце ось секонд є. Секонд є, і оце ось
носимо. На городи вдіваєм. Кстаті, оця фабрика «Про‑
грес» [діяла у Котельві], і шили ми в Ленінград [взут‑
тя], є обувна – «Красний трєугольнік». Там воно таке,
як закрита зона, і нам сюди возили [сировину], кросовки шили, верх шили на кросовки. А туди відправляли
на «Красний трєугольнік», там уже низ той... Норми
бешені, ми не могли вспіть. І оце ж кросовки, всякі
такі ті, і оце на кросовках такі дирочки, шнурочки ми
били. Оборудованіє звідти було, наладчіки. Норми
такі – ми не могли вспівать. [Чи носили раніше при‑
краси?] Носили. І я любила дуже. Сережки, намисто
було, все. Це давнє-давнє, йому вже дуже багато років.
Етикетні норми. [10‑ті роки ХХІ ст.] А тепер уже...
тепер уже нішо не нужне, насправляла одежі багато,
а де її дівать? Уже восімісят перший год пішов, удівать‑
ця хтозна в вішо. В оті цвітні плаття, кофти, наче, не
вдобно вже вдіватьця. [Чому?] Шо старість уже така
удіть цвітне плаття. Це ж темненьке таке, а яке – цвіт‑
не надіть?! Це ж там єсть таке, світле. Ну, шо я вдіну?!
Скажуть: «Ненормальна баба, уділа он яке». Січас коф‑
точки, плаття, сарахвани, кофти – всяке. [Гігієна.] Ще я
пам’ятаю, отакий бочонок [був], «жлукто» називалось
воно. Отакий, шо ні там, ні там дна нема. І це я бачила,
як раньше стірали [в ньому]. Відро... Ну, я там знаю,
яке відро, і тоді так ткань натягували. І сипали попіл
туди. І кип’яток лили. Лили кипяток і тоді отим мили
голову, і стірали. Отією водою. Вона мильна-мильна,
водичка. Оце тоже я помню гарно.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [50‑ті
роки ХХ ст.] [Як вбиралися на весілля?] Я заміж ви‑
ходила, був вінок такий. Отой, ну, як його?.. Не про‑
стий вінок, а отой такий, як корона. І лєнти ото. Ба‑
гато лєнтів. Різнокольорові. Всякі-всякі. Ото. Воскові,
воскові отож вінки були. Ото я заміж виходила так.
[Якого кольору був вінок?] Білий. Білий. [Де брали
вінки?] Та, купували. Тут одна заміж виходила, а ми
в неї купили. Тут одна заміж виходила. Старша. Та за‑
між виходила, та свайбу одіграла, вже не нужне, так
ми в неї і купили ото. А тоді вже, не знаю, де діли. Не
знаю де. [Яка у вас була весільна сукня?] Плаття було
в мене, кремдешинове, у розах у таких. Ну, а сьомого
листопада свайбу грали. То ото в такому. [Сукня була
з довгим рукавом?] Ні. З коротким. Кремдишинове
таке у розах було в мене плаття. Ото так я виходила
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овенькими стьожечками позастібала...» Ото ще й таке
було. [Чи розказували Ваша мати, у чому вона була
одягнена, як заміж виходила?] Черевики, казала ж тобі,
позав’язувані мотузками червоненькими... Спідниця,
корсет, сорочка вишита, а тут же такий вінок, рушник.
Одяг у поховальному обряді. [Початок ХХІ ст.] [Який
має бути одяг на покійнику, новий?] Да, все приготов‑
лене. У мене вже сорок год стоїть у мішку. Треба вже
ж перемінять. Раньчє так бідно жили, що не було цієї
готовності. Я знаю, моя бабуся вмерла, та спідниця
була така чорна... юпка. І отак же вони ходили, а воно
поляпалось, таке зацвіло та... Господи, прости мене
грєшного! Прійшли та кажуть: «Давай, Галько, свою
спідницю, бо в матері не така, як треба...» [Чи було так,
щоб померлому передавали речі через іншого покій‑
ного?] Та, може, хто і передавав. Напримєр, сестрі моєї
двоюрідної пішов хлопець служить на Дальній Восток.
А він охраняв оцих тюремщиків... Зекі. І вони його
задушили. Задушілі, шо оце ж кальсони... та отими...
Оцим його задушили. Ну, коли його таки ж привезли,
привезли і отбивалі труну... І от вона мені каже: «Ну,
повєр, Галя, я так перепеклась... Як заховали, а він каже
мені: “Ну чого ви не поклали... не перевділи мене?.. Як
мені оця... Оця скарупка одежа, як вона мені, – каже, –
надоїла... Як вона мені давить...” Ой, Боже! Я як проки‑
нулася», – каже. [Це він наснився?] Да. Сниться. А тут
хто не вмре, та й жінка. Шо не вмре, то жінка. [Тобто
потрібно було передати чоловіком?] Да. І вона взяла і
передала чоловіком. Каже: «Сниться мені мій Гриша,
так мене благодарить. “Я, – каже, – мамо, як передівся,
як же мені тепер легко! Як же мені оті вузлики надави‑
ли на тілові!” Так, – каже, – мені трошки розвиднилося,
а то себе казнила...» То не то, шо хто каже, то моя ро‑
дичка. На похороні вона мені каже: «Ну, казнила себе
дньом і ночью, шо не перевділа...» [Чи запрошують у
вас на ніч читати псалтир при покійникові?] Запрошу‑
ють. Хто запрошує, а хто ні. У нас як сестра вмерла,
то ми просили одну жінку... [Як їй віддячували?] Та чи
платочок даси, чи шо-небудь. То вже, як той казав, –
лічне діло. [Чи було так, щоб коли хоронили дівчину,
то одягали її як наречену?] Да, як наречену наряжали.
Тут у нас один убив дівчину був. То клали, а винок мать
прийняли, як ховали... [Звідки прийняли вінок, з голо‑
ви?] Да. [Що з ним потім робили?] Не знаю. Мабуть же,
в труну поклали. А колись оце ж так заховали, такий
же ж обряд був...
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заміж. [У Вас була довга сукня?] Довгеньке. [Трохи
нижче коліна.] [Що одягали зверху?] Шубка така була
чорна. Плюшова. І ото той, ото на свайбу, свайбувала в
тій шубці, і плаття кремдишинове. Не по порі. Канеш‑
но, не по порі кремдишинове плаття. Ну, а як не було
нічого? [Де брали плаття, шили чи купували?] Шили,
моя мама мадистка, й вона пошила. Набрала матеріал
я, і вона пошила, от. І то я заміж виходила. [У що був
одегнений ваш наречений?] Женіх... А женіх – сорочка, такий вільветовий піджачьок. Ну, тоді ж воно таке
і було. Ну, тоді не дуже воно, не дуже гарні такі свай‑
би були. Просто відмічали, шо вийшла заміж та й усе.
[Яка була у нареченого сорочка, вишита?] Ні, ні-ні-ні.
[70–80‑ті роки ХХ ст.] [Чи була у вас традиція звати на
весілля в українському вбранні?] Була. Була. Оце в нас
по Любці ходили одіті. В кого шо було, віночок там, я
не знаю, який. Я помню таке, ходили. [Чи Ви так ходи‑
ли?] Ні, я не ходила. Я не ходила, а оце вже я, як вишла
заміж, то хтось приходив. Кажуть: «Чьо вона сьодні
оділася?» – «Так положено». [Чи дружка також була в
українському вбранні?] Ні, ні-ні, нівєста ходила, так
приглашала. Було таке в нас. [Чи була на ній вишита
сорочка?] Да. Все було вишите. Це не так вже давно.
[Якою була ваша весільна сукня?] Просто біла. Ну, яке
вже... Довге було. Довге таке. Напрокат брала. Напро‑
кат уже брала, старалися, шо дешевше. Та й зараз же
так само. [З якої матерії вона була пошита?] Тоді вже
появлялась якась синтетика. Одяг у поховальному об
ряді. [10‑ті роки ХХІ ст.] [Чи готували люди собі на
смерть одежу?] Було. І є. Не все, канєшно. Ну, дбають.
Шоб хоть на перший случай було. Там на смерть го‑
товлять то костюми, жінки. А чоловіку – костюм, ха‑
роша сорочка, обув. Ото таке, готовились на смерть.
І костюми, і все, шоб тоді ж не бігать, купувать. Його
однаково і тоді купувать. Раньше купить, хай лежить.
Трапилось – ось воно і є. Ото таке.

Кременчуцький район
с. Білецьківка

Записала М. Курінна 20 травня 2012 р.
у с. Білецьківка Кременчуцького р-ну Полтавської обл.
від Якуби Ганни Павлівни, 1926 р. н.,
родом із с. Ялинці Кременчуцького р-ну

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Пер‑
ша половина ХХ ст.] [Як вбиралися, коли запрошували
на весілля?] Та як обачно, чистенько та й усе. Не було
чого ще й надіти. Я часто із своїм чоловіком... шось він
сказав мені напротів, шо така бідна... шо нема у мене
нічого... А я як визвірюсь та й кажу: «А ти знаєш, шо
ти молодим одів чужі штані?» – «Та й таке», – каже.
«Ти знаєш, шо ти у чужих штанях?..» Бо не було штанів
своїх... Були вже ношені. Та й сусідські. Ото так жили.
[Чи розказувала Ваша мати, як її сватали?] А тоже ж
так. І свадьба була. Матері був жених до любві. [Це
Ваш батько?] Батько. Вона його любила, а тіки тоже ж
як молоділа... То це вже мені батькові тьотки розказу‑
ють... Шо прийшла кланяться матері, а в неї черевики...
ну, туфельки із стьожечками позастібани розовеньки‑
ми. А я кажу: «О, Боже мій!» А потом пройшло время,
якось мати взяли, пололи там чи шо, а я кажу: «Ну, хоч
би шнурки...» – «Чого ти мені, – каже, – розказуєш? Ти
знаєш, шо я молоділа, не було шнурків, то я тими роз‑

с. Максимівка
Записала М. Курінна 21 травня 2012 р.
у с. Максимівка Кременчуцького р-ну Полтавської обл.
від Квіташ (Пащенко) Віри Олександрівни, 1937 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] До клуба
ходили. А обуви ж не було. Ото якісь купиш, а воно
або мале, або велике... [Що, взуття?] Да, взуття. Біль‑
ше босоніж [ходили]. Тоді яка обув була? І дорога...
І де її достать?.. Не так, як зараз. [Що саме носили?]
Шили, матерію купляли. Такі портні були і шили піджаки, і плаття шили, і штани, і все шили. [Це були
місцеві кравці?] Місцеві, да. Хто яке. В кого получить‑
ся, а в кого не получалось. У нас в 60‑ті роки народи‑
лось [дитя], то у нас ні каляски не було, нічого. Отак
на кухфайці. В огород отуди підемо, на руках понесли.
Це ж не зараз, як оце і каляски, і машини... На руках
понесли, кухфайку поклали, його положили... Та і все.
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вишита [була], такий цвіток красивий... Гуляли гарно
весілля. Я пам’ятаю, у мами була юпка атласна, світла
така, кремового кольору. Це вона казала, шо в ній вона
виходила заміж. Вона розказувала, та я позабувала.
[...] [Чи дарували Ви молодому сорочку?] Дарувала.
Вишила йому сорочку. Та сорочка була вишита. Дала
сорочку. І в мене були сорочки. Одяг у поховальному
обряді. [У який одяг одягали покійника?] Ну, шо було.
Раньше – шо було. Тепер то в нове вдівають. Купля‑
ють усе нове. [Що роблять з одягом, який залишився
від померлого?] Роздають. [Чи можна було його зали‑
шити для себе?] Можна. Чого не можна? Не знаю. Ми
його залишали. Як ніде нічого не було. [...] [Чим об‑
бивали труну, тканиною?] Оббивали чорною ткани‑
ною. Раньче полотном оббивали. Як не було того, так
і всередині полотном. [Якого кольору було полотно?]
Сірого. А те, шо наверх, чорним красили. [Де брали
фарби?] Ну, продавались порошки. А раньче, раньче –
вільхою. [Чи лежало щось на кришці труни?] Хлібина.
[На що клали хлібину?] Платочок. І хто хлібину роз‑
лупає на кладовищі, той і платочок забирає.

c. Стара Білецьківка
Записали М. Курінна та С. Довгань 20 травня 2012 р.
у с. Стара Білецьківка Кременчуцького р-ну
Полтавської обл.
від Щіпець Лідії Іванівни, 1930 р. н.,
та Сухомлин Ганни Григорівни, 1923 р. н.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Друга половина ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. Там одна на горі йшла заміж. Та
така ж, як і я. І в неї був такий кругленький з бумажи‑
чок... Цвіточки... Віночок отакий. Пішла я взяла той ві‑
ночок, наділа той віночок. Плаття голубе, штапель та‑
кий у цвіточках. Отаки рукави, і отут таке. [...] [Чи був
звичай розплітати молоду?] Іскинула, оце вже набрид‑
ло, розділася... А шо там той вінок скидать було?! [Куди
потім молода дівала свій вінок?] Да друга взяла. Подру‑
га. Одна купила... Та бабський вінок отакий. Не таке, як
зараз. Ні хфати... Та нічого тоді не було. [Хто робив він‑
ки?] Баба сплела ото – і все. [Які вони були, паперові?]
Да. Покрашене там червоненьке та золотеньке... Такий
вінок був. [Чи Ви перев’язували сватів?] В’язала. Тоді ж
матерією в’язали: чоловіків матерією і жінок матерією.
А то ж сорочками, як стали трохи зажиточниє. [...] [Що
було у Вас у скрині?] Ой, та шо там було! Ота свитина,
шо пошила портна, та ряднина якась, та одіяло сякетаке байкове. Яке тоді було?! [...] [Чи був у вас звичай
красти у молодої черевик?] Ворували. [Хто це робив?]
Ну, дружко чи боярін там, чи хто... Ну, хтось такий з
хлопців. Украли, а потім казали молодому чи молодій:
«Випийте із тухля горілку!» Пекли шишики, так тоді
давали їх а свайби. Не раньче ж роздавали. Виносили у
ситах, хто у фартусі. Одяг у поховальному обряді. [Як
віддячували тих бабів, які мили покійника та читали
молитви?] Ото платочок давали або на спідницю яко‑
їсь матерії. [Чи клали в труну до померлого його осо‑
бисті речі?] Гроші кладуть. Оце, кажуть, у карманчик,
у платочок. Треба там місце собі одкуплять. [Чи пере‑
давали одяг померлому, якщо він снився і просив про
це?] Да, передавали. Єсть таке. Кажуть, шо приснило‑
ся, шо порвалася сорочка або штани, нема в шо пере‑
діться. То тоді ж ото до другого мертвяка несуть речі і
передають. То тоді воно перестає сниться. [Чим віддя‑
чували копачам?] Отож сорочки давали або платочки.
Платочки і все. А зараз гроші вже. [Якщо помирала ді‑
вчина молода, у якому вбранні її ховали?] Убирали ж
те... як невєсту. У білому... І так ховали.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [40–
50-і роки ХХ ст.] Прийшов він до мене, а в його на сорочкє отака латка була налатана, бо у сестри четверо
дітей, не було за шо... Ворітник грязний... Так я бистро
замила той ворітник та утюгом вигладила, висушила
утюгом. Оце ми і пішли писатися. Одяг у поховально
му обряді. [10-ті роки ХХI ст.] [Чи складали одяг собі
на смерть?] Я вже склала. Те, шо вдівати, – усе в мене є.
Кофта така є, і юпка така є, ну, ше чулки є, і черевики
є – все є. Гарне. Ага, я на той світ піду, треба в хоро‑
шому. Хтось прийде і подивиться, в чому баба вдіта, і
скаже: «І старе шось наділи». Е, нє, тут вже нє. Платочків накупила багато. Нада, шоб діти не клопоталися...

с. Підгірне

Записала М. Курінна 20 травня 2012 р.
у с. Підгірне Кременчуцького р-ну Полтавської обл.
від Краплини Наталі Юхимівни (Романець), 1935 р. н.,
родом із с. Ялинці Кременчуцького р-ну,
та Левицької (Курінної) Марії Миколаївни, 1953 р. н.

Миргородський район
с. Великі Сорочинці

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ [40‑ві роки ХХ ст.]
Це в войну красили полотно вільхою. Кору [брали].
Кору обчищали, наварили і оце туди кидаєм... Було,
пряжу красили ми так. Чорне воно дуже у вільхи хва‑
та... Оце красили більше вільхою. [Чим ще красили?]
Потом почали краски носить. [Якими ще натураль‑
ними барвниками фарбували?] Бузиною. [Який колір
вона давала?] Чорний. [Що саме брали з бузини?] Се‑
мена. Оте зерно, як ото вже поспіє. Ото такі калитки...
Вона сєйчас цвіте бузина... А то ж той... уже поспіли
ягоди, тоді ж наварювали, отціжували, отой жмих від‑
кидали, а в тому красили. Но багато заботи, багато ро‑
боти. Дуже! Якби воно не верталось.

Записали В. Борисенко, Н. Литвинчук та М. Олійник
у квітні 1980 р., серпні 2016, 2018 рр.
у с. Великі Сорочинці Миргородського р-ну
Полтавської обл.
від Омельченко (Лень) Олени Григорівни, 1926 р. н.,
родом із с. Шишаки Великосорочинського р-ну
Полтавської обл.
(у с. Великі Сорочинці проживає з 1930 р.),
Кліяненка Івана Олексійовича, 1928 р. н.,
Бокітько Ольги Федосіївни, 1935 р. н.,
Гмирі Юрія Віталійовича, 1946 р. н.,
Омельченко Любові Яківни,
Борисенко Катерини Федорівни, 1933 р. н.,
Проценко Марії Панасівни, 1921 р. н.,
та Гульченко Катерини Тимофіївни, 1924 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [20–50‑ті роки ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. [Як раніше вбиралися на весілля?]
Ну, розказувала мати, шо вдівали корсети, сорочка

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ [30–40-і роки ХХ ст.] Виго
товлення тканини. В мене єсть полотно дуже красіве.
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Полотно є дуже нєжне, а є грубе. Полотно ткане сосон‑
кою [...] В основному раньше жінки ткали полотно. До
войни. Після войни вже воно одпало, а до войни в осно‑
вном. Спіціально нитки пряли такі тоненькі. Основний
[матеріал] був коноплі, шо тепер її запрєщають. А тоді
білили [полотно] коло річки на сонці, помочуть та об‑
ратно [на сонці розстелять]. Було, оце ж в нас річка
Псьол, і отут є тоже село Савинці, і воно тоже протікає
річка, і ото там в мене бабуся й дід жив, я змалку туди
ходив до них, то вони ото на льоду ковзали, виковзува‑
ли той... У попелі золили, така дерев’яна тумба велика,
і ото перекладали попіл обикновенний, і ото воно про‑
парюється, і тоді везуть на річку, і там, щітається, ви‑
стірують, на льоду, в ополонці. Ото таке. Валяння сук
на. І сукно тоже ж валили. Спеціально овечу шерсть на
веретені накручували і ото ж [робили] нитку, і ткали.
Основа була – нитка, а запліталося отим [шерстю].

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. Пояс  [30–60‑ті роки ХХ ст.] Пояс.
Пояс такий розмережаний, гаріусом був виив’язаний
раньше. [Які це були пояси, чоловічі чи жіночі?] І чо‑
ловічі, і жіночі були. Запаска. Притом ще запаска у
жінок була. [Яка була ця запаска?] А-а-а, ну, запаска в
відє спідниці. Обгиналося кругом тіла. Зав’язувалося,
і ото тут же ж гаманець, грошину ховали і все. Гроші
ховали, така... Ну, такий спеціально гаманець [був].
Плахта. [Як відрізнялися запаска і плахта?] Ну, як вам
сказать?.. Казали і плахта, і запаска. [Внизу на плахті
були прикраси], як шарики, як шарики. В відє такого
[помпона], скручено[го] з оціх ниток, і воно там, по ку‑
тиках. [Коли жінки у вашій місцевості не стали носити
плахти?] Я щітаю, шо уже воно... хіба концерти, після
войни. Ми в Сорочинці як переїхали, то у мене ковер
був з плахт, отак розвернута плахта була. Бо не було
тоді коврів. Нічого не було. Спідниця. [Чи носили жін‑
ки спідниці?] Спідниця і пояс, і карман, отакий здоро‑
вий карман. [Який, зшитий?] Зшитий, не в спідницю.
[Тобто окремий, як сумочка пришита?] Да. До пояса
пришитий. До пояса. Оце в моєї бабусі. [...] [Чи виши‑
вали спідницю?] Нє. Нє, спідниця одного кольору була.
Мабуть, чорна там. Може, яка є. Там чи інача. В кого
яка є. [...] Це ж тепер перейшли на штани, а обично
тоді по обряду нада було жінці таки додержувацця.
І, бачите, тоді якось так, шо обично голі ноги в жінки
[були]. Вони видержували. Мужик таки штани наді‑
не. Ну, ви самі понімаєте. Фартух. Та були і передник, і
фартух. У жінок в основному було. Штани. [Які були
штани у чоловіків?] У чоловіків – це штани на очкурі.
Ну, пояс, «очкур» називався, він – як у козаків, так і
в мужиків. [Який був цей пояс?] Окремо зав’язували і
все. [З чого шили штани?] Обичний матер’ял. І полот‑
но впотребляли. Ну, та всього було. Є в мене штани
галіфе. І гарні штани. [Коли була мода на ці штани?]
Ну, оце воно, я б сказав, трохи після войни.
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СОРОЧКА [30–50‑ті роки ХХ ст.] В мене єсть оце сорочка
бабусина. Єсть така в мене, лежить. В мене оце грубе
[полотно на сорочці]. [Якого року ця сорочка?] Доре‑
волюціонная. [...] Мої тітки розказували, шо їхня мати,
це моя бабуся, то до весілля ще ж, поки була дівчиною,
наготувала стільки, шо все життя вона й не купувала.
А як тяжкі роки були, то ще й продавала, на їжу міня‑
ла. Мабуть, так було заведено, шоб оце [було багато со‑
рочок]. [...] Бабуся носила сорочку полотняну. І кажен
день вишиту. Кажен день: вишита сорочка, рукава...
ото спідниця рясна – і на роботу. Оце йдуть на роботу, і
їх багато, і всі чисто – сорочки вишиті і спідниці. Вооб‑
ще так ходили, це ж я вже знаю. Моя бабуся так ходила.
Жінки ж ідуть у спідницях, ще й мережка унизу видно.
Уже таке не вернеться, нє. Дуже красіво раньше було,
дуже красиво! [...] [Чи довга була жіноча сорочка?] Да.
І мережка. Об’язана на рукавах, на подолі. [Як була
вишита жіноча сорочка?] Рукави розшиті були, а так
ні. Рукав обичьно повний такий. А ці, планки [піл‑
ки], – без коміра, вона щітається, така, воно таке полу‑
мєсяцем. Ну, ото таке. [Який був колір вишивки?] Та
всякий. Всякий ж. Воно ж постачалися нитки. І спеці‑
ально для вишивання. Кольорові. [Де брали ці нитки?]
По-моєму, їх в основному западняни [постачали]. [...]
При мені [в 40–70-х рр. ХХ ст.] вже менше [ходили у
вишитих сорочках]. Ну, от бабус[я], вона мені вишива‑
ли сорочки. Ми ж тоже ходили в їх. І спідниця ряснень‑
ка. [Яка сорочка була у Вас у дитинстві?] Полотняна.
Отут – як майка. [Тобто без рукавів?] Без рукавів. То як
почали сами зароблять уже, шили [самі]. Це вже, як я
виросла. Яке бачимо у людей, таке й ми шили собі. [Чи
брали узори для вишиванок зі старовинних сорочок?]
Брали. На свадьбах як побачиш, береш: «А дай і мені,
та й я вишию». [Як шили сорочку, машинкою?] Да, в
мене ножна машинка була. І на машинку шила. [...] [Чи
ходили у вишитих сорочках чоловіки?] У шісдесятих
роках було мода ходить у вишиванках, Хрущьов даже
у вишиванці, в рубашці [ходив]. [...] Вишивали ми
[на фабриці] мужскі сорочки. От оце отут‑о лиштва
і отут‑о лиштва, посередині мережичка, комір виши‑
тий, рукава повишивані. [Яка тканина була на виши‑
ванках, лляна?] Так. Біла, льон. Потом начали «чумачки» вишивать. Дуже гарні. Дуже гарні були чумачки!
[Що таке «чумачка»?] Гарні були [чоловічі сорочки]
«чумачки». Вони і сійчас є, но рідко. Я січас не бачу. По
телевізору таких не було раньше. Січас вони вже... Ота‑
ка лиштва завширшки: можна було і три сантіметри,

і п’ять сантіметрів. Я своєму чоловікові вишила п’ять
сантіметрів одну «чумачку». Рукава так само. [Які були
рукава, вільні, без манжетів?] Вільні. [Який був комір?]
Комір стоячий, не високий. А тут отоді із ниток сплі‑
тається квіточка. І ото тоже квіточка більшенька. Ото
я любила так, шо було ж ото... Поки молоді, любила,
шоб чоловік – чорні штани і оця «чумачка». Дуже. І як
пішло в нас! [Розкажіть, як вишивали чоловічу сороч‑
ку-чумачку?] Хрестиком, тільки хрестиком. Одну ви‑
шила була гладдю, невелика. Довго були. А тоді онукам
пішли в школу. Виступать. Та невістки кажу: «Беріть,
перешивайте. Вже он дєдові не нужне!»

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [30–80‑ті роки ХХ ст.] Керсетка.
Раньше ходили і на роботу в кирсетці. І на роботу
ходили. Такі жіночки. А молодьож, конешно, ні. [До
яких років носили керсетки, до шістдесятих?] Да. Ну,
а по селах так вобше носили. Воно по селах і тепер є.
Весілля – оце вінок, керсетка. Є по селах. Вже й мало
тепер вже ж... [Як довго це трималося в Сорочинцях?]
Ну, хтозна поки. Може, шістдесят... сімдесят... може,
до вісімдесятих. [Хто шив керсетки?] Були такі кравці,
шо шили ранше. При мені не було таких кравців, шоб
шили. [Тобто вже доношували, що було?] Да. Я стала,
то вже доношували постійно. Ну, при мені не шили.
Красіва була форма, дуже красіва. [Якого кольору
була Ваша керсетка?] Коричнева, темно-сіра, зелена
була. Ну, усякі були керсетки. Були [червоні]. Даже
виступали у червоних керсетках.
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ВЕРХНІЙ ОДЯГ [30–80‑ті роки ХХ ст.] Свита. [Чи но‑
сили у вас свити?] Да, да-да, були, «свити» назива‑
лися. [Які вони були?] Та разного ж розміру. [Якого
кольору були свити?] Та обично аранжевого, отакого
були, ну, і чорні, і всякі. Кожух. [Чи був у Вас кожух?]
Був. [Який він був?] Та з овечок, а з чого ж? [Який він
був, довгий?] Та... бувало ж. Так то називався «тулуп».
То вже було аж до самого низу. В основном, було, то
на Миргород їздять. [...] У армії тулупи були, оці ці. То
у мене вата була під низом чи ватін. Мені тепло було.
Хлопцям через місяць прислали, і прислали нові тулу‑
пи, і у ціх тулупах уже не вата, а пінопласт, перилон.
Вони льогкі– страшне! І хлопці мерзли. Воздух не про‑
ходе туди. Так діло в том, шо воно льогке. У мене воно
важкеньке. Я нагріваюся од того, шо я хожу в ньому.
А воно як пірлинка ходе. І хлопці мерзли. А ще мороз
в нас тоді тридцятиградусний був.

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [40–60-і роки ХХ ст.] [Які
шийні прикраси носили жінки?] Намисто, дукачі.
Дукачі такі спіціально. Дукачі були. [З чого було на‑
мисто?] Та ну... І стикляні були, і всякі. Торба. Мене
називали [в школі] паниням. [Чого так?] А того, шо я з
портфелем ходила, от. [З чим ходили діти селян?] Торбинка. Шита. Обикновенна. Полотняна. Обикновенна
торбинка. А я ходила ото із портфелем.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–60‑ті роки ХХ ст.] [У що
вдягалися в повоєнні роки?] Хтось мені казав, шо
приїхала Катерина Феофанівна, як-то в шинелі ходи‑
ла, в школу ходила. Вона була класовод у педучилищі,
і її група сфотографірувана, так хлопці у воєнній фор‑
мі ще стоять, студенти, зімою. У фуражці воєнній, о.
[Носили] пальто. Там воно називалось «москвичка».
У нас «москвичка» казали. Таке як полупальто. Плаття обикновенні. Якийсь піджачок чи кохточка. Ну, я
вобщє-то модно одівалася. Того шо у мами була там
та, хароша закройщиця. І я куди там: «Мені коротке,
шоб коліно було видно». [...] Мати в мене шила. [До
неї люди] ходили. [Вона була з тисяча] девятсот сьо‑
мого [року]. [Як довго вона шила?] Довгенько шила.
До самої старості. Ну не багато прожила. Шиісят сім
год. [...] [У якому одязі діти в школу ходили?] Обу‑
вачки не було. Одівачки не було. Оце взагалі була в
мене спідничка на підтяжках – і наверх сорочки. Це
літо. А зімою... А тоді вже, як кончили учиться, піш‑
ли сами робить. Тоже ж удіванка. Піду... є ж і хара‑
шо [одягалися], в кого батько і мати, а в мене батько
в армії, а дідусь і бабуся старенькі були. Удіванка яка?
То як обід, то стану за двері, сховаюсь, шоб нікого не
бачить. А потом уже стала сама працювати, заробля‑
ла то мало, но всьо равно. Сестричку завербували у
Карлівку. Тоже ще невелика була. На сезон буряки
убирать. Простудилась. Одіваться ні в шо було. [Який
був одяг в осінній сезон?] Ото така свитинка, отута
хвантами, маленька. І то обшарпана, десь комусь не
нужно, то ото оддає. Ото отак в тому ходила. То вже
як пішла в кустар робить, трошки начала зароблять.
Піду наберу матерії, собі пошию спідничку і сестриці.
А тоді отпуск нам давали. По улиці собирала кози пас‑
ти. Кіз узяла та й пасла. Ото за місяць пасла я – ото там
жіночка пошила плаття, друга кохту, платочок дала.
[...] [Національномаркований одяг.] Я із родини учи‑
телів. [Чи відрізнявся у селах одяг в якому Ви ходили
і діти селяни?] Канєшно. [Чи ходили Ви у домотканій
сорочці?] Нєт, я не ходила. Не ходили [у родині сіль‑
ського вчителя у домотканих сорочках]. І в будень не
ходили ми. [Чим іще відрізнялося вбрання дітей ін‑
телігенції і селян?] Дуже бідно [селяни вбиралися].
У мене товаришка була, у неї ні трусиків не було, ні‑
чого. [Показує фото.] А оце якраз вишиванка... [Це
Ви одягли її лише для того, щоб сфотографуватися?]
Да. Як сірєньова рощя [була], так там усі вдівалися в
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ВЗУТТЯ [40–60-і роки ХХ ст.] Раньше чоботи були в
мужиків аж за коліна. Як заброди. В мене не було [та‑
ких]. Та раньше не дуже обув... Швейне, самодєльне
все було. Ну, а ходили ж по-разному. Чоботи в мене
є. Ну, я сам сапожник, сам і шив, в мене є. Ну, воно
одійшло, пішло на ботинки, на туфлі. [...] Як ми сюди
приїхали із Полтави, а тут грязюка, батько ж у туфлях
ходе, даже калоші надіне в туфлі тоді і то пірнає. Так
він у участкового міліціонера чоботи купив. Бо ніде
не продавалися. Міліцейські чоботи, юхтові. [...] А я
пам’ятаю боти гумові, зимою [носили]. У туфлях і
боти одягають, і йдуть. Я в піісят четвертому в школу
пішов, то ще хтось у нас ходив в галіфе і чоботях хро‑
мових. Ну, може, після піісят восьмого це вже пішло
одмирать. [Яке взуття Ви здебільшого шили?] Чоботи
в основному шив. Сандалі. Це сандалі – така легень‑
ка обув. На застьобці і все. [Це Вам люди замовляли?]
У нас сім колгоспів було в Сороцинцях. У каждом
почті колгоспі був свій цех оцей, пошивний. Нас три
робило. Кухаренко – главний був цей, чоловік. Були
машинки швейні оті. І в Миргороді получалі той, «то‑
вар» називався. Ну, то кожі... отаке все. [Яку отриму‑
вали шкіру, вичинену?] Да, да. Самі [бувало] вичінку
робили, хто зумів. [Чи Вам приходилося самому ви‑
чиняти шкури?] Ні. Вобще, кожі дубом вичіняли. [Яке
Ви шили взуття, чоловіче і жіноче?] Да, да. Носили
вони... Різниці там не було. Вобше, сапоги на високих
підборах або черевики. Ходили, щітай, не на низенько‑
му, так як ми січас в основном, а на високих. На висо‑
ких підборах. [...] В мене дядько мій шив, на високому
[каблуці] гарні чоботи. Дуже гарні чоботи на високо‑
му. Тепер таких чобіт нема. Ніхто не шиє. А раньше
ж шили. [...] [Яка була підошва, з чого?] А з того... з
вичінки. Тіки вже товща шкура. Та приспособлялися.
Як не було, скати різали, представляєте, скати, а вони
були на ткані, резина і... Ну, дуже пагано [було з рези‑
ною працювати]. Ну, прибивав. Воно носке було. Так
попрбуй його пришить?! Та морочілись. [Чи носили
у Сорочинцях жінки двокольорове вуття, наприклад,
зелене з червоним?] Та бозна. [Коли стали носити фа‑
бричне взуття?] Та воно в нас на ярмарку торговля
була в основному. [...] [Чи було плетене взуття?] Ні, ні,
ні. Це я як у Сумську область попав, по визову. Я в Глу‑
хові був. Це я був в сорок восьмому. Там я бачив дівчат
[у плетеному взутті]. «Дівчата у лаптях» ми називали.
І поплетені вірьовками. Це я бачив. У нас такого не
було. А в їх вже там було.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [40–70-і роки ХХ ст.] Очі
пок. [Чи пригадуєте, щоб жінки ходили в очіпках?]
Ходили. Ходили. Конєшно. Був очіпок. Такий довгень‑
кий, як пиріжок, очіпок. І кругли були очіпки. У моєї
бабусі був круглий очіпок. Хустка. Раньше платки
які були величезні, з китицями. Платки такі були.
І якось же баби ходили. Шаль. Ну, січас шарфи, а тоді
воно вмісто шарфа було, шалі. [Які головні убори но‑
сили чоловіки?] Кепка. А потом ще, як зімою, то у му‑
жиків – шапки баранячі, високі. Дуже хароші.
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українські костюми і їхали туда в сірєньову рощю, в
Диканьку. Як сірєнь розцвітає, от. Сірєньова роща –
це поміщик якийсь там посадив, і там організовували
хор і танці, вона там і річечка трошки біжить, і все.
Ну дівчата мої ж і співали. [Кажуть]: «Лєнка, поїхали,
вдівай український костюм і поїхали, і ти будеш уча‑
ствувать». – «Харашо». Я оділа український костюм.
Там у мене є фото, ленінградська дєвочка... приїжжа‑
ла мама, сюди на дачу, а тоді кидала її в нас, і я сфо‑
тографірувана з нею там у українському костюмчику
і все. Ось, дивіться, я в українському костюмі, це ще
у ті роки. Ось у українській, ось у українській. Оце у
українській. [У три роки була сукня] вишита. Це тьо‑
тя [пошила]. Не купована. Моя тьотя пошила. В три
роки оце мене оділи. [Це з полотна була пошита ця
сукня?] Нєт, з харошої ткані. [Де її брали, купували?]
Да, купували і оце вишили. [...] [Який одяг Ви шили
на фабриці?] Мужскі рубашки вишиті складали, жен‑
ські плаття цвітні шили, червоні, зелені, простенькі.
[З якої тканини шили плаття, з лляної?] Ну, не лляної.
Таке, як віскозне, таке якесь. Дівчата тоже ж [ходили
на роботу]: кохта вишита. І в мене була кохточка ви‑
шита. Біла. Мальованим [вишита]. Воно гладдю ви‑
шивається. Намальовується, а потом гладдю виши‑
вається. [Як називали таку вишиванку, «кохта»?] Да,
кохта. Ну, носили в будень. Я носила на роботу ж у
кустар. Мені чотирнадцять год було тоді [в 1949 р.].
Я пішла в кустарь учиться. І ми учились вишивать,
в’язать, кроїть і шить. [Що це був за навчальний за‑
клад?] Ну, таке, як курси. Бо шість місяців училася...
А вишивали ми зразу. На полотнинці вишивали, хрес‑
тики зразу шили. Потом – квіточка розова. [Скільки
Вам було років, коли Ви почали працювати?] Оце я
поступила в чотирнадцять год. Шість місяців ото
вчилась, ну, і десь уже в п’ятнадцять год я пішла сама
робить, сама вже заробляла. А заробляла мало, совсім
мало заробляла. Ну, всьо равно. [Як відбувався процес
роботи, Вам видавали тканину і ставили завдання, що
треба вишити?] Оце дала, шоб я оце вишила. Шоб я
должна вишить його. [Де Ви вишивали, вдома?] Я там
вишивала, ввечері додому брала. Як зімою – довго
шию, а як літом, то, ну, до п’яти ми робили тоже, то
з п’яти прихожу і сідаю, учуся ж. Усе ж, шоб швидше
вивчиться, шоб якусь копійку заробити. [Якою тех‑
нікою, крім хрестика, Вас вчили вишивати?] Гладдю.
Мальованим. Вимальовують, а мені треба шить. [Чи
робили мережки?] Ага, і мережка. [...] Ми вишивали
квіточку, дуже не вишивали, квіточками, рози пона‑
шиваємо і всьо. Плаття такі. А потом уже шили дєтскі
платтячка із льону, холст такий. Платтячка дєтскі
шили. Дві складочки, лляні, сірі. Дві складочки, гес‑
точка... І по три рози. Дєтскі ото такі шили. [Чи було
видно, що це українське?] Конєшно. І на рукавчиках
рози повишивані. Конєшно ж. [Чи робили вишиті жі‑
ночі блузи?] Робили вишиті. Оце отут‑о [пазушка] ви‑
шито хрестиком. Шовкові кохти були. [Як їх вишива‑
ли, безпосередньо по шовку чи по конві?] Нє, пошиті.
Пошиті, тоді вже ми вишивали. [Тобто Ви по готово‑
му вже вишивали, так? ] Да. [Як Ви ниточки рахува‑
ли, коли хрестиком вишивали?] По три ниточки туди,
по три – туди. [Якими кольорами вишивали жіноче
вбрання?] Плаття які? Голубі. [Тобто повністю голу‑
бі?] Так, все. Коричньові, такі, як вишневі, салатові.
Більше ніяких не було. [Де брали візерунки вишивок,
Вам художники давали?] Ну, була ж у нас бригадірша,

і вона нам ото дає плаття, оце шоб пошила і вишила.
Вона тільки кроїла. Бригадірша наша кроїла, ми шили,
а тоді вишивали. Ну, як вишивали там як плаття, то
тут на гесточці по розі, по скількись там роз на рука‑
вах. [Чи казали Вам, як треба робити?] Да, да. Вона ж
нам зразок положила, і ми отак шили. [Чи можна було
ці вироби потім купити, наприклад, в Сорочинцях?]
Можна. В магазінах лежали наші вироби. І по горо‑
дах одвозили. Скрізь була наша вишивка, скрізь по‑
шиви. [Чи пригадуєте, як називалися шви?] Які шви
були? Виворотні. Ну, оце отак от сшить, сшить отак
от, а тоді вивернуть і на другім боці сшить. Ну, ну, так
же ж, шо отак до купки, та й сшив і всьо. Тільки, шоб
рубчиками було. [Чи не розказували про те, що саме
Ви вишиваєте, які символи?] Нє. Ото дасть зразок, і
сідай ший. Нас багато було. [Скільки було на фабриці
людей?] У нашому цеху двадцять душ було. А два цехи
було. І ткали, і вишивали, стірали, гладили, сортіру‑
вали і отправляли. Купували [у нас]. І ми купували.
Шили сами, ми і їх купували. [Чи дорогі були ці речі?]
Нє, не дорого. Оце кому нада, хтось тебе попросе –
купиш і оддаси. Так тоді сами вишивали. Оці «чумач‑
ки». Як вийдеш, у нас тут була, «масовка» називалася,
гармошка ото, як вийдеш, то у «чумачках» поголовно
мужики. [У які це було роки, п’ятдесяті?] Ага. Дуже
багато. А тепер уж... [Хто Вам привив любов до укра‑
їнського одягу? Хто Вам розказував, що треба саме так
одягатися?] Ну, в мене ж бабуся старенька була. Тіль‑
ки от бабусі. А я вже начала і дітям, так вони вже тепер
не хотять слухать. А я б хотіла, шоб вони таке поми‑
нали раньшеньке і одівалися таки гарно. Дуже багато
тоді вишиванок було, і тоді була мода на вишивання.
А тепер оце тоже пішла уже, є мода. Та то вишиван‑
ка, то набите, но не хрестиком. Я тепер хрестиком, не
знаю, чи вони й є. Етикетні норми. [Початок ХХІ ст.]
Ну, раньше, канєшно, хароше, не таке, як січас. Вбран‑
ня було дуже хароше, дуже хароше. А тепер ото наділа
труси і пішла. Тепер немає ні страму, нічого. А раньше
з такого – боронь Боже! Такі ходили люди. То страш‑
не, вона б скинула. Та і в хаті б не наділа їх.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Друга половина ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. А полотняна сорочка, ще я заміж
ішла, мені бабуся подарила, біла, полотняна, чорні
рози, манжетик унизу – оддала невісці, шоб спала в
ній. [Це бабуся шила Вам цю сорочку на весілля?] Нє,
весільну я сама вишила собі вже. Сама вишила льонну,
холстову, білу. Рози. Ото ішла я заміж. [В якому році
Ви виходили заміж?] У п’ятидесятому. [У якому вбран‑
ні Ви виходили заміж, в українському?] Так, в україн‑
ському. Ну, оце одівання: сорочка ця вишита, спідниця, ну, чи зелена там шерстяна, чи чорна, кирсетка,
дукачів разок, намисто, лєнти, ну, і спєціально платок був, шоб рожки, і вінок. [Як робили рожки?] Ну,
темно-коричневий шолк, не такий, шо тонесенький,
а такий цупкий, шо стоять отак рожки. А як зімою, то
ще й юпки надівали. [Що Ви маєте на увазі, ватянку?]
Да, да. І тепер є, як свадьбу грають, то в українському.
Є й тепер по селах. Мало, конешно ж. А тепер як по‑
бачиш, то – ой Боже! Страшне, як побачиш українське.
Тепер уже перевели хтозна навішо. Раньше так була
свадьба як свадьба, а тепер... Мені тепер не наравиться
оці свадьби ніяк. [Де Ви брали керсетку?] Моєї бабусі
була. Ще вона і в кирсетці заміж ішла. І юпка в неї була.
І станок був. Тканий. Красівий, красівий такий. І ота‑
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лєнти. Всі дружки з вінками. [...] Це мій двоюрідний
брат [одружувався 1962 р.]. [У ці роки наречена була
у вінку і в фабричній сукні?] Да, да, да. [...] На коровай
просять жінки молоді, одягнуті в українське вбрання.
Заходять в хату і кажуть: «Просили до хліба, до солі
та й до короваю». [...] Коровайниці ліплять коровай
і співають... Старша коровайниця (при фартусі) са‑
джає в піч. [...] Причет молодого запрошують до хати
і перев’язують. Спочатку молода перев’язує молодого
хусткою, а потім сватів – хустками, тканиною (відрі‑
зали на плаття, блузи). Одяг у календарних обрядах.
[Яким був святковий одяг в селі?] Ну, хлопці ходили
ж і в таких рубашках, і в вишитих, і в чумачках. Вся‑
ка була одежа. [Чи вдягали люди традиційний стрій,
вишиванки на релігійні свята, коли йшли до церкви?]
Да. Оце як було Різдво, оце на Крещення, особенно на
Крещення, то вдівали великі платки, одним краєм,
шерстяні, цвітасті, юпка. Сорочка – внизу мережка.
Бувало, в станках ідуть. Ходили багато [в станках],
дуже багато. Молодиці, не дівчата. А вже молодиці хо‑
дили. [Тобто заміжні жінки?] Так. [У які це роки так
ходили, у п’ятдесяті?] Я вже замуж вийшла. Робили
на річці ополонку. І йшли туди і в юпках, в станках.
Вже після пятдесятих. Червоні чоботи були, на Кре‑
щення ідуть. Червона керсетка, юпка чорна. Ну, у кого
шо було. Одяг у поховальному обряді. У мене тьощя
наткала [полотна на смерть], раньше труну в оцих по‑
лотняних етіх... так дочки взяли мені отдали, сказали:
«Полотна й близько не буде, ми тобі купим». І полотно
в мене зараз там лежить. [...] Це як Маю хоронили. Я не
бачила, як її опускали. То вона дійсно полотно приго‑
тувала. Я кажу матері: «Боже, та це ж як стидно». Мати
каже: «Нічого ти не розумієш». [...] Ну, а вообще-то,
оббивають труну там холстом якимось, кладуть поду‑
шечку. [У якому вбранні ховали людину?] У кого шо
є. Як багатший, може, там лучше. Ну, а покойника вді‑
вають, там у шо... каждий – шоб саме найлучше ж. Ну,
сорочка. Раньше ж клали – спідниця і вишита сорочка.
Раньше. Даже, як є керсетка, то і керсетку надівають.
І старі це, ну, пожилі, ну, не діти, а взрослі. А як старі,
то вообше – і керсетка, і сорочка, шерстяний платочок.
І все. [Чи вишивали сорочку на смерть?] Із молодості.
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кі ті, булюбашки. Но я не схотіла у такому. [Що таке
«булюбашки»?] Ну, отута китиця така, кругла китиця.
[Що Ви маєте на увазі, коли говорите «станок», плах‑
ту?] Да, станок. Плахта – у нас отут‑о вона чіпляється.
Ну, чорна, коричнева, отаке якесь. А станок оце кругом
обводиться. Тканий, з ниток разних, тільки шерстяні.
Ну, вони й тепер, може, в кого є на селах такі станки.
А може, вже й ні. [Тобто плахта – це коли однотонна
тканина, а станок з візерунком?] Да. Були дуже гарні
[станки]. Цвітні такі, гарні, шо... [Чи вдягали до станка
запаску?] Да, спереду, ззаду ж станок до боків, а осталь‑
ні – запаска. Тоді пояс, або червоний, або зелений, ну,
більшість червоний. Ото підперізувалися, з китицями
він на краях. [Де брали пояси?] Пояси? Ткали раньше,
ткали. [Чи ткали у Великих Сорочинцях станки?] Да.
І в кустарі, як я була, то ткали. Коври ткали. Дорожки
ткали. Оці станки ткали. [Чи робили віночок Вам на
весілля?] Да, робили. Спеціально жіночка, шо робе на
свадьбу ті, гільце робе, і вінки, і для молодих цвіточки.
[Коли почали робити квіточки, у сорокові роки?] Ну, і
раньше. Раньше були цвіточки. І раньше, і раньше ще,
і моя бабуся була жива, то казала, шо цвіточки й тоді
такі самі були. Може, і не такі. А вообще, як я йшла за‑
між, ото бояринам, дружкам і молодим. [Чи у Вашого
чоловіка були якісь елементи українського одягу?] Як
женився? Я йому вишила [сорочку]. Гладдю. Ще тоді
не було в нас «чумачок». [Як вишивали чумачки, хрес‑
тиком?] Ті хрестиком. А оце вишивала ще, то гладдю
тільки. Ото я йому вишила гладдю. Зелені, голубень‑
ке і коричневе. Це я чоловікові [так вишила сорочку
на весілля]. А то всякі були, хто який колір схоче. [Чи
обов’язково потрібно було вишити молодому сороч‑
ку?] Нє, шо мати йому справила, в тому і... Ну, я ж шила
сама. Я і схотіла йому вишить рубашку на свадьбу, то я
і пошила йому. А так, шо мати приготовила йому. [Що
готували дівчата собі у скриню на придане?] Ну, одежа.
Ну, шо надбала. Сорочка там, спідниця, кохта, юпка,
піджак, он вишиванки які були. Ну, шо надбає: у кого
юпка, у кого керсетка була. Ну, отаке дбали. Полотно
раньше ж ткали. Ото скрутять у такий клубок, кладуть
ото в сундук. Ну, подушки. Ну, як я йшла ж без матері,
ну, і без батька. Ото дві здорових подушки, так як от
тепер матраси, ну, воно ж з пір’я тоді. Дві головних, ва‑
тяне одіяло, двоє байкових і двоє ряден. А рядно тка‑
не, оце ткають нитки, тіки так товсто, і ототчуть рядна,
а потом білять. І біле, як холст вибілиться. Ото двоє
ряден. Ото все моє багатство було. [...] У мене у хазяй‑
стві два сундики. Мені жінка була з сундуком, прида‑
не давали, і теща вмерла, і той сундук. [Що було у цих
сундуках?] А там же ховали вони всі оці плахти, кохти,
полотно. [Що таке кохта?] Вишиті. Позови на свайбу
були, шо дівчата одівали українську одежу, вузлики
такі брали і ходили по дворах. [Коли Ви одружувалися
у п’ятдесятих роках, Ваша наречена була у вишиван‑
ці?] Обізатєльно. Канєшно. [Що було у неї на голові?]
Вінок. Оце свадібний обряд, дивіцця, в піісяд другом
годі, тридцятого червня. Ото там дружки і бояри – все
там. І музика, все було найняте. [Де брали вінки?] Ро‑
били, були майстри. [Який вигляд мав вінок?] Вінок?
Та ну який?.. Іскуственний. [Ви коли виходили заміж,
то були в українському народному вбранні?] Ні, я про‑
сто був. Ну, я в Германії в армії був, мене, щітаєцця,
костюм мені пошили. Матер’ялу там вдоволь було. Так
шо я не з пустими руками приїхав, був я в сорок вось‑
мому браний, а в піісятому... Лєнти – вони разні, разні

с. Гаркушинці
Записала С. Щербань у вересні 1989 р.
у с. Гаркушинці Миргородського р-ну Полтавської обл.
від Дворник Марії Семенівни, 1925 р. н.,
та Ксьонз Марії Ананіївни, 1921 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ [30–40-і роки ХХ ст.]
Виготовлення полотна. Після Покрови вже ходимо
мнять прядіво до жінки, що сама жила. Багатенько
ходило – 12 дівчат. Одпрядали у п’ятницю хазяїну, що
пустив на досвітки, а в суботу до вечерні йдемо, а в не‑
ділю сходимось, ночуєм і рано вдосвіта встаємо пряс‑
ти. Одпрядали за хату у п’ятницю, в суботу йдемо і в
неділю. Увечері у неділю скоріше виряджали, бо рано
дівчатам прясти (в час, два). Пасом пятеро–шестеро.
Як повна цівка на прядці то ще 10, 12 – за вечір і ранок
напрядає. Раненько в понеділок йшли додому – сіріє і
йдемо додому, щоб менше бачили люди. Ще з прядка‑
ми йдемо, то ще вдень вдома прядемо. Пряли побіль‑
ше – 9, 10 на сорочки, 9 – на сорочки чоловікам, пряли
і 11, і 12 – тонке. До Різдва прядемо.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг у
календарних обрядах. Ішли до церкви всі гарно вбра‑
ні. У кожушанках, ватянках, платки великі на голо‑
ву крайком – квітчасті, кошемірові, у чоботях на ви‑
соких підборах. [На] Великдень – сорочка, керсетка,
спідниця, плахта і «золота» запаска, платки шовкові
зав’язуються. Жінки в очіпку ходили, під хустку так,
щоб видно було. Хусточки з «козирочком» (тобто з
дзьобиком).

с. Хомутець
Записала В. Борисенко 20 квітня 1980 р.
у с. Хомутець Миргородського р-ну Полтавської обл.
від Грищенко Ганни Іванівни, 1943 р. н,
Ляшенко Тетяни Борисівни, 1937 р. н.,
та Кирій Катерини Василівни, 1937 р. н.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50–70‑ті роки ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. Мати нареченого перев’язує весь
причет: жінок – платками, чоловіків – рушниками,
боярів – носовими хусточками, чіпляють світилки
квітку. [...] Наречена виходить, перев’язує нареченому
руку хусткою і стає біля нього. А мати нареченої та‑
кож перев’язує почет молодого. [...] Боярин заводить
за стіл молодих, які тримаються за хусточку. [...] На
столі перед молодими стоїть коровай, дві пляшки з
варьохою, зв’язані червоною стрічкою. [...] Після об‑
дарування виходять танцювати. В цей же час приго‑
товляються постіль (придане) везти... Мати обсипає
з фартуха постіль житом, пшеницею тричі. [...] Брат
бере молоду за руку і виводить до воріт. З коси у неї
він розплітає стрічку біля воріт і прив’язує собі до
коліна. [...] Молода з старшою дружкою йде в другу
кімнату, там її дружка закручує косу і напинає хуст‑
кою. Виходить молодицею. [...] Вівторок – циганщина.
Найближчі родичі одягаються у спеціально заготов‑
лені костюми, одягають маски, розмальовуються.

висихають. Плоскінь збирають в августі місяці, піс‑
ля Петра і Павла, а може, після Івана Купала, я даже
не знаю. Я знаю, шо тепло було, як їх мочили у річ‑
ці. І накладали такі дрючки, щоб вони кисли. Скіль‑
ки вони кисли?.. Ну, мабуть, неділь дві, поки ж таки
вимочаться. А тоді витягають, розставляють, сушать
плоскінь і уносять у сарай, щоб той... До осені, до зими
держиться вона. А матірку вибирають в осень совсім,
перед Покровою її вибрали. І начинають її мочити.
А воно такі були зими, шо на Покрову уже падав сніг,
мороз. І під мороз лізуть туди, мочать у річку. А тоді
такими баграми витягають. І знову сушать. Ну та ма‑
тірка, вона вже вимерзала, вже ж морози були. Ото
до декабря місяця. 28 ноября, хоч листопада, можна
сказать, начинають вони її, така ламанка була, матірку
начинають бити ламанкою. Ото зроблять, оті стріч‑
ки повідпадають. [Чим вибивали насіння з матірки?]
Такі снопики, воно висохне, тоді мама вносить його в
двір і ціпом вибивали. [Де били коноплі?] Як холодно,
то в сараї били, у нас був великий такий сарай. [Що
робили з насінням?] Сіяли. І ото прядиво, яке оста‑
ється, оті колючки повідпадають, а останеться таке,
як прядиво, тоді ми начинаєм ногами ставати і м’яти.
Ногами. І оце з 28 листопада і ото до половини груд‑
ня. У половині грудня, перед Новим годом, виставля‑
ють мама верстат. Нас троє, ми всі троє мнемо. Потом
пом’яли, [беруть] гребінь, днище. Днище – це така
дошка, там зроблене таке отверстіє, туди вставля‑
ють гребінь, гребіночка. Тоді те, що ми пом’яли, мама
надіває на гребінь і начинає розчисувать. Розчесує,
розчісує, мички такі зробляться, як шовкові нитки.
Пов’яже мичками такими і откидає. Потом сідає мама
на прядку. Знаєте, колесо таке? І начинає мама з тих
мичок [прясти] нитки. Нитки у клубки. [Який у Вас
був верстат?] У нас отак хата стояла, це дворна стіна,
а мама отак ставила його. Вони вкопувались, дерев’яні
стовпи на ньому були, на цьму верстаті. Ничення на‑
вішали. [Що таке «ничення»?] Це такий станок, і отак
дуже густо ниточки [набрані]. Кажду ниточку треба
зв’язати, щоб ткати було як. У мами багато полотна
було. Плоскінь – це дуже тоненьке полотне ідеться.
Його на рушники брали, на сорочки. Плоскінь – со‑
рочки шили, мужикам подштаники шили. У восьми‑
десятих годах Миргородський район занімався тіль‑
ки коноплями. І вже ж ткали, занімались коноплями.
А тут самі для себе тільки робили. А ми небагато сія‑
ли, соточку землі десь.

Чутівський район
с. Нова Кочубеївка

Записали М. Олійник та М. Бех 16 жовтня 2016 р.
у с. Нова Кочубеївка Чутівського р-ну Полтавської обл.
від Чапалаг Ганни Тихонівни, 1937 р. н.,
родом із с. Підгірне Чутівського р-ну,
Кохана Анатолія Андрійовича, 1951 р. н.,
та Скорик Ніни Михайлівни (С. Н.), 1936 р. н.,
родом із с. Партизан Онуфріївського р-ну
Кіровоградської обл.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ [40–80-і роки ХХ ст.]
Виготовлення полотна. [Чи ткали у вашій місце‑
вості полотно?] С. Н.: Робили, ткали. І я даже роби‑
ла. Ткацький станок був, уставляли в хаті. І пряли,
прядиво м’яли, прядиво білили. [З чого робили пря‑
диво, з льону чи конопель?] Коноплі сіяли – матірку і
плоскінь. [Чим вони відрізняються?] Матірка відріз‑
няється – стебельок цвіте, і зелена дуже, а плоскінь –
жовтеньке, і нижче росте. Посіє, буває, мама весною,
як всі огороди сіють. А потом же плоскінь раньше
потой... созреває, тоді мама його вибирає. І в’яжуть
отакі кульочки, і ставлять отак снопіками. І ото вони

СОРОЧКА [40–80-і роки ХХ ст.] [Скажіть, будь ласка,
чи ходили тут раніше люди у домотканих сорочках?]
У мене у мами ткала сусідка, то вони шили вручну сорочки собі, дівчатам. [Які були жіночі сорочки, довгі
чи такі, як блузочки?] У моєї мами сорочка була, і на
споді під спідницю була така ще спідничка. Полотняна
сорочка була, сверху спідня спідничка надівалась, в
неї якась ситцева була. [...] Баби ж вобще ходили у по‑
лотняних сорочках у довгих. У довгих сорочках після
войни ходили, а в чом же? [З якого полотна були ці
сорочки?] Лянні. Отож там тоді ткали. Сами ж і тка‑
ли вони. [Чи була вишивка на цих сорочках?] Нє. Без
ніякої вишивки. Просто полотняні довгі сорочки та й
все. Були і з рукавами... Да, з рукавами. Вони не без‑
рукавки, а з рукавами були. [Тобто ці сорочки слугу‑
вали замість нижньої білизни?] Ну да, да. Нижнє було.
[Що вдягали поверх цих сорочок?] Та нові плаття ж,

www.etnolog.org.ua
Чутівський район

були. А колготи... чи ті, чулки, були. Чулки вдівали.
Н. С.: Я колись зібрала грошей трохи, поклала в ко‑
шельок 8 рублів і сама без дітей [поїхала] в Полтаву.
Приїхала на базар, я хотіла резові чобітки купити
малому, а коло мене три бабки стоять. Коли вони в
мене той кошельок витягли?.. Продавщиця мені по‑
дає і на мене так дивиться. Я і сюди, я і туди, в сумку
подивилась – в сумці у мене немає. Кажу: «Брати не
буду, в мене немає грошей. Був кошельок, і в кошельку
8 рублів». Я вийшла з базарю і пішки прийшла на низ,
на Южну і сказала: «Більше я в Полтаву ніколи не по‑
їду скуповуватись». То в Чутове в район часто їздила.
То там, то там.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Друга половина ХХ ст.]
Хустка. [Чи було модно класти хустку на плече?] Та
чого? Було і модним, і все. У нас платки українські
все врем’я були. Носили. Конєшно, носили. А на бу‑
ряках, ото ж як на буряках, то нам жінка одна, їздила
на Харьків, привозила платки. Жовті ми ото любили,
то як всі... як із інкубатора, повдягаємо на буряки і
ото виходимо. Отаке. Було то таке. Дуже згадати нема
чого і тепер, і тоді.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Друга половина ХХ ст.] [У що
раніше одягали дітей?] В шо дітей одягали? Ой, тоді ж
маєчку можна було за тринацять хоть копійок купити.
А тепер хіба можна дитину вдіти? Н. С.: [До якого віку
раніше дітей у пелюшки замотували?] Я не знаю. Хто
як. До году дитину повивачем зв’язували. [Що таке
«повивач»?] Отака широченька лєнта. Ну ширший,
як пояс. І ото отак обкутаєш. В пелюшку спочатку, оце
загорнули в пелюшку і зразу зав’язують. Отак ручки
по швам. Хто до року, хто до дев’яти місяців. Я знаю,
що в мене бабуся до года їх в’язала, бо вона їх гляді‑
ла. А ми вже як дома, то трошки з ними пограєшся.
Ну шо там? Як вона на неділю вся робота оставлялась.
[З чого робили пелюшки?] Обикновенний ситець був,
байка розовенька була. Купляли. [Чи робили пелюш‑
ки зі старого полотна?] Та коли вже я виходила, не ро‑
били такого. В [19]58 році вже все воно відійшло. Вже
все советське стало. [Який був дитячий одяг?] Розпашонки ж були. Тоді підгузники з марлі робили, з ма‑
терії якоїсь, простиня легенька, а то так з марлі. Тоді
марлі продовалось більше. Підгузнички робили, все
нормально було. Не надівали всякі памперси. А тепер
памперс одягають. [Коли дитина починала ходити, що
їй вдягали?] Штанці вдягали. У мене друга дівчинка
родилась, виходила все в хлопчачому, від старшо‑
го сина. Від брата дочка виходила. І сейчас внучата і
правнучата одівають усе. Моїх дітей ще пооставалось:
і костюмчики, і світерки. [Чи можна було в сільсько‑
му магазині шкільну форму купити?] Можна було.
Та тоді все було, постачалося, при Брежнєве все чи‑
сто було, не надо було ні їхати, нічого. Плаття сами
шили, кофти сами шили. Я потроху шила. Я вчилася.
Я вчилася у Чутові, там. У Чутові ми вчилися. Та воно
спеціально було там те. [Курси такі, чи що?] Да, да, да,
на курсах, да. [Тобто Ви їздили в Чутово на курси?]
Да. Їздила, аякже! Обізатєльно, да. Шили сами. [Чому
Ви вирішили навчитися шити?] Ну, матерії тоді було
у достатку ж. У достатку матерії було. То ми сами
і шили. Тоже так же ждали копійки. Де тоді ж дуже
гроші були? Тоже ж платили копійки. [У Вас машинка
була чи вручну шили?] Машинка в мене ручна була.
Подольська, да. [Подольска, так?] Да, да. [Чи мама
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навєрно. Довге таке. А сорочки все одно виглядали ж.
[...] [Чи вишивали сорочки?] Ну, це на празники ви‑
шивали. На празник кофту вишивали. Отут манже‑
ту, отут рукава, це жінки самі собі повишивали. [Як
робили комір, обшивочкою?] У моєї мами, по-моєму,
обикновенно було, обшивочкою. [Як вишивали, хрес‑
тиком?] Хрестиком. Кольори були всякі, тоді кольо‑
ри були не такі, як тепер. Сейчас то, шо вишивалось
раньше, вкинь у любий прошок, хлорку – і не од’їсть.
То були цвіта. [У чому був секрет їх стійкості?] Ну, я
не знаю, видно ж, красили лучче. [Де брали фарби?]
Купували в магазинах. Чорні, червоні, красні – всякі
були. І зелені. Самі сорочки були чорні і червоні. [...]
Ми як оце виступали [в клубі], то сорочки шили нам
ці [сценічні], то із рушників. Ми скрізь їздили. І на
Харківщину їздили. І в Чутово їздили. По селах не їз‑
дили. [Як ви вибирали костюми?] Сорочки нам шили.
Я вам кажу, з рушників шили нам сорочки. [Де бра‑
ли рушники?] Вишиті рушники були свої. В нас були.
Ми ж вишивали. У молодості. Сиділи при лампі і ви‑
шивали. У нас так тоді заведено було, шо ми молоді
сиділи, вишивали. І замужем же була, тоже вишивала
і рушники, й картини вишивали. Вишивали і хрести‑
ком, і гладдю. А одягу – чогось у нас не було заведено
[вишивать]. [Тобто Ви взяли вишиті власноруч руш‑
ники й пошили з них сорочки?] Угу. Пошили сорочки,
тепер у нас лежать сорочки вишиті. [Як шили чолові‑
чі сорочки?] С. Н.: Ну, обнаковенні мужські сорочки,
тут на трьох пуховицях. Подштаники були, отамичко
зав’язується, отут застібається. [Чим шили, машин‑
кою?] У мами була машинка зінгерська. Це мама шила
сама. А люди, у кого немає, то оце найме.. [Який комір
на сорочці був?] Стоячий, лежачий, всякий. [Який був
рукав, вільний чи на манжеті?] Робили отакий ман‑
жет. Я знаю, що у мого папи не було ні одної вишитої
сорочки. А старшому синові мама вишила стоячок та‑
кий і отут такий вузесенький зробила манжетик. Це у
старшого брата було. Через що я заповнила, бо мама
тоді у нас дуже боліла, а він у нас дуже любив ходи‑
ти в церкву, йому 12 років було. А церква у нас була
в [іншому] селі, відціля аж 12 кілометрів. [Тобто він
ходив у церкву у вишитій сорочці?] Да, він ходив. Так
він ходив і парубкував у сорочці. [...] [Кінець ХХ – по‑
чаток ХХІ ст.] [Чи є у Вас вишита сорочка?] Стрій по‑
вністю козацький, дві вишиті рубашки. Одна сорочка
старшого, полковницького ладу. В 1936 році у Харкові
був музей вишиванок, в історичному музеї. З 1936 р.
товариші дали мені фото. Я замовив у майстрині посусідству, у вишивальниці, вона мені вишила за мі‑
сяць цю вишиванку. Я прийшов у своє середовище, всі
поразилися: «Звідки?» А я кажу: «З фото 1936 року».
Це сорочка, яку треба знати і вміти читати. Кунтуш
зробив сам, між іншим, пошив із шкіри. Шапка є, черес є шкіряний з сидельницької шкіри. [...] [Було, на
Полтавщину] приїжджали з Западної хлопці ж на ро‑
боту, приїжджали. [Куди саме, у ваше село?] Да. То-то
вони той, надівали, коли... сорочку свою. [Тобто свої
вишиванки?] Да. Сорочки. [Чи ходять люди зараз у
вишиванках? Можливо, діти в школу?] По-моєму, ні.
Не бачила я.

ВЗУТТЯ [Друга половина ХХ ст.] [У що взувалися рані‑
ше?] Тухлі. Я любила тухлі на каблуках, шоб ото йти і
вистукувати ними. Так любила – страшне! [Чи носили
жінки чулки?] Чулки були. Колготи тоді не дуже ж де
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нове треба купувати?] Обов’язково. Купити треба
тільки нове. Туди, кажуть, треба йти тільки в новому.
[Чи можна було ховати людину в ношеному одязі?] Ні,
нове. Нове, нове. Нове, нові сорочки... Хто плаття. А в
кого кофточка і юбка. І юбка – то лучче ж її вдівати.
Я сама покойників одівала, то якшо отаке, то харашо
ж. Або халатік так натянеш. А єслі вже плаття, то так
же ж, труднувато. Важкувато, ага. Все, все, все чисте.
І носки чи чулки, там чи носки, чи чулки, все нове тіль‑
ки. Тільки нове, тільки нове. [Чи бачили, щоб в тради‑
ційному строї ховали?] С. Н.: Хтозна, хіба я всіх знаю.
В мене, правда, бабуся 101 рік прожила, у неї мама на‑
шила і спідниць, і кофти, і все обикнавенне. [Чи одяга‑
ли щось на голову жінкам?] Платочки, платочок. [Чи
обов’язково одягали хустку?] С. Н.: Обов’язково. А шо
в шапці підете?! Ви ж не хлопець, дєвочка, тоді вже
будете жінка, бабуся. Тоді вас так запнуть низесенько.
[Чи одягають шапку чоловікам?] Ні, шапку не вдяга‑
ють, а кладуть коло нього. Костюм, рубашку на му‑
жика кладуть, нове взуття, ну, тапочки. [Чи кладуть
якийсь запасний одяг?] Під голову рубашку кладуть,
ще й гроші кладуть, щоб він там викупився, щоб одку‑
пився. Та це видумки всякі. Я знаю, старих як ховали,
то оце таке було. Я знаю, в мене чоловік як помер, то я
його нічого не помнила. Но в мене все було на смерть,
в нього в той період все було. Що вони тільки не при‑
думували: і друг картуз положив, і другий костюм по‑
ложили, і труси, і майку, і носки. Кажу: «Заберіть і все
покладіть, аби він тільки встав, так не встане ж уже».
Ото таке, все оддали. А гроші обізательно. Мужику в
карманчик од піджака [клали]. У піджачку всігда кар‑
манчик, то туди всігда платочок і гроші. Я знаю, що в
мене самий перший похорон був, папу ми ховали, то
ото знаю, що положили сюди гроші йому. І положили
під нього, не знаю нашо, но бачила, шо клали тоже,
двоє тапочок положили, туфлі положили, і картуз
його любимий положили, й ще шось там. Шо казали
люди, то мама витягала і давала. [Якщо у людини було
щось улюблене, чи клали їй це в труну?] Ото скажете,
шо мені положіть, як найдете, положіть у труну. [Чи
було таке, щоб передавали на той світ одяг?] Було.
Приходять, питають хазяїна, чи можна я передам. Ви‑
дно, якесь на душе нещастя було, чи наснилось щось.
А може, хтозна чого. Передавли загорнене ж. А вже як
сина я ховала в 2005 годі, то це вже я не бачила, нічо‑
го. Привезли мені його в трьох ящиках. Дослужився
до підполковника, і вбили в Архангельській області.
Оце і все, шо я можу сказати. І це мені після того і світ
не милий. [...] Одяг у календарних обрядах. [У якому
одязі ходили колядувати?] В чому?.. Де були, в тому й
ходили. А так більшість же платки ото натягали та в
платках же ж ходили. [Це коли так ходили, як Ви ще
дитиною були?] Та ні, вже молодою була. Собиралися
дівчата і ото так [ішли] молодиці. [Тобто всі вбиралися
в платки?] Да, да-да. То підем ото й подурієм. А шо нам
було? І так ми ходили... [Яке вбрання люди одягали,
коли йшли до церкви] Ну, більшість... більшість в чор‑
ному ж вони вдягаються. І в нас і тоже церква тут єсть.
[Як зараз люди вдягаються до церкви?] Ну, тоже по‑
чорніше все вдівають. [Тобто одяг темного кольору?]
Да. Чорний платочок такий, чорненьке вдівають та й
все. [Як одягаються, скромно?] Да, да, скромненько.
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шила Вам одяг в дитинстві?] Мама не вміла шить. [Що
в цьому сундуку раніше лежало?] Одежа. [Яка одежа?]
Наша всяка одежа лежала. Тоді ж... тоді ж шифонерів
же ж ще не було. [Який одяг? Сорочки, плаття?] Да,
да, да. Полотняне ж було тоді. [Із чого шили плаття?]
Із чого плаття?.. Тоді ситець же ж був, ситець. [Який
ще був одяг?] Кохти, мабуть, були, кохти. Кохти були.
[Який носили одяг восени?] Пальта були. Пальта
були. І оно ті... Як його?.. Плюшки оті були ж тоді
ранше. Плюшевиє, плюшевиє ті курточки були такі.
І пальта були бежеві... Чи як їх називали тоже? [Де
брали цей одяг, шили чи купували?] Купували. Купля‑
ли. Да, купляли. [У чому Ваша свекруха ходила?] Та
в чому? Так, як і всі. В платті ходила, сорочки. Кох‑
ти. [У чому ходила гуляти молодь?] Ну, юбки, плаття
були. В кого шо було. В мене тітки в Донбасі жили, то
вони мені хароші плаття висилали такі, то я ходила
тоже в платтях. А так – в кого шо було, те й вдівали.
[У що хлопці вбиралися?] Рубашка бєлінька, штан‑
ці. В мене чоловік ото – біла рубашка. Було, прийде з
трактора, помиється і бігом вдягає рубашку білу, шоб
чистенький, і штанці. [Де купували одяг чоловіки?] Та
в магазінах. Да, в магазінах було. Очєрідь, канєшно,
така була. Ну, купляли, купляли. В магазинах, в ма‑
газинах. С. Н.: Я знаю, що у мами був сундук гарний
дуже. Вона його забрала [при переїзді у 1940-х рр. на
Полтавщину], і в сундуку все там у неї [було]. Вона в
мене портняжка була, такшо в неї було богато і ситцю,
і всяких отрезів. [Чи були вишиті сорочки?] Та у мами
багато було. Мама вміла в мене вишивати і портніха
була хороша. Обшивала тут, як приїхали, то обшивала
усю сторону села.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50‑ті роки ХХ – 10‑ті роки
ХХІ ст.] Одяг у весільному обряді. [Яке вбрання було
на весіллі?] Хвати, хвати, хвату [дівчата одягали].
Я тоді брала хвату, люди давали. [Тобто можна було
взяти перепозичити фату, так?] Да, да, да. Ото у неї
[знайомої], вона одбула свою свадьбу, в неї була хвата,
і я ото брала. А тоді вже повертала її. [Яка була сук‑
ня?] А плаття... плаття яке було тоді?.. Тоді таке тоже
в нас... шо начепиш, то... [В якому році Ви виходили
заміж?] В піїсят девятому. В шиїсятому його в армію
ото взяли. В піїсят дев’ятому. С. Н.: Як я шла заміж, то
обнакновенне плаття – біле, голубе. Шили самі. Шила
мені мама. І шила вона багатьом дівчатам, які по сусід‑
ству. Я виходила в 1958 годі. Подруги мої 1956, 1955 –
отак виходили. Я заключающая, мені так заміж не хо‑
тілось іти. Дуже не хотіла йти, мені дома [було добре],
дома єсть дома. Ну, а заміж – єсть заміж. Надівали хва‑
ту. Ну, в неділю тільки грали свадьби, у суботу не гра‑
ли. А в суботу молода надіває цвіток, старша дружка, і
їдуть по всіх родичах. [Який цвіток?] Ну, віночок такий
одіваєш. Ввечері приходиш, всіх перекликав. Лінейка
була з ізвозчиком. Лінейку з колгоспа давали, на чоти‑
рі чоловіки сідати. Їздили, бо далеко ж каждому. Ну, по
сусідах ходили кланялись. [Чи було так, щоб на весіл‑
ля вбиралися в український одяг?] У нас – ні. Може, в
кого і було, я ж на каждай свадьбі не була. Ну я знаю,
що на Западній, там все українське. Одяг у поховаль
ному обряді. [Який одяг на смерть готували?] С. Н.: Ну,
кажда старається, щоб приготовити собі. Плаття, коф‑
ту, платочок, штани, чулочки. [Чи обов’язково все
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у с. Балашівка Березнівського р‑ну Рівненської обл.
від Іванової Тетяни Власівни, 1926 р. н.

Е

ВЗУТТЯ [30–70‑ті роки ХХ ст.] Постоли носили, у кого
на свято – чоботі, а ще й [у] калошах! О, хлопець, ще
й в калошах. Колись ми ідемо в Березне, рядюшку
зав’яжемо, волоки нав’ємо – хто би пішов зараз! Ну
правда! Послє стали трєпи.

вже ж в її нема того духу. І ніколи не сниться в той оде‑
жі. Сниться в том, шо ходиш. Бо воно правильно. Як
умирає людина, то вона у сьой одежі, у своїй. А уже ж
як її міють, убірають – що ж вона? Вже вона труп, вже
вона прах, і вже вона в тій одежі не сниться. Убирали
все своє, полотняне. Яке накладут. Простірали, шоб
там була одежа. Жінці треба фартушка, я і собі держу.
Я люблю в фатуха[х] ходить. Всє ходили. [...] Запасний
одяг кладуть, шоб там їй було... Душа пішла так... Да за‑
стілают там – чи настолником, чи полотном. І кладут
одежу сю – сорочку кладут, і сподніцу, і фартуха, та
хустка під головами є друга, і кладут покойніка, і засте‑
ляют. Колись полотняним. Під ноги ріжут полотна сво‑
го. Як нема свого, то позичают, і рушника зайвого під
бок кладут – кажут, свого виробу, не купованого, шоб
був свой вироб. Бо бачте, коли з Христа одеж скинули,
то на ньому був одяг суцільно витканий, навіть його не
дерли ніде, бо сказали, шо воно суцільне. То треба, щоб
свой вироб був. У своєму ходили, ткали. Так і тепер,
а тепер вже інше. На ноги – постоли, може, панчохи
купували. Нучки бєлєнькіє, і так в постолях, і волочки.
Шапку чоловіку клали. [І влітку?] Хай коли, шапку му‑
сиш покласти, ще й нову купували, шоб не була одягне‑
на. Колись і без шапки не пойдеш, і без хустки не по‑
йдеш. А вже як вийдеш замуж, то вобще без хустки не
пойдеш. Гроші ув’язували у платочок до боку і кидали
в яму. А тепер кажут батюшці, шо земля вже куплена,
а колись ув’язували в платочок і клали до боку. [Що ро‑
били, коли забували покласти якусь річ чи одяг?] Вже
посля, на могилку закопували. У нас тут жила жонка,
то бандери тую сім’ю вбили, вони добре жили, гарно.
То її даже без хустки [поховали], бо везли її корчами –
бо в неї син був в партізанах, се вже в сельсоветських,
а се другі партізани, бандеровци. Так мучили – за те,
шо син пошов в совєтскіє партізани! То вона приснила‑
ся – чого мені хустки не замотали? А її [ховали] украд‑
кой, бо боялися. Так заховали. Так закопали на могил‑
ках. [...] Застілают білєнькою хусточкою на вікні, там,
де лежить [покійник], да й ставлят воду стопку да хлєб
із соллю і кожен день виливают ту воду – у куті знадво‑
ру [де покуть]. [...] Ховали [доньку] у хустці – замотали
чорнень[ку] хусточку. І вона комусь приснилася, шо їй
погану хустку замотали. Але там поклали другеньку.
Хто знає. Колись коровай не пекли – нічого не пекли.
У нас одна дівчина вмерла, то у вельон вбрали да не
скинули, йой! І одній жонці сниться [син], що вмерший
був. Та питає: «Як же ви там?». А той каже: «Добре, тіко
Галина (а вона звалася Галина) ніде не йде, бо вона у ве‑
льоні, їй не мона ходить! Не скинули вельона!». А бачте,
молода ж не щодня ходить, то на день, то його треба
було скинути, як ховали, і замотать хусточку.

ІМ

Ф

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [30–70‑ті роки ХХ ст.]
Хустка. Добро жили. Хустки купляли, а в войну –
з пекалю, а дехто і з полотна. Хустку назад зав’язували,
а дівчата так повив’язуються. Спідниці такі були ряс‑
ні. Ніхто не подстригався. Як пойде вже замуж, то без
хустки на двур шоб вже не вийшла. Вже тоді такий був
закон. Такий твердий закон, вже вона пошла замуж,
вже накрита голова. Намітка. Були намітки – ткали
отако вузькі, да їх вибілювали на снігу. Ткали з льону.
І вишивали, і пруткували. І вже дівчата ідуть заміж,
вже давали свекрусі. Як вже молоду везуть до моло‑
дого, то вже не везуть у вінку, а везуть у намитці мо‑
лоду. Вони довгіє такие були. Перев’язували дружков,
а потім рушниками. Ще так витикали, прямо затягали
чорним і красним – так вішают в рукавах. Інше зати‑
кало, а інше почали вишивати. Разним витикали. Є у
мене колишня вишита сорочка.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–70‑ті роки ХХ ст.] Сподніци
з лєнтами, сподніци, на сорочку вбирали, фартухи
вишитиє, заплетениє коси, станікі такіє були – поукраїнські вбиралися. Блюзкі такі з матерії. Сподніца
всяка була. Хлопчі запаразували так, як рушнички,
такі – пояс. Крайки, таке було – віткане з усякого, вся‑
кий колір – був і чорний, і красний, і зелениє. Вишив‑
ка раньше була чорна і красне. А послє вже всяке ста‑
ло, вже гарниє сорочки. Вишивали рукави, а колись,
як умре, то такі, стоячіє, манішка, і чохли були, і по‑
лотняниє вишивали. І жінки ходили жито жать, і сіно
косить в полотняному, і вже хустку накладеш, і гарно
так ідеш гребти.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[30‑ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.] Вишитиє сорочки
і камізельки, все вишитиє, фартух запаразаний, і вкла‑
дали одного туди. Але, бачте, як мерший сниться, то ні‑
коли не сниться в тій одежі, шо його убирають. [Чому?]
А я знаю? Бачте, в тій, шо ходить. Бачте, душа умирала
в той одежі, шо вона ходить, що вийшла з її, дух вий‑
шов, у той одежі. А те накладуют, як вона вже мертва,
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Володимирецький район
с. Городець
Записала Л. Войтюк 21 вересня 2003 р.
у с. Городець Володимирецького р‑ну Рівненської обл.
від Жирун Анастасії Савівни, 1922 р. н.,
та Слюсар Марини Дмитрівни, 1936 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ ст.] Шишки нарежуть да облєплюють
тєстом. Ще й калачов нароблять. Тодє лєнти чепля‑
ють, таке вже. Вбирають паперовими квєтками –
дєвчата. Калачі на ниточці красній або на лєнточці.
Обв’язують між шишками. [...] Тарілку накривали хусточкою, а наверх – коровай. [...] Як свати поприїжа‑
ють, то мати виходит в вивернутому кожусі і частує
медом. І тепер так. Мера була на другу недєлю послє
запоїн. Мерали штани, рубашку молодому, рушники.

с. Озеро

Е

Записали С. Маховська, О. Боряк, О. Васянович та М. Бех
6 жовтня 2011 р. у с. Озеро
Володимирецького р‑ну Рівненської обл.
від Кременець Ольги Доминівни, 1938 р. н.,
Морочинець Фаніни Данилівни, 1928 р. н.,
Долінчук Анастасії Сидорівни, 1936 р. н.,
Федоров Галини Федорівни, 1934 р. н.,
Морочинець Поліни Ігнатіївни, 1935 р. н.,
Морочинець Галини Григорівни, 1937 р. н.,
Ямпольської Харитини Титівни, 1931 р. н.,
Морочинець Домни Мусіївни, 1924 р. н.,
Дуліпи Варвари Орестівни, 1925 р. н.,
Дуліпи Раїси Антонівни, 1949 р. н.,
та Сороки Зінаїди Леонтівни, 1935 р. н.

сорочки шили, хлопци з такого штани шили – полотня‑
ниє, і хлопці ходили танцювать в таких штанах на му‑
зики. [Матеріал, з якого шили одяг, самі виготовляли?]
Самі, то ще я робила сама. Але ж не всі тямили добре
зробити, є, хто добре зробить, а хто недобре. [Чим від‑
різнявся одяг дівчини й жінки?] Жінчин не такий був,
як у дівчини. Спідниця. Колись були такі, ше то не за
меї памяті, я то памятаю їх ше, то мати ходила, то були
таки довгі – чорни. Сподниці довгі такі, а мати ше моя,
була свитка така пошита чорна, то ше венчалася мати
моя в свитци той, ше були свитки. Як колись чоловіки
крайку витчут, да крайками оперезувалися, пояси були
такі червоні. [Із чого робили крайки?] З вовни. [Чи но‑
сили спідниці із сукна?] Бачила, ще й бачила, які ходять
у літниках. [Чи зараз хтось носить літники?] Нема та‑
ких. [Що таке літник?] Сподница така суконная, витка‑
на з сукна. [Якого вони були кольору?] Всякі кольори
були. Летника натчут, то накрасять усяких. Літники
були в полоску. [Чи були у вас білі спідниці?] Були,
о‑о‑о, до то біла сподниця, рожові були і сині були, із
двома тесьомками були, із шестьома тесьомками було.
[Чому їх дві або шість?] Шоб гарно було. Вбиралися
дівчата – біли сорочки, да гінчи [інші] білі блюзки, да
такі сподниці з тесьомками, до то була мода така колись
ходити за Польще, до в багатих було, в бідних не було.
Фартух. [Як носили фартухи?] Наверх на сподницю.
[Чи носили фартухи поверх сорочки?] Нє-нє.

Ф

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [30–70‑ті роки ХХ ст.] Свита. [Із чого
робили свити?] Із сукна, вовни. Овечки держали та
стригли, да прали вовну, ткали, да робили сукно, де
й свитки шили. [Який був теплий зимовий одяг?]
Пінджаки шили з матерії. [З якої?] Купованої. Кожух.
Були з вовни овечоє [кожухи]. [Якого кольору були
кожухи?] З червоним були, чорни були, білі були.
ВЗУТТЯ [Друга половина ХХ ст.] Тапочки. [Як шили
полотняні тапочки?] Отако шили. [З чого робили під‑
ошву?] Яку-небуть кусок полотна, може, дошку де яку.
[Тверде сукно?] Да. Ще вишиваємо.

ГОЛОВНІ УБОРИ  [30–70‑ті роки ХХ ст.] Хустка. Ше в
кого є хустка, «захостка», ше польска, ше з трицать
третього – з трицать пятого року [1933–1935 рр.], то
ше яднакова так, як то нова. [Хустку обов’язково ді‑
вчина зав’язувала?] Аякже, такий закон. Он теж, де
хто без хустки, мало де дивчата ще ходять. А жінки то
ше завязувалиса тако-го-о-о. Да ше закладали таки-о
закладки. Да ше завязувалиса дорослі жінки. [Як це
називалося?] «Молодица». Намітка. Як весіллє, як
іде замуж, до намітку [одягали], скривали було.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [30–ті роки ХХ ст.] Спідниця. [Який
поясний одяг носили жінки?] Сподница. [Вони були
синього кольору?] Ні, всякі були. [Що означають ці
чотири різнокольорові смужки внизу спідниці?] А це
означают українска одежа. А ше й больше є. [Чи ка‑
зали, що чим більше смужок, тим багатша дівчина?]
Нє-нє. Багатши ходили в трошки лудчой одежі, а бідні
ходили в бідніший. [Який одяг носили багатші?] Таку
всяку-всяку чорну і білу, всяка одежа була. Отаке спо‑
дниці були в основном, платя нехто не накладав. Пояс.
Крайки були, ткали. [Із чого їх ткали?] З ниток. Красили
нитки та й ткали. [Із чого робили нитки?] З льону, он
в мене клубок є таких. [Що таке намітка?] З полотна.
Таке полотно, нитками отако-во, до то «намітка» на‑
зиваєця, до на такому рушники нашивались, з такого

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–70‑ті роки ХХ ст.] [Яку
одягали сорочку?] Полотняну. [Можливо, до церкви
якусь іншу сорочку вдягали?] Якась уже була така, шо
вже купили за Польщі. [Чи відрізнявся одяг заможних
і бідних людей?] Всє [носили однаковий одяг], нема
таких, шоб гинший одяг був. У поляков був гинчий
одяг, то ше за Польще було. [Як у вас називають одяг?]
«Одежа». [Як називають старий одяг?] То таке, «ла‑
туни» кажуть да й всьо. Оньо із цих латунов плетут
кружки [круглі доріжки]. [Що вдягали дівчата, коли
йшли гуляти?] Сорочка, блюзка буде якась така, сподница широка така-го, і одеваєца на музики хустка.
Корсет, фартух. Ше с такого полотна шили хустки, як
осьо, да повивязуєм, бо не було ж у войну де купити
шо, да тиє хустки да поодбілюєм – такі біленькі вони.

ІМ

СОРОЧКА [30–ті роки ХХ ст.] Чоловіки ходили в таких
сорочках. Жінки не носили [довгих сорочок]. Сороч‑
ка та, шо на сподня, то така-го була до колєн, але то,
шо та ходиш, вишита, то була така полотняна, а на‑
верх блюзка така. [Із чого шили сорочку?] Із полот‑
на. Станок тако, а це так рукав пришитий. Так само
руками пришивали до станка. Робили чоловікам, то
давали спод подкладку. Комірі стоячі такі були. [Со‑
рочки були з довгими чи короткими рукавами?] Були
з довгими, були з короткими. Девчата одєвали з ко‑
роткими, а баби одєвали з довгими. [Де розрізали па‑
зуху?] Посередині. [Із скількох пілок полотна шили
сорочку?] Та то вже з трьох пулок, всюди складалася
сорочка з трьох пулок, а рукави – пулка була.
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в вельону. У хустці. На другий день заре’ тож наложу‑
ють фату, а колись на другий день уже в хустці. [...] [Чи
садовили молодих на кожух?] На подушки. [Коли це
відбувалося?] Як ідуть до вінчання. Благословляли на
подушках. Колись не подавали заяву, зразу розписали.
Було багато снігу. Ішли до церкви пішки, снігом, до‑
ружкою. В кірзових чоботях і в пінжачку без ковняра
суконненького шла замуж. [...] [Коли молодий забирав
молоду до себе?] В перший день забирає і вже вдома
сам скидає фату, і зав’язує хусточку. На другий день
вже в хусточці. [...] [Що раніше дарували?] Таке дару‑
вали – і копійки, і рублі. І хто і хустину. Хто і рушнич‑
ка, ще й полотно було. То хто такі намітці затикані, то
і полотно дарували, і таке-го бідненько. [...] Вже який
там сніданок! Шось несе в хустинці, вже приносить
їсти. [Чи молода обдаровувала родину молодого?] Об‑
даровувала, обов’язково. То тепера, а колись то таке.
Полотно, яку хустину бабці чи матері купит, а таким,
шо то дальше [родичам], то нє. [...] [У чому був одяг‑
нений молодий?] У костюмі. [Чи чіпляли молодому
квітку?] Ну, то ж квіточки чіпляють, як приходе вже
до вінчання. [Хто чіпляє?] Од молодеї дружки.́ То те‑
пера дівчата, а колись то хрещона. Хрещона перетой
[призбирує] фартуха́, і повний фартух квіточок [при‑
носить], і пришиває. [Вона пришивала тільки молодо‑
му?] Всім гостям. То багато. Геть усім. [До капелюха
молодого квіточку не чіпляли?] Ні. Колись і капелюха
не було, оно до грудей тако-о. [Чи зберігав свій буке‑
тик молодий?] Ну, то те держи́т. Одяг у поховальному
обряді. В труні все нове. Я собі тоже наготовила но‑
воє – у мене така комбінація нова є. Я, знаєте, люблю
комбінації, щоб добре було. Колготкі і носки, і покри‑
вало, а друге в церкву взяла. Було, що намітки клали.
Колись беруть сорочку лляну і обмотують ноги, силь‑
но обмотували. І під [голову] біла подушечка. Разом
все – сорочку, штани, майку, труси – таке застеляли,
хто має. Туфлі, панчохи, носки – все клала йому, очки.
Чи буде ходить, чи не буде – а клали... і все новень‑
ке. Я не знаю, нашо – як не покладеш, кажут, на руках
буде носити, а чи буде, чи не буде – хто знає. Як забу‑
вали, клали у ямочку, закопували в землю [на могил‑
ках]. У нас одна жінка умерла, то їй поклали корсета
(а вона дуже любила), то мені приснилась Ганна-цін‑
нучниця, і закопали їй светра славного. Гарний. А ще
така казка: умер хлопець (його дівчина тоже умерла
[раніше]). Але далеко десь його пара була. І приснила‑
ся боса, і він приніс туфлі той дівчині в труну, і пере‑
стала снитися. [...] Я попалила одяг на городі. Колись
людям отдавали. Я одежу нову поотдавала, а таку по‑
палила, що лежав він, – простінь, одіяльника, одіяло.
Кладут одяг запасний – я не знаю, для чого, а багато
кладут. Батюшка каже, що не кладіть багато – покой‑
нік у ньому не ходить, але кладут... Сорочку, блузку,
сподніцу, фартуха. [...] Віко всередині хустками об‑
бивали, і тепер хустками, а вже труну не оббивають.
А подушку хусткою [застеляют], а чоловікові рушни‑
ком застеляют. Моєму батькові – рушником, а бабам –
хустками. Під ноги нічого не кладуть. До боку кладут
рушника. Розказувала мені одна молодиця, шо вони
поставили хреста на [могилі] матері, і нічого не по‑
вісили, а вона, каже, мати, сниться, шо помила руки,
і нема чим втерти. І каже, фартуха [повісила]. У нас на
«баби» вішали фартухи, а тепер всі – рушники. Коли
жінка похоронена, такі фартушки ш’ють і вишивають
білими і цвітними такими вишивками. Або рушники
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ ст.] [Що свати приносили на сватан‑
ня?] Хліб несли. Обмінювали. Ще й жито несли, бу‑
тилку жита та й квітки в житі тому. І червону лєнту
причепляли. Лєнту прив’язували. Хлібину і такі пи‑
рожки пекли... Ну, ті пирожки в хустинці, хлібина і
ті пирожки. [Яким було вбрання молодої?] Фата, біле
плаття. Вінки колись ще плели. І сюди у кублі, каза‑
ли, в коси закрутять та й сюди віночки були. А колись
і сюди плели віночки [на груди]. Раніше були віночки.
Фата – з бінту
робили фату... Увечорі перед весіллям в
́
суботу дівчата приходять до теї молодеї, і вже віночки
плетуть вони в суботу. Співають! [Із чого плели ві‑
ночки?] З квіток, робили квітки до боку. Я сама ро‑
била, одна ішла дівчина [заміж], то я наробила квіток
до боку, з бумаги усякої, квіточки наробила. То тепер
купляють, а тоді ж не було, де купити, то робила я з
бумаги. [Плели віночки тільки дівчата чи й заміж‑
ні жінки?] Дівчата. Мо’, і жінки якісь були. Ну, жінки
подказували, дівчата то ще такі-о, то жінки подказу‑
вали, як шо робить. Вплітали тоже колись і барвінок,
і такі булі аркуші з паперю, то купляли і робилі квіт‑
ки. Подружки і дружка
приходять до молодої ввечо‑
́
рі і плетут вінок. Отако сюда-о, на кубель, такий ві‑
нок, і тако і сюда-о, на голову. Купляли з папері такі
стружки, були всякі кольори. [Чи чіпляли на віночок
стрічки?] Лєнти, стульки [стільки] лєнтів вже до того
віночка, геть всі плечі. А іщо, тепера ж фата, а колись
тюль такий тоненький чи марля. Отеє вже ззаду тойво. А костюм – то була штапельна блузочка біленька
і штапельна сподниця. Штапель був. Ото таке-го. Чи
було, нічого
черевички які, чи туфельки. Таке просте
́
не було такого інтересного. [...] [Чи був звичай розплі‑
тати (заплітати) косу молодій?] Закручували коси, не
плели, а тако у кубель. І налажували віночка малень‑
кого. [...] [Як дружки
були одягнені?] А шо-небудь.
́
[Чи були тоді вишиті сорочки?] Ні, тоді не було. Що
мали, в те і вбиралися. [...] [Дарували тільки гроші
чи ще щось?] Ні, дарували і сорочки, і хустки – таке
все. [...] [Чи був звичай покривати молоду?] Ну, колись
накривали молоду полотном – «скривальщина» була.
Обматували молоду кругом шиї полотном. І вже све‑
круха зав’язувала хустку. [Коли це було?] У понеділок.
Фату знімала тоже ж свекруха і зав’язувала їй хустку.
Платка такого на голову. Ну, якого вже хоче – біло‑
го чи червоного. А молода і свекрусі давала подарки:
хустку чи там плаття... А молодий тещі черевики чи
сапожки зимою обував. І танцював з єю. [Чи був зви‑
чай перетанцьовувати з фатою?] А чо’ ні?! І на перший
день, і на другий день. [Молода танцювала з дружка‑
ми?] Так. Це ж як з молодої знімут вельона, вона хо‑
дить і дівчатам, кажної дівчині, хто танцює з єю, фату
на голову [вдіває], потанцює, поцілуються і другой
дає фату. То так кружком дівчата стоять, і вона обійде
кружком. Танець грає. Яка вже послідня, то викидают:
яка дівчина зловит, то тая пойде́ замуж. Кидає молода.
Якая дівчина зловить, то тая пойде того року заміж.
[Чи зберігали після весілля «вельон»?] Як у кого. То
заре’ у кожного вже є. А колись не було, то якась [дів
чина] іде замуж, то берут. Одна в другой бере. [Чи був
звичай мити ноги тещі?] Заре’ миють, колись не було
такого. Колись воно тухлі чи шо дарували, а тепер
миють. [Спочатку ділили коровай, а потім покривали
молоду чи навпаки?] Перш покривали, а потім ділили.
Вже вона покрита за короваєм сидить. Ну, вона вже не
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такі чіпляєм щороку на хрести. Обов’язково. Ми кра‑
сим, прибираєм. Цвіти купляєм. Жінкам фартушки
або хустки, а мужчинам – рушники. Вони там оста‑
ються до слідуючого року. Пройшов рік. Скоро знов
Пасха, і ми за неділю чи за дві вже начинаєм тривожи‑
тися, начинаєм прибирати. Знімаєм це все. Там спеці‑
альне місце відведене. Ми його спалюєм.

Гощанський район
с. Симонів
Записала О. Боряк 12 жовтня 2011 р.
у с. Симонів Гощанського р‑ну Рівненської обл.
від Ярощук Ярини Опанасівни, 1926 р. н.

с. Княгинин
Записали С. Маховська та О. Боряк 8 жовтня 2011 р.
у с. Княгинин Дубенського р‑ну Рівненської обл.
від Савкової Галини Никанорівни, 1945 р. н.,
родом із с. Білоберіжжя Дубенського р‑ну,
та Лінник Уляни Ониськівни, 1917 р. н.

Е

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[ХХ ст.] Стелят у труну все, шоб там переодівався: і сорочку, як старі були люди – кожному все, і фартушок
повинен буть. І під ноги клали рушничка – нічого та‑
кого не кажуть, для чого. Ще кладуть у труну хустки
і багато кладут, це така мода – кожен хрещеник несе,
нанесуть в труну... До боку кладуть. У нас казали «тер‑
нові хустки» – чорні, вишневі. Терен – це такий ма‑
теріал, у Гощі за Польщі купляли. То така була мода,
однокольорові з квітками. Як ідеш до церкви, то всі в
таких хустках! Всі в хромових чоботах і таких хуст‑
ках. А бабі таку, обикновєнну хусточку кладеш, ну,
у кого яка є. [...] Віко підбивають коло голови білою
хустиною. А тепер мало хто оббиває. На віко накри‑
вают рушничком, бухонець хліба кладут, і рушничка,
і хліба батюшці отдают. [...] Хлопцям в’яжут хустки,
а дівчатам – лєнти, червоних не беруть. Як дєвка не
замужем, кладут вельона, і так в ньому і ховають. [...]
Одяг палять на другий день, як вже сховают, то той
одяг, в якому вмирав і шо радили, то все палят, і цю
воду, шо мили (де-небудь в хліві стояла), закопували.
Кажут, шо треба палить, шоб дим пошов. Тепер і не
палять, тепер кажут, хай буде... А хто палить.

з своїм родичем. А тоді, як уже її розібрали, то того
віночка вона тримала тако в образі. [Віночок для мо‑
лодої купляли чи самі робили?] Обізатєльно купляли.
Куплений віночок і таких дві білих лєнті, бо як ходила
по селі запрошувати, то разноцвєтні були лєнти, бага‑
то. А тоді під вельон тільки таких дві білих, великих,
довгих. А йому [молодому] на груди вішали квітку, і в
їх обох єднакі були квітки. Пришивали квітки хлоп‑
цям – «сватам» усім, а дівчатам – лєнти. [...] [Яке при‑
дане давали за молодою?] У придане давали хто хуст‑
ку, хто кофту, а батьки дарували кусок землі, корову,
куня [коня]. [Чи молода давала подарунки родині мо‑
лодого?] Обізатєльно. Як він приїхав до неї, то вона
давала його родині подарунки і своїй родині. Жінкам
хустки отако перев’язувала [через плече], а дівчатам –
лєнти, а хлопцям – букети до грудей [чіпляла]. [...]
[Молодим] підстеляли кожух або вовняний килим.
[Чи крали туфлю молодої?] Брали. Одного украдуть і
шукають. Співають і шуткують.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Середина ХХ ст.] Одяг у ве
сільному обряді. Тоді не обв’язувалі нічого. А зара’
вже кожну коровайницю обв’язують, хустини дають.
Тіки ще зара’ мати ложить кожній, чи перепасує, чи
ложить на оплічок хустину. Зара’ більше хустини ку‑
пляють уже так. То дає кожній коровайниці, яка ви‑
робляла, хустину. [...] Молода і молодий один одного
їздили просити. І в лєнтах, у вінку, так як має бути.
І молодий вбраний. [...] [Чи плели раніше молодій ві‑
нок?] Молода мала свого вінка, вона купляла наперед.
Троє дітей в сім’ї чи там двоє, вже одна оженена, і мо‑
лода остання. То сходяться ці, шо не коровайниці, ну,
і коровайниці, і кухарки, плетуть вінка великого бать‑
кам. Батьки молоду оддають, вже дочку замуж, і вже
останню дитину, вже після того немає. І зара’ теж так,
якшо вдома весілля. А як вже в ресторанах, то тако ж
нема. А тоді беруть плетуть вінка, чіпляють на бать‑
ків двох, тако докупи сходяться. Одного вінка на двох
батькам. І так само і в молодого: якшо вже молодий
іде, жениться, і більше немає [дітей], або він один,
шо вже нема кого женити. То вони плетуть вінки, оці
кухарки, там людей ще просять, шоб хутенько. На‑
рвуть яких квіток усяких, зелені там, і кладуть вінка
на обох разом. І того вінка свати чи дружки («свати»
у молодого, а «маршалки»
у молодої називаються).
́
Хлопці – маршалки, а дівчата – дружки в молодої. А у
молодого – сват і свашки́. То один вибірається, той,
шо не боїться, і бере того вінка з батьків знімає, і несе
на хату, і на комин
чіпляє. Аж на комин. Таке зара’ вже
́
вдома не роблять. [Що молода робила з вінком після
весілля?] Не знаю. Вона розбиралася, всю одежу свою
зв’язувала. У мене, наприклад, як я сюди ішла, то люди
купили, дівчата, шо ішли замуж, і сукинку, і віночка,
фату (тоді «вельон» казали). То у мене забрали, одку‑
пили, то я не знаю. А є, що зберігалися. От невістчине
чи дочки моєї зберігається, у шафі лежить. Зв’язане
було. Не було купців, то так і осталось. [...] В суботу
на «коровай» вона [молода] вдягнена в себе в такому,

Дубенський район
с. Білоберіжжя

Записала С. Маховська 8 жовтня 2011 р.
у с. Білоберіжжя Дубенського р‑ну Рівненської обл.
від Кіслашко Ольги Якимівни, 1916 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Середина ХХ ст.] Одяг у весіль
ному обряді. А молода ходила у вінку і в лєнтах по селі
з своїми подругами. [...] Молода всєгда була одягну‑
та в білому платті. Це було літом. А як уже зимою,
то ще на те плаття вона надівала пальто якесь. Взут‑
тя було, він [молодий] привозив їй чоботи хромові,
гарні. Перепивав її через стіл. Дружка брала. З сва‑
том вдвох перепивають чоботи її і з горілкою. І вона
в тому обуві їде в церкву. Це перед вінчанням було.
До неї підходить молодий і сват, і дарують їй ті чобо‑
ти. Дружка
бере. [...] Знімали віночок, вельон, лєнти
́
і надівали на неї [молоду], мати його, накидала на неї
хустку. [Чи був звичай танцювати з «вельоном»?]
Було. Обізатєльно танцювала. [Молода клала дівчатам
«вельон» на голову?] Ні, вона вбрана була і танцювала,
хто її припросив: з молодим, з якимсь сватом чи там
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лєнтою і вже взувають чи свашку, чи матир, чи ку‑
харку. Шо вони кого задумають. Роблять коло і повзу‑
вають, повдягають, і танцюють ті, кого вже вони там
вибрали – чи дружку, чи свашку. Більше так, шо свати
убирали дружок. Дружок взували, такі галоші приве‑
зуть старі, і вже вона танцює на одні[й] нозі. І згубить
часом тує взуттє. Одяг у поховальному обряді. Я сама
купила покривало – вже зо два роки лежить. Під голо‑
ву – подушину, і хустка застеляна. І хустка зав’язана.
І панчохи положит – у мене все є! На запас все кла‑
дуть. Як я забулась положити. Вот умер у мене чоло‑
вік, і я йому білизни забулась положити. Замоталась.
А умерло своє [родич], то я взяла та положила – там
йому передаси. Таким способом. А так не клали, ні. На
хрест рушника в’язали. А мале [помирає] – чорна чи
синя лєнта.

Дубровицький район
с. Бережниця
Записала Л. Войтюк 20 вересня 2003 р.
у с. Бережниця Дубровицького р‑ну Рівненської обл.
від Романюк Тетяни Аврамівни, 1947 р. н.,
та Козячук Теклі Данилівни, 1925 р. н.

Е

в новому, якомусь гарному, але не в білому. А в неді‑
лю – в білому. В понеділок вже в одежі, в якій вона схо‑
че, яка їй нравиться. І вже в понеділок, на «борщ» так
само вже не в білому. [...] Молода молодому причіплю‑
вала [квіточку] тоді і зара’ так. А молодий чіпляє мо‑
лодій квіточку. І тоді так само було. А дружка, «стар‑
ша дружка» називалася, в молодої, вона закуплювала
чи заказувала їх, де роблять, там пійсят [квіток] чи
скільки приблизно. Зара’ то більші весілля, а колись
то великих не було. П’ятдесят-шістдесят людей – біль‑
ше нема, бо в хаті було весілля. Робили піднавєс, то
там вона ходила чіпляла. То так само і зара’. [...] Тоді
як корону читали, то молодий стояв збоку, то були
там за коси якісь слова, то розплітав він косу, нало‑
жував віночка, чи як ми кажемо «вельона». [У який
день це відбувалося?] Як молодий приїхав до молодої,
збираліся до шлюбу чи до розпісі. [...] Три хлопці по‑
винні бути від молодого і над молодою тримати він‑
ці. А від молодої дівчата теж тримають над молодим,
три дівчини. Тільки троє хлопців, троє дівчат. Свічки,
троє платочків, вінець тримають. [...] [Чи був звичай
покривати молоду?] А то в кінці, вже як молода при‑
йшла до молодого в невістки. То вже свекруха бере
хустину, зав’язує молоду. Так було колись і зара’ так.
Вже якусь вона приготовлює хустину, зав’язує молоду
хустиною. [...] Як виходить з церкви, то свекруха таку
хустку велику, ми кажем «манашка» (це такі великі
двометрові чи трьохметрові), обв’язує зара’ молоду
вже на сходах, тіки вони виходять, і колись так було.
А колись було вдома, не в церкві, бо зара’ то коло церк‑
ві. А колись то вдома: вже кінчилося весілля, пере‑
зов, роздали коровай, люди розходяться, то вона вже
обв’язала ту невістку хусткою якою – чи великою, чи
малою. А тоді ще молодого не обв’язували, зара’ вже
обв’язують. Знімали віночка, фату, а хустину давали –
вже вона жінка. Означало, шо вона вже жінка. [Чи
молода перетанцьовувала вінок з дружками?] Танцю‑
вала молода з дружками своїми. І оце потанцює з тею,
з тею, вони одна за другою ставали, шоб одна за дру‑
гою заміж ішли. То означало, шоб одна за другою тяг‑
нули замуж. [Чи кидала молода свій вінок дружкам?]
Хто схопить. Да, було таке. [Куди сідала молода, коли її
покривали?] Сідала на стілець. Мати підійде, зав’яже
хустину, і тоді вона повинна була затанцювати – не‑
вістка з свекрухою, зять з тещею. [...] [Чи сідали мо‑
лоді на посад?] То як сідали за стіл (перед тим, як вже
мають веселяни садити), стелили кожуха вовняного.
І застелять, і вже на кожусі вони повинні були сидіти.
А потім, чи подушку мати ложила, на подушці сідали.
Як хто міг. [Чи клали гроші під кожух?] Не було. [Коли
перевозили придане?] Як молодий забирає молоду, то
подушки мати зв’язує в хустку, всю постіль зв’язує і
дає там вже в машину чи куди... То несуть, і тоді при‑
возять молоду. Молодий привозить. І ті кури, качки
беруть пообв’язують лєнтамі, і випускають по дворі,
видно, шо вони вже молодої. В понеділок вже після
весілля дружки збираються, свашки і хлопці, і ді‑
вчата і перебираються в молоду, даже якого чолові‑
ка, хлопця переберуть у молоду. Насадять біле якесь,
там тюль чи шо, вельона їй зроблять і віночка – все
зроблять. Розмалюють її, шо батько вдома не познає,
і їдуть – снідати везуть молодій. [Чи був звичай мити
ноги тещі?] Цього я не бачила. Ну, шуткують, знаєте,
приїде молодий, а свати старші привезуть такі тухлі,
обв’язують такі шкарбани старі, порвані. Обв’яжуть
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] Всі шишки однакового розміру, зверху
лєнтой червоною перев’язувалися, щоб не розлітали‑
ся по кругу. [Під час розподілу короваю] ніж нічим
не обматувався, обмотували хусткою тарілку, на яку
клався хліб цей. Хустоку знизу зав’язували і били об
землю ту тарілку, на яку клали коровай, і люди давали
гроши чи шо там – перепій. Молодим намітки давали,
хто гроші, полотно, хустку. Як вельми вже родич, то
немєткою – хто шо мав. Дівчат молода зустрічала в
хусточці, так як вона вже жінка, вельона зняли. Його
знімає свекруха вечором у неї, зав’язує їй хустку. При‑
ходять до хати, виходять батько і мати – кожуха на‑
кладає навиворот да вже мед розведе з водою, і давали
молодим, тим людям, які прийшли з церкви.

с. Великі Озера
Записали С. Маховська та О. Боряк 7 жовтня 2011 р.
у с. Великі Озера Дубровицького р‑ну Рівненської обл.
від Костюкевич Зінаїди Іванівни, 1923 р. н.,
Міркевич Ніни Миколаївни, 1963 р. н.,
родом із с. Великий Черемель Дубровицького р‑ну,
та Куришко Ніни Григорівни, 1939 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] Вийшла замуж весною, фата біла.
[Чи плели раніше вінок молодій?] Є таке. Тоді як
вони женяться, як свадьбу роблять, весіллє є і танці,
і музика. Віночка вона [молода] свого несе, як вінча‑
лася... Як при мені, то ми вже в фаті булі. А тії наші
бабі, вони булі в вінках, лєнтах, сорочках, шнуровки́
в їх булі, сорочка. У сукнях вони, у вельоні не вінча‑
лися. В їх було таке українське,
як тепер виступають.
́
От тепер як на сцені є, отак вони колісь вінчалися. [Із
чого колись робили віночок?] Бумажок хіба не хвата‑
ло, крутілі на карандаш. Люді якісь булі розумні, таке
робилі. Всьо гарніше було, як тепер. [Чи перев’язують
сватів рушниками?] В нас тепер таке як роблять?!
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Перев’язують матер’ю [тканиною] красною, тепер вже
лєнтами перев’язують. Купляєм тії лєнти. Лєнтами
перев’язуєм, а рушники такі даємо, вони [свати] нам
назад оддають, бо вони дорогії. А тую лєнту почепі‑
лі. [...] Я всім подарки давала. Давала всім по хустці,
по рушнику, переперезувала. І тако, матерія така здо‑
рова, тепер нема її, зав’яжу, перев’яжу, то не я, а мати
моя. Я сиділа. Я не мала права [стати]. Зав’язувають
хустку, замативають, а мужиков перев’язувають і рубашку на плечі кладуть. [...] Заходять вже перезвяни.
Да вже ті заходять, гуляють, да вже тії: «Дочко, вже
ти не моя тепер! У тебе вже хустка на голові». [...] [Чи
крадуть у молодої взуття?] Ну, то в нас крали, ні в од‑
неї не вкрали в моїх дочок. Од молодого хто залізе
вкрадки до молодої, вкраде, і не знатимеш де. Або мо‑
лода може заховать і без тухля не йде. І раніше було,
і тепер. А зара’ ще помудрєй... У нас як Міша женився,
як ми заєхалі молоду забірать до церкви, все викупілі,
а молода підняла голову: «А шо, тухля нема!» Молода
скинула, дружки́ молодої заховалі, а тепер до молодо‑
го: «Шукай його, шукай!». Вже як мі пошлі, обернулі
все. Вже під ножкамі, в шкафах усе. Час, два, вже треба
до церкви іті вінчаться, батюшка, а молода боса, нема
тухля. Шо ж робіть?! Так одно жоночка приходить:
«Ідіте, там тухоль у хліві (як кажуть по-озерські́)». За‑
ходимо, стоїть там тухоль в хліві. Принесли, наклалі
їй. А ми не викупили, ми його найшли, бо якби вони
нам принесли, то треба було б гроші давати. А одна
жоночка нам підказала, де он. І ми пошлі, забралі, на
молоду наложилі тухля, і всьо, і до церкви поїхалі в
Дубровицю, вінчалися. [...] Перша іде свекруха, зні‑
має вельона, скидає, замотаї їй хустку, молодеї. Сіла
на подушку на скамєйці. Круг стоїть такий. Свекруха
зняла вельона, заматала білу хустку (тепер замату‑
ють, як і колісь тоже заматували). І вже вона не бере
собі вельона, не накладає. Да вже бере старшу дружку
свою, шо в єї була, накладає старшій дружці, і старша
дружка по очереді [всім дівчатам]. Так потанцювали
«Вальса», другої наклала, потанцювали «Вальса», да й
другої наклала. То сколькі там є, чи десять, чи п’ять,
чи шість, чи двадцать, але від старшої дружки вельон
іде по всіх дівчатках. Чи малєнькі, чи які. Молодой
принесуть вже вельона, і молода вже його кидає через
себе, і дівчата ловлять. Котора зловить, тая перша за‑
муж пойде. У нас свекруха до молодої прийшла, все
зняла, замотала і всьо, і тея пошла по кругу, вельона
кинули. Хто вхопив, той замуж пойде, а не дай Боже,
упав на землю – буде беда молодої й молодому. У мо‑
єму роду таке було, сидить тепер на калясці [родич],
недобре. [...] Там на Полтавщині є кури б’ють. І там
бабу вдівають у труси мужскіє. Накладає вона труси
мужскіє, і тую сорочку мужскую накладає. А на му‑
жика накладають ліфікі і бабіни труси. І вона ходить
така тьотка, то вже сватов одівають. [...] [Як у часи Ва‑
шої молодості одягалася наречена?] У вельоні. Я знаю,
баба Зіновка була в вінку з лєнтамі. Там у єї сорочка,
шнуровка, сукня така у гармошку складена, вона в неї
і тепер ще є. [А молодий у чому був?] Стьопка був в
штанах портних і в сорочці, Славка був у костюмі.
Нє, сорочка була. [А на ноги що взували?] Постоли.
І зимою в постолях
ходилі. Які чоботи булі, де там чо‑
́
боти? Але вона наплете постолов! [...] [Молодій тіль‑
ки хустку зав’язують чи й на плечі щось кладуть?] Ну,
хусткою заматають. Свекруха знімає вельона і заматує
хусткою. [...] Молода молодому тоже дає подарки. Ру‑

башку по-любому і рушника. І молодому дає. Одяг у
поховальному обряді. Одежу – от я носю, да поски‑
дают, і палят на тому мєсцє. Палят на другий день до
сход сонця. На дно труни кидают пшеницю, кидают
соль, стружку тую, що роблят труну. Застілают про‑
стиню, кладут плаття, кладут светри, хто шо носив,
хто шо має. Шоб було перебраться у шо. І ручника
стелют, і скатерть стелют під низ. Намітку стелют
під плечі, шоб зогніла. Під ноги нічого не стелют. На‑
мітками білими підбивали труну і віко. Хусточку під‑
колят [під віко], шоб пісок не сипався зразу. Так він
посипався. А поверх кладут намітку, колись своєї ро‑
боти, а тепер купляне. На віко застеляют наміткою і
буханку хліба кладуть, солі. Як хлопець чи дівчина, то
біле плаття накладають і квітки нашивають тії, шо
до вєнца, і колісь, при моїй пам’яті, робили вєнкі і на
голову одівали дєвці – шо вона дівка, там пойде заміж.
Хто вже там пойде?.. А є такі забобони колишні... Хоч
чоловік, хоч жінка, в’яжуть на хрест ручніка. Чолові‑
кові – підвічку [стрічка]. Фартушка раньше жінкам
в’язали – на Проводи. А тепера віночки да цвіточки.

с. Залужжя
Записали С. Маховська, О. Боряк та М. Бех
7 жовтня 2011 р. у с. Залужжя
Дубровицького р‑ну Рівненської обл.
від Олексієвець Уляни Кузьмівни, 1935 р. н.,
Куришко Явдокії Трохимівни, 1934 р. н.,
та Олексієвець Уляни Михеївни, 1928 р. н.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [Середина ХХ – початок ХХІ ст.]
Виготовлення тканини. [Із чого ткали?] Коноплі,
льон. Коноплі були такиє хорошиє. Колісь тих коно‑
пель намолочувалі ношками да смажилі, да мнялі тиє
коноплі, да бульбу з їми мнялі, да вельмі було смачно.
[Коли Ви востаннє ткали полотно?] Разом завше із су‑
сєдкой чи дорожки, чи так полотно, ото прушлої зіми
ми все времня. [Ткали переважно доріжки?] І так по‑
лотно робили, ше пооставалісь колішні пражи, да де
шесь такі мотки є – да вкупить, да поснує дей. [Льон
зараз не вирощують?] Нема вже, колхозу нема. А так
ше в людей є льон, ше людє колісь напасувалі, то ше й
заре’ є льон в некоторих людей. Ну вон вже не інтер‑
есний, тей льон, вже тепер фатає [одягу]. [Вже молодь
не хоче цим займатися?] Вже і я не хочу – і нечого, але
то шо нема кому йой помогті, то приде – ну, поможі те
трохи, то таке оньо рушнички ткалі ото недавно.
СОРОЧКА [Середина ХХ ст.] Ше я пам’ятаю, такі ба‑
бочки булі, так ходілі, а й ще булі, як от у жніва жито
жалі, то булі сорочкі такі довгі, як ето вот так (нище
колін). Наложить таку сорочку, потом тут фартух
довгий, як сорочка, і так вона вже вольно собі жито
жне. Фортушок, такий-го припинає, і так жалі жито
колісь. [Із скількох пілок шили сорочку?] Три пулоч‑
ки, як тканих. [Чи підшивали вставку знизу рукава?]
А, во є така лясточка, ромбик такий. [Який був комір
сорочки?] Отакий і був – такий стоячий. [З якими ру‑
кавами шили сорочки?] Я, наприклад, то вже с корот‑
кими робіла, а ше тиє бабусі всякиє отакиє [по кисть
руки]. [Старші жінки шили з довгими рукавами?] До‑
вгиє. [Як називали довгу сорочку?] Прамо «сорочка»
да й все. [Як раніше називалася сорочка, у якій лягали
спати?] А то однаково, шо ходілі, шо спалі, то в од‑
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ной самой той. [Чи були короткі жіночі сорочки по
пояс?] Вже потом булі короччі. [Чи шили так сорочку:
верхня частина – з купованої тканини, а нижня – з до‑
мотканої?] Нє-нє, якшо робили, то саму перкальову,
а якшо, то полотняну. [Де брали орнаменти, які ви‑
шивали на сорочках?] Одне од другого знімали тиє
взори. [Чи призбирували чоловічу сорочку на плечах
так, як жіночу?] А чоловіча сорочка була, булі не збі‑
раліся, а отут отак збоку розрез, а тут [на грудях] на‑
шивалі таку манєжку вишиту, отак‑о і так на бок за‑
щипалася. [Чи робили квадратні вставки на плечах?]
Да, ето шоб больше було сюди трошки [на плечі]. Вже
потом сталі шить мужикам начого сорту, нашивалі
таку [вставку на спині], бо вельми тут рвалос, то на‑
кладели. [Із скількох пілок полотна шили чоловічу со‑
рочку?] З трох. То тоже сорочку на випуст носів отако
до етих пор [трохи нижче пояса], так як є, наложит.
[Зав’язували і сорочку випускали наверх?] А сорочка
так і є, а по сорочкі зав’язувалі.

ВЗУТТЯ Постоли. [Середина ХХ ст.] На ноги плєлі
постоли, білєньки онучки такі заматалі, бо стерня
вельми кололаса – я помню, шо не було кому плєсті
постолов во времня войни, боса, то стерня так ноги
зколє, шо не розказать. Зімою вже холодно, то тоже
самі тиє постоли носіли, мало колі хто такий був за‑
можній да мав сапожки чи колішні такі чоботи. [Чи не
холодно було взимку в постолах?] А онучі обматувалі,
такі булі. [Чим обмотували?] Волокі такі плєлі з льо‑
ну. Таке прадіво було, конопля, да с того плєлі волокі,
тако плєте-плєте да потом сплітає. У постолях булі
гушки, і тоє тим [волокою] гушки проніжує, і вже бере
те, тою самою волокою обмативає онучки тиє вже на
нозі. Калоші. А мужики то, так як тепер називають
скат машини, то вони якось вирезалі, да дротіками
щіпалі, да робилі такі гумі обувать. І булі такі волоки,
так як би ремень надвоє розрізаний, да тоже тим рам‑
нєм онучки приматувалі, поки там уже з тих гум. І вже
телятко є, то маті попросить когось, шоб хтось зарізав,
да шоб було мнясо, ми з’їмо, а шо маті возьме – вире‑
же таку шкуречку да попроризує дірочки, да волокою
стягне. Да вже тая шкуречка, волока тая, отако кругом
ноги, да вже тею волокою онучки приматуваєм, да тиє
шкурочки носилі. [Це замість постолів?] Да, то замісь
постола, шо не було кому плєсті в нас, всі дятькі на
войні булі, всі кругом, і батько. А хто ж буде [робити].
А я ж сама вміла ще, то-то маті спасенє таке робіла,
шоб діті ходили в такому, а хотілося б дівчині, озеро
радом – поковзаца, вибежиж, а больше то боси ходілі.
Вибежиш, пробежиш туди на теє озеро, не ковзаєца,
а причепаєца до льоду нога, не ковзаюца ноги босиє.

ІМ

Ф

Е

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Середина ХХ ст.] Спідниця. Спідніця
була така довга, отут була така ліштва, а тут [унизу]
пошили такі лєнточки. Так красіво получалось. [Чи
одягали фартух, коли йшли до церкви?] Ага. [Чи були
спідниці з вовни?] За Польщі були куплєні, а як стала
война, то вже теє позносилоса, а шо партізани пазаби‑
ралі. То робилі з льону, ткалі, шилі сорочки і шилі – я
й помню, портненька сподничка була в мене, тут тако
ше й дві закладочки тако зробілі такі-во [спідниці із
закладками], да вже вродє то так, вже така краса –
закладочки в сподніци є. Сподніци шили вовняниє.
[Вони також були із закладками?] Нє, вже вона така
стояча. [Чи були смугасті або в клітки?] Нє, такого
нє. Було часом, ткалі тако в клєточку, ну друбненька
клєточка, такі малєнкі клєточки, то-то ткалі і таке. [Чи
шили вовняні фартухи?] Нє-нє. Штани. Такі інтерес‑
ни, так мужику і штани булі на коліно тут [на коліні]
широкі такі, а тут до чобут вузкі. [Купували чи шили
штани?] Шилі. Ото тако широкі, як ось називалі його
«кльош» такій. То-то мужікі так ходілі. І помню, як от
жито жалі, і мужикі такі старенькі булі... Портеньки
штани такі лєгкенькиє такіє. Такі лянні. Жито жалі,
а мужикі в’язалі снопи і носілі снопи, в копі склада‑
лі. [Який був пояс?] А пояс такий, тоже плєтяний чи
тканий, називаліся «крайка», таку крайку зав’язували.

оранжевим такий. Булі чорні. [Кожухи носили тільки
чоловіки?] І жінки – такі коротенькі і тут [на талії]
звужений такий був, і тут [низ] так повишиватий булі,
було [вишито] якось на рукавах трохи, то-то хто вже
заможний, а такий, як ми осталіся (батько з войни не
пришов, а нас двойко було у матери, то ми лєдь ви‑
жівалі так), а не ше нам одяг який. [Чоловічий кожух
був довший?] Довший, трошки звужиліся. [Як назива‑
ли жіночі кожухи?] «Повшубки» казали.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Середина ХХ ст.] [Який був теплий
одяг?] А, шо ш вдевалі вже за мої пам’яті, ото ше при
Польщі воно було, тей, шо жінки зробилі, своїми рука‑
ми напралі, виткалі, шили з вовни костюми такі. Кап
тан. Каптани такі шили. Каптани булі такої моди,
отако поти і тут якось і рукава. [Вони вовняні були?]
Вовняни, чорна вовна, чорні овечки. А булі біли овеч‑
ки, то рукавиці в’язалі мужики собі, в ліс їзділи. [Чи
робили рукавиці зі шкіри?] Із шкури – нє. Свита. [Чи
чули Ви про такий одяг, як свита?] Булі, але вже не за
моє пам’ятє, але я пам’ятаю, тиє свитки були, тако де
розкішно булі вони [знизу широкі], а тута так пояс.
Кожух. Півшубок. [Чи робили кожухи?] Робілі вов‑
няниє. Булі деди, шо кидалі тиє шкурки, замочувалі
чимсь – я не знаю, в чому вони мочили, шось, каже,
в дубу, шось таке. Да скулькось вони моклі, да ви‑
тягалі, да такі м’ягкенькі-м’ягкенькі булі вироблєни
овчинки тиє. Бо так кожа висохне, то не можна їє зло‑
мить, така, а то вже така м’якенька, як полотенце. [Їх
фарбували чи вони білі були?] Красилі. Большенство

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  Хустка. [Середина ХХ ст.]
Хустки так колішні тако носілі, як це розказать...
[Зав’язували, щоб «ріжки» були?] Да. [Які колись були
зачіски?] О, причоски, от нема той фотографии, я[к]
би те да побачили, тому шо сто літ назад фотографія:
сєдят ше маті моя і там і хресна моя, і отакі-во при‑
чески булі, отако-го коси, тако закладалі, отут [по‑
середині] проворочка, а тут тако-во коси були, отако
на два боки коси. То жіночки так носили. [Які зачіски
носили дівчата?] Так само і девчата. Заплєтали [косу].
[Одну чи дві заплітали?] Дівчатка – дві коси. А жінка
вже, як замуж виходіт, то вже самі тиє коси отако-во
складає отеда, вже такий обруч і тоди хустку, і вже в її
получаєца, више такий [робиться вищою зачіска] так
уже – то уже молодіца. Ну, і старенькі [бабусі] тоже
ж так само. [Чи носили дівчата хустки?] Носіли. [Як
вони їх зав’язували?] Як хто. Хто так, як хто схоче, хто
тако-го під бороду, а хто отако заматав [назад]. На‑
зад отко, булі такі больші хустки з птасіками, то так
зав’язувалі [обкручуючи навколо шиї]. [Які головні
убори носили чоловіки?] Ой, неякого не було тоди.
Ніякої літом не носіли [шапки]. А зімою носілі, шілі
ті, віроблялі кожі овечки, то шилі кожухи і шапки такі
доверху вовною шилі.
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ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Середина ХХ ст.] Намис
то. [Які прикраси одягали жінки?] Намісто на шиє
носили. [Самі робили чи купували?] Воно таке, як то‑
пера на ігрушках тих, шо на йолку, – отаке булі всяке
сорта, всяки цвети, всяки вироби. То таке носіли – на‑
зивалі «лєсніче намісто». [І дівчата, і жінки носили?]
Да. [Чи відрізнялося намисто жінок і дівчат?] Одна‑
ково почті шо.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [ХХ ст.] Одяг у поховальному об
ряді. [Чи зберігаєте Ви одяг на похорон?] Ага. [Чи збе‑
рігають на смерть той одяг, у якому виходили заміж?]
Нє-нє. А де воно вже там таке. Наміткі – такі рушни‑
ки, вото три держу таких [наміток]. Як дід умирав, то
труну опускалі, і умру, то хай опускают. [Що потім
роблять із цими намітками?] Забирають додому їх, ви‑
тягають з-під труни. [Чи не було такого, що їх закопу‑
вали разам з померлим?] Такого – нє. А ото, як колісь
таки був труд його робить, да то ше закопать його тре‑
ба було. Ето вже все на, як-то баби кажуть в нас, «додо‑
му» [на смерть]. [Так це одяг на смерть?] Ото вже все
склала тут його. Наряжають [покійника]. А-о, бачте
хусток – ето вже шоб подарки дават тоди, як похорон
буде, дешо труну [оббивати], дешо на покойніка, дешо,
шоб вже було. [Чи кладуть запасний одяг у труну?]
Ага, кладут. Або колготи одни, десь ше други є. [Одні
одягають, а другі кладуть у труну?] Ага, інши кладут в
запас, шоб вродє там передеваца, вродє кудись будем
іті, вродє от менє треба чоловіку взять сорочку, штани.
[Жінкам кладуть речі для померлих чоловіків?] Ага,
вкладают. Маті моя там є, хай шось тоже якусь сподніцу положат мені де, шоб передала. Кладут в труну.
[Яке взуття одягали померлому?] Обув – я соби тапочки одклала. [Що одягають на покійного?] Сорочка,
сподница. В мене є такий костюмчик. [Чи одягали по‑
мерлому свиту або іший верхній одяг?] Нєа. Чоловікам
тоже само: сорочку, штани, чи вже як тепера, майка,
труси, а зверха рубашка. Шапку кладуть мужикам.
А жінку в хустку так обтягує, так зв’язує, ше й в запас
кладут. [Що кладуть у труну, коли померла маленька
дитина?] Отеке-во все, пельоночку малєньке, розпашоночку чи там шо... В нас одна прийшла просить [до дру‑
гої], шо в неї батько вмер. А в теї малє дитя було. І вона
прийшла сюда: «Дай мнє, в чом батько конав». І вона
дала сорочку. Умерло теє дитя... І тоже вєдьма – Єва, то
в теї дітей не було, і те дитя умерло, як вона попросила,
в чом батько конав. То тую одежу касували [знищува‑
ли]. А я свого чоловіка [одяг] постірала. Я і на постєлі
спала, я його не боюся. Я все перестірувала. Палят тую
чи закопуют [одяг], яка боль була – чахотка, отако-во,
туберкульоз. Це чахотка – по роду, а туберкульоз... То
було, бо роду багато. Хто паліт, что шо хоче. Її скасу‑
вать треба. Шоб її ніхто не брав – ні чужі, ніхто. Отаке
було. Тиждень не можна [чіпать], та одежа, та постєль
шоб тиждень лежала, нехай побуде, а потом уже її зне‑
суть, шоб не було. А як, напріклад, в нас, і мой хоязїн –
він полежав, ну, тиждень. Спалили де-небудь. [...] От
умерлі маті, то дают одежу. Як батько помер раньше, то
я вже і штани беру [собі в домовину] – на дно, споднє.
От штани у мене є і сорочка білая – таке-о. То береш
туди йому. Коль сказали, на перший понеділок хто піде
замуж, і дає свою сподню, на перемінку. От я настро‑
їла йому все. Інший кладе костюм, а я – нє. Сподніцу
тому ложат, єслі у кого дитя вмре, то чи платтячко,
чи сподніцу, чи хустку, шо-небудь – должна вона дать

гостінца. Прідут до тебе люди. А як у мене діти не вми‑
ралі, то мені воно не треба. Я оно хазяїну взяла сподню
одежу: штани, сорочку – ето даже обізатєльно! І в ноги
полотна кусочок покласти. Мол, там на шлюбі сто‑
яті, косник. От я йому не клала, а собі поклала, [хоч]
я вінчана. Ось таке у нас роблять. І вінчаним полотно
кладуть обізатєльно. [...] [Спідничку кладуть], бачте,
це подарок тій дитині. [...] Подушку застеляют чоло‑
віку ручником, а жінці – хусткою. Одяг у весільному
обряді. Колісь пралі вручну самі собі сорочку, кохту
робілі, ткалі, юбку. Таке було врем’я послє войни, і в
войну таке було тяжеле. [...] [Чи збиралися ще батьки
після сватання?] А послє того вже йшли од молодого
до молодої сорочки мірять. Ето вже йдуть на другу
неділю. Кажуть: «А шо, вже пошлі сорочки мірять?» –
«Пошлі». Заходять вже душ чотири туди, вже там тоже
строяться, міряють сорочки – яку сорочку і штани мо‑
лодому шить. Така була колішня традиція, забобони
такі колішні. Да вже і свадьбу робилі. [Чи запрошу‑
вали за стіл після «примірювання»?] Сідалі, випівалі.
Да йдуть селом, співають подружки, один одного про‑
водять. [А хто йшов «сорочки мірять»?] Ну, то іде вже
старша тая вуча, котора за вучу, котра вже рушника
стелила. Не дівка, а молодіца. Ідуть три-дві молодіци,
і ідуть дві дружки. Вже молодому поміряють – така і
така сорочка треба. [...] Кажна коровайниця убіреть‑
ся. Як колісь убіраліся? Сорочкі такі вишиті, хромові
такі чоботки на курочку, колішні такі, хвартушина
така припнута, сорочка така красива, ґорсєт,
салісова
́
хусточка – да така коровайниця, шо аж грай село. [...]
Як вже прийде молодий да сяде, то вже йдуть по її, да
дають уже йюй хустку у руки, да вже і веде дружок мо‑
лоду. [...] Да вже як ідуть, да музика грає, да співают усі.
Красіво було. Всі в лєнтах, да всі коні в лєнти повбира‑
ют. Да колісь булі звонки такі, колокольчікі на конях.
Да вже як ідуть до молодої чи по молоду, чи як вже мо‑
лоду везуть, то коні вбраті у лєнти. [...] [В який день
молода запрошувала на весілля?] Та в той самий день,
як вона жениться. Уранці вона наражається, у всьому
вбраному, опинається хусткою красівою, накладає вінка і з дружкою ходить з хати в хату. [...] Як привезуть
її вже до молодого увечері, сажають її за стул [стіл],
молоду і молодого. І вже маті пригощує,
колісь «сиром
́
білим, да шоби зоділося плаття, да шоб було біле»...
Потом приступає молодого маті, знімає того вінка уже
і подв’язуває їй хустку. [Чи був звичай перетанцьову‑
вати вінок з дівчатами?] Це тепер вже перетанцьовуют,
а колісь – ні. [...] [Молода йшла до батьків у хустці?]
В хустці, ще колісь зав’язувалі. Од робілі обруч такий.
Отак просто скручувалі коси, в кого коси, а в кого, то
ні, то окраєчку таку заматувалі, і вона вже була молоді‑
ца. [...] [Чи зять мив ноги тещі?] Мів. Раніше тещу обу‑
вав. Постоли ж булі колісь. Ето воно колісь вінчаліся,
де в кого що є, один в одного позичав на том концє,
в кого булі які чоботи. [...] [Чи був звичай плести моло‑
дій вінок?] Готовій був. Я тобі розкажу, які булі вінки.
Булі вінки такі на дроту, і булі такі в два ряди отакі бу‑
кетікі, як ото цвіти, а всередині таке було, такі бубліки.
І тії вінки отак високо булі од голови. Булі так у два
ряди такі бублікі – красиві булі вінки! А іззаду булі лєнти, геть так, як є лєнтай п’ятнадцять, так аж всі плеті
стелять. А вдягнена [молода] була в сорочці. Не було
якось. Ето вже послє войни вродє було в білому. А так
і в сорочці булі, бо не було колісь таких костюмів. Так
не то, шоб там була білєнька чи шо, яка сподніца крас‑
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на, яка є. І оде вже в тих лєнтах була. Оде в ґорсеті,
оде
́
запиналася красною хусткою. Оде розчіплена, красна
хустка. Ото таке колісь було. А молодий – вже ж костюми мусілі подбірать, десь якусь мернатку. Позичалі
один в одного. А дружки
– в кого шо було. Котора була
́
багатша, то була лучше, а бідніша, то позичала одне в
одній. [...] [Чи мати підставляла коліна молодим, коли
вони їхали з хати молодої?] Батько коліно підставляв.
І давалі пірожки молодій, в хусточку зав’язувалі.
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Мартинович Тетяни Адамівни, 1935 р. н.,
Оверчук Ярини Денисівни, 1927 р. н.,
родом із с. Підлісне Дубровицького р‑ну,
Ляшко Ганни Сильвестрівни, 1927 р. н.,
та Антонюк Ганни Лавримівни, 1939 р. н.

Ранше такого не було. Миє ноги шампанським, оді‑
ває: як зимою, то сапожки, а літом тухлі надіває тьощі.
[Чи молода зберігала вінок після весілля?] Зберігає. То
таке, шо в нас як нема, то до другої ішли да брали. В по‑
душку не зашивали. [Чи молода танцювала з дівчатами
і фатою?] Танцювала. То вже на другий день, як свекру‑
ха здийме з єї вінка, то вона з дівчатками танцювала.
Того вінка візьме, з якою дівчинкою танцює, наложит
на єї, з теї дівчини здийме, другу вбере дівчину, на тую
наложит. Танцює, та шоб скоріш замуж ішли. [...] Як
булі «запоїни», називалися, то тоді вже таке, батьки
жениха перепивають шо-небудь – чи хусточку, ручни‑
ка де якого, чи кусок полотна. [Чи свекруха покриває
молоду хусткою?] Да. Хустку заматує свекруха невістці,
а невістка – свекрусі. То на кожну дівчинку того вінця,
як розбирати її мають вже. [...] [Як свекруха зустрічала
молодих?] Дрова наскладає. Виходе, на тарілці – мед,
ложка, кожуха виверне навиворот і зустрічає. Одяг у
поховальному обряді. Тряпки палять. Всьо палять.
Всю одежу палять, на якому умерло. Палять третього
дня. На третій день як поховали. Клічут, щоб обмить,
і коли палілі. Тепер палять і самі. На дворі. Просто по‑
палили. Тепер подарки дають: кидают жінкам хустки,
чоловікам – ручники. Я їх держу, не заматую навіть у
цекву. Як умру, то тих жінок будуть пов’язувать, що
кришку понесуть. [...] У нас умерла одна сусідка, да
стала приходити до хати. Таке робилося, що чоловік
сам остався, а вона прийде, коло його лягає, в окно
стукає, по хаті ходить, отаке робиться, що хто його
знає. Брязкає всяким. Пошол до сина ночоваті. Як він
чує вночі: стукає у вокно. Тоже. То рядом. Став він та
питає [невістку]: «Ти чула, як стукало у вікно?». Вона
каже: «Ні». А вон чув. Це лихе діло. Ходила, їздила десь
та невістка, щось їй сказали, що зробити, та й не стала
ходить. Маком обсипала хату. Тим видюком обсипала.
І одежу, і на могилу. А той видюк взяв і зійшов. Да при‑
їхала міліція, да оштрафували [Сміються.] Заплатила
вона штраф. Етого літа така історія була. А є таке зі‑
лля – «откасник» [схожий на реп’ях]. Треба святого
откасника. Та занесла одежу на могилки, закопала, да
маком обсипала – та нема. Одмовили люди. Страшно,
що робиться. [...] Як умирає вже веліке [дитя], таке ро‑
ків шість чи десять, то так одівають, як нєвесту. А як
таке малє – років три, то так – нє. [Дівчинці] веночка і
бєлє платтячко наложать да всьо. А як хлопчик – костюмчик наложать, бєлу рубашечку. Квєтку [до грудей]
чепляють. До то вже веліке, хріщене. Вун женіх щита‑
ється, а вона – нєвєста.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Середина ХХ ст.] Одяг у весіль
ному обряді. І так не одіті були, як тепер, у портних
тих. Сорочки, тії сподниці́ – все було портне. І тапкі портні шили. [...] Вобще, як молода іде склікати на
свадьбу, ми от сидимо, молода должна
поклониться до
́
людей. А тепер таких нема, тепер такий би скот. Аби
скот іде, без хустки, без нічого. Жениться, замуж іде,
і без хустки скликати іде. Так не положено навіть. [...]
[Чи був звичай шити вінок молодій?] У нас такого не
було, то тепер воно ввішло, а колісь такого не було. [...]
[Що молода одягала на весілля?] Так само в платті, вінок, фата. Но не такий вінок, як тепер, а з бумаги зро‑
блений. [...] [Вінки раніше купляли чи самі робили?]
Самі зроблят дівчата. [Коли вони робили цей вінок?]
Увечері. Уже весілля має бути, то добувают бумагу да
роблять, мірт, вазон був такий. Да з тим вазоном, да
квіточки посадять. [...] [Що взувала молода?] Тухлі.
Якісь то вже куплят. [А що взував молодий?] Як уже
знают, шо то буде весілля, то вже стараються, шоб якісь
тухлі чи черевики булі. Чи, може, і кальоші які. [...] [Чи
плели молодій вінок?] Було. Вбиралася молода в вінок.
Ще навіть озьмуть з марлі фату почіплять ту. Купля‑
лі [вінок]. [У чому були дружки
на весіллі?] Дружки́ в
́
тому одягнені, шо є в єї, в якомусь платті. [Чи одягали
вишиті сорочки?] Булі, але я шось не пам’ятаю тих со‑
рочок, шоб на весіллі хто був у їм... То як кому прихо‑
диться: чи в сорочкє вишитій, чи в блюзкє. Ще платтєй
тоді не було. [Молодий] у костюмі. [...] [Чи садовили
молодих на кожух?] На подушку то я знаю, шо сіда‑
ли. А кожухів – у нас такого я не знаю. [...] [Чим по‑
кривали молоду?] Колісь покривали намітками, тоді
хусток не було. Ткалі, затикалі намітку червоним, два
конці, да завівали окола шиї. Тим рушником обкрутять
шию. [Як цей звичай називався?] «Скривали». [...] Ко‑
лісь череп’яні були миски, з гліни роблені. А й в тії, які
були, тоді таких не було, як зара’. Да брали кожному, да
хустки ув’язували, да й несли снідання. [...] [Молодий]
тухлі принесе, взує на ноги тещі. А з єї здере да закине
на дерево високо, шоб не достала єдного тухля. А потім
хтось достає... Зять уже миє ноги шампанським тьощі.

Здолбунівський район
с. Будераж
Записали О. Боряк та С. Маховська
9 жовтня 2011 р. у с. Будераж
Здолбунівського р‑ну Рівненської обл.
від Гарманюк Хавронії Григорівни, 1919 р. н.,
Дмитроці Марії Іванівни, 1947 р. н.,
Бондарчук Хейони Макарівни, 1922 р. н.,
Маховея Володимира Івановича, 1954 р. н.,
та Бабич Раїси Іванівни, 1949 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[ХХ ст.] Під голову подушки не дають. По-моєму, сін‑
це. Настеляют, такою чистенькою хусточкою і ложат,
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як є одежа. Багато не ложат, шоб не була людина вища,
кладут на дно, вимощуют, як глибока – вистеляют
тими лахами. Вистеляют жакетиком, платтям, як
гарне. Як бачут, шо його нікому не даси. Шо людина
його носить. Шоб в раю ходити. Бо колись похорони‑
ли одну людину і забули взуття [покласти] – то думає‑
те, не снилося? Снилося тій жінці, і казала, шо положи
мені – ти мені нічого не положила. Це рідко буває...
[У домовину] кладуть [лахи], шоб було вище. Більше
застеляли білий перкаль і по верху. Червоного [кольо‑
ру] не клали. Червоного не можна того, шо кажуть, шо
буде вмирати рід. Червоного не можна держать. От на‑
віть ноги в’яжуть, то червоним не можна в’язать. Ми
хоронили батька, прийшов сват і каже: «Шо ти дивиш‑
ся, давай кусок червоного якого». – «Шо ви говорите?!
Не можна червоним, треба білим зв’язать!». Поганий
сусід! Нашо ж таке?! Розв’яжут, і своє забирає. Як
кінь б’ється, то зав’яже. Або у якусь одежу, шоб хто
не знав – мужикам, которе п’є або б’є, то зав’язують,
шоб він не протягав ні рук, ні ніг. А крали ці... А не
можна, шоб його забрав хтось. Не можна, його в яму...
І колись так було. [Як руки зав’язували?] Таке саме.
Хустиною і хустинку ту ложат у труну. Руки в’язали
хустками, рушниками – за молодими в’язали. [Якщо у
молодому віці помирали], плаття, вельон, віночок на‑
ложили. Може, багаті обручки і робили, хто бідні – не
мав. [...] Воно [дитя] й нехрищене було, а несли тоже
в церкву, все – і лєнти давали дівчаткам, і їй на голо‑
вку, поховали. Одяг у весільному обряді. [Середина
ХХ ст.] То я вже на весілля просила в вінку, в лєнтах.
[Що робили з рушником?] Тепер кажуть, шо то за‑
бирають. Ну раньше, то давали для батюшки. І ті, шо
руки в’язали, то хустинкою. [...] [Чи сідали молоді на
посад?] То в суботу на короваї. Як удома коровай, то
стелять там кожуха. [...] Як приїхав молодий до моло‑
дої, то вже її вбирають, бо вже їдуть вінчатися в неді‑
лю. Дають таку ззаді лєнту, корона і вельона. А вже як
вилізає з-за стола, то вже її там розбирають. Скидають
вельона да вже зав’язують хустку. Мати молодого вже
розбирає її і вже їй хустку зав’язує. [...] Як ішла замуж,
то вже їхала туди, в ту Гаївку, то їхала сестра зо мною.
І вже мене розбирала, скинула вельона, і там вже ве‑
черяли. [...] [Чи могла дівчина «нечесною» виходити
заміж?] Були, що дитину мала та ще й вбиралася в ве‑
льон. А єдна жінка розказувала, що її онука пошла за‑
муж. Шо до неї хлопець ходив, певно, з рік, ну да і вона
з ним жила. Вінчалася, то взяла хустинку на голову,
сукинка то була біла. «А чого?» – то кажуть. «А я вже
не годна вельона брати, бо я з ним жила». Вона була
вєрующа, то так ходила. А хустинку на голову і всьо.
Квітка така. Була в нас тьотя Ганя, яка робила. То кві‑
тів, не всіх людей, а моїх подружек. І колись, зара’ не
хоче то весільне плаття десь, а нам було одне другому
передавати ці вельони. [...] Ріжуть коровай на хустин‑
ку і дають коровай кожному... Ріжуть коровай і потім
обсилають хресних батьків. Хто шо ми даєм, знаєте,
рубашка чи костюма, як хресним батькам. [...] Мене,
наприклад, хрещеник просив на весілля, приносить
калача, сорочку там, квітки, з хлібом, обично в нас
так. [...] [Як був одягнений молодий на весіллі?] Хто
як хоч. Колись був чорний костюм. У мене був голу‑
бенький. Голубий костюм, біла рубашка, галстук го‑
лубий. Біля пам’ятника [Невідомому] солдату в мене є
фотографія. Ми в клубі розписувалися, бо тоді якось
треба було. Це було [19]78 рік. [Чи чіпляли квіточки

молодому?] Найгарніші молодій і молодому. Муж‑
чинам усім квіточки і платочечки. А жінкам давали
квіточки тільки, а дівчатам – лєнти. [...] [Коли дівчата
намагалися сісти на подушку?] Як вже їх [молодих]
до шлюбу везуть. То плаття оділи, потім той вельон.
[Чи зв’язували руки молодим?] Зв’язували. [Цей руш‑
ничок і хусточку лишали в себе?] Хранимо. [Як зустрі‑
чала свекруха молодих?] Дуже гарно стрічала. Хустку
таку гарну, що ще на пам’ять є. В таку білу обв’язала.
Потім повинна свекруха підійти, сказати: «Донечко,
я тебе приймаю в свою родину». Вона бере хустку, ще
одну таку довгу красиву, і повинна зняти віночка сама,
і зав’язати хустину. Дуже гарно. А потім танцюють з
віночком дружки. Молода з усіма, ну, вельон, як у нас
називають, фата, то танцюють. А віночка того потім
треба, щоб він не був. Не можна. Перетанцювали ді‑
вчата всі в ньому, і яка в тебе найкраща подружка в
світі, оддай їй. В хаті не зберігай. Кажуть, що не мож‑
на... [Віночок молодій купували чи самі робили?] Да,
купують, але у нас тут жінка квіті робила [...] Тухлі
приніс красиві. У нас так заведено, що молодий все
купляє: і кольца, і туфлі, і все. [Чи давали за молодою
придане?] Те давали, шо хоч: і пододіяльнікі, і прости‑
ні, і всякі ці рубашечки.
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Записала С. Маховська 9 жовтня 2011 р.
у с. Уїздці Здолбунівського р‑ну Рівненської обл.
від Карпишиної Надії Денисівни, 1923 р. н.,
та Охрімчук Катерини Василівни, 1946 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Середина ХХ ст.] Одяг у ве
сільному обряді. [Як раніше запрошували на весіл‑
ля?] Приходить молода і кланяється з паркою – така
в хустинці парка. Кладе на стіл і: «Просили тато, я і
мама, прошу вас на весілля». Парка – вона мусить, як
вінчається, як обряд, з собою [мати]. Вже як пойде за‑
муж, то тую парку вона мусить, чи то і за столом вони.
Вона з цього короваю. [У чому молода запрошувала на
весілля?] В лєнтах ходила молода. Віночок і в лєнтах.
[Із чого робили вінок молодій?] Робили самі квіточки
такі, як тепер. Був папір, а були такі, що гарно робили.
То до сіх пор, до вуха, а тута лєнти. [Різнокольорові?]
Да. [Чи багато стрічок одягала молода?] Як в кого була
змога. [У якому одязі була молода?] В українському.
[Хто ходив з молодою?] Ходили дві дружки. [У чому
були дружки?] У простому. Вона [молода] проси‑
ла в лєнтах, а вже на весіллі вона в підвінчику була і
в фаті. Колись довга була фата. [А молодий у чому
був?] То звичайно, в костюмі. [Що молоді взували?]
Що-небудь, що було. Які ботинки не взували, такі
як тепер. Які були, такі взували. [Узимку] були чоботи. [...] Дружка перев’язують хустиною, щоб то зна‑
ли. [Чи сідали молоді на посад?] Ну, то колись, воно
то і тепер щось там сідають на кожух, підстеляють. [...]
Поседять трохи, побудуть, вже тоді вона виходить,
дружки вельона знімають її, надворі музика там грає,
і то вже дівчата, на кого там кидають. На кого кинуть,
та й той раньше замуж піде. [...] А то десь наїхали до
нас гуцули, то вони сосну вбирали, як їхали до церкви.
Драбиняками [залазили] і цю сосну вбирали, усякими
лєнтами. А молоду вбирали не тут, як у нас – в віно‑
чок, а тут така таблиця, і звідси нашито багато лєнти
і всякі ці брошки́, як тепер. То так було, а тепер іначе
воно все. Кожній дружці лєнти давала молода. [...] Як
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Записали С. Маховська та О. Боряк 10 жовтня 2011 р.
у с. Звіздівка Костопільського р‑ну Рівненської обл.
від Годун Анастасії Романівни, 1936 р. н.,
та Василишин Людмили Василівни, 1929 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Середина ХХ ст.] Одяг у весіль
ному обряді. Хусточкою возьмуть на локті та проб’ють
дирку і туди копійки посередині. Та й ті копійки за‑
пхнуть в короваї. [Як були одягнені коровайниці?]
Святково. Колись сподниці такі були, нагрудники, тоже
лєнтамі так попрошивані. [...] То маршалки, два чи як
у кого, такі повбірані,
всі в намітках. І ще такі пояси
́
були ткани, такі купляни, такий вішньовий, червоний,
полосатий – так гарно повбірані. [У чому молода була
на весіллі?] Теперішнє можна всьо наказати, а колись –
нє. То таке було за мойой пам’яти, що як хто. Віночка,
ми ходили в школу, то це ж послє войни, то вельона,
тих фатей, не було. У кого там осталася старовинна
фата?! Віночки, з чого ми робили віночки? Ото ще я і
там одна дівчина, то мі ще не в девках були, в школь‑
никах, але мі такі квитки любили. А паперу ж не було,
то з цукерков, як теперешнії теї, то такі віночки роби‑
ли самі, да ще й приходили просити нас, щоб робили.
А лєнти, тоді тоже не було, але в кого не погоріло [під
час війни], то передавало єдне одному. [Що взували
молоді?] Тухлі. Навіть і вінчалися зимою, то у тухлях.
[Які прикраси були в молодої?] Пацьорки.́ [...] Оцю ши‑
шечку вирізують молодим у платочок, її сніданнє.
[...]
́
[Чи був раніше звичай покривати молоду?] То тоді
ще як одтанцують, одгуляють, да і знімає мати вельо‑
на, пов’язує. Ще їде в вельоні вона до молодого, а вже
молодого мати знімає вельона. [Чи давала молода по‑
дарунки родині молодого?] Дають. Це тоді, як коро‑
вай ділять. [Що дарувала молода?] По возможності.
На плаття давала. [Чи могла дівчина виходити заміж
вагітною?] Бувало. Ще як вагітна, то ще вельон вді‑
вала, а як вже дитина, то ні. [Чи був звичай «розтан‑
цьовувати фату»?] Як мати молодого знімає вельона
да хустку зав’язує, да тую фату дає дівчатам, музики
грають, да і розтанцьовують. Колом стають. Молода
має [потанцювати] з кожною незаміжньою дівчиною,
яка є на весіллі. Вдіває їй фату, і вони вдвох танцюють.
І маленьких [дівчаток] геть на ручки бере, дуже гарно.
То майже два часа танцює. Вже як перетанцює, фату
кидає – яка перша заміж піде. Одяг у поховальному об
ряді. По людських, як ховають мерця, то перев’язують
на руки хусточки, а у нас – ні. У нас такого немає і
не було. [...] [Одягають] сорочку, така біла сподніца,
колись-то таке біле під спод наклали, а знов наверх
вже яка є, на смерть наготовіла, то вже те накладуть,
ну, і в труну повкладають, і фартух колись, а тепера, то
ні, колись обов’язково фартуха припнуть. І то виши‑
того треба. Казали, фартухи, то чогось вишиті [треба],
а сорочки, то казали, не треба вишиті, бо буде вельми
довго розплутувать там. То сорочок не вельми накла‑
дували, сорочку вишиту. А колись вельми вишивали
сорочки і фартухи – все вишивали. Кажут, зеленого не
клади, бо буде молодий род умірать. Вишньові хустки
жонкам закручували. Шоб рушник був у ногах, ну, все
ж клали: труси, штани – перебраться, на дно, запас‑
ний наче. Ще друге – і рушника, і все. Кладут все [жін‑
кам]: і блюзки, і сподніци, і рушника. Як у кого нема, то
кладут, сколько можна. Як мрець, то так – тут сорочка,
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вже посідають, вже молода візьме [хустку], а вже тоді
свекруха зав’язує хусткою. Свекруха молоду зав’язує
хусткою. [Куди садовили молоду, коли з неї знімали
вінок?] Садовили на крісло. [Чи зберігала молода свій
віночок після весілля?] Більше тако були під вінчик,
де вони, у вікону [ікону], мабуть. Вони не так його
зберігали, щоб десь. Колись ікони розкладалися, да
і тако. [Чи дарувала молода подарунки родині моло‑
дого?] Та, було. Обсилали там. Колись не було так [як
зараз], було трудно. Давала, наприклад, мамі, татові.
А нас було багато. То там якусь [тканину] на плаття чи
хустину. [Чи зять мив ноги тещі?] Колись було. Зять
тещі привозив сапожки. [...] [Чи молода одягала ві‑
нок, якщо вже мала дитину?] Вона вельона не брала.
Якусь квітку. Іван Параску брав, а в них вже була ді‑
вчинка, то вона – гола голова, якась там квіточка. [...]
Чи хлопчик, чи дівчина, то коло себе садять, то ж хре‑
щениця. Там лєнточку давали їм. [Які прикраси були
в молодої?] Я вже знаю, як за Польщі. Тепер немає та‑
ких коралів, такі були дуже за Польщі гарні. Тепер я не
бачила таких. Може, де там є воно чи в Москві, чи в
Києві, чи в Рівному, не знаю я. Українське національ‑
не вбрання – тепер його немає, бо лінуються вишити.
Коралі, спідниці такі були, фартухи, а тепер немає. За‑
буваються за своє.

ІМ

Записала Л. Карп’юк у вересні 2011 р.
у м. Костополі Рівненської обл.
від Грипіч Марії Макарівни, 1929 р. н.,
та Мельник Галини Григорівни, 1933 р. н.,
родом з м. Києва

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [ХХ ст.] Одяг у весільному об
ряді. Як весілля починається, садили [молодих на
кожух]. Стелять кожуха, і молоді сидять весь час на
кожусі. Співали: «Ой будь, зятю, багатий, як кожух
цей кудлатий!» [Хто знімав вінок з молодої?] Вельона
мати і свекруха знімає. Колись казали, якесь чіпляти,
цепочку якусь купить, як вельона знімать. Вона [мо‑
лода] повинна свекрусі. Як молодий знімає вельона,
тоді зав’язує їй хустку і ше чіпляє цепочку. Колись
не чіпляли, бо не було. Одяг у поховальному обряді.
Клали [речі в труну], але були ше такі речі, шо людина
вишивала собі вишиванку, і ця вишиванка була і на
все життя, і була й на похорон. І Юля одягала матері
вишиту сорочку. Вона, правда, була не нова, вдівана,
але вишита була гладдю, а не хрестиком. Квіти були на
рукавах і все. А кажуть, шо саме хрестик має такі сим‑
волічні значення... Мати її тут померла, а повезли хо‑
вати на Тернопільщину. То я ще Юлі помагала її одяга‑
ти. Мати казала, шоб одіти у вишиту сорочку. Ну я в
Юлі вишитої сорочки ніколи не бачила, і не знала, шо
в неї є, бо вона сама не вишивала. На Київщині ховали
жінок в білих хустинах. Я не знала, шо має бути біла,
але дала мамі хусточку, і там по краях такі квіточки,
а хусточка була така кремова. А туфлі тоже. Костюм
я їй пошила, і вона мала просто костюм, так як ото
ми тепер ходимо: спідничка і блузочка. Блузочка була
така шовкова біла з чорним, а тут такий темно-сірий
костюм, а хусточка світла.
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тут светр, а сюди вже штани. Як забули [щось поклас‑
ти в труну], то як голосят за другим, то кажут: «Я тобі
не вложила, прости», – то вона вже голосить.

с. Космачів
Записала Л. Карп’юк у вересні 2011 р.
у с. Космачів Костопільського р‑ну Рівненської обл.
від Янчук Галини Германівни, 1934 р. н.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [ХХ ст.] Одяг у поховальному
обряді. Клали [одяг], удягали [покійника]. Так сте‑
регтиса треба, шоб на людини було одягнене все біле,
шоб пудходило до плащика, того, шо хрестили її. Жен‑
щина – біла сорочка, біла блюзка, білий светер, біла
хустка або розова хустка. Я свою матеру хавала, я ма‑
теру бачила, вони мені показалиса, коло сватих стоя‑
ли, і мати в білом стояла. То полагаєтса, шоб людина
у білом [була]. Я собі [приготувала одяг], у мене ше
светра нема купляного, я не хочу, шоб в синьом [хова‑
ли]. Як людина вмре, тра’ їй запасну сподницю класти,
блюзку. У мене була блюзка наготовлена, треба, шоб
чорного нічого не було. Тепер єдні туфлі надеваюцца,
але шоб були тапки про запас.

і бере його тако, робить такого із цих ниток, такого
ланцюха здорового. Потім цей, шо робить на верстаті...
от, бач, до батька несе його, шоб прийняв, шоб зробив
їй полотно. Ото вже знаю, шо десь уже в піст, бо зи‑
мою прадуть найбільше. В піст нанесуть того, батько
навішає по стіні тих основів. І працював бідняка: тако
з досвіта зірвецця і вже грак-грак, ґрак-ґрак, полотно
робе. Верстать у хаті... а нас заставляв цівки, шоб же
ш... Наріже такіх цівок... Як воно на цьому, на цій цівці,
то бере його в човник батько, в човник – і човником
тако кидає: то сюди, то назад, то сюди... І грак, і грак –
тако збивав. Уже зробе полотно, таке полотно... Колись
ходили люди, все врем’я білизна була с свого полотна.
А як уже воно зроблене, жінки білили його літом. Як
близько вода на беріг, росстеляють його по цюм, де
вода тепленька, тако росстеляють його, так як нині со‑
нечко. Воно париця й робиця їдна сторона біла, а друга
така руденька, о. І таке полотно. Потім шиють з него
шо там треба: сорочки, потштаніки. Й ходили в йому.
Казали, шо це було здорове. Здорове, значить, для лю‑
дей. [І до яких років носили одяг із свого полотна?] Як
то можна сказать, до яких років? [Після війни вже не
носили?] Нє, певно, шо нє вже. [Батько Вам доручав
робити полотно?] Мені не доручав, бо я... йому помога‑
ла, цівки шукала. Та де там! Я ше, я ше була мала, певне,
на верстаті робити. Нє. А так те я знаю все, шо він ро‑
бив, ая! А то ж була їдна хатинка, одна кімнатка такая.
Земля збита, ні підлоги, нічого. От... Спати... Сім’я була,
нас було більше, спати не було де – то соломи нане‑
суть, на полу поросстелюють, та й спимо. Отаке. Отаке
було. А тепер вже жити людям добре, нема чого казати.
Може, де є такі, шо й бідують, но не всі ж. [А до шко‑
ли Ви ходили?] Нє. [Писати вмієте?] Росписатися вмію.
[А що, дівчат не віддавали до школи?] Не давали, бо це
був... Ай, Господи... Наc було п’ятеро, були їдні чоботи
на нас всіх. Як треба комусь на двір вийти, те прийшло
да скинуло, те взулося да й пішло. А до школи знаїте,
як... А ше й... ще було, клоччє було таке с того прадіва,
заставляли мама прасти... Мене вже вчили прасти, бо я
прала, мішки робили вже. Те на полотно, а те на мішкі...
Я почала ходити, була скікось врем’я, але ж... Донині
помню: ішла... йшли з школи... зібралися ми у школу –
отам коло церкви, де він [сусід] живе... Таке-во... Ішли
з школи – і Козир закамандував: «Ідьом биз річку!»
А чого биз річку? Зіма. Пішли без річку – там нема пе‑
реходу. Воно таке, зима, десь там була якась клаччина...
Я посковзнулась і впала в річку! Ну вже шо? Вже Лізин
цей витягнув мене, цей Яша, с цеї річки. Додому йду.
А мороз! Все на мені желізо. І ото вони мене більше в
школу не пустили. Ото таке, таке було.

РАДИВИЛІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Срібне
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Записав Ю. Бідношия 13 липня 2012 р.
у с. Срібне Радивилівського р‑ну Рівненської обл.
від Дзьобак Ганни Панасівни, 1918 р. н.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Колись люди не так працювали.
Колись в батька був... був такий верстак, дерев’яний
зроблений такий верстак... і на нему робив полотно.
Коноплі колись сіяли, о. Коноплі сіяли, вибирали два
рази, бо була матірка й плоскінь, о. Їдно вибрали впе‑
ред – плоскінь, а матірка вже була пізніше, бо це насін‑
ня було в нему. Возили в річку, мочили ті коноплі. Скіко
мали роботи... Мочили ті коноплі, вже помочили там з
тиждень чи скіки – підеш пробуєш, як там: чи вона вже
готова, чи ні... Витягали, визуть додому, росставляють,
сушать. Була така терлиця: два стовпчики й такий ме‑
чик... І цю коноплю потрощать, збивали цю-во, а потім
під той мечик. Жінки це робили: під цей мечик і клямклям, клям-клям – виходило прадіво таке готове, о. А
потім його... Ше така щітка, спускали биз щітку, чесали
його так. А як його вже, воно вже готове, то його брали,
ну скручували собі, складали... Кружілка така, палка,
дзюрка, ну й днисько таке. Вставе його тако-во, кру‑
жілку на середину – і праде. Веретено є... Веретена, не
знаю... нема, певно, у нас вже. Преде її, преде нитку таку
тоненьку, скубає, на веретено намотує, намотує... Ой,
Господи Боже... А вже напреде пару ж тих починків...
казали починки... Ше в’юрком... В’юрок є такий: зробе
з дерев... дерев’яне таке, ну отакий-во здовжки, дюрки
врізані в юрку... В’юрок садить там – мужчини ж ро‑
били – як мотає на теє, на клубок. А як уже намотала,
попрала його все... Була така... я не можу сказати, така
була висока, двоє зложених – снували... Снивниця.
Принесе до хати цю снивницю жінка і снує, снує. Там
вгорі є таке, шо перекладаїця... і внизу є, тако стоїть
туди... І-і скіко вже, то тре щитати ті нитки, скіко тамка
накла... наклала скіко треба – треба знати. Тоді скидає

Рівненський район
с. Мочулки
Записали С. Маховська та О. Боряк 10 жовтня 2011 р.
у с. Мочулки Рівненського р‑ну Рівненської обл.
від Орендарчук Ольги Євстахіївни, 1919 р. н.,
родом із смт Цумань Ківерцівського р-ну Волинської обл.
(у с. Мочулки проживає з 1945 р.),
Орендарчук Ніни Йосипівни, 1949 р. н.,
та Гомоль Ольги Павлівни, 1929 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] [Чи чіпляли молодим квіточки?] Чі‑
пляли. Букети то вони здавна. Як весілля, то всі букета
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з маленькими. [Які подарунки раніше давала молода?]
Рубашки,́ матерії колись. [Молода на другий день уже
була в хустці?] В хустці ходить, да. [Хто молодій готу‑
вав цю хустку?] Свекруха. А вона свекрусі дає тоже.
[Які раніше були хустки?] Тоді давніше були великі,
а зара’ такі. Старалися гарнішу купити. [...] Тещу взу‑
вали, зять вже, в туфлі. Тоді кумедії які, і галоші, да на‑
тягнуть одного такого. А потім вже взують гарні туфлі,
які зять купив. Одяг у поховальному обряді. Клали ше
одежу запасну покойніку, там він одівать буде, і тепер
кладуть, і застеляли ту стружку одежою, і клали по‑
койніка. І білизна, і труси – все, все запасне, шо було.
Одежу поздовж труни, за порядком клали. На ноги
взували туфлі. Колись замотували онучками, а обувь
ставили коло них. Колись опускали на намітках, і там
кидали. Наміткою не оббивали, бо, бачте, воне вузьке,
перкалем. І стружки застеляли перкалем. Рушник під
ноги – і чоловікові, і жінці, всім, і шапка кладеться,
хустка запасна кладеться, як жінка. То колись, і те‑
пер, шоб мав менять собі, [а рушника,] шоб утирався.
Дівчину як молоду вбирали, а хлопця – як молодого.
Вже як старші, то обично – одежа та й все. Хто шо мав,
теє і давав. Ну, напрімер, я хочу дать вишите – я мушу
його зробить. А колись люди вишивали, да й ходили
у вишитому, а тепер не вишивають. Жінкам в’язали
фартушка, а як ні, до клали збоку. Так ходить. Жінка
має мати собі фартушка. То треба в труну їх дати, і те‑
пер так роблять.
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мають. [...] Є таке, що вже дитя є, і вельона надіває.
А раніше, може, більше додержувалися традиції та
хусточку вдівали. [У чому молода була раніше одяг‑
нена?] Що мали, те і одівали. В мій час – плаття. Ве‑
льон міг бути і довгий, в кого – короткий. [Віночок
раніше робили самі чи купували?] Вже купляли, ма‑
буть. [Який одяг був у молодого?] Костюм, туфлі. [...]
[На короваї.] Там вже квітки такі, потім стружка була
така, різного кольору. То і робили такими смужками,
зверху квітка, тут опускалися лєнти – гарно було. [...]
То вельон, раніше таких не було, як зараз. Якісь самі
робили віночки, тоді такі-во просто квіточки, мабуть,
із паперу, з теї стружки, може, і куплялось. [...] [Чи
були у Вас на весіллі світилки?] Малі такі були дівчат‑
ка, шо держать цю лєнточку. Такі довгі були. [Після
вінчання] молода мусить ногою витягнуть рушник
за поріг, шоб дівчата вже виходили [заміж]. І треба
якось стараться туфльом, не нагинаться, рукою чи
чим. [Чи був звичай «покривати молоду»?] То вже
пізніше вельона знімаєт, хустку зав’язує. [Чи збері‑
гали вінок після весілля?] Зберігали. Може, хто пози‑
чав, то мусив віддавати, а як ні, то зберігав. [Чи був
звичай «перетанцьовувати вельон»?] Да. То робиться
коло, молода в середині сидить, вже свекруха їй хуст‑
ку зав’язала. Свекруха з нею протанцювала, потім мо‑
лода бере кожну дівчину по черзі, хто має найскоріш
заміж вийти. Потім другу. Всі ж хочуть заміж, всіх
треба ж. Треба молодій з кожною потанцювати, навіть

447

www.etnolog.org.ua

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Буринський район
м. Буринь

Е

Записав О. Васянович 4 вересня 2011 р.
у м. Бурині Сумської обл.
від Стрельнікової Марії Григорівни, 1925 р. н.,
Житник Ганни Олексіївни, 1941 р. н.,
Житника Федора Федоровича, 1934 р. н.,
переселенців із с. Миколаївка-Тернівська
Білопільського р‑ну Сумської обл.
(у м. Бурині проживають з 1989 р.)
та Чередник Галини Тихонівни, 1941 р. н.,
переселенки з с. Успенка Буринського р‑ну

[Що таке губки?] Ну, так як ми оце ж кажем метер,
а тоді дбалася губка. Як уже ж воно? Я тоже не доберу.
[Мама донькам] готовила [ткання всяке]. Усе ж шила,
усе складала. Нас дві, так для дочки. То шматок полот‑
на, то шматок такого на рядна, то все таке ж складала
ж, ткала, о‑о‑о, і все. Я вже ж застала, і пряжу пряла,
і ткала полотно. І як же ж? Як вечір, вже ж, як дівчин‑
ка така – м’ять коноплі. Собіраємося гуртом коноплі
м’ять. Мати ж тоді вже мички миче, на прядку пряде.
А тоді пидросла сама начяла і м’ять, і прясти, і той...
І так весело було та ловко. Чі, мо’, шо молодчій був
так таке, чі Бог його зна. А шоб важка [робота], так...
Так уже привик, так робили, як проклятий. Свекруха
моя собіраєтьця їхать у Самбір до дочки, а мені каже:
«Січас, Лідо, нашліхтимо пряжі, поки я приїду, шоб
ти вишліхтила». Так ото пряжу ту нашліхтували-на‑
шліхтували. І, значить, тепер сідай тчи. І я, поки баба
прийшла, я виткала, чімало наткала. Ну, нитки, нитки,
так і зветьця «нитки». [Що таке «шліхтувати»?] Шліх‑
тувать? Варитьця спеціальна шліхта, варитьця з муки.
А з якої – я й не скажу. Дожно, з житньої. Варитьця
таке, наче кісіль. Тоді дві щітки. Така щітка відтіль і
відтіля, і ото ж полотно натягнуте на той... І ото тоді з
обох боків береш, шліхтуєш, шоб тоді воно, начє бли‑
щить, і таке ж, наче дріт, ловко ж той... ловко ткать,
не защіпаютьця, отож туди-сюди ткаєш той... так вони
отак рвутьця, а то вже не рвутьця, так ловко ткать, шо
страшне. Ткать ловко. Ото ж шліхтували на те, шоб
ловко ткать, ага. [З чого були щітки, якими шліхту‑
вали?] Щітки були, із кінських хвостів робили спеці‑
ально. Спеціально робили щітки. Уже вони були так,
оце, дивися. Напримєр, би були в вас оце або в мене,
я ткать начінаю, прошу у вас, я виткала, отдаю, і так
отак ходили щітки по бабах. Всім же ж. [Де брали щіт‑
ки, купували?] Та робили мужики, робили мужики.
Коні ж тоді були, в кажного пошти коні були, спеці‑
ально різали хвости, од хвоста одрізували, отіки там,
напримєр. І як вони там робили? До дошки приби‑
вали, шо дещечка із тим... Дощечка...Отака дощечка,
і невеличка, отакенька. І ловко ж тоді так, у дощечку
набивають волоссячко ж те і ловко. А як робилася –
не бачила, не докажу, як вона робилися, а щітки ж
бачила, так знаю, що щітки хароши. А білилили як?
На тому... Як ранок – за полотно і на озеро. Постелиш
там. Це ж помочіш, помочіш, постелиш, ловко. Шоб
ніде не виглядало так, бо пригорить. Тоді стереже
одна. Повиносим усі баби. Одна остаєтьця стерегти,
бо крали. Хто не хотів прясти, так крали. Як зараз є ті,
шо крадуть, і тоді. Крали полотно, крали. Так стерегли
ото. Одна стереже, побіжить там, попоїсть, і оп’ять.
І ото ходить, мочить, де піднялося ж... А ловко як!..
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Як дівчина, [котру ховають], заміж іще не ходила, то
фату одівають, вінка. Все свадєбне одівають, плаття
біле, як хлопець – то букета вішають. У весільному
тіки молоду дитину ховають. [Старих людей] наря‑
джають у обичне, шо підготовлять. Заранше смер‑
тельне готовлять. Це треба, шоб нова одежа була. Же‑
латєльно нова.

Конотопський район
с-ще Заводське

Записала Н. Литвинчук 23 липня 2018 р.
у с‑щі Заводське Конотопського р‑ну Сумської обл.
від Денисенко (Скиби) Лідії Павлівни, 1936 р. н.,
родом із с. Дептівка Конотопського р‑ну
(у с-щі Заводське проживає з 2007 р.)

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [30–50‑ті роки ХХ ст.] Виготов
лення тканини. Раньче все полотно було: і штани,
й сорочка, і все тіки з полотна було. Це десь хтось
там достане якогось ситчику, так пошиє, а то кра‑
сять полотно, і ходять мужики й баби. І полотняне,
все полотняне. [З чого робили полотно: з льону чи з
конопель?] З конопель. [Чи сіяли у селі льон?] Сіяли
льон, чього? Був і льон, да. Був і льон, і коноплі. Ну
більшість льон, це таке, на рушники. Бувало, шо на‑
прядем і лляних рушників витчємо, ото ті, шо вти‑
раться. А полотно – це будуть і поштаники мужикам
і сорочки бабам!.. Ото полотно було. Сама ткала, да.
Сама... Ткала. [Як називали полотно, з якого шили со‑
рочки?] «Полотно» – так і називали. [Чи казали у вас
«тринадцятки», «двадцятки»?] А‑а‑а, то як ткать, так
кажуть: «Тринадцять губок виткала, а та восім губок
виткала». Оце губки – це ткалося, так називалося.
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Луччє життя було, чім зараз. Луччє, луччє життя було.
Угу. Я не знаю, чього. Я вже ж стара, восімісят два годи
мені. І оце я як подумаю, шо-шо я нічього не роблю.
А тоді роботи було багато, робота була.
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СОРОЧКА [30–60‑ті роки ХХ ст.] [Розкажіть, будь ласка,
у що раніше одягалися жінки, наприклад, Ваша мама,
бабуся?] Велики сорочки були тоді, не штани, а со‑
рочки. Штанів не було ніяких у бабів. Тоді ж оце отака
баба, як я, у сороцці сидить у вишитій, спідниця товста
якась, з шерсті товстої, шерстяна товста і під баришню
запнута. А зараз плаття, ще аби й тоненьке. [З якого
матеріалу були сорочки?] З полотна. Ткали полотно.
[Виходить, що сорочки в основному були із конопель.
Лляних сорочок у Вас не було зовсім?] Чого ж? Були й
лляні сорочки. Були, а як? [Яке полотно брали на со‑
рочку, вибілене?] З білого, да. [Ви самі шили сорочки?]
Сама. [Із кількох пілок шили сорочку?] Дві половинки.
Оце так. Ну, отак удвоє ж перекладаєтьця, удвоє, так?
Оце отак, як оце й плаття, оце так вирізалося. Виріза‑
лося тут, а сюди... і тепер рукав пришиваєтьця, сюди
й сюди. Рукава повишивані. І внизу сорочка вишита.
Отак. [Тобто шва на плечі не було?] Не було. Переги‑
нали, ага, шва не було. Це вже хіба, як хто пошиє, як...
шо осталося там кусок од того полотна і од того, так
можить буть із швом сорочка. [Чи було так, щоб со‑
рочку шили із трьох пілок?] Ні. [Скільки треба було
полотна на сорочку?] Ну, так як ото платочок. Скіль‑
ки ото в платочку ширини? Дожно [до метра]. А так,
а вдовж – яка ж баба. Два метри чи більше. Ну, шили
ж тоді, не отак шили, а отако шили сорочки [до кіс‑
точок]. Знаю, чотири метри – це сорочка в баби. [Чи
були короткі полотняні сорочки?] А як, уже стали. [Як
їх називали?] Так «сорочка» й звалася. Сорочка тіки ж
уже не довга. [Чи було так, щоб верх сорочки шили з
кращого полотна, а низ – з гіршого?] Є, таке шиють,
да. Шили-шили таке, було-було, бувало таке. Тіки не
знаю, як воно звалось. [Чи казали у Вас «додільна со‑
рочка»?] «У поділках вишита, – казали, – у поділках
вишита». [Тобто унизу вишита?] Ага, ага. А так ні. Мо’,
де й було таке, ну я такого не чула. [Як шили рукав?]
Отут от трошки позбіраютьця отак, шоб не широке.
[Як казали, манжет?] Манжет, манжет... Бо й вишите,
воно ж і вишите. І вишивалося, да. [Яка була ширина
манжета, сантиметрів два-три?] Да-да-да. [Чи були со‑
рочки з коміром?] Вона без воротничка. Це зараз уже
шиють, ті кохточки ж, так оце шиють... А тоді ні – во‑
ротника ніякого немає. Отуто [на грудях] розрізана.
Хто на ґудзику, хто на шпильці носять. [Чи були со‑
рочки на зав’язках спереду?] То зараз витівають уже
шо попало, а тоді не було такого. [Які шили рукави?]
Шили, суцільні. Ага, тоже ж, тоже ж два куски. З двох.
Бувало, шо й з одного. А то, начє, якось одрізувалося,
шо і два куски, і один кусок шився, і три куски. Як по‑
лотно оставалося у людей, так і зшивали. [Чи робили
на плечах уставки?] Аякже?! Уставки, уставки і сороч‑
ка, вишиваєтьця січас уставка, а тоді сорочка, тоді ру‑
кав. Уставки були обізатєльно. [Чи були у Вас сороч‑
ки не кокетці?] Ні, такого не було. Я не знаю, шо воно
таке. З полотна шили сорочки, вишивали. А сорочки
ото ж такі повишивані, і ото такі рукава довги, і до‑
вги сорочки, піддязані, і спідниця. І це так і в’язали,
ув’язали ж, і всі той... молотили, і на молотільці ті...
Жіночі сорочки – ото ішла в’язать жито чі пшеницю,
чі шо, чі на молотілку – сорочка вишита ото так ру‑

кава пошивані і внизу. Хрещиком. Таки розочки там,
то калину. Ото таке витівали. Шо попало. То листочки
сами, то... Ото таке все. [Якого кольору була вишивка?]
Чьорне, червоне. І зелене... Так як зараз вишивають,
так і тоді було – всяке було, тіки ж красиве. Свої нитки
красили, нитки свої, і вишивали своїми нитками, бо не
було, де купить. [Як робили нитки?] Пряли ж. Пряли
нитки. [У чому красили нитки?] У бузині. Це був синій.
Синій. А червоний – так і з червоного буряка робили
якось. Шо квас роблять. Красили ото тоже. Червоні
тоді краски були. А чьорне – я оце й не знаю чім... Шо й
чьорне ж було. Куповани [нитки]... Пізніше пішли ку‑
повани вже... А зразу ж ото полотняними вишивали.
[Чи вишивали сорочки гладдю?] Та й вишивали і пис‑
ним. Хто як. [Писним – це гладдю?] Гладдю ж, гладдю.
Виписне, воно ж виписне, написав – і вишив. Ото так.
Ну я хрещиком мало вишивала, я вишивала виписним.
Намалюю сама, ото і рушники шили. Так, покладу, на‑
малюю на бумазі собі зараз, квітки там, листочки, таке,
тоді прикладаю до того... Пошурую, пошурую, воно
береться ото, і тоді вишиваю. Ото рушники довбали,
шили та... Якось государство начє друге було. А зараз
шо ж?... [Чи відрізнялася вишивка і крій буденної та
святкової сорочок?] Одлічаєцця, аякже ж. Бувало, на
свято луччє вишита, а та, шо ходить на роботу, так по‑
дряпана тіки чуть-чуть. [Що означає «подряпана»?] Ви‑
шита, тіки трошки ж. [Тобто не такий пишний узор?]
Ні-ні-ні.. Узор так, як потрошку-потрошку. [Який був
колір такої вишивки?] Більшість чорне і червоне. [Що
вишивали на сорочках?] Ото зелені листочки, чорне
проводки. Ото, дивися ж, кружок чорний, листочки
зелені і квіточка якась червона... більшість калиною.
Я знаю, калину все вишивали. Червона калина. [Чи
вишивали виноград?] Такого не знаю. [Скільки було у
жінки сорочок?] Та й по десять і стіки... Шо ти? Бага‑
то сорочок. Шили спіціально. А як? Ткали, шили, тіки
сорочки шили... [Чи було так, щоб одну-дві сорочки
мали та й усе?] Ну, то вже як лежні, так там дві буде
тіки, бо не хотіла прясти, не хотіла ткать. Так там буде
дві сорочки. А де така, шо пряла та ткала, так там і по
десять сорочок лежало. [Чи пригадуєте, коли переста‑
ли носити вишиванки? Чи довго ходили у вишитих со‑
рочках?] Вишиванки... Вишиванки й до войни, й після
войни вишиванки йдуть. [10‑ті роки ХХІ ст.] А Насту‑
ні [онуці] вишила ж сорочку, є сорочка в Настуні ви‑
шита. Я вишила. [Звідки Ви брали узор для сорочки?]
Узор брала... Оце зараз же, тоже єсть, носять такі ті
каліндарі, чі як вони звутця? Не каліндар, а... в журна‑
лах. В журналах є. Ото з журналів брали. І в журналі
тоже ж хрещиком вишиване. [Якою була чоловіча со‑
рочка?] Сорочка така ж, як і рубашки, тіки ж сорочка
у мужика була. Поясами попид’язані ті... Повишивані
рубашки. Убіралися ловко парубки. [Який був комір у
сорочці?] Ні, ніякого, ніякого воротника, сорочки без
воротників були. То рубашка з воротником, а сороч‑
ка без воротника. І бабська тоже ж – без коміра со‑
рочка. [Де був розріз, посередині, на грудях?]. Да. [Як
вишивали чоловічу сорочку?] А як вишивали? Зразу
вишила, а тоді пошила сорочку. Зразу ж повишивала
рукава. А тоді... [Чи вишивали чоловічу сорочку спе‑
реду?] Ні, ні, спереду ні. Тіки рукава тоді. Тіки рукава
вишивалися. Це вже стали зараз молодьож, так і той...
і вишивають, і туточки, отак усе, і туточки на грудях
шиють. [Чи була у Вас традиція, щоб дівчина вишива‑
ла хлопцеві сорочку?] Було, було таке.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [30‑ті роки – друга половина ХХ ст.]
Спідниця. [Яка була спідниця, полотняна?] І полотня‑
на. Хто багатший, так у того була купована. [Як шили
спідницю?] Брали... В дві пілки спідниця, і в три пілки
була. І ото ж така, складуєш, складуєш складками. По‑
ясок зверху [пришивався до спідниці], поясок. Не ре‑
зинка, а поясок. А це вже начяли ризинки втягать. Ото
шоб швидше так на роботу. Як на роботу, так удвоє
зшив, резинку вдів – і бистро. [Чи було, щоб спідниця
була на пояску й на гудзику?] Хоч на пугвиці, хоч на...
гапличок. Таке було. [Де застібалася спідниця, спереду
чи збоку?] Збоку, з лєвого боку застібалася. [Чи було
так, щоб спідницю якось оздоблювали: вишивали, на‑
шивали аплікації?] Було таке. Вишивали, вишивали
квітки. [Чим вишивали?] Уже начялися той... Муліне
чі як воно звалося? Муліне купляли і вишивали спід‑
ницю. Хоч квіточками отак вишите. Вишивали. Ну
мало зовсім, мало. Зразу після войни з конопель було.
І до войни. А тоді вже пошло-пошло далі. Пошло луч‑
чє жить, стали куплять. [Коли стали шити спідниці з
купованої матерії?] Це вже було десь... Мені двадцять
год було. Я з тридцять шостого. Оце вже було десь... Це
вже начяли... Уже ж я молоділа, так уже... [Чи відрізня‑
лася спідниця буденна й святкова?]. Аякже ш! Та, шо
на свято уже не надіваєш у будень, вже ж тіки те, шо
пораєшся, те й надіваєш дома. А вже йти... до церкви
йти чі так на базар, кудись же ж – луччє ж, святкове
звецця. [У чому ходили в жнива?] А в жнива – у сорочках. У самій сороцці. У самих сорочках і без спід‑
ниців баби в’язали! Ото під’язана поясом, не таким,
не гарузовим поясом, якимсь підв’яже, бо вона ж уся
у соломі, у тому... Так не дуже вбіралися. Ото так. [Чи
мали спідниці свої назви?] Ну, юпочка – оце спідни‑
ця, юпочка. Юпочка. [Чи були спідниці у складочку?]
У складочку, да. Спідниця пошита в складочку. Отакотак-отак складається, складається. А були такі спід‑
ниці, шо отак прострочено, прострочено, простроче‑
но. Плахта. [Чи пригадуєте, щоб носили плахту?] Но‑
сили. Носили Чього? Носили, да. Плахти носили як...
Отож і тоді ж було ж так, як зараз, у клуб ходили і тоді,
так були плахти, були. [Чи ткали у Вас у селі плахти?]
Ну, плахта – така ж як оце і зараз плахти єсть. Ну такі
й тоді були. Та це ж тіки були плахти на сцену, як ідуть.
Бували і тоді ж, ті ходили у той... у клуб ходили, і там
сорочки. Сорочки вишиті й плахти. І тоді були. Дав‑
но були. Так отак відціля й відціля. Дві. [З якої матерії
була плахта?] З картатої матерії. Шерстяна. Шерстяна,
картата, да. Фартух. [30‑ті роки ХХ ст. – 10‑ті роки
ХХІ ст.] [Чи завжди носили фартух?] Носили. Попередник. Попередник, угу. [Хто його носив, дівчата, мо‑
лодиці?] Ні, дівчата – ні, а молодиці уже начяли. Того
шо молодиця вже ж і до свиней іде, і скрізь. [Отже, Ви
кажете, що молоді дівчата фартухи не носили?] Ні. [Чи
одягала дівчина фартух, коли виходила заміж?] Да. Ви‑
йшла заміж – тоді вже хвартух. Потому шо вже ж по‑
шла на роботу, пошла в хвартусі. [Як носили фартух,
поверх спідниці?] Поверх, да. Поверх спідниці. Поверх
плаття хвартух носять. [Чи пригадуєте, щоб на хвар‑
тухах вишивали, ткали якийсь узор, щось нашивали?]
На хвартухах не було нічьогоо, бо тоді ж до церкви
хвартухи не брали, не ходили, а тіки для дому, так ніх‑
то його не вишивав, нічого й не робили. Ото одрізала
десь, де полотно де хуже, хвартух ізшили й носять. [Чи
з вибіленого полотна шили фартух?] З вибіленого, угу.
[Тобто брали шмат полотна і робили з нього фартух?

Окремо не ткали?] Ні-ні-ні, ні. [Чи були святкові фар‑
тухи?] Це зараз святкові. Зараз є хвартухи святкові.
Зараз виступають, так хвартухи та повишивані, а тоді
не було такого. Полотняний, голубий або зелений.
Крашений. [Як Ви шили фартух?] Я шила собі й сестрі
своїй так отака, отакий великий же ж той, хвартух,
так два кармани. Отако великий пришию карман, тоді
прострочу [посередині]. Два кармани, наче у продав‑
ця, два кармани, і є шо той... Оце ж тепер. Оце ж тепер
мобілку носиш із собою, то ключ із собою. Так наче без
кармана ніяк не можна. І носовик же треба. [Що но‑
сили в кишенях фартуха раніше?] Сояшники. Насін‑
ня гарбузове і чорні сояшники. І ото було, я робила на
свинарні, нажарю оце сояшників сковороду, насіння.
А жарене яке ж добре насіння! Добре!... Ото наберу два
кармани, поки попораюся там сюди-туди – вилузаю.
На сояшники кармани були. [Чи самі пошили фартух,
який на Вас?] Це руками пошила. Руками. Думаю, та‑
кий остався клаптик, так я зшила і поясочок пришила,
і оце так ловко, отут не мажецця спідничка чи плат‑
тячко. Штани. [30‑ті роки – друга половина ХХ ст.]
Убіралися. Тоді ж козаки були, так ті ходили. Шапки
високі, штани широкі, хлопці таки повбіраюцця [Це
парубки так у Вашому селі ходили?] У селі у нас, ага.
Парубки повбіраюцця. Штани червони, колоші ото ж
широки. Пояс. [Як зав’язувалася плахта?] Тут же пояс.
Оце, дивися, гарус... гарусів. Чи якось так... Гарусів
пояс. З китицями красівий. Пояс... Пояси спеціально
плетені. Красіві пояси! Із шерсті, оті, шо з овечок. Пояс
обязатєльно, тоді в поясі ще п’ять квіток прив’язаних.
Вив’яжетьця баба в пояс з китицями. [Які були пояси,
кольорові?] Да-да-да-да. [Де брали такі пояси?] Самі
ж плели. У кажної ж була шерсть тоді, тоді ж плели і
хустки, і ті... носки, і все плели, і кажна собі виплітала.
І бували так, шо й купляли, є ж такі, шо... Не хочетьця,
це босуваться треба. Так купили. У мене материн був
пояс, і я його не носила ніколи, а возила-возила по ха‑
тах і оце ж... [Чи довгі були пояси?] Довги. Яка баба і
вдвічі обмотувала, яка раз. А то вдвічі пошти. [Скільки
це метрів приблизно, два?] Угу. [Чи був узор на поясі?]
Обязатєльно узор, красіво так викладено! Красіво!
Ловко. Плели ж їх, плели. Він же отакий завширшки,
як оце тряпучки. Отакий картатий так. Красіво так
видєлане. Ловко дуже видєлане. [Як його плели?] Не
докажу, бо я не плела. Не скажу. Поплетений ловко, по‑
плетений красіво. І мужики ж піддязувалися тоже по‑
ясами, тіки ж не такими, як у бабів. [Чи були шкіряні
пояси?] Були, були. А в бабів ото такі.
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ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [30–50‑ті роки ХХ ст.] Керсетка.
А як уже йде в неділю на базар чі в церкву, тоді вже
вона надіває сорочку ж таку саму здорову, а тіки ще
керсетка, спідниця й керсетка. У будній день сама
спідниця та сорочка. А як у празник уже тоді і наді‑
вають і той... керсетку. [Хто шив карсетку?] Шили. Не
я ж сама шила, а кравець пошив. В селі багато крав‑
ців шили. Чоловіки й жінки. Безрукавка. [Друга по‑
ловина ХХ ст.] [Чи носили поверх сорочки безрукав‑
ку, коли керсетки вийшли з ужитку?] Було таке. Такі,
наче ті, майки понадівають поверх сорочки. Було таке.
[З чого були безрукавки?] Бог його зна’, такі якісь ото
плетені. Плетене так, як зараз жильотки плетене. Но‑
сили такі плетені. Коли б чи не з шерсті! Шерстяне.
Кофта. Та й кохточки ж були. Так як і зараз є кохточ‑
ки, і тоді шили кохточки, такі ситцеві, напримєр.
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Це під «баришню» звецця. І работали. Й сапували так
і все. Платочьки, в кажної платочьок. Тоді ж голомозі
не ходили. Це вже стало... [Дівчята] – у косинках то‑
неньких. Хустки купляли. [Самі не робили хусток?]
Ні-ні-ні, самі не робили хусток. Ото такі картати хо‑
тіли. [Що ще носили жінки на головах?] Ну, кружево,
це таке як зараз той... зараз тюль, тюль. А то було кру‑
жево. [Як його плели, гачком?] Да, кружев’яне було.
Так платочьки такі носили. Платочьком. [Якої вони
форми були, квадратної?] Да, да-да-да. [Як його носи‑
ли?] Так в’язали [під бороду] і ходили. І таке було. Очі
пок. [30‑ті роки – друга половина ХХ ст.] [Чи носили у
Вашому селі очіпки?] Очіпки носили баби. Старі баби
носили очіпок, ну я не носила. Це бабуся моя носила,
а мати вже моя не носила. А свекруха носила довгень‑
ко. [Який він був?] Як пілотка. Начє пілотка мужзька,
тіки ж пошитий, пошитий тіми... Отакий же як пілотка, напримєр, а пошитий – посередині така ж стьо‑
жечька красіва, а кругом така отак, отакочки, дивися,
один за одним отако-отако, такі складочки – красиві
такі, шо куди!.. А знаєш, як ото про Катерину пишуть,
як вона боліла, а Марко поїхав за сіль. Каже: «Це я, –
каже, – щє наймичці наберу на очіпок...» Забула, як
зветься. Аякже ж?.. [Парча?] Ага. На очіпок привіз.
Красіво ж ото ж так. [З чого були очіпки? Можливо,
їх купували?]. Шили самі. [Ну, це ж] купляють мате‑
рію ту, ага, під сподом полотно, під сподом воно наче
шапка таке полотняне, а зверху тоді ото таке квітчас‑
те. І хто який: хто квітчастий, хто сивенький, хто чер‑
воний. Хто який пошиє, у кого шо було. Шили. Зачіс
ка. [30–70‑ті роки ХХ ст.] [Дівчата запліталися в одну
косу чи у дві?] Запліталися і в одну косу, і в дві коси,
а тоді начяли вже отак: начінаєш одціво плести-плес‑
ти, відціля плести, а тоді отуточки склав докупи всі,
зав’язав платочок – і всьо, отак. В мене є я на карточці
сфотографірувана, і в дві коси, і ото так той. [Ніби ві‑
ночком?] Ага, відціля начінаєш, відціля аж [зверху] і
ото пошов, пошов. [Чи було так, щоб дівчата у коси
квіти влітали?] Уплітали, а як? Устромляли цвіти.
Устромить цвіточок – а він у косі ж держицця. Було
таке. [Чи кісники заплітали?] Угу. [Якого вони були
кольору?] Та більшість, більшість червоне. [Чи крути‑
ли дівчата, жінки кучері?] Не було тоді, як я гуляла.
А тоді як діти, як оце у мене Надя, так вже косу од‑
різала, подрізували коси і ото. Так, дивися ж, як було
ніколи: мені треба на роботу йти, а її ж треба розче‑
сать і заплести. А мені треба на роботу. А вона як кон‑
чіла школу, одрізала, кучері навела – всьо, конєц. [Чи
раніше всі дівчата були з довгим волоссям?] Угу, угу.
[Чим мили волосся?] Мили милом, так як і положено.
[10‑ті роки ХХІ ст.] Тепер же шампуньом, а тоді милом
мили голову. Тіки ж не так чясто як зараз, зараз же ж
так – кажен день голову миє. Кажен день! Ну шо це за
горе?! Ну, правда, ж так. Я кажу, як виступить уже ж
та... Як її?.. Співачка. Неначе не чюб лежить, а хтойзна
шо! Який уже ж він блискучій та якій рівний!.. Софія
Ротару. Самий луччій чюб у єї. Як вийде ж вона! Миє
кажен день. Бо вона ж устала – закошлений, помила,
пошла на роботу. Усі ж так. Усі ж молоди так роблять.
[50–60‑ті роки ХХ ст.] [Чи було так, щоб ромашку за‑
варювали чи любисток?] Да-да-да, любисток. Це я як
ростила своїх дітей, так, було, кажуть кидай любисток
і ромашку, і мняту. Багато накидаєш у той, шоб... [Ді‑
тей] купали так. [Чи полоскали волосся ромашкою?]
Ні, такого ні. Аж як купали [діток], так мили ж і во‑
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Кожух. [Друга половина ХХ ст.] [Що
носили взиимку: свиту чи кожух?] Кожухи були, а як!
Кухвайка – перве дєло. А тоді кожухи були. Кожухи
шили сами, тоже ж, тоже з овечків, вичіняли. Ми шили
два кожухи – мені і чоловіку моєму. Так спеціально
приїхав кравець, ми зарізали по дві овечьки, вичіни‑
ли їх, по дві овечьки пошло на кожух. На кожух – дві
овечьки. Пошили. [Якої довжини був кожух?] Ниж‑
чє коліна. У діда ще дальше, в мене вищє. Носить їх
ніколи. Куди ж носить? Кожухи понашивали, а куди
надівать? На роботу йдеш – кухвайку. Кухвайку надів
і пошов, а вони так лежали-лежали, висіли-висіли так
і... [Чи одягали кожухи, коли йшли в церкву?] Бувало,
й надівали у церкву, бо холодно ж у церкві. [Який був
крій кожуха?] Рівний. Як у кого, так то так начє ще й
виточки. Бували й такі кожухи. [Це чоловічі чи жіночі
кожухи такі були?] На чоловіках. Із виточками якісь
були, були такі кожухи. [Чи казали, що кожух «козач‑
кою» чи «з рясками»?] Не пригадую. [Якого кольору
був кожух: білого чи, можливо, чорнили?] Усякі були
кожухи. І красили якось... звались «кремові», кремом
красили. Був покрашений зразу, чимсь покрашений,
а тоді кремом почистять, так блищіть! Іде – кожух
блискучій! Було таке, було. [Чи відрізнялися кожухи
чоловічі від жіночих?] Одрізнялися кожухи. [Чи ви‑
шивали кожухи?] Кожух – ні. [Чи оздоблювали кожух
хутром на рукавах, пілках?] Робили. Хутро робилося
отуто на рукавах. [На пілках] не бачила. [Чи відрізня‑
лася опушка від кожуха за кольором?] Однакове. Од‑
ного кольору, шо комір, шо оці... Однакови. Більшість
білий комір і білі на рукавах. Свита. [30‑ті роки –
друга половина ХХ ст.] Кожухи і якісь такі кожухи
були... Тулуби... Із сукна. Свити отдєльно були. Були
й свити. Свити були. Таке надівали наче халат, тіки ж
здорове, як зараз... Хтозна, як тобі сказать?.. Свита...
Ну, общім, таке, як халат, як ми халат одіваєм, а то
свита така була, так застібалася відціля. [Спереду за‑
стібалася?] Спереду застібалася. [Свита рівного крою
була?] Рівного. Нема вирізок ніяких. Ото те накинули
на себе. [Комір] був круглий. [Якого кольору була сви‑
та?] Вони шилися із овечок [овечої шерсті], так біль‑
шість біли були, і сірі були. Чорної я й не замічю, не
бачіла. Їх же ж й мало було, ще не багато й було. У ко‑
гось, хто овечки держить. [Чи робили самі сукно?] Ні,
сукно привозили. Із-за границі. Хто возив – не знаю.
Возили, продавали і тоже шили.
ВЗУТТЯ [30‑ті роки – друга половина ХХ ст.] Чоботи.
[Чи були шкіряні чоботи?] Були кожані, да. Ото з того,
з... кози. Були бики. Різали, кожу чінили і шили кожа‑
ні чьоботи, хромові. Красіві! Були такі. Постоли. [Чи
носили чоловіки постоли?] Не знаю. Лапті були.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [30‑ті роки ХХ ст. –
10‑ті роки ХХІ ст.] Хустка. [Що жінки одягали на
голову?] Хустка, платочьки, платочьки, так як оце
я в платочьку. І літом, і зімою. Зімою ж хустки були.
Хустки, тоді ще ото не було таких, як пухових, а таки,
то картати, то сірі та якісь... А тоді вже появились пу‑
хови. Ото такі хустки були. [Як закручували хустку?
Так як оце Ви закрутили?] Під бороду. І отак, як я оце,
і під бороду. Оце ж під бороду, як ідеш де на базар
там чі той, так під бороду платочьок, або як отой, шо
з китицями, так за шию. Є ж із китицями. [Як його
зав’язували, ззаду на шиї?] Ага. А отак, як оце ро‑
бить, – під баришню. Оце так баби позакручюютьця.
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лоссячко, і все мили. [Чи мили дівчата волосся тра‑
вами?] Я гулять ходила, ніякими травами не мила. Ні
красилася, нічього не робила! Нічього! Не знаю, як ді‑
вчата мої. Так і дівчята тако ж, як я, тоді не було такої
моди, шоб краситься, от. А брови красить та губи. Ні,
не було такого в нас. [Які були зачіски у чоловіків?]
Підстрижені. Підстрижувані ловко. [Чи носили чоло‑
віки бороди?] Ні, ні. Капелюх. [Що одягали на голову
чоловіки?] Капелюхи, картузи. Капелюхи зімой. І со‑
бачі, і лисичячі – усякі. І такі... [Яку форму мав капе‑
люх?] Приблизно, такий, як зараз, отуто, отак поши‑
тий, дивись, уші, вушанка наче. І отож лоб отдєльно
отак, воно ж откривається той... і кругленька. Ото такі
капелюхи були. Картуз. А влітку картузи були. Кар‑
туз, бриль. [Картузи] купляли. Може, де хто й шив, ну
більшість куплені.
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ПРИКРАСИ  ТА АКСЕСУАРИ  [30‑ті роки ХХ ст. – друга
половина ХХ ст.] Намисто. [Чи носили жінки намис‑
то?] Намисто носили добре, звалося «добре», червоне
намисто. В кажної, в кажної червоне намисто добре.
[З чого воно було?] Було, вже не знаю. Ну то зараз вже
є таке, шо із каміння, а тоді було, я не знаю, з чого воно.
Виливалося з чьогось, з чьогось виливалось, а з чого –
хтозна. [Намисто купували, чи самі робили?] Де сами?
Ніхто не робив. Купляли намисто. Уже як робили, зна‑
єш із чьго? Робили, носили. Ото якісь провода були,
шо сині провода, шо різались провода, витягались ото
відтіля, а те тоді накручували на намистяне, нанизуву‑
ли. І ото так ідеш... [Які ще прикраси носили, крім на‑
миста?] Хрестики, сережки, намисто – це було, да. Це
все було, прикраси ці були. [Де брали хрестики? Були
майстри-ювеліри, котрі їх робили?] Аякже ж, робили,
хрести – оце ж копійку отдав, п’ять копійок – хрест
зробили. Як вони звуться [майстри], не знаю. Це вже
не знаю. [Чи було так, щоб хрестики в кузні виготов‑
ляли?] Не в кузні. Ні. Це не в кузні. Це спіціально десь,
спіціально. Сережки. А сережки... Сережки не було
тоді, як зараз. Та не робили сами, купляли. Обручки.
[Чи були обручки, коли виходили заміж?] Були. Ку‑
пляли кольця, купляли. Сєребряні.

ни?] Купляли матерію і шили сарафани. [Чи вдягали
щось під сарафан?] Якусь кохточку. Отож ситцева
кохточка. А зверху сарахван – хоть зелений, хоть го‑
лубий, хоть якийсь картатинький. Уже ж пішла тоді
матерія, так пошло діло. [Як казали на одяг, у який лю‑
дина вдягалася: одежа, вбрання, ноша?] Та й убрання,
й одежа ж. Все так і кажетьця, як ти кажеш. Усе так, да.
Костюм. Костюм, угу. [Як казали на стару одежу?] На
стару одежу? Латки... Латяння... Латання. Лахи – та й
усе. [Як казали – одягатися, вбиратися, рядитися?] Ну,
вбіратьця, так і казали: «Вбірацця нада». Да. Чі вдя‑
гатьця. Як куди ж: «Живо вдягатьця». Чі «вбираця»,
як уже ж... Оце так, да. [У що одягалися діти?] А діти
ходили тоже в платтях, у штанях, усе таке дєцке шили,
маленьке шили. У полотні ходили й діти. Полотняни
сорочки, полотняни, да. Ну, мої вже не ходили в полот‑
ні, а я ходила. Я ходила в полотні. А діти не ходили. Ді‑
тям... Ми уже начяли робить, почали зароблять гроші,
так купляли рубашки, платтячка. А самі шили. Я шила
сама, на машинку шила. Оце зараз так, шо й не бачу
утягти й голку, нитку. А так шила. Ото пошию плат‑
тячко сама і вже ж нікому не платить. Наділа Надя й
поїхала, пошла. А Сірьозі рубашки шила, штани. [Як
казали на жінку, яка шила одяг?] Кравчіха. Ще якось?..
Ну мужик – це кравець. А баба – та, дожно ж, кравчіха
та й усе. Мадістка ще, ага. Мадістка. Ото таке.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [30‑ті роки – друга половина
ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. [Чи була в селі тра‑
диція, щоб дівчина ходила в українському костюмі на
весілля кликала?] А як?! Да, було!.. [Навіть, коли вже
не носили вишиванки?] Да-да-да, да. Вбіралися. Осо‑
бинно, як іде заміж дівчина, так дівчата мало, а уже
йшли ото свахи, приданки – ті всі вже в сорочках,
у корсетках, косники вісять до хреста, до хреста кос‑
ник такий завширшки. Убіралися ловко. [Що таке кос‑
ник?] Лєнта. [Чи зараз молода запрошує на весілля в
українському костюмі?] А як? Ходили, ходила да. Та
більшість вже тепер хвата. [У чому ходять запрошу‑
ють на весілля?] В корсетці, в сорочці, ото так. [З ким
ходить молода?] Із дружками. [Чи одягають дружки
українські костюми?] Ні, дружки хто в чому попало
йде, ну тільки ж чістенько, чістенько вбіралися. [Чи
була у Вас у селі традиція одягати хустку молодій,
коли знімали фату?] Да. [Хто це робив?] Приходили...
ті ж, як вони звалися? «Приданки», чи як вони зва‑
лися?.. Ну ті, шо проважали. Проважають молоду оце
вже додому, і їде дві скривать. Баби дві. Дві женщіни
скривать. І ото тоді там уже все поскидали, запнули
платочьок, запнули, плаття на єї наділи. Уже все пе‑
редягли. Оце таке. Зараз фата, а тоді було ото таке. За‑
раз же ж і не гукають, як тоді гукали, молода ходила та
гукала на свайбу. А зараз не ходять, написали бумаж‑
ки і всьо. [У якій спідниці вінчалися: у полотняній чи
вовняній?] У всяких, шо в кого [було]. В мене набрата,
на базарі набрали на спідницю. Карсетка й спідниця
однакові. [Чи робили вінки зі штучних квітів, ниток
чи бісеру?] Ні-ні, тоді бісерів не було. На весілля вінки
тоді. Молода йшла ж не в хваті, а в вінку. Вінок зро‑
блений із... листочки всякі, а тіки ж воском помазані,
так вони як стояли красіві ж, красіво. [Чи добавляли
у вінок кісники?] Аякже ш, ага-ага. [Якого кольору
вони були?] Усяки: і жовті, й голубі, й червоні. Всякі,
коснички всякі чіпляли.. [Чи був у вашому селі звичай
розплітати косу на весіллі?] Аякже ж, ну, це ж іскри‑

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [40–70‑і роки ХХ ст.] [Коли пе‑
рестали носити традиційне вбрання?] Ну, це ж після
войни пішло вже таке. Після войни. Уже після войни
ж перестали ткать та сіять полотно. [Чому вже цим
не займалися?] А того, шо вже в магазіні можна ж ку‑
пить, недобіли були на сорочки, недобіл пришлють,
то ситчік всякий на кохточки та на спіднички всяке
було. Полотно вже перестали. А хто занімався, так...
В мене, напримєр, і зараз є ще два шматки полотна.
Воно нікому не потрібне, але я кажу, кажу: «Держіть,
колись продасте, картини ж зараз на полотні ж виби‑
вають, і продасте». [Чи відрізнялося вбрання дівчини
і заміжньої жінки?] Відрізнялось, аякже. Дівчина ще
мала... Дак плаття було, кохточка. У платтячко, юбочка маленька – так дівчата. [Це так вбиралися до війни
чи після війни?] Після войни. А до войни – я вже й
не розкажу тобі. І до войни ж так само. А дівчата в
пляттячку, ага. Плаття, більшість плаття шили. [Коли
почали носити сарафани?] А сарахвани... Та сарахвани
давно ж, давно почали сарахвани [носити], потому шо
сарахван луччє од спідниці. Не нада до його пояска.
Зшив, удвоє перекинув і пошов. Він же ж рівненький.
Спідницю нада складать. А сарахвани пошли, давно
пошли сарахвани. Після войни. [З чого шили сарафа‑
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в порошках або в цьому... паста була «Ландиш», така
мильна. В миючому якомусь засобі стірала і все. Як
холодно було, то в’язали вєщі із овечої шерсті, пряли
й в’язали. Або (нитки вже тоді були) купляли.
СОРОЧКА [70–80‑ті роки ХХ ст.] [Чи вишивали сороч‑
ки у сімдесятих роках?] Да у сімдисятих уже пошти
не вишивали. Мені мама вишивала блузочки. Всігда.
Поки маленькою була. Вона любила, шоб в мене шось
вишите було. І я ходила ото в вишитій блузочці. Як
празничьне. А могла вже носить тоді кожен день.
Мати вишивали на білій [фабричній] тканині. Ру‑
кавчік фонаріком, отут без вортничька, тут розріз на
грудях і рукав вишитий, вшитий, обв’язане все крю‑
чьочьком – горловина й виріз, і зав’язочьки. Виши‑
вали якіся квіточьки. Рукавчік [короткий] під ризи‑
ночьку. [Чи вишивала Ваша мама такі блузочки своїм
онукам?] Ага. У восьмидисятих пішла мода вишивать
вишиванки із чьоловічіх майок. Брали дві, по-моєму,
майки, з якої робили спинку й перед, а з однієї роби‑
ли рукава. [Які були ці майки?] Сєточькою. І по цій
сєточкі було льогко вишивать хрестик, і вишивали.
Могли вишивать батістові, ситцові. [Як їх називали?]
Просто вишита кофточка. [Куди одягали такі вишиті
кофточьки?] Кудись у гості ходили. [Носили] із спідницьою. Могли з сарафаном, якшо дуже великий ви‑
кот. А от ці із майки вишиванки із спідницями носили.
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вають молоду. Молодий забрав, повів до себе і там же,
я не знаю, чі шанують, чі не шанують, а приїжжають
дві ті, як вони? Приданки, дві приданки їде. Заміжні
жінки їдуть. І розплітають косу. Косу розплітає брат,
а баби вбірають. Удягають уже ж у своє, те скидають
усе. А брат косу розплітає. [Коли нема брата], тоді мо‑
лодий розплітає. Молодий розпліта косу, уже баби не
чіпляються до коси. Заміж як повиходили вже, тоді
вже в ґулю. Гулю скрутила отуто. [Чи співали щось,
коли покривали молоду?] Тоді такого не було, це вже
зараз укривають, співають. Тоді не було такого. Одяг
у поховальному обряді. [10‑ті роки ХХІ ст.]. В мене є
сорочка. І карсетка є, і спідниця є, і все-все є. Я вінча‑
лася, як ішла заміж, так оце ж держу, щоб поховали в
тому, а нащо ж? Воно ж, я вінчалася, воно святилося,
а тепер на тряпку?! Не піде! А в платті я не хочу. Так
оце баби – в платтячку лягають. Це ж як молоде. Так
луччє хай не вмирають молоді, хай луччє старі уми‑
рають у сорочках. Так я буду в корсетці та сорочці.
[Це Ви все зберігаєте своє вінчальне вбрання, щоб
у ньому поховали?] Угу. [Чи багато людей зберігали
традиційне вбрання?] А як?! А як?! Зберігали. Збері‑
гали і тоді... Оце дивися, оце зараз стали. Іще є, ще є,
оце мої года ховають у корсетках, у сорочках. Ховають
ще. Є таки баби. А то вже начялося більше; оце сваха
вмерла моя – так у платті. Мені не наравицця. Я про‑
жила, ткала. Сорочка в мене не полотняна буде, а біла,
калінкорова і біленьким вишита. [Ви самі вишивали?]
Угу. Я не схотіла того. [Як казали, коли одягали по‑
кійника?] Убірать. Покойника убірать гукають. Одяг
у календарних обрядах. [Друга половина ХХ ст.] [Чи
носили дівчата вінки?] А то так, як гуляли на Йвана
Купала, так плели вінки, на річку носили. То гульня.
А так, шоб ходили в вінках, такого не було, ні.

Ф

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [60–80‑ті роки ХХ ст.] Фартух. Фартух удівали, якшо були дома, по дому. А як ходили
там в магазін чі в гості, цього фартуха ніхто не вдівав.
[Фартух носили], шоб не замащувалася одежа. Ну,
звичайно ж, могли набрать повний фартух хоть яблук,
хоть груш, хоть огірки з огорода принести – все, шо
хочеш могли принести. [Кишені у фартусі] могли
буть, а могли й не буть. [Фартухи шили] самі, із остат‑
ків тканини, де оставалось там, а могли ще пошить із
якогось старого плаття чи ще шось. Були й святкові
фартухи. Ну святкові, це як гості приходили, так оді‑
вали господині ці фартухи і подавали на стіл їжу в
фартухах. [Чи відрізнялися якось святкові фартухи
від буденних?] Ну, новіші й старіші – отак і відрізня‑
лися. Могли ще буть із нагрудниками фартухи. Моя
мама не носила такого фартуха, вона обичний носила.
[Яку тканини брали на фартух?] Ситець.

ІМ

c. Кошари

Записала Н. Литвинчук 11 серпня 2018 р.
у с. Кошари Конотопського р‑ну Сумської обл.
від Литвинчук (Волкогон) Любові Григорівни, 1959 р. н.
(з 1981 р. проживає у с-щі Заводське Конотопського р‑ну)
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [60–70‑ті роки ХХ ст.] Виготов
лення тканини. [Чи ткали у Вашому селі?] Да, помню,
даже приносили до нас. У нас стояв верстат. [Чи сади‑
ли в дома льон, коноплі?] Я не знаю. Не помню цьо‑
го. Я знаю, шо мати ткала. Я вже готову пряжу знаю.
Тоненька була нитка: і темніша, і світліша. З товсті‑
шої нитки робили рушники там... А тоді вже мати,
як ткала рушник, то оці робила полосочки, вже мулі‑
не в магазіні купляла там. Різнокольорове. І оце краї
отходили, допустім, там трошки полотняною ниткою.
Потім муліне одного кольору. Потом полотно, потом
оп’ять. Ну, полосочьки для прикраси цього рушника.
Ткали рушники, ткали рядна. [Чи ткали полотно для
одягу?] Одяг... Тканини ж уже були. Дома були вівці
в нас, стригли їх, не знаю, раза два на год чи скільки
їх стригли. Я туди... Щє ж мала була. Знаю, батько їх
стриг, були спеціальні ножниці. Він обстригав. Потім
мати цю вовну стірала. У якомусь мильному ростворі
вона її стірала, розскубувала, тоді пряла з неї пряжу і
в’язала нам носки, рукавички. [Чи пряла Ваша мама?]
На веретено, могли й на прядку. Мати веретеном
нитку робила. На прядкі – не знаю, не помню, шоб
вона пряла. А тоді з того в’язала. [А потім] постірає

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [60–80‑ті роки ХХ ст.] Кожух. Кожухи
носили. Я тіки не знаю, де їх шили. У Смілому, на‑
вєрно. Возили туди шкури оцих овечок. Там їх чини‑
ли і шили кожухи. Для чоловіків – прямого покрою.
Ну були, якшо це празничний, так тіпа, як виходить
у люди, то був він притальонний. І білі були кожухи,
і чьорні чоловічі. У них були здорові такі воротни‑
ки із молодих ягнят, натуральні воротники були, і,
по-моєму, більш чоловічі ніяк не прикрашались. А у
жіночих кожухах – теж вони були чьорні – воротник
оце ж з молодого ягняти, на рукавах могли пришить
так, як манжети, отут [на полі] по всій длінні і по низу.
Обшивали оце. Були притальонні кожухи, і були про‑
сто прямі. [Чи було так, шоб кожух покривали зверху
тканиною?] Було, ну це вже пізніше. Це вже, навєрно,
кінець сємісят дев’ятих років і в восьмидисятих ще.
[Чоловіку шили]. Брали старі кожухи, перешивали
їх і покривали вже тканиною. Це вже мадістки шили.
Плюшки ще називалися, баби ходили, така тканина,
тіпа як бархат, ну не бархат. Вілюр якийсь такий плот‑
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ний був. Ну ми [молоді дівчата] не носили. Вони були
пошиті, як обична курточка, ну така, трошки удлі‑
ньонна. До середини бедра ті плюшки були. [Плюш‑
ки] були трошки притальонні. В основному чорного
кольору. З воротником, круглий воротник. [Застіба‑
лася] на пувицях, отак петлі і здорові крупні пувиці.
[Їх баби] носили в сімдисятих, до восьмидисятих,
навєрно.
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ВЗУТТЯ [60–70‑ті роки ХХ ст.] У нас була машинка
швейна. [Швець приходив] з викройками і кравець‑
кими ножницями. Все остальне в нас було. Це був
батька родич. Він приходив і, допустім, він міг у нас
жить цілий тиждень. І ночював у нас, і от шив нам
усим бурки. [Шо таке бурки?] Ну, тіпа зімніх валянців.
Вони шилися із сукна або із старих якихся речей, які
ніхто не носив, ну, зимове таке, перешивалися, по ви‑
кройці вистрочувалися і вату туди або могли вовну
помиту, порозскубувану вмісто утіплітіля ото ложили
вовну, тоді приивали з середини тоненькку тканину,
зверзху плотну і зшивали вкучу, і носили. [Таке взут‑
тя носили і великі й малі?] Да. Колоші... [Чи ходили в
одних лише колошах?] Ну це тіки дома. Таких колош,
як оце зараз не було тоді. Просто колоші були, «глибо‑
кі» називались, на бурки їх надівали, і обичьні колоші.
А поначялу, аж зовсім-зовсім зразу, то носили валянки. [Де брали сукно для бурок?] В магазіні продава‑
лися плотні тканини. Пальтові. [Чи було домоткане
сукно?] Вовну возили, ну не сукно робили, а били ва‑
линці всій сім’ї. Од малого до великого. [Восени і на‑
весні ходили в чоботах], бо там нема асвальту в селі,
а одна грязюка, і ми ходили в ризових блискучіх чьоботях. А щє були чьоботи на утіплітєлі із замочьками
і на каблучьку, і були ото обичьні забродські чьобо‑
ти. Оце обичьні чьоботи. І вже чєревики були, туфлі, двотонні. Білі і вставка – не помню яка – красна чі
чьорна. Як зараз... Як вони називаюцця? Балєтки, тіпа
балєток. Туфлі вже були і на каблуках, і без каблуків.
З шнурками й без шнурків, лодочьки і всякі такі раз‑
ні вже були. Тоді були босоножки, тоді вже все було.
Уже все купували. [Хлопці носили] ботінки, кожані
ботінки. Тоді дирмонтіна й не було. Були брезенто‑
ві туфлі, такі воно... У хлопців. Передки були кожані
і тканина така, «бризент» називався. Кожа була хоть
чорна, хоть корічнєва, і тканина була зелена. Ну, бре‑
зент. Брезент він і є брезент. І в хлопців, і в дівчат. Ну
це обув була для бідних. Одному хлопцю мати купила
двоє черевиків, туфлів у школу, так він одні утопив і
другі, шоб йому купили такі, як треба. Чьоботи вже
не шили. Це в начялі. Маленькою я була, дак ще шили
чьоботи, хромові були Уже сапоги пішли, кожані са‑
поги, куповані. [Чи ходили Ви в панчохах?] Ходила,
канєшно в чулках. В мене були... Страшно спомнить!..
Вони були свєтлокарічнєві і тьомнокарічнєві, ну такі,
кремові якісь. Тоді вдівалися вони і зверху придавлю‑
вались, шили такі, широку ризинку і то ходили в та‑
ких чюлках. В школу я пішла, так уже були колготи...
Ні не було. Ще і в школу ходила, були чюлки, а тоді
вже пізніше появились колготи.

є. І кремові – вони тоже прості. Ну, мабуть, якась нит‑
ка друга, і вони цвітні такі, на них були вибиті цвіти.
Кремові такі. Ще й шерстяні були. І шолкові були плат‑
ки. Шерстяні – уже як холодно. [Платок] шерстяний,
однотонний. З китичками. Модно. Обичьно на свя‑
та вдівали жінки такі цвітні шерстяні платки. І дуже
модні були чьорні, пішли у моду, білі – всякі були. Пу‑
хові були, ну їх у нас не в’язали, а звідкись привозили,
цигани чі хтозна, і продавали. Вони носили [по селу]
або їздили вже в Конотоп по пухові платки. А у цьому
продавалися хустки клєтчасті. Отакі обичьні, із тими,
як воно називається, з китицями чі торочьками. Хто
як називав. Ще газові платочки були, називались «ка‑
пронові», по-сільському їх називали «газові». А чьо
газові – я не могу сказать. Капронові такі платочки
були. [Чи ходили Ви в хустці?] Звичайно. [Чи ходи‑
ли Ви в хустці, коли були дівчиною?] Це весною. Не я
тіки. Платочьок шолковий, пальто таке саме, як я ка‑
зала, на тому... на паралоні. [Жінки, бувало, носили]
на шиї платочьок для декора. Були великі, зімою носи‑
ли просто такі шалі здоровенні. Оце ж такі, як плєди
зараз, отакі платки були. [Запиналися] під бороду або
отак, якшо середня шаль, то могли зав’язать ззаді за
шию. А як це здорова шаль, просто її отак на плече і
отак, обмотувалися, кругом шиї обмотували. [Як за‑
пиналися жінки, коли йшли на роботу?] Отак же об‑
мотували кругом шиї зімою шаль, така була середня.
Обмотували кругом шиї і так і ходили. А влітку отак,
в нас в селі казали «під баришню». А осінню, навесні
просто так, під бороду зав’язувалися. [70–80‑ті роки
ХХ ст.] Шапки появилися десь в сімісятих роках. Жі‑
ночі. В’язані були. З кролячого пуха в’язалися шапки.
Це вже такі шапки куплялися. Вони звідкись привози‑
лись, куплялися в Конотопі вже на базарі. В селі таким
не займалися. Були бірєти. [Плетені?] Угу. Обичьні
в’язані шапки носили. [Чи були хутряні жиночі шап‑
ки?] Були. «Боярки» називалися. Це по низу манжет і
вверх ковпаком зроблена. Ну, кругле так зроблене, по
кругу. [Ця шапка висока була?] Середня. Труби були.
Низ такий тіпа як у шляпі, а така висока. Носили шляпи чоловіки й жінки. [Чи носили жінки шапки-ушан‑
ки?] Уже тоді начяли носить, у вісімдесятих роках.
І то вони обманки називалися. Вони пошиті, форма
цієї чьоловічьої шапки, тільки не одкочювались вуш‑
ка. [Була] шапка з іскуственного мєха. [чоловічі] [Які
головні убори носили чоловіки?] Кепка, або картуз.
Літом були літні. А весною, осінню – такі вони, теплі‑
ші були. А взимку всікда були шапки-вушанки. Були
просто міхові. Були з іскуствінного мєха і були напо‑
ловину міхові, наполовину тканіві. [Чи ходили хлопці
у Вашому селі в брилях?] Ходили. Були ж брилі. Були
солом’яні і були такі іскуствені, як плетні. Зачіски.
[60–80‑ті роки ХХ ст.] [Чи заплітали дівчата коси?]
Плели коси, дві коси плели, одну. Потім отак одна коса
зверху плели і плели-плели, а дальше вплітали решту,
ще в одну, ну колоски тоді, я чьось не помню, шоб
плели. Вплітали лєнти. [Дівчата в дев’ятому, десято‑
му класі] плели коси і зав’язували банти. Дуже довго
уплітали длінний бант чі лєнту, чі, як правильно на‑
звать, і ото зав’язували такі пишні банти. На випус‑
кном уже не було. На послідньому звонику усі були
в формах і з бантами великими. [Як гулять, на свято,
дівчата старших класів] не запліталися або робили
«мальвінку». Мальвінка із баньтіком. [Довге волосся
не носили]. [У вісімдесят четвертому] обрізала косу.

ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ  [60–70‑ті роки ХХ ст.]
Хустка. [Які носилии головні убори?] У жінок хустки були. Це однозначно. Літом носили ситцеві, «шта‑
пельні» називали їх, кремові. Платки були трьох ви‑
дів: штапельні – вони були такі, бистро мнялося – і не
ситець, і не сатін, а таке якесь, ну, ситцеві – вони і зараз
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спідниці, і такий круг вирізався, і міг бути хоть один
шов, хоть два. Якшо два, то це полукльош, а якшо
один – то сонцекльош. Спідниця була трошки нижче
коліна. Ну, тоді вже була длінна ілі коротка, ілі за колі‑
но, до середини [коліна] – хто яку хотів. Ще до п’ят
тоді не носили. Була спідниця із однією складкою спе‑
реді, як вєєр, чі як воно називалося. Спідниця рясна в
складочку. Потом уже, у вісімдесятих роках, пішли
джинси, джинсові тканини, і спідниці начяли шить із
джинсової тканини, сарафани, все таке. Джинсова
[була] спідниця на пувичках спереду. Вона розклішон‑
на, тіпа полукльоша, з клинками. [Бувало] прямий
[крій], може, й трапецією. Кофточки могли буть ситце‑
ві або якісь... [Який був крій кофточки?] Така коротка,
з коротким рукавом. Заправлялась вона у спідницю.
А з довгим обичні фабричні були уже тоді. Якшо це
вишита була, то без воротничка. А якшо пошита, то
могли її шить із воротничком, хоть круглиньким, хоть
отаким гострим воротничком. А тут же, спереду, на
пувичках. А у матері, помню, була така кофта з длін‑
ним рукавом, на манжеті, рукав такий отут призборе‑
ний на плечі, по плечу вшивається, призборений,
і отут така кокєтка на грудях, і отак теж могло буть
прострочено просто до низу, оці зібрані такі виточки
до самого низу. Воно теж заправлялось у юпку. А коф‑
ти були голубі теж... Хоть голубі, хоть любі у цвіточку.
Модні були сатінові, ситцеві. Оце таке. [Як вони нази‑
валися?] Кофта да й усьо. Була гіпюрова кофточка без
воротничка, із запахом. Були ще модні із запахом, сю‑
ди-туди запах. [Ззаду] зав’язувалась, а може і зшита –
хоть на запах ізшита, хоть зав’язувалась. І так, і так
можна було. Єслі вона зав’язувалась іззаду, то вона не
заправлялась, а як просто пришита на запах, то за‑
правлялося. Таку шили кофту [миш літучя], вона була,
шилася без швів, якось через голову вдівалося, отут
зав’язувалося і ззаду, на запах зав’язувався, наперед і
назад. Рукава були такі широкі, середні вони були такі,
до піврукавов. Блузочька [була] – іззаду воротничька
нема, а отут бортіки, іще й брошка красіва. Це кофточ‑
ка самошита, це мені привезли з Москви, подарили
таку кофточьку. Блузка, тіпа рубашки, вже пішлі дівчя‑
чі [Як у вас казали жіноча рубашка чи сорочка?] Ру‑
башка вже ж. На планкі воно. [Гострий, заокруглений]
комір, [на рукавах] манжети [широкі]. Кримплін, то‑
ненький кримплін. Це сємисят див’ятий, це точьно.
І вже пішли такі, як футболки чи кофточки. Як вони
називалися? Тоже іскуственні, іластікові. Іластікові
вже пошли. Були всякі: і з довгим, і з коротким рука‑
вом. [Однотонна], а воротничок ото [в полосочку]. Це
така шерстяна тіпа кофточька чі футболка, чі як його?..
З тоненького трикотажа. Ото вже магазінна була якась
кофточка, джемпер. Ще дівчата носили тіпа як джемпе‑
рок. Джемперок, да. [Чи носили дівчата такі кофти, які
називали гольфами?] Ну, да. Це сємісят восьмий, на‑
вєрно, чі сємісят дев’ятий. [Вже світера он під горло
пішли. Світера, кофточки вже. [Чи було так, щоб одяг
в’язали?] Було, ну мало хто плів. Ще були жильотки
такі, льогінькі жильотки пошиті із костюмної ткани‑
ни, шо вони на пувицях були, [у два ряди гудзики].
З тканини або в’язане. Жильотка длінна і світер. [Жін‑
ки ходили: спідниця в складочку, кофта і] піджак.
Шили жіночі піджаки. Дхвохбортні були піджаки або
просто. Були і з підкладкою, і могли буть без підкладки
піджаки. [80‑ті роки ХХ ст.] У восьмидисятих уже точ‑
но ходили всі у піджаках. [Під піджак одягали] кофту
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Двадцять п’ять років мені було. Каре [було в моді у
70‑х роках ХХ ст.]. [Як дівчата, жінки робили куче‑
рі?] На бігуді. Бігуді були такі, металічіскі, куски, на їх
накручювали, тоді парафінові... На ніч накручювали
на металічіскі такі трубочки, вони були з резинкою,
накручюєш і придавлюєш. А тоді вже появилися оці
на парафіні, пласмасові бігуді – вкидаєш у кип’яток,
вони там закіпають і тоді бистро накручюєш, і такі
вже зажими, їх надіваєш і всьо. Ще були резинові бі‑
гуді, такі... тоненька резинка, і так накручєвав і тоже
резинкою фіксірував їх. [Яка зачіска була у Вас на ви‑
пускний?] Братова двоюрідного нєвєста здєлала мені
зачіску дуже красіву. Зібрала [волосся]. Потім поро‑
била локони. Так виложила красіво. В мене було до‑
вге волосся. А хто просто був стрижений. Тоді модне
було каре. А якшо це довге волосся, то, я не знаю, як
воно, «мальвіна» називалось, шо отак збиралося [на
маківці] і вверху зв’язувалося резинкою, а решта було
так розпущено. [Як мили голову?] Шампунню або
яйцями ще мили. Яйце збиваєш і намазуєш голову,
і миєш, шоб не випадало волосся. Вмісто шампуня.
[Чи мили голову травами?] Могли любистку добав‑
лять, шоб вода пахла. [Чи бувало, щоб у волоссі заво‑
дилися воші?] Було, так тоді хімічними препаратами
обробляли. Дустом, а чим же? У мене не заводились.
Не було в нас вошей.

ІМ

Ф

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Чи щодня жінки носили
намисто?] Отож воно з янтаря, так носила кажен день.
А бувало так шо... В жінки коротке намисто всікда
на шиї було. Не знімали. Обичьне було. Скляне було
обичьне. [Чи ходили з полотняною торбою?] Та ні.
Вже не було. У хлопців папки були без ручьки. Форма
сумки, тіки без ручьок, «папками» називалось, засті‑
балось на змєйкі. А в дівчат – портфелі. У хлопців мо‑
гли буть. Ну поки меньшими носили портфелі, а по‑
тім уже вони стали носить папки. Сумки кожані були,
були з довгими ручьками, були й з короткою ручькою.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [60–70‑ті роки ХХ ст.] [У що Ви
одягалися в дитинстві, юності?] Платтячка, як всігда,
спіднички, кофточки. Та шили все: і сарафани, і плат‑
тя, і юпки різні, і блузки всякі разні шили. Спіднички
всігда були, кофточки. [Спіднички] такі рясненькі.
У складочку були і були отак просто зібрані на рези‑
ночкі. Спіднички шили – ситець, штапель... Якшо це
літній час, так штапель або ситець, сатін. [Де його бра‑
ли?] У магазіні або їздили в Моску й привозили з Мо‑
скви. Батьки [їздили]. Там були [родичі]. Возили або
приїжжали двоюрідні сестри материні, привозили
оттуда тканину. Взагалі це було якось... коли йдеш на
день народження чи ще кудись, то відрізок тканини –
це був суперовий подарунок. Приносили там ситець,
сатін, штапель. Ось таке. [Хто шив спіднички?] Обичь‑
но мати шила спідничку або просила мою хрещену. На
машинці [шили]. Дорослі носили спідниці на ризинці,
на пояску, хоть отакими складками – хоть встрєчни‑
ми, хоть одна за одною, або клинками пошита, назива‑
ли «чотириклинка», «шестиклинка». Да, [пошита із
шматків]. [З якої тканини шили таку спідницю?] Якшо
це літній варіант, тоже так само, із ситцю, сатіну і шта‑
пелю. Модна була клєтка. А могли буть однотонні, до‑
пустім, синя чи якась, і цвіточкі мєлкі, такі могли щє
буть. І юпки шили сонцекльошом (і плаття). [Як шили
такі речі?] Я не знаю, якось складалося отак, склада‑
лась матерія і вирізалося по кругу, отут талія, длінна
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чи рубашку. [Воротник викладали] на піджак. Це були
такі модні піджачки, вони короткі отак до середини...
до талії, по низу такий широкий, тіпа пояса, рукав
ушивний, отут на планкі, і воротник хоть прямий го‑
стрий, хоть откладний воротник. [Чи були жіночі кос‑
тюми?] Да, да, да. Сємдисят якийся рік. Із сукна, ну
тіпа пальтова ткань, драп, [якщо] це діло осінню було.
Ще модні були плаття. Платтячко шолкове в горо‑
шок, куповане. Кримплінове плаття. Вже пішла ткани‑
на така, яка називалася «кримплін». Вона не мнялася,
нічого їй не робилося. Вона і повітря не пропускала, ну
була дуже модна, вона і однотонна була, і різнокольо‑
рова. [Були] плаття – тоже якась така тканина іску‑
ственна, тоже шовк – не шовк, ну якесь таке. Цвітне,
красіве. Це магазінне. Там ще підкладка під низом.
Десь воно на хаті є. [Мати носила] ситцеве плаття і
фартух. І вільвєт був модний. Вільвєтові зімою плаття
були. І юпки вільвєтові теплі шили, сарафани, оці під‑
жаки чі кофти шили із вільвєта. Байку брали. І плаття
шили байкові, і халати байкові шилися вже ж тоді.
В шисдисятих годах, в кінці там шиісятих, як я вже там
себе помню. Під кінець туди. [Носили сукні] «сонцек‑
льош» називалися, «сафарі» називалось. Плаття-сафа‑
рі – такий рукав не дуже довгий, короткий, і отут на
пувичках, отстрочена манжета і рукава, і пришиті на‑
кладні кармани. [Чи під поясок було це плаття?] Да.
[У сукнях був рукав] «фонарік» – це пишний і отут зі‑
браний, короткий і зібраний [на манжеті], «кришиш‑
ко» – [короткий розкльошонний]. [70–80‑ті роки
ХХ ст.] Модно було ходить: [удіваєш водолазку], а по‑
верх удіваєш плаття із коротким рукавом. [З якої мате‑
рії було таке плаття?] Це був шовк, плотний такий. Сарафани [були]. В дівчаток були сарафани, і були спід‑
нички такі на широких брителях у дівчат, тіпа як сара‑
фан. А під низ удівали кофточки або блузки. Та то ж
уже були водолазки, світера такі теплі, під горло. Це
вже фабричне. Це вже все фабричне. Це тіпа школьно‑
го сарафана [в складку], а під низом рубашка. У клєтку
тоді модно було. Халат [жіночий] шився. [Коли
з’явилися халати?] [У шісдесятих] вже були халати
байкові, вільветові. [Старші жінки носили] халат віль‑
ветовий, магазінний уже. У сели куди хочіш у ньому
ходили – в магазін, на улиці ляси поточить тоже ходи‑
ли. [Це влітку вдома ходили у таких халатах?] Да. [Ха‑
лати] були з двохбортними [комірами], були просто з
вирізом. Лєтній варіант – [без рукавів], а могли буть
вобщє на брителях [як сарафан]. [Коли жінки почали
носити брюки?] Брюки? Брюки вже були [у сімдесятих]
роках. У місті [носили] і в селі вже тоді начяли появ‑
лятця. [Як у школі вчилася], у брюках дівчата не ходи‑
ли ще, а так уже начали ми носить так, у сімдесят тре‑
тьому-четвертому році... [Дівчата носили] спортівні
штани. [Коли вони з’явилися?] Ну, це вже все в сєміді‑
сятих годах. Вже й костюми були спортівні. [Була] мастєрка спортивна, із спортивного костюма. Вже все.
[Дівчата] носили гамаші, штани такі. Шерстяні, як
кофти, називались «гамаші», зараз тільки в дєток такі
гамаші. Куповані, ага. [Носили спідницю] полукльош і
гамаші. А в мене це такий костюм шерстяний: гамаші і
кофта під горло, тіпа гольфа, і спідничка. На кофтах
ще карманчик накладний. Я помню, як батько ходив.
Це щє, як кудись ішли, були модні штани такі, назива‑
лись «галіфе». То була в нього сорочка, галіфе і хромові
чьоботи. Це були круті дядьки. [Де брали такі штани?]
Шили ж, навєрно, оце ці кравці й шили ж. Костюмна

тканина була, куплялася, і шили. І зімою такі галіфе,
тіки тепліші, плотніша тканина, шили й носили.
[У хлопців були штани] кльоші оце. Був кльош от бе‑
дра – чоловічі. І дівчачі так само. Або од коліна розши‑
рювалися і могли буть як поширше. Це називались
«кльоші». [Хлопці носили] обичні костюмні штани.
[Ремінь] кожаний армєйський, портупєй той. Це так
модно було. Обичьна рубашка ситцева, отак
зав’язувалась. Парубки сидять, а пувиця [верхня на
сорочці] розстебнута, і вона [сорочка] зав’язана на
узіл. [Чоловіки носили] теніски на випуск. [Воротник
двохбортний]. Були байкові рубашечьки [у хлопців].
Льонька ж прийшов з армії, оддав [батьку] рубашку
[гімнастьорку], він доношував її. [Чи багато чоловіків
так носили?] Та багато. Шоб не лежало, носили чьоло‑
віки. [У сімдесятих чоловіки носили піджаки в клітин‑
ку]. Піджаки [у парубків були] такі, як і зараз. [60–
70‑ті роки ХХ ст.] [Який носили верхній одяг?] А в
хлопців обичні тканєві курточки і «полупальто» на‑
зивалося як до колін пошита курточка з тканини паль‑
тової – то називалося «полупальто». На виход носили
такі полупальта, їх «московками» називали, із сукна
плотного пошиті, такі теплі курточки, «московки» їх
називали. [Чого їх так називали?] Я там знаю. [Хто но‑
сив такі курточки, чоловіки?] Ага, да. [Який був крій
таких курточок?] Прямі, чуть нижче бедра, на пуви‑
цях, з карманами. Із сукна. Це вже купували. Чоловіки
хоть кожані куртки носили, хоть плащі. Кожа така
була настояща, натуральна, вже в магазинах продава‑
лися. [З двохбортним воротником, під поясок, довгий
за коліна]. [Хто ходив у таких плащах?] Хто міг собі
позволить. Вчителі ходили, тоді ці... партійні лідери
ходили. Хто міг собі купить. Могли й прості люди.
В мого батька була курточка кожана. [У хлопців була]
курточка балоньова [У чому Ваш батько ходив на ро‑
боту?] У кухвайці. Зимою носили кухвайки. Тоді ж
були кухвайки модні. Шилися і в магазінах вони про‑
давалися. І вєздє ці кухвайки. У дівчат пальта [були].
Як ще я маленькою була, то мені шили. Додому швеця
приглашали, ото обшивав батьків там, там кухвайки
їм шив, всяку-всячину, і мені шили хоть пальто, хоть
кухвайку, і ото ми гасали. Він обшивав нас. А тоді вже
в магазині продавали. Вже й пальта весняні пішли, вже
все було тоді. І в жінок, і в дівчат. І в дівчаток були
пальта такі, вони на паралоні були такі, тоненький па‑
ралон. Вони такі, держали форму, вроді прослоїні так.
Зверху тканина, наклеїна на паралон, а там же звичай‑
на підкладка така. Пальто [було] – сукно, дермонтіном
края обшиті і на гудзиках. Гудзики в цвєт дєрмонтіна.
Деже красіво. Пряме. Рукав ушивний, ну вже тоді й ре‑
глани були. [Було] пальто із кримпліна, плотного
кримпліна. Зімнє пальто – внизу каракуль і воротнік
каракуль, а саме пальто – сукно... драп, драп. Курточка
[була], балоньова, на пувицях. Ну вже були тоді й на
замочках курточки. Тіки замочки були такі... [Кишені]
косі й прямі, навєрно ж. [Це дівчата ходили в таких
курточках]. І в жінок були курточки, і пальта... Вже ж
появилися й плащі. Були балоньові плащі, такі тонень‑
кі вони, без підкладки йшли, і були тканьові плащі.
Були різного [кольору]. Були і білого, і корічнівого,
і якого хочіш. Кримпліновий [був] плащ, двохборт‑
ний. В мене така шуба іскуствєнна [була]. Шуба, іску‑
ственна шуба з капішоном. [Чи були шуби хутряні?]
Були, ну їх було дуже мало. Потім цей... тєлогрєйки
шили. [50‑ті роки ХХ ст.] У п’ятдесятих дітям все ще
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вінка лєнтою на голові зав’язані. [У молодої] була ви‑
шита сорочка красіва. Довга сорочка. [Сорочка] десь
хранилася, дома, в батьків. Може, мамина, може, ще
чіясь. Була довга сорочка, унизу сорочки вишито, низ,
манжети [вишиті], рукав розшитий. Оце тут тоже роз‑
шите, на грудях. В основном красіво був дуже виши‑
тий рукав. Були з уставками, були й без уставок. Хрес‑
тиком вишивали квіти, виноград, таке всяке. [Колір
вишивки] чьорний і красний в основном. Була карсет‑
ка. Поверх сорочки одівали карсетку. Вона тоже була
хоть красного кольору, хоть зеленого, і тоже отак по‑
нашивані... тісьма декоративна понашивана на полах.
Карсетка могла буть даже з карманами, дак оце отут
[біля карманів] все повидєлуване декоративним. Мо‑
гла буть однотонна. Або така, чуть така якась... ряба.
Застібалася вона на потайні гаплички. [Матер’ял на
карсетці] – така плотна, я не знаю, як вона називала‑
ся... Плотна тканина... Ни сукно... Потім спідниця або
плахта. І спідниця була з такої тканини, як [карсетка].
Ну, костюмна тканина була, так скажемо. Спідниця –
в тон карсетки. У складочку була спідниця пошита.
З однотонної тканини. І з-під спідниці чи з-під плахти
дожна оця виглядать, оця тісьма із-під оцього... со‑
рочки вишитої. І хвартух удівали ще український. Міг
буть оздоблений оцими, іскуственними полосочками,
ну, тісьма або кружево. [Фартух] міг буть кольором
і красним, і... В основном я бачила красні. Не ярко
красні, а такі бордові. І чорна [тісьма] або... Шоб воно
якось виділялося. Оце так. Потім на шиї дужа багато
намиста було, таке воно стікляне було, потім із бісе‑
ра плели спіціальні такі, плетене таке інтересне було,
надівалося на шию. Прикраса така. Як кружево воно
плилося. Ну, тіки, шо воно з бісера спліталося. З ко‑
льорового. Потім оце намисто, і вінок, і лєнт багато,
різнокольорових. Купляли в магазині. [Де брали він‑
ки?] Вони продавались на базарі. З бумаги. Потім їх в
парафін. Оці цвітки у той... Уже готові продавались ці
вінки, купляли. [Чи було так, щоб у селах виготовля‑
ли такі вінки?] Та, я не знаю, їх уже передавали з по‑
коління в покоління, навєрно. [Чи доводилось бувати
на весіллі, де молода ще була в українському вбранні?]
Тіки на весілля звала. Уже тільки звала. А вобщє... Да,
ходили ми з матір’ю, ну я не помню, скільки мені років
було, ходили на сусідню улицю, ходили на весілля, там
молода була у українському костюмі. Це десь [шістде‑
сяті роки ХХ ст.]. А молодий... Уже, як я пам’ятаю, так
був у цьому, у обичному костюмі. [Чи одягав моло‑
дий вишиванку?] От за молодого – я вже не згадаю.
[У якому вбранні запрошував молодий на весілля?]
Обичьно. Не було такого для молодого. З хлібиною
тіки всігда звали. [Хлібина] у хустці або в рушничку.
[80–90‑ті роки ХХ ст.] [Ви одружувалися у 1981 році,
якою було Ваша весільна сукня?] Довге плаття. [Чи
були у ті роки короткі весільні сукні?] Майже не було.
Уже пішли довгі плаття. [Коли були короткі весільні
сукні?] Поначалу. Коли начіналися, по-моєму, отам
шіісяті. Там були трошки короткі, а тоді вже начялися
длінні плаття. Як я пам’ятаю [кінець сімдесятих, ві‑
сімдесяті], так уже були довгі плаття. [Якого кольору
були весільні сукні, білого чи ще якогось?] Ні, як я
пам’ятаю, тількі білі. З довгим рукавом. [Рукав] пря‑
мий, а тоді пришитий такий, як волан. Довгий рівний
[рукав], а внизу волан. [Де Ви брали свою весільну
сукню: купували чи шили?] Купляла. [Яка це була тка‑
нина?] Плотний шовк якийся... І криплін не кримп‑
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самі шили, сорочечка пошита. Хоть і було фабричне, ну
було дуже мало. З кокєтками якимись сорочєчька по‑
шита. Ткань уже купована. [Шпилька на сорочці], шоб
не зглазили. [70–80‑ті роки ХХ ст.] [У що одягали ді‑
тей?] Це було все. Як я пам’ятаю дітей, так уже все
було, розпашонки, ползунки були... ползунки довгі,
ползунки короткі, з резинками. Були ползунки до по‑
яса і кофточки так само. І були ползунки із цім, тіпа як
з нагрудником. На плечах застібалися і були із
зав’язками. Такі, шо зав’язувалися і застібалися на
плечах, на пувичках. [60–70‑ті роки ХХ ст.] [У чому
діти ходили до школи?] Ну, як я вже начяла ходить, дак
ходили у шкільній формі – коричневе плаття, фартух
чьорний і білий – для свят. І всьо. Ну, так шо там... колготи. [На платті] білі воротнички, хоть стоїчка, кру‑
жевним, тоді не кружево, а гіпюр продавався. Такий
тоненький і ширший. І нарукавники були білі. Оце
таке. А ще могли – як хто, в чому є. У платтях самоши‑
тих ходили, дозволялося тоже шо попало одівать. Костюми там такі. Кофти були з начьосами ще, взимку.
[Як одягалися на випускний?] Тоді вже були сучасні
плаття. В кого прямого покрою, в кого ппритальонне,
ну вже тоді були разні, тоді вже були модні уборки –
так плаття, допустім, і отак як прикраси чи, як пра‑
вильно назвать, не знаю, були уборки. Уже тоді були
шолкові плаття, тоді вже всякі такі тканини були, уже
тоді пішло ж. Це був сємдисят шостий год. Це були й
магазінні плаття, й сами шили, хто де як зміг, так ро‑
бив. Уже в нас були і зачіски, і роззачіски. В кого фор‑
ми. Рукава попротиралися. Дак дєлали короткі рукава,
пообрізали і здєлали короткі рукава. [Хлопці ходили в
школу в краватках] для відімості. То ми були комсо‑
мольцями, всі ходили з значками. Піонерські галсту‑
ки – то ходили ми зовсім юними. У школі піонервожа‑
та мала ходити у комсомольському значку і в галстукі.
І її називали «піонєрвожатая». [Новорічні костюми]
сами шили. Мені мама пошила. Це я була красною ша‑
почкою. Красне плаття. Талія удліньонна і пішла
складка, одностороння складка. Нє, двохстороння
складка. [Білизну носили.] Були поштаники [у бать‑
ка], я точно знаю, ну тіки вже, як воно?.. «Калінкорові»
називалия. Ситцеві. Вмісто трусів були підштаники.
А тоді вже пізніше появилися кальсони. А то були
обичьні білі підштаники. А в жінок майки або сорочь‑
ки. Тоже шилися, як ночьнушки. Вони не ходили без
сорочок, ніколи не ходили. [Тобто жінки одягали со‑
рочку, а поверх плаття?] Да, да. Як я пам’ятаю, у матері
були віскозні сорочьки і просто такі. Куповані майки,
віскозні майки такі були. З такого шось. Тоді панталони носили, усі, не було тоді плавок, ходили в пантало‑
нах. Вже як я в школу пішла з’явились оці плавочьки.
По-моєму, в перший клас я щє в панталончіках ходила.
[У середині 70‑х років] були здєльні купальники і раз‑
дєльні купальники. Всякі були купальники. Я в школу
ходила, так уже [купальники були].

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді.
[У кінці 60–80‑х років ХХ ст.], бувало так, шо звали
на свайбу, нєвєста... молода, так в селі казали, звали
в українському наряді, а уже саме весілля, там на роз‑
пись, уже поприходили гості, коли свайба йшла, то
вже були у білому платті, у фаті. А тоді вже відійшло
з часом і українське вбрання, і не стали ходить. А то
молода ходила по всіх хатах, з дружкою або з двома
дружками. [Вони] тоже в українському, тіки замість
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [10–60‑ті роки ХХ ст.] Я як по‑
чинав у школу ходить, та з полотна штани й сорочка,
і сумочка, шо книжки кидать. Ото через плече надіну та
й пішов. Зразу з домашнього полотна носив, років со‑
рок, а потом начали вже матерію випускать. Усяк було –
і біле, й пофарбоване. У вільховій воді покрасять, воно
буде краснувате. Або в бузиновій красили – темне.
Штани чорні з полотна були зразу, а тоді вже з матерії
фабричної. Одежу всяку, кереї [носили]. Зараз же керей
нема. Керея з кобеняком. І ото зимою їде в поле...

с. Курган
Записали Т. Зубрицька та З. Гудченко у червні 1996 р.
у с. Курган Лебединського р‑ну Сумської обл.
від Варвари Павлівни, 1920 р. н.,
родом із с. Червлене Лебединського р‑ну,
Зеленської Оксани Григорівни, 1914 р. н.,
та Мухи Є. А., 1913 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ [20–70‑ті роки ХХ ст.] Виготовлення
тканини. [Чи у Вашому селі пряли, ткали?] Пряли. Як
ми вже стали гулять, то на досвітках не пряли. Одна я
шиття возьму. [Чи ткали у Вас із вовни?] Не ткали в
нас. Овечки були і чорні, і білі. Вовну здавали, платки в’язали. Носки. Ткали в Западній [Україні] більше.
[Чим фарбували нитки?] Вільховою корою фарбува‑
ли, коричневе з зеленим таке. Дубовою корою.

Е

лін, якесь іскуствєнне. [Зверху по спідниці] цвіточки
понашивані. [Які були тоді весільні сукні, пишні?] Ні.
Могли буть плаття і розклішонні, і рівні вже тоді. Які
хочєш. [Чи були рукавички?] Да, були. [Чи всі були у
рукавичках?] Да, тоді всі. Перчатки були в сєточьку,
як фата, і були плотні. [Які прикраси одягала наре‑
чена?] Намисто. Намисто або ципочька с подвєскою.
[Що одягали на голову?] Високий вінок. [Де його бра‑
ли?] На базарі продавали тоді. [Якого він був кольо‑
ру, білий?] Білий, ага. Блістінки оці, паєтки чі як воно
називається?.. [З чого були зроблені квіти, листочки
на ньому?] З тканини. [Чи покривали їх воском?] Ні.
[Вони були], як сучасні. Фата двохярусна була, довга.
[Один ярус] довгий, а другий, ну, такий... [нижче по‑
яса]. І щє були такі, трьохярусні, третій – отак, по пле‑
чі. [По краю фати] вишивка машинна. Вишивка тіпа із
люрексом. [Краї оздоблені кружевом]. Фата отдєльно
[купувалася], а віночьок отдєльно. [Могла бути] одно‑
ярусна фата. З вишивкою. І тут вмісто цього... вмісто
віночка якийся бант чі шо, шо так фата в кучю стяг‑
нута, як квітка на голові. Тоді воно приєднувалося.
[Яким було взуття в нареченої?] Туфлі білі. [Чи каза‑
ли, що нареченій не можна взувати босоніжки?] Ніхто
такого не казав. [У вісімдесятих, дев’яностих замість
вінка була] шляпа... таблетка. У жиніха костюм був
хоть чьорний, хоть темно-синій, та любого кольору,
ну в мого жиніха був тройка. [Яка була сорочка у на‑
реченого, біла?] Да. Галстук. Квітка, обичьна тканєва
квітка. Дружка вдівала, що хотіла. [У дружки] було
довге розове плаття, з довгим рукавом, шовкове.
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СОРОЧКА [20–70‑ті роки ХХ ст.] В полотняних сорочках [ходили]. Сорочки вишиті. «Свиняча дорожка»
узор. «Кривулькою». Туди два хрестики і туди. [Де
нитки брали?] В магазіні тоді були. Мулюне. Оце мені
з Сум навезли.

Лебединський район
м. Лебедин
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Записала С. Щербань у 1989 р.
у м. Лебедині Сумської обл.
від Пістрик Єлизавети Матвіївни, 1900 р. н.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] У дів
чат спідниця рясна, кохточка, платок під бороду або
під шпильку, як шовковий, шпилькою сколювали, щоб
не помнявся, легкі до вусиків, на ваті до вусиків юпки.
Свитянки носили в хуторах. У парубків чинарки з
вусами, а пізніше костюми, чинарки до рясів – чор‑
ні. Кожухи підв’язували красними поясами, де батько
дружкував, той рушник ішов на пояс.

с. Байрак

Записала З. Гудченко у червні 1996 р.
у с. Байрак Лебединського р‑ну Сумської обл.
від Зайця Івана Харитоновича, 1912 р. н.
СОРОЧКА [Перша половина ХХ ст.] Вишивані сорочки
носили більше баби – рукава тут пошивані, а ми так,
без вишивання. А бувало – оце пазуха широка поки,
воротник пошитий стойкою. Вишивка була чорне й
красне, всяке, було й біле, багато.
ВЗУТТЯ [10–60‑ті роки ХХ ст.] І взуття шили. Дядьки
шили молоді. На ноги – чоботи і валянки. [Взуття] в
селі плели, в Межиріччі, Куданівка плела з лика. Вона
[кора з липи] ж дереться, ножем поріже раз і другий
раз. Оце як ізняв оцей снурок, отакий завтовшки і по‑
тіг. Воно ж не рветься, нічого. І ото липові лапті.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [20–70‑ті роки ХХ ст.] Спідниця.В по‑
лотняних спідницях ходили. В бузині спідницю покра‑
сить... Дерга. Спідниці в нас «дерги» називали. Вони
чорні, ткані, а тут розпірка, береться зв’язується.
Тільки обмотується так. А тут же сорочка виглядає.
Спереду китиці зав’язуються. В Кам’яному були дер‑
ги, клєтчасті спідниці. І та дерга, і та. Був в мене пояс і
кубова спідниця. Здорова така, квітчаста і оборка з тої
самої тканини. Купований матєріал. Під пояс носили.
Kрасний і чорний з вовни.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  Безрукавка. [20–70‑ті роки ХХ ст.]
Називались «безрукавки». [Як шили безрукавки?] Без‑
рукавки тоже лєнточками обшивались. Защіпались
на крючки маленькі. А тоді поверх чорні пуговички.
В мене і два звонки були, шо дзеленчали. Остались на
бригаді. Керсетка. Керсетки були. Коротенька. З уси‑
ками, зборочками. Юпка. А юпка довша [за керсетку].
Юпки зверху були чорні, сатінові. З тканини однакової.
ВЗУТТЯ [20–60‑ті роки ХХ ст.] Красні чоботи були в
дівчат. Раньше були дорогі, не в каждої, це як дуже
багата була. Черевички на каблучку. Постоли з лики
носили. Лику липову драли, парили.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [20–60‑ті роки ХХ ст.]
Хустка. Жінки платки большинство носили. Очі
пок. Очіпки носили. Моя мама покойніца, в неї коси
гарні-гарні були. Так вона їх виложить, щиталось «на
корзині». Віночком коси кладе, а тут очіпок і кружево.
Збирається оборочкою. Зелений або красний, вишне‑
вий такий. Очіпок пошитий був красіво. Складочки,
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складочки, а тут оборочка. Це молодші так носили.
А старші очіпок надівають пілоткою. Як солдат. На
мітка. [Чи носили у Вас намітки?] Ні. В нас не було.
[Чоловіки] брилі плели з соломи. Зачіски. Коси в дрібушки заплітали [дівчата]. Лєнти були квітчасті, гар‑
ні. Мене бабуся, бувало, заплете, в дев’ять, в дрібушки.
Я тричі одрізала косу. В мене коси були здорові.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [20–50‑ті роки ХХ ст.]
[Що носили на шиї?] Намисто. А тоді чорне намис‑
то викладалось. Називалось «стєклярус». Стєклярус,
різане намисто. Таке навхрест, красне, як палочки. Дукачі були, в голодовку пропали, попроїдали. Сережки
були серебряні, золоті.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[Друга половина ХХ ст.] Тепер обувають, одягають. Як
до вінця. А тоді одягали так. Оце я знаю, як матер мою
ховали. Хоть і голод був, а вбирали. Була наміточка
якась із анголиками. Її вкривали. [Що таке наміточ‑
ка?] Марля щиталось. Тільки воно таке густе... [Що
таке наміточка, головний убір?] Ні, ні. Та і запинались
такими. Пов’язувались. Довгеньке таке, з хрестиками.
Наділи рубашку старинню... [Тобто сорочку?] Сорочку
вишиту. Кубову спідничку. Не оборка, оборки були ве‑
ликі. Матеріал, як шовк. Оборка була кубова, звалася.
Здорова пришита, тут така бухта повишивана. [Що
таке бухта?] Таке повишиване, на нитки понатягуване.
Як гармошки, збирали. Кубова оборка, єслі вінчалась
вона в її, її клали. В мене в голодовку сестра вмерла, то
вже не було кубових. Уже їй положили голубу-голубу
спідницю вишневими стьожками обложену. І та, шо
шо вона вінчалась, спідниця, вишнева кохточка. [Роз‑
кажіть про кубову оборку, з якої тканини вона була?]
Така, як шовк. Тут у нас була жінка, так у ней оборка
була, вона в циганщину давала. В неї довга вона була.
Отут зібраний поясочок, рясна. Оборки шились в сім
пілок, а матерія широко, стариння. Перешивали, то з
самої оборки всі вдягнуться. Складики збирали, а по‑
лочок вишивали. [Чого так називали – «кубова»?] Уся‑
ка квітчаста. Дрібненькі цвіточки. Довга. Гарна. Фартух або білий з кружевом, або вишневий. Молодих
хоронили в білому, а старих – в чорному шовковому.
Тоді моїй матері наділи шовкову пов’язку. Як очіпок.
Та, шо вона в ній молоділа. Крила по тій пов’язці.
А тоді увєти надівали низенько, не на корзині. І вона
ця пов’язка вся на голову. А як умерла, то наділи цю
пов’язку і очіпок. Так і був очіпок. Жилєточка, кохточка. Це раньше так. [Чи замотували ноги?] Замоту‑
вали. Надеруть полотна, стареньку сорочку подеруть,
позамотують ноги. Чулок не було. Це так старинних
ховали. Це в нас дід умер. Оце я знаю. Подштаники
одягали да штани. [Чи клали полотно під плечі?]
Аякже. Під плечі, хароший матеріал білий [стелять],
полотно. Полотно, і на полотно кладуть покойника.
А тоді з тим полотном кладуть покойника. [Покійни‑
ка] обувають, [що в] кого є

світленькі – юпочка й кохточка. І тіки чисте. Бувало,
сіреньового цвєту, абрикосового цвєта. І рукава такі
вузенькі, а тута на рукавах таке широке понадєлуване.
І кохточки: тут – у талію, а тут – у вусіки таке, отак
подєлане, як оборочки. Усіки тут, на спині. І тут кру‑
гом. І тут отак от здєлано – і була красіва нівеста. [Яке
вбрання було у молодої ще раніше?] Надівали... Було
так, шо моя прабабушка... Бабушка ішла заміж, так у
неї отака сорочка була вишита, як оце. Тоді – як вони
звали, я вже забула – чи «верга»?
Ну. Вже забула – шо
́
обмотувались. Не юпка. Дерга, да. І карсет надівала.
Карсет тоже видєланий, красівий, там разними пови‑
шивано все листі. І ото та дерга, так було воно суконне
таке, ну не товсте, тоненьке було, но красівий мате‑
ріал. І на голову... Та я само ось, ішли заміж дівчата
з Катеринівки, так приїжджали, я вінки їм робила.
Вінки і лєнти сюди плили. Вінки робили. Не робили
воскові, а робили цвітні вінки. [Із чого?] Із бомаги
там разної. [Чи раніше теж виготовляли квіти з папе‑
ру?] Да. Робили. Ото робили віночки такі красиві. ...
Дрібненькі, у два рядочки цвіточки. А тут – по дві
красних квітки робили. І женіху тоже робили із лєнти
красної квіточку, листячко зельоненьке. Отак. А тоді
сперва та прикалює, як продає свою там сестру, дак
женіху прикалює на фуражку. [...] [Чи була у молодої
скриня?] Аякже. Дівчина ж виходе заміж, і шоб була
скриня. Щас же ж то шахванєр. То все таке, а тоді не
було, тоді скрині. В неї в скрині усе. Вона ж – шоб по‑
бачили свекри́, шо вона вміє ткать і вміє прясти, в неї
полотно наткане. В ней сорочки женські понашивані
полотняні, повишивані внизу так і рукав. У мене даже
дві є рубашки женські полотняні вишиті, давно ж ви‑
шивали, ще моя мама жива була. Отакі рукава вишиті.
І внизу тут така прошва красіва. То я бережу пам’ять.
Ото таке. І ото, помню, навишиває,... пошиє, свекруха
гляне – і рушнички повишивані, і сорочки повишива‑
ні, і ті ж понаткані, рядна.

с. Межиріч
Записала Н. Бенько 19 червня 1996 р.
у с. Межиріч Лебединського р‑ну Сумської обл.
від Лелюшкіної Надії Петрівни, 1925 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Кінець ХІХ – друга половина
ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. [У що одягалася мо‑
лода?] Ну, було ж отак, шо костюмчик одівали, такі

с. Михайлівка
Записали С. Щербань, Т. Зубрицька, Л. Орел та Н. Бенько
у 1989, 1994–1996 рр.
у с. Михайлівка Лебединського р‑ну Сумської обл.
від Василенко Ганни Іванівни, 1922 р. н.,
Дудика Михайла Григоровича,
Сіренко М. К.,
Звоновської Е. О., 1908 р. н.,
Машиної Софії Данилівни, 1912 р. н.,
Харченко Тетяни Митрофанівни, 1905 р. н.,
родом із с. Байрак Лебединського р‑ну,
Шамари Софії Терентіївни, 1913 р. н.,
Пукало Галини Павлівни, 1918 р. н.,
Подмазки Ганни Никанорівни, 1921 р. н.
Давидюк Варвари Михайлівни, 1927 р. н.,
Трихліб Антоніни Сидорівни, 1918 р. н.,
Мешини Софії Данилівни
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [Перша половина ХХ ст.] Ви
готовлення тканини. Прясти ходили в одну хату.
За прядки – і [на] досвітки. І хлопці ж тоді ходили.
Коли напрядеш шпульку, а коли який-небудь підсяде,
то всю мичку вкруте в шпульку або покрадуть мич‑
ки. Ходили м’яти коноплі, візьмеш повісмо (десять
жмінь) і мнеш. Мняли на дошках і на землі, коло печі,
надворі мняли. А до кого ходили [на досвідки], то
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одпрядали або платили, керосин носили по очереді.
Пряли і рушники шили – досівтчаній матері – десять
пасом з одинадцяти конопель, чи півміток (двадцять
п’ять-тридцять пасом).
СОРОЧКА Сорочка жіноча у поліх прутик сім раз. На
рукаві знизування білим і чорним – «занизуванням
шита» – квіточки у три ряди і лиштва занизувана на
уставках. Полотно десятка, найбільше. А в сорочку –
петелечки і стьожечку затягти. До сорочки – жильотка, спідниця.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  Спідниці у чотири пілки. Рясна, двічі
плисом обложена. Фартух вишитий, різнокольоро‑
вий, пояс плетений з китицями, назад зав’язувався,
карман під фартухом. Штани. У хлопців полотняні
штани покрашені бузиною або вільхою.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ Пояс у мужиків поверх чинарки, кожуха – «толуба». Свитянка – овеча сіра біла, чорна,
плисом обложена, з усиками. На трьох усиках. У чанарках, а як зимно – у кожухах до рясів, підперізува‑
лись поясом синім, красним, купованими і в’язаними,
на лівий бік зав’язували.

Е

ВЗУТТЯ Чоботи на рипах [у хлопців]. Чоботи червоні
на підковах [у дівчат]. У чоботях більше ходили, у ба‑
гатих – витяжки, у бідних – пришваки. Ялове, хромо‑
ве, амбурські (як лакові).

зано, красний королівський рушник. Такий куплений.
Восени молода в юпці, були і свитянки – білі, сірі до
хвандів. Плаття [пізніше стало]. [Що було на голові
в нареченої?] Косу заплітали. Крутять кучері дружки
молодій, краєчки накручують, щоб віночком було над
лобом. Крутились кучері гвіздком і вінок на коси, за‑
чесана без проділя. Тоді вінок і дві квіточки чіпляли
до вінка (збірали на нитку лєнту червону), а тепер до
хвати чіпляють. Вінок високий, з білого воску, з пра‑
вого боку дві красні квіточки прищеплюються. Лєнт
від вінка всяких багато, а то й пару повісять, як куль‑
турні, то менше. У багатої – восковий вінок, а у бід‑
ної – паперовий. У молодої на другий день – пов’язка
шовкова. Колись без платка жінці і через двір перейти
не можна було. [...] Намиста – хто знає скільки, і зза‑
ду лєнта. Разків дванадцять намиста. Хороше таке,
дуже. Мигтить усе. [У що була взута молода?] Чоботи
чорні, башмаки хромові шили кустарники. Чоботивитяжки красні або чорні з підкорками. В кого шо є.
[Який одяг був у молодого?] Сорочка вишита, полот‑
няна. Чинарки з матерії, з сукна або з простої мате‑
рії до рясів, або в кожушанці з рясами, підперезаний
поясом. Штани – в чоботи, а літом башмаки чорні,
чоботи чорні з брижжами. Поджак ваточний був. На
коноплях. Ватяне було. А в мене жакет був полотня‑
ний. Шапка каракульова, криляча чи з сукна капелю‑
ха. Шапка, як у попа, висока. Коли пришивався вінок
[квітка] до шапки молодому, дружки співали:
Із Києва швачка, крамарськая дочка
В неї пучки тоненькі, в неї ручки біленькі.
Ой, дай, мати, голку, ще й ниточку шовку,
Пришити віночок зятю молодому.
Перед тим як виходити з-за столу, як їхати кататися,
тоді пришивають молодому до шапки вінок. Приши‑
ває дівочка, сестра молодої чи племінниця (вінок – це
та квіточка, що була причіплена до вінка молодої).
Шуму тоді багато. Дівчинка стоїть на ослінчику і при‑
шиває [вінок] з правого боку до шапки чи картуза.
Наділа собі на голову і тричі кланяється, а рукою дер‑
жить шапку, щоб з голови не стягли, то як дружка не
вхвате тої шапки, а шахвер, то тоді він требує мого‑
рич у дружки. Була старша дружка і старший шафер
(боярин). Старша дружка повинна ухватити шапку,
а тоді віддає шапку молодому. Молодий дає дівчинці,
що пришиває вінок, подарунок – платок, чи матерію
на плаття (в торбі у свашки). Тоді як поїхали катать‑
ся, батьки випроводжають «худобу», скриню везуть,
їде три-п’ять підвід, виносять чоловіки скринники,
а жінки виносять одежу, дванадцять-п’ятнадцять ря‑
ден давали, полотно, сорочки (по сорок-шістдесят со‑
рочок), свитянки (до трьох вусів чорненьким плисом
обкладена), бобрикові свитянки, юпки, кохти – спина
під ватою, під «хвалди». Кожушанка крита, дублянка –
овчина хороше починена, біли мало було, а більше зе‑
ленкуваті, смушком оторочені. [Хто вишивав сороч‑
ки?] Вона [молода]. Ходила на досвітки і вишивала.
В нас в роду було восєм дочок. Дак попробуй їм наго‑
товить сорочок! Як найшлась дитинка, клади сорочку
і платочок. Поки шістнадцять год, вже наклала соро‑
чок. За год по сорочці кладе. Ще й не мерли малими,
а померли жонатими. [...] [Як привозять придане, то
розвішують по хаті?] Розвішують. Рушники. Свекрові
сорочку і свекрусі сорочку вишити повинна була. Ще
й рядно, те, що будуть на сміття виносить. Лантух, шо

Ф

ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ Очіпок із стьожкою.
Шаля з полотна. Напиналися. [Чи вишивали їх?] Ні.
Як хустку носили. З ниток чепляли китиці. Дівчата
віночки одягали на хрещення, як воду святять. Хуст‑
ка складалася ріжками, а поверх – віночок. Капелюхи,
такі шапки сиві, чорні барашкові. Різали маленьких
овець на шапки. Капелюхи шились з сукна з вухами,
на підкладці. Картузи літом [носили].

ІМ

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Початок – 90‑ті роки ХХ ст.]
Одяг у весільному обряді. Молода просила із старшою
дружкою. Кличуть на дружбини на суботу. Старша
дружка з палкою, зав’язаний бант на палиці. Старша
дружка веде молоду, одягнені однаково. У вінках з лєнтами, у хвартухах із смужками упоперек, підпереза‑
ні «королєвським» рушником. У вишитих сорочках,
у дружки – паляниця під правою рукою у платочку.
Прийде до двора, поклониться три рази і каже: «Про‑
сили батько, просили мати і я прошу: «Приходьте на
свадьбу»». У молодої і дружок лєнти до намиста по‑
причіпані, намисто «добре», дукачі, хрест. Дукачі на
намисті, штук п’ять-десять, на шворці. Молода про‑
сила тільки на дружбини, а на весілля – покликайло,
родичка молодої. У юпці, кубовій спідниці, на голові –
очіпок, шаля, на ногах чоботи-пришви чорні. Як хо‑
лодно – у свитянці чи в кожушанці. «Кролевецькими»
рушниками попідперізувані і у хвартухах. [...] Молоду
убірають у неділю рано дружки, помогала хрещена
мати. Сідає серед хати на стілець чи на ослін, на ній
сорочка полотняна, спідниця у сім-вісім пілок альпа‑
гова. Колись в спідниці і в кохті. Я ще вінчалась. Була
ще церква. Спідниця синя шерстяна [була]. Кохта по
талії. Красна. Ззаду застібалась на шість пуговиць. Ко‑
ротенько. Рукава довгі. [Яка була сорочка, вишита?]
Як одягала керсетку, то одягала вишиту сорочку. Дав‑
ні сорочки вишиті настилом, вирізом, мережкою. Під
кохту сорочку не одягали. Сорочка, кохта, спідниця і
рушником підв’язували. Рушником красним підпере‑
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лотно?] Разні виділки не ткали. Полотно просто. [Що
робили на досвітках?] Вишивали, пряли. Як святий ве‑
чір, в неділю – гуляли такечки, не вишивали, не пряли.
В п’ятницю ніколи не пряли. В п’ятницю вишивали.
Хто – кружево. Тоді вже кужево стали в’язать крю‑
чечком. Напрядеш ниток, а тоді вдвоє змотаєш, а тоді
зсучиш його на прядку, а тоді білили. Білі-білі нитки
виходять. [Чи на Меланки такі ж досвітки були?] Всьо
равно. Меланки – це святки. Коли Різдво – так дві не‑
ділі не пряли. Увечері і удень не пряли. Праздник. А в
нас Куданівка дуже багато соняшників садила. Перед
святками: «Ходім в Куданівку наберем прясти». А вони
десять кілограм насіння дають за те, що півміток бабі
напряли. Баба дає конопель, приносиш ті коноплі до‑
дому, начинаєш м’ять, бо не прястимеш так. Мички
помикаєш. Прядеш. Ото цілі святки, дві неділі святок,
не прядуть, не шиють, ото ходиш на досвітки – і на‑
сіння є. Хлопці приходять: «О, тут уже маслобойня».
Насіння лускають. [...] Валяння сукна. [Чи тримали
овечок?] Були. Ткали сукно. З того сукна, в мелниці
ступами потовчуть, шили сіряки мужчині, а бабі – свитянка. [Який вигляд мав сіряк?] З того сукна. Валяне,
хароше. До кравця несеш, кравець шиє, шо тобі нада.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  Спідниця. [10‑ті роки – друга полови‑
на ХХ ст.] Юбка полотняна вишита внизу, ще й круже‑
во виплетене. [Як у Вас казали, «юбка»?] Спідниця. [Чи
носили жінки вовняні спідниці?] Вовняні не носили.
Спідниці полотняні на резинці. Красили в бузині. [Чи
вишивали нефарбовану спідницю?] Вишивали стовб‑
чики. Витягали нитки, тоді кружево [плели] з ниток
тих же, шо напрядеш, білиш, змотаєш вдвоє, ізсучеш,
мочиш, викидаєш на мороз, хай мерзне – білиться.
Крючком зубиками кружево вив’язували. Коротке не
носили, Боже сохрани. Як йдеш, тільки землі не зачі‑
пає. Довга, рясна. [Чи обшивали стрічками?] Внизу?
Да. Набираєш... Сіра матерія. Тоді... чорна матерія. За‑
була, на рубашки... [Можливо, сатин?] Ага. Отакі лос‑
кути чорні пришивались до спідниці. Така полосочка,
пальців у два, вище тої матерії, шо пришита чорна і
та чорна лєнта пришивалась. Фартух. [Які фартуш‑
ки носили?] Усякі були. Як покрасили! Бузиною. А її
багато було. Штани. У мене тьотка, материна сестра
рідна, хароша портна. Хлопці все носили галіфе шить.
Хароша модистка. Як пошиє, як іде – глянеш – який!
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хліб віять, сорочка з полотна у піч лазить мазать. Як
треба сажу трусить, та піч мазать, то свекруха одягала
ту сорочку. [...] [Коли весільна] мати виводить з дво‑
ра, надіває кожух вовною наверх, бере фартухом за
поводи коня (віз, лінійка, сани) і виводить за ворота,
а молоді на возі сидять на сіні і на рядні. [Чи садили
наречених на кожусі?] На кожух, на кожух. Hа покуті
молодий і молода сідали на кожухові. [...] У вівторок
сходяться на свадьбовий двір – убіраються у Циганів,
виверне кожух. Тещі зять купував чоботи. Як моло‑
дому в’яжуть руки, він дає тещі чоботи, сап’янові,
червоні халявки, головки – чорні. В цей же час [коли
пришивався вінок до шапки молодому] теща несе
на тарілочці платок перев’язувати молодому руку.
В’язали цвітними шерстяними платками з китицями,
а тоді цим платком молода запиналась під бороду із
«носичком», як в очіпку була. [...] Коли молоді їхали,
то давали батьки їй благословення (у платочках за‑
мотані ікони). [...] [Коли] молодий веде молоду у ко‑
мору переодягати, цвіти молода знімає, вінок, тільки
віночок (одну квіточку) до платка приколює, під бо‑
роду запинається, збоку – вінець і бант накритий під
платком. [...] Вертаються на обід до молодої, заходять
у двір, дружко заводить за стіл, за платочок обоз веде,
посідають, ставлять обід. [Чим накривали молоду?]
Платочком. Нівєсту посадили за стіл, накрили плат‑
ком, дружки посідали. Шаферів мітили красними
лєнточками, або цвіточками, чіпляли на чумарках,
піджаках. [...] Коли перев’язують руку молодому, мо‑
лода роздає подарунки – лєнти, платочки дружкам,
а шаферам цвіточки і платочки носові, а давно – самі
цвіточки. Чіпляють самі до піджака чи до сорочки,
а дівчата одна одній лєнтами руку перев’язували бан‑
том. Шовкові лєнти, гладдю квіточки понашивувані.
[...] Світилці роблять «шаблю» – васильки, дві свічки,
докупи красною лєнточкою зв’язані, тоді світять, як
розділяють коровай.

с. Ревки

Записала Т. Зубрицька 17 червня 1996 р.
у с. Ревки Лебединського р‑ну Сумської обл.
від Коваленко Ганни Іванівни, 1905 р. н.,
родом із с. Бишкінь Лебединського р‑ну

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ТКАНИНИ Виготовлення тканини. [Поча‑
ток ХХ ст.] [Чи ткали у Вашому селі?] І пряла, і ткала
коноплі, і мочили, і мички микали – все робили. Не
було ж матерії. Полотняна рубашка, штани хлопцям
полотняні шили, сорочки вишивали... [Чи сіяли у Вас
льон?] Сіяли. Тільки мало хто мав. Це на біль. Пряли
нитки, білили. Свої. Шили сорочки чи латочку на‑
латати. Кріпке яке. Воно ж вдвоє. І сукали. [Коли по‑
лотно ткали, у піст?] У піст. Всю зіму пряли та ткали.
Прядуть, мотають нитки, білять, перуть. Хто каже –
«півміток». А хто каже – «тридцятка». Як положиш,
попелом пересипеш, шоб хароший. Та тоді кип’ячем
париш, як витягнеш – так хароша позолилась. Трид‑
цятки жовті. Як підеш на Псьол, а як хто винесе, шо не
робила, і тридцятки погані. Тоді тридцятки мотають
на клубочки, тоді снують, снівниця така, вищитаєш.
Шоб стільки було полотна. Скільки губок на снівни‑
цю класти нитки. Як десятка, так десять нада пасом
находить снівницею. А як дев’ятка – так дев’ять. Це
чотири куски полотна виходить. [Ви ткали лише по‑

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Що жінки одягали на
голову?] Очіпок. Називалося «очіпок». Так це вже як
вона заміж вийде. Розкритих не було. Всєгда в платочках. І дівчата, і жінки. Тепер розкриті дівчата і жінки,
не поймеш. А як вийде заміж, невеличкий такий очі‑
пок на голові тутечка на корзині приліпе. [На корзині,
це що означає?] Із волосся закручує, каже – «корзина».
А ми колись як їздили в Полтаву на буряки, а там були
кацапи. У нас корзина іззаду на волоссі, а в їх спереду.
Один чудаковитий каже: «А ну ж поглядю, шо вона там
намостила?» – та за ту корзину, а вона його лаптєм як
шльопнула, так він і десятому заказав, шоб не займав.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [20‑ті роки – друга полови‑
на ХХ ст.] Одяг у весільному обряді. [Який весільне
вбрання нареченої?] Як я йшла, то вже фата була. Ра‑
ніше не було. Раніше самі цвіти. Вінок і два цвіточка
положено, шоб волосся видно не було. Це куповані
квітки. Лєнти були. [Чи вишивалися лєнти?] Ні. Вони
купувались на базарі. Сорочка вишита. Вона під спо‑

461

www.etnolog.org.ua

462

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

дом. Зверху спідниця, кохта. В мене сіра спідниця в
складочку пошита. На шиї намисто. Добре намисто,
з дукачами. Хто надіне чоботи на ноги, хто – ботінки. Як зимою – чоботи або валяночки маленькі. А як
літом – черевички. Наречений, як багатший, костюм
йому хороший. Рубашка. Думаєте, тоді були штани
шерстяні? Які одів, такі і є. [Чи одягали полотняні
штани?] Ні. Куповані. Полотняного не було. Ні ру‑
башки, ні штанів, нічого. Який він бєдний не був, а як
женився, то вже вбратий. Молодому цвєток з воску
чіпляли, дві лєнточки коло його причеплені. [Чи Ви
шось вишили свекрусі, свекру, коли прийшли?] Да. Це
ж вона вже старенька була. Красним не вишивають.
А білим. Виноград на рукавах. Не було і чорного, самі
білі. Рукава вишиті. Свекру – полотняна рубашка. Не
вишита. Комір із зубчиками.

с. Рябушки

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. Раньше молода і дружки ходили
кликати. Дружки ходять, співають, а молода входить
у хату. Вбрана в свадєбному. Тоді був вінок на голові,
стьожки, намисто. Як зимою, то в теплому, а літом –
кохта була до п’яти вусиків, гарну кохту пошиють,
спідниця рясна. Тоді фатів цих не було, ніхто не знав,
ніхто не бачив. Оце такечки. Рушником підперезана.
[...] [Хто вбирає молоду на другий день?] Дружки. На‑
діва вона вбрання, вінок надівають на її. Бува, заплі‑
тають, як гарна коса. [Яке весільне вбрання?] Кубова
оборка. Кохта до п’яти вусиків. Юпка, а не кохта. Як
зимою, то юпка, а як літом, то у кохті. Чорного, ко‑
ричневого кольору, з рукавами. Рукавів коротких не
було. На голові вінок. Намисто на шиї, дукачі, стьож‑
ки гарні вишивані, квітчасті. А по боках зубцьоваті, на
три пальці шириною. [Що взувала наречена?] Чоботи.
А як літом, то черевики. [У що був одягнений нарече‑
ний?] Сорочка вишита. Як бідний, то надіне те, шо є.
[...] [Квітка] до картуза. [Хто і коли цю квітку робив?]
Молода її робить, матері. Чіпляє сестра, чи невістка.
Пришили квітку – їй подарок, на плаття. Свашка дає
за те, що пришила. По чарці наливають. Ця, шо при‑
шиває, наливає. А їй дають на плаття. [...] А тоді моло‑
да стьожки дає, купує спеціально, роздасть дружкам,
боярів поперев’язують. Боярам платочки в’яжуть. [...]
[Чи вишиває молода щось свекру, свекрусі?] Вишиває.
Таким рідним, сестрам, тьоткам, дівер, зовиця, тим
не вишиває. Батькові і матері сорочку вишити – це її
діло. [...] Квітку, як не помиряться дружки та бояри,
та полаються. Та як ухватить дружка шапку, як при‑
шивають квітку, а боярин прозівав, тоді півлітри тре‑
бують, він не дає. Полаються за шапку, тоді однімають
квітку. Тоді розірвуть, отаке. [...] Тепер – молоді пішли
спать, ніхто не зна’, яка вона. А вранці мужики начі‑
пляють красний платок, а то ж не видно, де свадьба.
Видно на все село, шо чесна молода.

Е

Записала C. Чибирак та М. Корнієнко 1996, 2008 р.
у с. Рябушки Лебединського р‑ну Сумської обл.
від Куткової Ганни Петрівни, 1943 р. н.,
родом із с. Костів Лебединського р‑ну,
та Коженко М. М.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [40–70‑і роки ХХ ст.] Були са‑
пожники. Коробка Семен, Цебро Федір, Дмитрієв
Яків, Олійник Михайло. [Для кого вони шили?] І для
інших сіл. Приймав заказ, ремонтував і нові шив. [Хто
шив одяг у селі?] Модиски були. Місцеві. Олійник
Іван шив теплий одяг. Свитянки шив, теплі піджаки
такі. З сукна. З легкого багато модисок було. Цікало
Уляна. Вона й мене навчила.

ІМ
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ТКАНИНИ Виготовлення тканини. [40‑ві
роки – друга половина ХХ ст.] Верстати [ткацькі бать‑
ко] тоже дєлав сам. Побачив там у людини, у ткалі ще
подивився і зробив верстат. І тче отут [мати] в хаті. Оце
стіл уберем туди, а вона оце отут тче. [Чи було ж таке,
що собі виробляли полотно, одяг шили з того полот‑
на?] Та це полотно хоч і виробляв, так він тіки виробив
для себе пошить. Пошиє підштаники, штани пошиє,
бузиною покрасе, вільхою покрасе. Синька якась була
там. [Пізніше] вже ситцеве було в мене, полотняна тіль‑
ки рубашка була, а вже в ситці. Ото п’ятьорку зароблю
за літо, та й в школу у ньому ходжу. А ситець, воно ж
тоді ж дешевеньке. Обробка шкіри. Вівці держав, ви‑
чинив шкурку, кожушок пошив собі отако.

с. Червлене

Записала Т. Зубрицька у с. Червлене
Лебединського р‑ну Сумської обл.
від Дмитрієвої Марії Павлівни, 1919 р. н.,
Гордієнка Дмитра Васильовича, 1925 р. н,.
та Гордієнко Марії Семенівни, 1927 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [40‑ві роки ХХ ст.] Виготовлен
ня тканини. Сіяли коноплі. [Як саме сіяли коноплі,
коли?] Не знаю, я знаю, шо мати сіяла, я ще від нім‑
ців в коноплі ховалась, коросту дістала. Розсипали
руками. Спочатку вибирали плоскінь. Вимочували в
озері. Забивали кілочки, складали, а тоді землею при‑
сипали. А тоді витягали, полоскали, вдома сушили.
А тоді тіпали тіпальницями. Така ручка, кладеш гор‑
стку конопель, а тоді тєліпаєш об шось. [Чим відрізня‑
лась терниця від тіпальниці?] Оце ж воно і є. Мотуз‑
ки остаються, костриця одлітає. Мнуть, ногами, шоб
м’яке зробилось, як павутинка. На гребінь надівають,
розчісують гребіночкою, а тоді прядуть. [Чи чесали
щітками?] Ні. А тоді прядки – на прядку. На верете‑
но – грубе, «вал» зветься. Для ряден, мішків. Моя мати
і чужим людям пряла. [Ткали] полотно. Майже в кож‑
ній хаті верстат був. Були і з вовни [тканини].

Лебединська міська рада
с. Токарі
Записала Т. Зубрицька 19 червня 1996 р.
у с. Токарі Лебединської міської ради Сумської обл.
від Ткаченко Ганни Іллінічни, 1909 р. н.,
та Хобота Антона Єлисейовича
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ І ВЗУТТЯ [Початок – середина ХХ ст.]
Виготовлення тканини. [Де раніше люди брали одяг,
взутя?] З цим був вопрос трудний. Нема ж грошей,
а без грошей ви ж оції светерка не купите. Ну і ото
промінялися тоді. Полотно робили, аніловими краска‑
ми покрасе, хоч і растітельними, якою-небудь корою,
зваре, покрасе там в риже, або красне покрасе, ото так.
Білили полотно. Сорочки полотняні [шили]. Самі ви‑
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мічеський состав. Самий простий – це серная кислота і
соль. Це самий такий простий рецепт, що любий може
делать, тіко показать йому нада. Хром – так це сложно,
це хімічеськи там і ... і вская ерунда багацько требу‑
ється. А на кожух – тут небагато нада. [У чому мочили
шкіру на кожух?] У воді. Та в кадушкі. [...] В нашому
селі лаптів не було. Черевики з кожі. В селі сапожники
були. Та як ото сапожники шили сапоги там, ботінки.
А малі діти босі, в самій сорочці полотняній.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  Спідниця. Спідниці називали – «дерги», із сукна. Чорна з вовни. Отут полотняна сороч‑
ка біла з-під чорної дерги. Я дівувала, так з полотна
в склади. Шила сама. Біла, а отут мережечка, отаким
рубцем широким. Білим по полотну. Штани. Ну
штани, як штани. От така тепер воно там всякі моди,
а то просто поясочок сюди пришивається.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Як називали верхній одяг?] «Каптан»,
«чинарка». Чинарка – тепла одежина. Довга, на зборах.
Кожух. Кожухи, тоже довгі, на зборах, отут харашо ви‑
цяцькувані були. У старих було. [Скільки коштував
кожух?] А? Яка ціна була? Ну, кожухи я ще вам скажу
при царизмі, так на ярмарки ото мастіра вивозили ці
кожушники спеціально, які робили і шили. Так, єслі
з романівської шкури зроблений кожух, ранше отакі
були до рясів, сім штук кожок баранячих, стояв двад‑
цять п’ять рублєй – з романовської двадцять п’ять ру‑
блєй. А із таких оце всякого рода, чорні, білі там, ще
якісь, такі, ну, прості по-нашому, а хоч українські там,
може, такі стоєли двінадцять рублів кужух – це харо‑
ша ціна. Да, отак. Романівські є купували такі любите‑
лі і зажиточні, а такі це кожен дядько купував по два‑
надцять рублей. [Чи шили кожухи у Вашому селі?] Ні.
В Межиріччі, в Лебедині тут мастіра були. [Чи прикра‑
шали чимось кожухи?] Да. Якісь такі, обдєлували кра‑
сіво. А такі чорні прості у нас не вкрашалися. Куцина.
То ж були із сукна – «куцина» називалась. Самоткане
сукно, шили, як піджак. Куциною, до коліна. Під шию,
без ніякого коміра. Робоча. [З овечого сукна шили?]
Ага, ага, куцину, керею. Кирея. А керея – це така на ко‑
жух надівається зимою із таким кобиняком, такий, як
десь у мене тут єсть. [Кирея] – це для таких дорожних
цілей, як іде зімою дядько, вдіва кожух, а потом оцей
кобеняк, керею і накида на голову, і сіда в сани, і пашол
на сто кілометрів. Кухвайки вже стали пізніше.
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шивали красними, чорними нитками. Пряли шерсть
самі. Самі ткали. Обробка шкіри. [Перша полови‑
на – 90‑ті роки ХХ ст.] [Яку шкіру Ви вичиняли?] Яку?
Я разню вичиняв. Начиная із великого бугая і кончая
кроликом. Це щоб шкіру вичинити, треба бугая було
вбити, потім зідрати шкіру, потім пускати у проізвод‑
ство. [Як саме пускають?] Кидають у воду, вимокають,
а потом бросають в ізвесть, у воду сиплять ізвість, роз‑
калачівають і кидають цю шкуру туда, поки шерсть
начне вилазить. [Який час в воді була ця шкура?] При‑
мер, пару днів вона в воді побуде, а потім в ізвесть –
це вже процес роботи. Уже там неділь дві вона кисне.
[У якій посудині?] В посудині. Кадушку нада простору.
Да. Еслі багацько собіраєця кож, значить, здорову таку
діжку роблять. Може, літрів тисяч на дві. Отаку. Щоб
її розістлать, пересипать корою дубовою. [Скільки в із‑
вісті кисла шкіра?] В ізвісті? Так дві неділі, примерно.
А потім вимивається, вичищається і кладуть у дуба.
Так називається, начинаєця дубленіє. У другу діжку
кладуть і засипають корою дубовою. Ото раз, другий
раз, третій раз, четвертий, а як нада й п’ятий раз. По
дві неділі вона пролежать в тому. [Для чого дубили
шкіру?] Ну, вибавить там сирцю. Сириця, так назива‑
ється, вибавить. Уже тоді пропітують її жирами, при‑
мером, всякого роду дьоготь, березовий, сосновий, да.
Уже як вони кончать дубленіє. А тоді ото жиром про‑
питують і делають уже сапожніки сапоги. [Тобто, коли
шкіру пропитали дьогтем, то вона чорна така ставала?]
Да, да, да. [Як саме намащували і скручували шкіру?]
Тут чорна вона становиться, так називається, желез‑
ний купорос. А вона воспріімчива к етім дубільним ве‑
ществам – квасам. Воно делається чорним, а потом як
зробиться чорним, воно бистро, раз отако мазнув, там
якось покотив, і вже воно чорне як.. І тоді намазують
дьогтем, висихають, одделують, там підстригують...ну
це вже процес роботи. [Як саме дубили шкіру, клали в
діжку і потім пересипали корою і заливали водою?] Да.
[Чи скручували шкіру?] Нє. [Тобто після цього шкіру
витягали, вона висихала і потім її обробляли залізним,
так?] Ага, купоросом замазували. Потом дьогтем. [Чи
можна було після цього продавати шкіру?] Ото вже
тоді сапожніки дєлають обув. [Чи йшла ця шкіра на
чоботи?] Да, на сапоги. А потом последнеє время я
ще освоїв, делав хром, современні ботінкі хромовиє.
[З чого виготовляли хром?] Хром виготовляєця із мел‑
кіх. Козліная, собачая, кошка, потім теляча там місяць
два, там, ну, то такі мелкі. [Це на жіночі чоботи цю
шкіру використовували?] На жіночі і на муські. Козля‑
ча – це називався шавро, по тому, по крепості. І собача
кожа на первом месте, потом козляча на втором – ето
шавро. А се називалась лайкова, лайкові сапоги. [Це
з чого?] Із собаки. А із козла вже називався козліний
хром. [Чи чинили кожі із з свиней?] І з свиней тоже
багацько робили. Ну раньше зі свиней не знімали, це
вже послідні такі времена, а то свиня тоже іде на са‑
поги, ну вона пропуска воду. Оті щітина, вона ж так...
розкриваєш її, пори так остаються, такі мелкі дірочки,
і туди вода пропускається. Хотя вона постіпенно зма‑
щується єтіми жирами: дьоготь там, іще другі жира.
[Чи чинили шкури з овець?] Із овець то на кожухи.
Чинив. [Як виробляли овечу шкуру?] Як. Це вже іна‑
че, це хімічєським веществом. Соль там, серна кіслота,
це моєї коліхікації робота. Я багацько переробив. [Що
першочергово робили з овечою шкурою, коли зняли?]
Замочували. Вимочили її харашо. А потім делають хі‑

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [20‑ті – друга половина
ХХ ст.] Хустка. Платки вже були і красні з квітками.
Жінки називали «шалями» теплі платки. А як ше ба‑
бушка була, то казала, до того полотна, шо сами ткали,
отак вив’язувались. Очіпок. [Чи носили очіпки?] Очіпок на споді білий, роздєланий зубчиками отут, а звер‑
ху з ганітура праздникова пов’язка, шапка, красива.
Шапки були смушеві, з баранчика хороший смушок.
Праздникові шапки такі були. А робочі – не знаю. До
церкви мужики в отих шапках [ходили]. Носили бри‑
лі з соломи, з рогозу. Літом, під жару. Зачіски. Дівча‑
та – щоб були коси. Боже сохрани, підрізать. В кого
хороше волосся – хороша коса, аж до пояса. А як по‑
гані – а там така коса, із-за вуха не видно. А мужчини
були кругом підрізані, а тут – бороди. Це ще я знаю.
Так було мужикові положено.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ Золотий хрестик на це‑
почці. Носили, щоб видно було. Намисто. Намисто –
горобину на нитку. Хороше намисто було. Уже як я
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була більша, вдівалися малоросками. Тут намисто фа‑
бричне, побагато надівали. Лєнти, а тоді «косниками»
називались. Красні, жовті. Косники, намисто, полот‑
няна вишита сорочка, отакі рукава дужі. Наряжались.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Друга половина ХХ ст.]. А кохту – був портний, чоловік, обшивав усе село. [Який
ще одяг шили у Вашому селі?] Задєлували кухвайки,
пальто, штани, піджак. Ранше кажна тьотка на свою
сім’ю обшивала. Дітворі і теплу одежинку, і таку. А то
спеціяльно портні були. Так ті оті зимою нічого не
робе, заніамюця: кухвайки ш’ють, пальто там чи ди‑
тині, чи взрослому чоловікові. Чи ще що, штани... Ото
таке дело занімались люди спеціально.

Охтирський район
м. Охтирка

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  Хустка. [60‑ті роки ХХ ст.]
[Чи всі жінки у селі ходили в хустках?] Да. А де тоді
шапки? Шапки де? Тоді ж шапок ніде. [Чи дівчатка
маленькі також ходили в хустках?] Да, да-да-да. То‑
ненька [була хусточка], капронова. Це був шиісят
третій, шиісят четвертий рік. [Чи називали ці хус‑
точки «газові»?] Да, да, да. «Газові», да. [Чому так на
них казали, що тоненькі?] Да. І отак же приколов [під
бородою], зав’язала двічі: раз і вдруге. [Або] один то
раз. [40–50‑і роки ХХ ст. ] Косічки [дівчаткам у шко‑
лу заплітали]. Я не буду казать, чи мене заплітали. От
дивіться, куди коси [заколювали]. Я скажу, чого я з
кучерями [на фото 50‑х років ХХ ст.]. Бо я вернулася з
Латвії. І ото я з кучерями. [Як крутили кучері раніше?]
Щас скажу, на шо крутили. Бумага, газети, усерединку
якусь тряпочку порвав, скрутив – і всьо. На ніч на‑
кручували, утром уставали і оце. [Чи крутили волосся
на гвіздки?] Може. Це, знаєте, коли уже крутили, це
коли постарші отак були, які більше були до города
так прибиті і то... Вони гвіздок нагрівали, і потім воно
скіки побуде, опустив, воно ж кудряшка та.

Е

Записала Н. Литвинчук 23 серпня 2018 р.
у м. Охтирці Сумської обл.
від Богданової Тамари Іванівни,
родом з м. Орджонікідзе Донецької обл.
(у 1941 р. переселилася у с. Будне Охтирського р‑ну,
з 1960‑х рр. до 2010 р. проживала
у с. Шабалтаєво Охтирського р‑ну)

Черевики ж шили. Ну, тапочки. Оце ж шите, ну це
уже зараз шите. А тоді ж тоже, де із чого попадеться,
із того і шили.

ІМ

Ф

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [40‑і роки ХХ ст.] Виготовлен
ня тканини.[Чи застали Ви, коли робили полотно з
конопель чи з льону?] Да. З конопель. Із льону – я не
знаю, а з конопель робили. Це, я знаю, й бабушка [ро‑
била]. І тоді даже прядка в нас була. Ну вже я своїми
руками так і не покажу, як [пряли]. І ногою, і рукою
отак, шо потой... Ну мама цього не робила. А робили
ж [у селі]. На отих ряднах [тканих] ми спали. Тоді тка‑
ли ж самі. Верстаки це помню ж я. [Коли це ткали?] Це
після війни. І знаю, як той... Оці ж коноплі... Воно ж...
Бач, тепер зробили, шо такий він наркотік. А чи був
він наркотіком, чи не був, я не могу сказать. [Чи ба‑
гато людей сіяли коноплі?] Та ви шо?! Сіяли. І сіяли
ж отак, де по низах, де там рівчачок, а сюди оце ті ко‑
ноплі. А тоді як їх мочили, шоб же потерти його нада
було. Це ногами я терла. Біля ручайка, тоді обливали
ж. Воно становиться таке, як сухе, його ти не вмнеш
через те, шо ж ноги поколе. Все було.

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРи [Прикрас] я не носила і по
сьоднішній день не ношу. А от у Латвії як я була, там
я носила. І багато привезла, а діти малі були, вони по
то... Воно не нужне було.

СОРОЧКА [40–50‑і роки ХХ ст.] І сорочки оті полотняні
ж були. Ну от чим їх красили – я не знаю. Бо й нитки ж
було отак, шо [кольорові], шо ото так по низу [сороч‑
ки] візерунки ті робили. Оце шо помню. [Чи ходили
у вишитих сорочках у 50‑х роках ХХ ст.?] Ні. Іменно
отих сорочок, отих, шо [полотняних], не було.
ВЗУТТЯ [40‑і роки ХХ ст.] У школу ходили в бурках.
Ось [показує фото] мій оце третій чи четвертий клас,
ось де я, ось бурки, дивіться. [Тобто всі діти були в
бурках?] Да. Оце у четвертому класі. Оце представте.
[Як шили бурки?] Шинель, воєнна шинель. Війна про‑
йшла, осталися оце [шинелі]. А шинелі – де в мазуті
отам десь шось було. Помню як січас, як мама стірала
його. І це я знаю... вони ото стірали. І у бурках у таких
[ходили]. [У хлопчиків] оце ж із того [штани теплі]
пошиті, із шинелів, із такого. [Тобто перешивали із
воєнного одягу?] Да, да, ото де понаходили. [Чи шили
у селі шкіряні чоботи?] Я знаю, що сапожники були.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [40–50‑і роки ХХ ст.] Це мені
було десь четвертий рік, як окупована була Охтирка і
оці ж кругом села, Харків... І що маму заставили уїхать
з Горловки. Ну і мама мене... це, шо я добре помню, на
возик мене взяла і швейну..., ніколи не забуду, ручна
машинка «Зінгер», і на возику поїхали сюди до батьків.
Поселилися в Будному. [Для чого мама везла з собою
машинку швейну?] А вона шила. І вона обшивала... Ну
як?.. Мама обшивала не тіки мене, а усих у селі. І вона,
ця машинка, у неї була, причьом же ручна, «Зінгер», це
ж я, шо понімаю, шо це була дуже хароша ж машинка.
Вона обшивала людей і отак вже жили, все. А тепер є
все, так грошей не хватає. [Чи пригадуєте, у чому Ви
ходили в дитинстві, де брали тканину на одяг?] От де
брали... Покупали десь же то. Може, мамі хтось при‑
носив за те, шо вона пошила. Панамочка – шила мама,
це на голову. Ну не казать же вам, яка вона. [Така, як
і зараз діти носять?] Да. Як і зараз, ну тіки була шита.
Платтячка вона шила. Ні гамаш не було, ні чулок не
було, а шили шаравари із матерії. Де вони байки брали
(байка – тканина), не знаю. Мама шила. А платтячка
були такі коротенькі, сюди крилишка, ну, всякі, всяке
було. А от одіти, допустім, курточок, їх як таких не
було, а зразу появилися... Де брали тоже?.. Десь мама
їздила і в Харків, воно ж тоді, то вишні сушили там у
селі. Це де те Будне і де та Охтирка, вона молоко на
базар носила через ліс і, мабуть, же купували. Іменно
де брали, я цього не скажу. Господі! Тоді ж ні носочків оце не було, ні оцього ж не було, ні майок же, не
було ніде нічьо. А платтячко і сорочину отак рукава
вирізала, одрізала там то, застрочила на машинку.
[60‑ті роки ХХ ст.] А потім же я помню, десь у шиісят
якомусь вона купила машинку швейну ножну, ну не
зрівнять уже. Ну ви ж представте, скільки це їй було
тій машинці, а перешила вона... Я ж кажу, бурки оце
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шила, кухвайки ж тоді шили!.. [Чи шила Ваша мама
людям на замовлення?] А як, да, да-да. Вона була зна‑
тна не тіки у Будному швея, а вокруг села. Ну як? Біль‑
ше всього, шо приносили, хтось кусок матерії пошить
і кусок, видно ж, матерії. Ну, я ходила, як то кажуть, як
з іголочки. Це по чесному, так як то... А тоді появилася
матерія штапель. Це матерія штапель – це таке, якась
віскозна ниточка, видно, там була. Я помню, це уже
в мене плаття було, у десятий клас ходила. Штапель
[на платтях]. Оце в мене кофточка штапельна була.
А плаття – длінні вони були. [За коліно?] Довші були
плаття. Оце ж у мене, оце мама шила, дивлюся, плаття
у клєточку, бачите, з довгим рукавом. А тоже туди [в
Латвію] мені мама шила плаття. Піджак, піджак шила
мама тоже. Ну це вже із сукна. Бачите, чорне сукно
якесь таке. [Чи шили пальта?] Шила мама, тіки пальта такі, як зуміла, так і пошила.

с. Куземин

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у календарних обрядах.
На Ордань дівчина запинається шовковим платком і
піднімає комір кожуха, щоб було тепло в голову. Пла‑
ток «згортається» і «зав’язується» ріжками з правого
боку. В такому одязі йдуть на Ордань на другий день.
Біла кожушанка називалася «різдвяна», в ній ходили
до церкви.

Путивльський район
с. Манухівка
Записала Л. Артюх 7 серпня 1985 р.
у с. Манухівка Путивльського р‑ну Сумської обл.
від Банної Ганни Онисіїмівни 1912 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Го‑
товляться, молода цвіт в коси надіває. Молодий з
ріднею хлібину несуть у платку і водку. [...] Сундук –
постілки;
коці
́
́ прядені з валу – це рядна, якими укри‑
валися; подушки дві здорові і чотири маленькі; одяг:
кожух, свита, козачки, корсети. Кохти з довгими ру‑
ками, ззаду три клиночки од талії. [...] Молоду закри‑
вали хусткою. Молодий як купив – одкриває, цілує.
[...] Пісня, коли молодому чіпляли квітку сестра або
старша дружка молодої:
Ой дай, мати, голку,
Щей ниточку шолку,
Пришию квіточку,
Зеленому да барвіночку.
К бобровой шапке
Червону квіточку...
[Запрошувати] ходила з молодою старша дружка з па‑
ляницею под рукою у хусточці. Як до жениха прийде
звать, вже хліб там оставляла. [...] Мама, провожаю‑
чи його, посипала житом, три рази обходила коней у
вивернутому кожусі. Коня матка виводить через полу
кожуха за обротю [«оброть», «обротя» – мотузка]. [...]
[Перед поділом] короваю квітку пришивають жени‑
ху – на лавку стає сестра молодої, пришиває, а він їй
лєнту за це дає. [...] Молоді сидять на покуті на ко‑
жусі вивернутому. [...] Перед цим [як застілля з поді‑
лом короваю] дві бабки кожух гріли – парні (заміж‑
ні, що добре живуть у парі), а їм дають горілки. І так
три рази: як од вінця – в нього, як до молодої – в неї,
і як до молодого молоду одвезуть. [...] Молодим дають
шишку, тітці дві тарілки, дві ложки, зв’язані красною
стьожкою, то буде молодій на хазяйство. [...] Хлібом і
іконою одклоняють його батько, мати. Кожух гріють
третій раз. У хату заводять. Дружко заводить молодих
за платок, не за голі руки. [...] З нею одна тьотка, яка
молоду буде розбирать разом з двома свахами. Тоді на
лавку стають, вінок знімають. Вінок зняли. Платком
накинули. Старша дружка не одягала на себе вінок.
На стіну вішали. В понеділок бе́сіда вся несе кури‑
цю й петуха від батьків молодої до молодого... Курка
убрана в красні стьожки, її кидають під піч. Одяг у по
ховальному обряді. [80‑ті роки ХХ ст.] Які несуть хо‑

Е

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50‑ті роки ХХ ст.] Ось тепер,
дивіться, оце свайба, це уже десь піісят якийся год.
Оце яка нівєста ж, тут уже. Піісяті года, піісят третій.
Отак, може. [Молода] у фаті, і вінок отож був. [Із чого
були зроблені вінки?] З воску ото. [Тобто паперові і
воском покриті?] Да, робились.

лої «святної» свитки одягали також шовкову хустку,
згортаючи її в складки і спереду зав’язували ріжками.
Дівка «випускала» косу з вплетеними в неї «стьожками», причому вплітали одну лєнту з прив’язаними до
неї двома-трьома-чотирма-п’ятьма різнокольорови‑
ми «стьожками» і зав’язували бантом.

Записала С. Щербань 22 вересня – 4 жовтня 1982 р.
у с. Куземин Охтирського р‑ну Сумської обл.

Ф

СОРОЧКА Жіночі сорочки шили з тонкого конопляно‑
го полотна, оздоблюючи білою вишивкою-настилом,
вирізуванням, мережкою. Сорочки тут майже скрізь
шили «до зборів» (на Полтавщині ж до «кухликів»).
На сорочках улюблений орнамент «решета».

ІМ

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  Давніше скрізь носили плахти, а по‑
тім – рясні спідниці, «кубові» (фабрична матерія в
дрібненькі червоні квіточки-букетики). Їх також об‑
кладали внизу плисом.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Кожух. Кожухи, знайдені в селах Ясе‑
нове та Куземин, виготовлені місцевими майстрами.
Вони білого кольору, підрізані по талії, недовгі (тут
називається «кожушанка») з великими комірами, ви‑
шиті на спині, під коміром, на полі різнокольоровими
гарусовими нитками. Підперізували кожухи черво‑
ним поясом китицями назад («як іде дівка, то кити‑
ці аж ходять») – зав’язуючи рівно ключкою. Свита.
Крім кожухів, носили в селах на Охтирщині білі, сірі,
коричневі «ягнячі» свитки. У селі Ясенове, наприклад,
жінки носили переважно білі свитки. [...] «Валили» та
шили свитки майже в кожному селі. («То не дівка, як
не має двох ягнячих юпок»). Юпка. Носили тут жін‑
ки юпки-безрукавки та юпки з рукавами, «підбиті»
ватою. Шили їх також «до вусів», до «хвантів», з фа‑
бричної тканини, що називалася «альпаг», «кангар».
Оздоблювали юпки плисом (внизу широкою смугою),
смужками, шовкової різних кольорів матерії, вистроч‑
кою, ґудзиками та чорним стеклярусом, викладаючи
з нього широку смугу, на полях та внизу, рослинного
орнаменту. Юпка з стеклярусом вважалася святковою
і називалася «юпка під стеклярус». («Як одягне юпку
“до стеклярусу”, так намисто і гра хвилею»).
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ Хустка. До кожухів,
свиток поверх очіпка одягалися хустки (куповані),
зав’язуючи їх кінцями наперед та під бороду. До бі‑
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ронить, в’яжуть рушниками усіх роботників, раньше
хустками в’язали. Тепер на вінки в’яжуть теж, будуть
тим, хто ніс вінки. На кришку клали полотно, тепер
матерію. У яму гроші не кидають, а в гроб мертвецю
гроші кладуть у платочку, щоб откупився «за місце».
Коли молодих ховали, не вбирали у вінок, у Путивлі
бувало. І тепер вбирають у Путивлі. А тут не знають.

Сумський район
с. Шпилівка
Записала Н. Гаврилюк у листопаді 2006 р.
у с. Шпилівка Сумського р‑ну Сумської обл.
від Ведь Галини Яківни, 1946 р. н.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ Кофта. Я кохту собі полотняну
пошила, прутиком обрубила, пазушку прутиком об‑
шила. Були жилетки, були кохти – козачок, пошита
козачком. До стану вона, а тут – розкльошена оборка.
Відрізна. Баби носили – кохта легка, кохта тепла. Тепла
на ваті сткалася. Ватою настілали. Шилися до стану
в общіп. [Це як?] При собі, при талії. А тут вона ши‑
лася розкльошона. А тоді складки. На талії на споді
пришивались дві поворозки. Коли її знімають, воно ж
вузьке, на талії, а те, як гармонь, складається. Так була
юпка, була кохта. Були сіренькі, були вишневі. Краси‑
ве було. А тут обдєлані тєсьомками – комір, рукава,
поли. Були, воно не бархатне, «альпаг» називався, як
шовк. Ото шили з їх, хай йому абищо. Був стєклярус
чорний, понаметують на ті кохти, поли, талія з обох
боків. Кривулька тєсьомкою, така тєсьомка, сині, чор‑
ні, бурякова. Було таке дрібненьке чорне намистечко.
Ото тим. Одяг «пара» називається. Кохта і спідниця.
З шерстяної тканини. [Це багаті, чи бідні таке носили?]
Середні. Кохта козачком була пошита. До стану, а тут
розкльошено. Красиво так. Спереду стеклярусом роз‑
дєлана, пуговиці чорні попришивані. По три пуговиці.

Е

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Кінець ХХ – початок ХХІ ст.]
Одяг у поховальному обряді. Одяг готується дуже
[заздалегідь]. У бабки було своє – вузлик на смерть.
І кладуть ситцеві платки – в’язать вінки. Хто носо‑
вики великі в’яже, як внезапно вмерло. [...] Одівають!
Одежа у сусіда була, все на похорон було: і носові пла‑
точки, і ці платочки великі, і вінчик – у нього все було.
[...] Раньше тапочки одівали, а тепер у носках ложать,
а тапочки ложать рядом. Кажуть, через те, що сустави
ног болять у людей, шо ми їх обуваєм, та вони давлять‑
ся (мертвому) та й нам давиться! Одягли, п
 оклали. [...]

ницях шерстяних, альпагових оце такі щоточки були.
Шоб не витіралося, хто його знає, чи для краси.

Ф

Тростянецький район
с. Буймер

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  З овечого сукна, пряли вовну, ткали,
а тоді оддавали валить, а тоді шили сіряки, таке, робо‑
че. Керелі шили, з накидками. Як кудись їхати далеко,
так накидається, як холодно. Керелю з кобеняком на‑
кине і сидить. [Що таке кобеняк?] Зверху таке – капюшон. Кожухи були. Піджаки були, шили. Раньше
називались «тужурки». Були прості і суконні тужур‑
ки. З хлястиком. Раньше чинарки носили. З рукавами.
Осіння одежина. Не довга, до колін. Із матерії, рань‑
ше був сіренький черкасин. Ззаду розрізка була, а тут
боки, так як у дерижорів, тільки в тих спереду нема,
а то – спереду є поли. Трошечки клинцями зроблений.
Комір був стоячий. Кишень не було.

ІМ

Записали Л. Орел та Т. Зубрицька 20–21 червня 1996 р.
у с. Буймер Тростянецького р‑ну Сумської обл.
від Богатиренко Христі Демидівни, 1907 р. н.,
та Дорош Анастасії Андріївни, 1915 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ [Перша половина
ХХ ст.] Валяння сукна. [Де брали сукно?] Це ще як я
була вдома, невеликою, тоді пряли, гукали бабів спе‑
ціально, снували його. У нас сами ткали помаленьку.
Його тихо ткать треба було, бо рветься. Це ще у Віль‑
шанці. А тоді я не знаю, куди вони його возили валять.
Тут при мені вже не ткали сукно. Полотно ткали.
СОРОЧКА Полотняні сорочки. Пряли раньше нитки,
золили їх, білили у жлукті. Тоді ними вишивали со‑
рочки. Рукава, уставки вишивали. Всей рукав виши‑
тий був. В дівчат був короткий рукав. Внизу мережка
вишита або двойний ретязочок. Один хрестик вгору,
один вниз. Або тройний. Пазуху хто й зовсім не ви‑
шивав. Обрубив – та й усе. А хто яку квіточку вишиє.
Празникові були спеціально колінкорові, а підтичка
була полотняна. Старі носили білою ниткою пошиті.
Дівчатам шили красним і чорним.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [40–60‑і роки ХХ ст.] Спідниця. [Спід‑
ниці які носили?] На зборах, у п’ять, сім пілок. Були
шерстяні, були і прості з матерії. [Чи шили спідниці
з полотна?] Були в войну. Ще й я носила полотняну у
войну. Чисто біла, в три пілки. Шоб шва не видно було,
я складку настрочила. [Чи носили дерги?] Такого в нас
не носили. Були суконні спідниці. В нас називались
просто «спідниці». І у Вільшанці, і тут. На спідниці що‑
точка пришита. На тєсьомочці, м’ягке. Раньше на спід‑

ВЗУТТЯ На ногах носили ботінки. Мужицькі – рівна
халявка, а то – з отворотом халявка. Каблучок. Черво‑
ні носили, де багаті дуже. Прості люди таких не носи‑
ли. Я вже чималенька була, купили полусапожки. По‑
велися тоді. [Що діти носили?] А діти босяком ходили,
або черевички які-небуть обріжуть. Передок ше цілий,
встромили ногу і потьопали
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  Раньше одягали пов’язки.
В старих бабів були очіпки, а молодиці – пов’язку.
Я бачила ту пов’язку. Такий шовк, красна нитка і синя
нитка. Складочки, складочки, а посередині пальців на
два або на три складочка. Тоді пуговиця обмотана тут
і тут, називалась «пов’язка». Волосся заховане. Бачили
«Сватання на Гончарівці»? В цієї жінки пов’язка така
була. Баби носили очіпки. Він тоже так само пошитий,
без пуговиці. Внизу по шнурочку. Надіне, шнурочок
затягла. Хустка. Були такі платки, баби носили, «аль‑
пагові» називались. Ось недалеко, Артеморястівка,
там платок, кажуть – хустка, в нас кохта, а в їх бабешка. Зачіски. [Які в чоловіків зачіски були?] Такі, як
мискою. Були йожиком, набік. Хлопці бороди не носи‑
ли. Чоловіки тільки, і то не всі. Вуса носили.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ А тут плаття разні носили. Як
небуть пошите, поясочком підпережуть. Це як празд‑
никове – ситцевеньке, наберуть та пошиють.
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нареченої?] Це ще я помню, вже стала хвата. А рані‑
ше були віночки. Раньше волоси були великі в дівчат.
Надівали на ту корзину – на потилиці коса завернута,
а тоді, як шапка, надівається віночок. Намисто наді‑
вали і до намиста ззаду чіплялися лєнти. Раньше було
стєкляне намисто, було тризубчасте красне намисто,
було кругленьке. Дукачі. Стєкляне, блискуче було. Як
у дерчах ходили, то там пояси чіпляли, а як у керсеті,
пояс не чіпляли. На ногах, в кого шо є. [Як вбраний на‑
речений?] Костюм, рубашка. А колись шо попало було.
Новеньке чи чистеньке. Раньше більше ходили в про‑
стому. [Як здогадувалися, що це наречений?] На нього
цвіточок приколювали.

Шосткинський район
с. Богданівка
Записав М. Бех 8 вересня 2018 р.
у с. Богданівка Шосткинського р‑ну Сумської обл.
від Бойка Олексія Матвійовича, 1937 р. н.,
та Бойко Валентини Іванівни, 1937 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [Середина ХХ ст.] Виготовлен
ня тканини. Полотно самі робили. Ткали. Сорочки
полотняні, штани. Льон, коноплю сіяли. [Що потім з
нею робили?] Мочили у воду. На речкє, ставки були.
І наверх – дерево, шоб вона у воді мокла. Бревною на‑
кидали. А зимою тягали. А льон постелють по травє,
а тоді полежав він скількі днів, тоді собирають його.
Такі були терниці. І терли ето дєло. Пряли. Ідут на
прядки. Прядуть баби, а тоді вже тчуть. [Ви пряли?]
Нє, матка пряла моя. І ткала. Половики ж тоді ткали і
все. На половики всякі тряпки – ножницями різали і
ткали. А з льону уже полотно робили. Тоді ж одіял не
було. «Рядна» називалися. Такий половичок і сплять
усі в покот.

ІМ

Ф

Е

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Початок ХХ ст.] Одяг у весіль
ному обряді. Ходила [молода]. Як зімою, то вбрана в
юпку, рушником підперезана. Рушником вишитим,
гарним. В кого «королевський», а в кого свій вишитий.
Дружка – ні. [...] [Як вбрана молода на весіллі?] Уби‑
рає дружка. Раньше співали: «Убирала мене дядина...»,
а теперечки так.., «надівали.., рушником підперезува‑
ли». Юпка шилася під клини, як восени, а так – кохта. У керсетках мало було, шоб молода було. Спідниця рясна, в три або в чотири [складки]. Чорна, голуба
чи зелена, яка була. Сорочка вишита, та корсетки не
давали мені. На другий день дали сорочку вишиту.
На перший день – кохта під клини. Чіплялись клини.
На шиї – намисто, таке ловке, гарне, на голові – вінок, хоч шовкова хустка зав’язана. Хусткою шовко‑
вою зав’яжеться, боковичка причепиться, квітки такі.
Була голуба і була коричнева хустка, а якою вона мене
зав’язувала, не скажу. Це ж треба вести вінчаться, мене
не вели. [...] Молодому пришивають квітку, треба шоб
заплатили, а то не будуть пришивать. Не квітка, а «ві‑
нок» називається. Пришивається до картуза. У моло‑
дої ж два причеплені віночки. Її як вбирають, то два
вінки. Красиві такі. Так один відчіпляють і пришива‑
ють молодому до картуза. [...] [Чи вишивала молода
свекрусі й свекру сорочки?] Об’язатєльно. І родичам
дарувала. Платочки, хустки, в нас родичів небагато
було. Одний платочок дала зразу, матері хрещеній і
тітці – по хустці, оце таке, це як я з-за стола встала.
[...] По-старому було – дружко іде ночувать, потім сорочку виносить на тарілці. [...] Як мій батько женився,
він взяв вагітну жінку, вона шість місяців пожила і ро‑
дила хлопця, так шо ж, а чесною придалася. І співала:
«Не бійсь, матінко, не бійсь, в червоні чоботи обуйся,
щоб підківки бряжчали, а вороги – мовчали». Коли
вона через шість місяців родила. Молодий як приїде,
скриню везуть. Родичів відправляють. Раньше були
рядна, сорочки, рушники, подушки. [...] В скриню тіль‑
ки сорочки складають. [...] Раньше була сосна чи йол‑
ка. Зрізають, роблять дощечку, ставляють. Прибрана,
лєнти, фігурки, «йолка» називалась. [...] Несуть квіт‑
ку, знімають лєнту з квітки, єслі є брат, прив’язують
йому до картуза лєнту, несе він. Буває, перестрівають,
знімають лєнту. Як украдуть лєнту, должні вони од‑
купитися. [...] Інтересно, як ще квітку пришивають, як
крадуть картуз. Коли пришила квітку, це ще в молодої
за столом. Заставляють же їх кланяться. Ота, шо при‑
шива квітку, стоїть на стільці перед столом. Коли вони
кланяються, дак вона перва вхватить, дає свашка їй по‑
дарок. «Плату ж давайте, я ж трудилась, прийшла». Чи
то платок, чи то матерії. Держить вона на голові, шоб
ніхто не вкрав картуза молодого. Тоді заставляють їх
кланяться. Тоді хто перший вхватить, як третій раз
кланяються. Як дружки вхватять, бояри должни дівча‑
там ставить могорич, як хлопці, то дівчата должни їм.
[...] A тоді ще ж виносять сорочку. На палку – «харо‑
ша», а як нехароша то хомут на матір одівали... Тепер
на палку начіплять лєнту красну чи тряпку, це вже на
другий день. [...] [Коли її молодичкою вбирають?] Не
знаю. При мені цього не було. Ввечері весільне скидає.
На другий день одягає другу одежу. Тоді ходе в новому.
Може, раніше було. [Яке весільне вбрання колись було
у селі?] В кого шо було. Раньше надівали сорочки ви‑
шиті, керсети, спідниці. А тоді вже чи плаття, чи пару
пошиють – кохту і спідницю. Оце таке надівали. [Пара
якого кольору?] Хто який купе. [Що було на голові у

СОРОЧКА [Середина ХХ ст.] [Сорочки були які?] По‑
лотняні. Довгі були. По колєно і вище. І нижче були.
[За коліно?] Да. Я ще на роботі робила, у нас одна була,
каже: «В матері ще стільки рубок полотна!» Каже:
«Врачі у мене питали: єслі є полотно, привезіть». Ку‑
пляли собі на простині. На льнянині, шоб спать. Не
на синтетікі. Льнянина, як вбілєтся, вона як простинь.
[Як вибілювали?] Золють. Бочки такі були. Кип’яток
туди. Золу натовчуть з дров. А тоді на річку возили
стірать, полоскать. І сушили. [Ви сорочки вишивали?]
Другі вишивали, а ми – нє.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Середина ХХ ст.] Штани. [Мужики
в полотняних штанах ходили?] Ну, а як! Верхні були –
покрасят – полотняні і ходили. [У чому красили?]
А краска якась. [Чоловіки навипуск носили сорочки?]
І заправляли. Хто як придумає. Пояс. [Пояс був?] Нє.
Ето може туда – на Западній [Україні]. Там ходили.
[Чим підперезувалися?] Ремень був. [Шкіряний?] Ну,
да. Кожані були ремні.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Середина ХХ – початок ХХІ ст.] Ку
файка. [Чи носили куфайки?] Аякже! І сейчас куфай‑
ки носять. Купляли ми. 8–12 рублів тоді було. Сейчас
цвєтниє уже пішли. Кожух. [Кожухи були?] В людей
були, но у мене не було. [Кожухи були жіночі й чоло‑
вічі?] Всякі були. Женскі «кожушанки» називались.
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Вони ззаді розширялись. А мужский такий – простий.
[Якої довжини вони були?] Вище коліна. [Чи носили
при Вас свити?] У нас свит не носили. Це там за Дес‑
ной. Суконки. І січас старі люди носять суконки. Пиджаки носили.
ВЗУТТЯ [Середина ХХ – початок ХХІ ст.] Постоли. По‑
столи були. З коноплі такі верьовочки поплели, а тоді
постоли підшивали тими верьовочками. Лико дра‑
ли – із цього плели. У нас мало постоли, за Десною
більше ходили у постолах. Уже потім резинові чоботи
пішли, валянки. Пішло вже трохи веселєй. Валянки.
Бурки. [Валянкі були биті?] Да. Бурки носили. Я даже
на работу ходила в бурках. Послє бурок пошлі такі
ботіночки. [Бурки шили чи купляли?] Купляли. [Чи
були жінки, які шили?] Були. Шо хочеш шили. У нас
і мужчина був, шо бурки шив. [Як називали чоловіка,
що шив взуття?] Портним. Тоже такі були, шо чоботи
подбивав, латав.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Середина ХХ ст.] Одяг у весіль
ному обряді. Тоді вже як заміж пішли – рясна спідниця, сорочка вишивана і корсет іще. Це тепер фата,
а раньше є вінок і лєнтів ззаду ціла куча. Йде моло‑
да – красиво. У нас даже ще є корсет. Стара скриня
є, лежить корсет. Як діти зродяться, є така болесть
дітска. Дак обізатєльно укрить тим, в чому вінчався.
Укрить і проходе. Може, другому у сні передать [хво‑
робу]. Трусе воно, колотить – параліч. Кажуть, дітей
вбиває. Дак дітей закривали [тим], в чому вінчався.
Полеже і проходе. [Корсет з рукавами шили?] Безру‑
кавка. Він чорний, блискучий такий. А тут [на поясі]
рясненько. [Клинці такі?] Ага. А тоді ше ватінки були.
Такі самі, з такими рубцами, але з длінними рукавами.
Тьопленькі вони. Уже коли осінь, похолодає, носили
баби. Як куртачкі. Спадниця широка була. І фартушки всякі були: зельоненький, бордовенький – у кого
який був. Полотняних не було фартушків. [Вишивали
фартушки?] Нє, не вишивали. Лєнточки пришивали.
Свадєбниє були отдєльно, дак там в два рядки лєн‑
точки. [Коли почали вдягати на весілля фату?] Як ді‑
вки мої заміж ішли – в 1960‑м году. І в 1955‑му вже
було. Одяг у поховальному обряді. [На смерть держа‑
ли вінчальну сорочку?] Нє, щас загатавлюють. У нас і
рушник був, і хустки, шоб перев’язувать. Усе лежить
в узлу і в мене, і в нього. І одежа вся. І обувачки, і оді‑
вачки. Все ні разу ні одівалося.
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ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ  [Середина ХХ – поча‑
ток ХХІ ст.] Кашкет. [Чи носили чоловіки кашкети?]
А картуз був... Німецьки були накидки, так картуз по‑
шиють, он отак стоїть – і в школу ідьош. Шапка. [Які
шапки носили?] У кого яка. Хто яку вмів пошить чи
достать. З мєхом не було. У нас простиє шапкі були.
[Які були зачіски?] А які? Научиться мужик і своїх
дітей постригає. І мене колись дядько так постриг.
[У нього ножиці були чи машинка?] Ножницями.
А тоді вже машинки пошлі. Ручниє. Хустка. [Чи мо‑
гла дівчина ходити без хустки?] Не було, не ходили.
В платках. Ні шапочок не було раньше, нічого – одні
платкі. У клуб прийдеш і всі в разних платках цвітас‑
тих. [Як зав’язували?] Під бороду літом, а зимой – на‑
зад і защіпалося. [Літні жінки як зав’язували плат‑
ки?] Тоже так [під бороду] і назад. [Зав’язували, щоб
«роги» були?] Нє, може десь там і було, а в нас – нєт.
[Чепці носили?] Ми – нє. Це старі люди. У нас нази‑
валися «сороки» – старі баби. В женщини, [якщо] во‑
лосся длінне, так закруте. Називається «кордуля». Хто
косу заплітав.

[Чи були люди, які шили одяг?] Модістки і плаття,
і куртки, і все шили.

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРи [Середина ХХ ст.] Носили
буси. У нас казали намисто. У кого янтар був – ста‑
рий-старий. Янтар, кажуть, от зоба [захворювання
щитоподібної залози] носять. Багато люди носили. По
одной стьожечкі, а у кого і по двє. Хрестики носили,
але тоді ж ховали. Ребьонка не похрестиш – комуніс‑
ти не давали. Хрестик, може, в кармані і був, а на шеє
тако-во – не дали б носити, признали тебе врагом.
А тепер вєрують. В армії був – там же тоже провіря‑
ють. Довго-довго я його ховав в штани, носив і десь
загубив. А січас ідуть с хрестиками. Січас – шо хатіш.
[Каблучки золоті були?] Нє! Які там золоті! У кого
богаче, може, які були, у кого золото було. А в таких
[бідних] ні в кого не було. [Ви, коли одружувалися,
були обручки?] Не було, без колець. Ні в його батька
[не було], ні в мене – росли без батьків.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [1940‑ві роки] [Що Ви раніше
одягали в школу?] Форми не було. Шо було, в тому
ходили. А вже діти наші пошли у формі. [Чи були
портфелі?] Полотняні сумки. Через плече – і пошов.
Мої діти 1960‑го года. Уже в школу пошли – і фор‑
мочки, і всьо їм було. А ми так – шо бомжи ходили.
Бомжи і то луччє ходять. Синтетики дешевої понаби‑
рають і ходять чисті. А ми шо ходили? Нічого не було.

с. Пирогівка

Записав М. Бех 9 вересня 2018 р.
у с. Пирогівка Шосткинського р‑ну Сумської обл.
від Волощук Катерини Федосівни
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Середина ХХ ст.] Штани. [Чи носи‑
ли чоловіки полотняні штани?] Довго носили. Полот‑
няниє штани – це подштанікі. А потом стали носить
споднє бєлльо не з полотна, а хлопчатобумажне. Ку‑
пляли його в магазині, може, в кого сини приходили
з армії. Уже по-современнєй. В спортивне уже начали
одіваться.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Друга половина ХХ ст.] Кожух. Кожу‑
хи помню. У меня брат пошов в армію. Він сам із 1946
года. Пошов – уже було двадцять чи вісімнадцять год
йому. Одбув два чи три года і тоді забирали на целину.
Уся рота чи часть, чи як воно там. І там стояли – де
озеро Байкал. І там він женився, жив. Там були ко‑
жухи. А батько мій до нього їздив, дак привіз одтуда
кожух. Бєлий офіцерський кожух. Государство шило.
Був у батька кожух, а потом ми ще купили моєму чо‑
ловіку кожух. Чорний був. Чоловік умер – забрав мой
зять кожух той. [Кожухи на базарі купляли?] Да. Я не
помню вже, де ми його взяли. А потом і той забрав,
шо бєлий, бо батько тоже помер. І там вони у нього в
Богданово. «Пиджаки» у нас називались – шили з чор‑
ного сукна. Воротник такий-во. І я сама носила його,
потому шо тоді таке врем’я було.
ВЗУТТЯ [Друга половина ХХ ст.] Бурки. [Бурки зараз
носять?] Носять. Як зима оце – в їх м’ягко, тьопло.
У город, конєшно, не їздять, а шо при домах – шиють і
носять. І на базарі купляють. Мой чоловік як вмер, то
зятю отдала буркі. Шофером робив, так зимою вєчно
ноги мерзнуть. Так бурки харашо.
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ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ  [Середина ХХ ст.] Хуст
ка. [Чи раніше всі ходили в хустках?] Раньче без хус‑
ток ходили дочки начальства, а ми так ходили. Хоть
і завивки крутили – дєвки ж! У нас були такі газові
шарфики на голову. [Як підв’язували хустку літні жін‑
ки?] Под бороду. І тако. [Щоб «рожки» були?] Всяк
зав’язували. Як хто може. [Які зачіски носили старші
люди?] Хто косу закруте, хто просто так кучу таку на‑
верне, зав’яже верьовочкой і всьо. Очіпок. [Чи носили
очіпки?] Носили старі люди, но не всі. У нас тут жила
стара жінка, вони всігда такий чорний чепець одівала
і наверх хустку зав’язувала.

с. Марчихина Буда
Записав М. Бех 7 вересня 2018 р.
у с. Марчихина Буда Ямпільського р‑ну Сумської обл.
від Занець Меланії Василівни, 1939 р. н.,
та Олійник Марії Іванівни 1932 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [Середина ХХ ст.] Виготовлен
ня тканини. Одежа, єслі є у сім’є (нас троє), то один
поносив – другому віддає. Отака одежа була. Тогда
трудно було купіть його. Зараз повно усього у магази‑
ні. А тоді із полотна сорочки шили, кохти. Сурові нит‑
ки – в’язали. Хто носок, хто чулок зв’яже. [Як робили
полотно?] Полотно ткали, верстаки були. Пряли самі
на пряху нитки. І тоді – давай човничок – і ганяли. Тка‑
ли самі полотно. Із полотна шили простиньку якусь
лягти спати. Спать нє на чєм було. Зараз купили собі
диван, а тоді соломкой наб’ють матрас і на соломку ло‑
жать. А тоді вже пір’я пошло. То курьонка зарубають –
ткнуть у подушку. [Як робили пряжу?] Коноплі сіяли
на полі, льон. Тоді били його, мочили. А тоді розтира‑
ли його. Ето страх і ужас! Не дай Бог нікому! Пряхи
були свої, верстаки свої. [Пряли на вечірках чи вдома?]
Вдома. Свєту не було, под гасельок, под лампу. Гнато‑
чек поставиш. Свєту не було. Свєт кода вже появився!
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] [Який одяг
носили після війни?] Яка одежа! Один після одного
носили і було весело. [У що взувалися?] Були такі –
«руминки» називалися. Такі з опушкою, на шнурках.
Піджаки такі були, польта конєшно. Як я виросла
уже, так мені осєннє пальто пошили. У нас шила одна
женщіна польта. [Як на неї казали?] «Модістка». [Як
з нею розраховувались?] Це як заказ: я пришла, при‑
несла, заплатила – вона пошила мені. [Чи пам’ятаєте,
в чому ходила Ваша бабуся?] Обикновенні юбкі такі
рясниє, в складках, длінниє. Буркі пошиті з калошами, кухвайка. Піджачкі плюшаві, десь в 1960‑ті піш‑
ли. Юбкі – це спадниця. [Якої довжини вони були?]
Ниже колєна. Довгих не було. Калоші купляли, були
такі глибокі і були такі меншинькі. Буркі модістка
шила, і були такі, шо учились – самі собі шили. [Із
чого шили бурки?] Вата, сукно – у кого шо є. Шинелі були після війни всякі – то був верх – шоб крєп‑
кий. А внизу – другі матеріали. [Чи ходили в лаптях
чи постолах?] У нас нє. Коли я вже приїхала, такого
не було. В 1961‑ом я приїхала. [Чи носили безрукав‑
ки?] Да, товстиї такії. Шили спеціально. Так, як ото
кухвайка, такі ж уже без рукав. На пуговицах, зам‑
ков не було. [Чи ззаду розширялися?] Нє. То було в
других сьолах. То було – Буцький район, туда за Дес‑
ною – от там я бачила. Моя мати оттуда. Я колись
їздила туда, так там такі складочкі-складочкі. І юбкі
там чорні, вишиті, длиннуваті. Рубашки, кохти – все
вишите бєлоє, з длінними рукавами. Рукава вишиті.
І тут даже видно з-під юбки остольки сорочки. І вона
вся вишита. Потом ще фартух бєлий чи чорний, ви‑
шитий. Косиночка вишита і ще кружевце пришите.
[Косинку назад зав’язували?] І назад, і просто под бо‑
роду. По-всякому. У нас так не ходили. Це за Десной.
[У Вашому селі сорочки вишивали?] У старих людей,
як виступала самодєятєльность, так находили таку
одьожу. Лежала по сундуках іще. Значить, тут тоже
було колись такє саме! Довгії спадниці і рясниї. А ми
вже ходили у вузьких, так як щас ходим. [Чи ткала
Ваша мама?] Нє, це її родітєлі і ще сестри. Вона з ве‑
ликої сім’ї, там одинадцять дітей було. Був верстак, і
вони там ткали. [Мама не такала, бо вже можна було
купити тканину?] Конєшно. А чо ж не можна? [Коли
почали купований одяг носити?] Це вже як мені за
двадцять було. Послє. 1961‑й, 1962‑й, 1963‑й – уже по
магазинах пошло все. Уже купляли все у магазинах,
ніхто уже не носив нікому шить. Хіба шо, як шось
хочеш – отнесеш. А був у нас тут пошивачний цех.
Там продавались плаття чи юбки. Можеш купить,
а можеш однести матеріал і вони тобі пошиють. [Чи
носили чоловіки вишиті сорочки?] Нє, уже ніхто
не носив.

Ямпільський район
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СОРОЧКА [Середина ХХ ст.] [Якої довжини були со‑
рочки?] Та так – за колєно. [Вишивали щось на них?]
Нє, сорочки ми не вишивали. [А що вишивали? Руш‑
ники?] Рушники вже коли? 1950‑є годи пошли руш‑
ники вишивать. [А до того як було?] А то тряпки ви‑
сіли. Без вишивок, без усього. Просте полотняне було.
Потом вже научили нас простині росшивать. Подзор‑
чик на кровать, шоб красіве й було. Видьоргували ми
тканьку ту і обкидували. [Який комір був на сороч‑
ках?] Воротник? Тоді воротников і нє дєлали. Просто
горловина була. [Чи вишивали святкову сорочку?] Нє.
Ніхто не вишивав. [У яких сорочках ходили чолові‑
ки?] Мужики – в полотняних, з длінними рукавами.
[Чи призбирували рукава на резинку в жіночих со‑
рочках?] Ровнінько висіли. [Який ще, крім сорочок,
був одяг?] Може, хто кручком зв’яже яку кофточку.
І юпки в’язали, і плаття. Нитки пряли на пряху. І чулки в’язали на ноги. [...] Хоч якийсь елемент, але ж був
на сорочці вишитий. Чорні, білі нитки, кольорові – це
пізніше. Сильно довгих не було, але нижче колін. [Чи
виглядали сорочки з-під спідниці?] Ні. Сорочки від‑
білювали у золі. З грубки брали.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Середина ХХ ст.] Спідниця. У юпках, плахтах ходили. Іще було при моїй пам’яті. До‑
вгі були. Чорні і внизу кайма вишита. Под резиночку.
[До якого року ходили в цих юбках?] Десь до 1975‑го.
У нас і зараз є ще бабусі, що в них якісь елементи ще
є. Спідниці були довгі. Великі, рясні, пишні. У бабусі
моєї була. Полотняні, вони ж важкі, тяжко стіралися.
А єслі пересушить бабуся, бубнить: погано! [Їх фар‑
бували?] Спідниці я пам’ятаю чорні. Красна вишивка
шла і така оранжевенька. Мереживом прикрашали,
але дуже рідко. Це вже хто був багатшенький. У нас
жили на краю села Байдики. Вони були віруючі люди.
І ми всігда дивилися на їх старовинний одяг. Нам було
цікаво, що вони носять таке. Ми вже більш сучасне
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носили. А ці люди – вони ніде не працювали, тільки на
своїх огородах, самі себе забезпечували. Такі були за‑
мкнуті, не общалися. Так у них були ще всі старовинні
речі [...] Штани. В чоловіків полотняні підштаники
були. Ще в нас один дідусь шаровари узкі, чорні носив.
На все село був один. Я його пам’ятаю – Ковбаса.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Середина ХХ ст.] Піджак. [Який
теплий одяг носили?] Шили з якоїсь тряпки. Мені пін‑
джачок шили. Тодє такії були люді, шо шили, вміли.
Портнихи, модістки. Жилеточки ще чоловіки носили.
Були і теплі в нас – з вовни. А в основном такіє – плот‑
ненькі, але не теплі.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Середина ХХ ст.] Кухфайки тоді шили.
Мастєрсткая в нас була. Тепер курточки, а тоді не
було. [Кухвайки були на ваті?] Ну, да. Свиток я вже
не застала. Плюшки в нас були. Я з 1967‑го року, але я
пам’ятаю, щ у нас сусідка була, і в неї ця плюшка була.
Такі м’якеньки були, по низку зашивалися, на крю‑
чочках були, такі рясненькі [...] [Який теплий одяг но‑
сили чоловіки?] Куфайки. [Чи шили піджаки?] Може,
й були якісь майстрині, але я не пам’ятаю уже.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [10‑ті роки ХХІ ст.] [Чи тепер
використовують традиційний одяг?] Як день села – ми
використовуємо. Кожного року організовуємо якийсь
український обряд. Ярмарка в нас була. Теж одягали
все, шо є старинне. Шукали елементи. В школі у нас
свята. Одягаємо дітям показать, як воно було і що воно
було. І на гулянках сільких – це вже сало у нас традиці‑
єю. День села кожен рік на Петра і Павла проводиться.

с. Руденка
Записав М. Бех 7 вересня 2018 р.
у с. Руденка Ямпільського р‑ну Сумської обл.
від Галушко Таїсії Афанасіївни, 1926 р. н.
СОРОЧКА [Середина ХХ ст.] [Які колись носили сороч‑
ки?] Полотняниє. Самі ткали. Поткуть, і воно получа‑
ється грубоє. Його умачують і на луг до сонця – воно
вибєлюється. Тоді дєлаєтся полотно не риженьке,
а бєлоє. Із того полотна вони вже шиють. Мамка тка‑
ла, я ще мала була тоді. [Де брали пряжу?] Сєяли коно‑
плі, получалісь такі, як снопи. І їх у воду замачували.
І сколько воно там дньов помокли, повитягували їх.
А тоді ж є тая мельниця – пропускали і получається
пакля. І тоді із той дєлают нитки. Усьо самі приду‑
мували. [Чи довгі сорочки були?] По колєно. Хто як
любе. Як старії – то длінниє. У нас в Тростянке не так
вишивали, як ото показують на Українє вишивали.
На руках і отут [попереду] вишивали. [Сорочку тіки
на рукавах і на грудях вишивали?] І знизу є. Хто як
любе. [Який комір був у чоловічих сорочках?] Хто
який любе. Отложний, а хто – стоячий. Тут вишитий.
[Чоловіки заправляли сорочки в штани?] Хто як любе.
Є такі, шо тако [по колєно] ходили. А то у штани впі‑
хали. Кому як нравиться. [Чи вишивали чоловічі со‑
рочки?] Да. На рукавах і воротники. Хто який узор
найде. [Рукава призбирували на резинку?] Просто
були. А у жінок, хто як любе, може, і на резинку.
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ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Лапті плели і бурки шили.
Ми двоє у мами. А моя сестричка прибігіть із школи,
скине – я йду на другу смєну. А я забєгла в рєчку, по‑
сковзнулася і упала в ополонку. Бєгла ж малая – всє
бєгуть і я. І два дня ті бурки сохлі, і мене по морді
мамка тою буркою! Сестричка плаче – в школу не
можу ідить. І я плачу. Бурки шили із сукна. Це десь
1950‑й год був. Лапті плели і чуні. Лапті із липи. І в лап‑
тях мужики ходили. [Зимою ж холодно в лаптях ходи‑
ти?] А ні в чому було. Онучки намотували. «Онучка»
називалась. Волоками обмотували ноги, щоб тряпки
не бовталися. Ходили так. Чулков же не було і носков.
Чуні вже позже пошли. Чуні в’язали з верьовок. Мас‑
тєрская тут була. Інваліди збиралися і чуні робили. Їх
іще відправляли. Верьовкі такі тоненькі. Такі, як ото
мізинець примєрно. Чуні плели на колодку. Колод‑
ка – а на неї сновали. А тодє – така швайка желєзная,
і шили чуні. Потім калошки появилися. [Калоші самі
клєїли?] Нє, ми купляли. А чоботи не скоро появи‑
лися. [У Вас казали «постоли»?] Ні, «лапті». Валянки.
Валянки були в нас робили. А ми вже носили покупні.
Іменно валянки. Я ще у восьмий клас ходила. Ми не
стіснялися. А потім вже бурочкі пошли. [Валянки биті
чи шиті?] Биті. Як мокнуть, так і садяться. А шиті – це
вже «бурками» називали. І в резинові галоші [...]. Сапагі чорні «гармошечкой» у мужчин були.

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [Середина ХХ ст.] [При‑
краси які були?] Намисто. Кругленьки намистинки...
А шоб ще такого... У моєї бабусі було обикновенне се‑
ребряне обручальне кольце, а більше такого я не помню.

ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ  [Середина ХХ ст.] Шап
ка. Шапки вибивали із шкіри. Тут викройки. В нас
дідусь був, він вже помер, шив. Були такі, наче «шапки-ушанки». Каракулєвих не було. Їх пізніше почали
випускати. Хустка. [Платки куповані були?] Куповані
були, у нас самі не робили. [Носили і старші, і молод‑
ші?] Ходили всі. Зав’язували, голова покрита – все.
[Старші жінки якось по-іншому підв’язували хуст‑
ку?] Я і сама так зав’язувала. Щоб отут тако «рожки»
були. В основном всі зав’язуали з «рожками». А мама
моя вже під бороду зав’язувала. Бабуся, прабабу‑
ся – зав’язували отак [з «рожками»]: кругом голови і
зав’язували хвостики. [Які зачіски тоді носили?] Гульки, коса. Ні стрижок ніяких – нічого. Ще отак коса
кругом голови. В чоловіків коротка стрижечка. Тако‑
го, шоб длині волоси, не було.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Середина ХХ ст.] Штани. [Які шта‑
ни носили чоловіки?] Хто які собі придбає. Шили кра‑
сиві. Є таке растєніє, шо воно покипить – і коричньо‑
ве. І з бєлого полотна штани вже не будуть. Модістки
шили. Руками, і машинки стали придбавати.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Середина ХХ ст.] Свита. Свитки були
тоже. Із сукна. З баранов сукно дєлают. Перерабату‑
ють, ткуть і сукно получається. На голову надівали
таку [капюшон]. [Свити розширювалися донизу?]
Хто як любе. Модістки були, мужики прийдуть, роз‑
кажуть. [Чи носили жінки свити?] Я женщін ніколи не
бачила у свиті. Кожух. Кожухи у каждого були. Дер‑
жали овечок. [Якого кольору були кожухи?] Їх краси‑
ли: і жовті були, і коричньові. Як холод, зима – у кожу‑
хах тьопло. А зараз нема ніяких кожухов. [Чи була у
Вашого батька свита?] Була. У мене в свекра тоже всьо
старинноє було. [Чи носили чоловіки жилетки?] Вони
і зараз носють. Уже ж началась тоді матерія. Женщини
у кухвайках ходили. І мужики у кухваках ходили. І ко‑
жухи носили. Мужику ж больше роботи: хозяйство
надо є, рано встать, всіх понакормить. А мороз. Он од‑
єнєтся і хорошо, тьопло йому.
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ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] А обувка не така. Зараз же
ж такі тухлі! Усьо дороге. Ми жили бєдно. Шо там
одьожа! Була така – простая. Обувка – чоботи були
із кожи. У мєня дєд сам шив сапогі. Корову чи тельон‑
ка – кожу виділає і шиє із той кожи чоботи, ботінки.
[Чи ходили в лаптях?] Ходили. Я в чунях ходила. Це
прядільні вдома були: колесо, крючки – катаєш. При‑
возять паклю таку, як пенька, оснують. Колодка є. Тоді
плетуть. Получаються чуні, і оце ходили. А лапті дєла‑
ли із лики. А лику у лісі нарвеш, вона така, як стьож‑
ка. І оце із лик лапті, із верьовок – чуні. [Чи робили
на чуні підошви?] З верьовки була. Онучі намотаєш.
А тут верьовки були: з одного боку і з іншого. Намо‑
таєш і держиться. А коли нема нічого і холодно – бо‑
сиє. Зараз жизть лучшая. [Чи шили бурки?] Я і зараз
у бурках. У магазінах зараз продаються. І самі раньше
шили, але не такіє. Зараз акуратниє, а то самадєлкува‑
тиє. Як нічого обуть, так усьо обуєш.

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРи [Середина ХХ ст.] Сереж
ки. Серьожки носили. До войни в магазині купляли.
Кольця були в батьків. А тоді як голод начався, за та‑
кий кусочок хлєба кольця отдавали. Намисто. [Чи
носили намисто?] Були. Звали «буси». Робили хто з
чого. Малі носили з ягод. Нанижуть і вже буси. А до‑
рослі брали у магазинах. Зараз хоч і трудно, но по‑
дивишся діти в школу йдуть – як цвєткі! А раньше
трудно було. Кошильов не було. Сумочки матка пошиє
з полотна. А полотно самі прядуть у хаті, ткуть. Із того
полотна мати вже пошиє сумочку із ручечкой. Клали
туди книжки – буквар цілий год носили у школу. Спи‑
чок по десять штук батько давав, щоб научиться счи‑
тать. Оце так жили.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] [Який одяг ко‑
лись носили?] Зараз бач як прибираються! А тоді були
кухвайки. Такі прострочені. У женщін плаття були.
Юбки ми самі плели. І кохти самадєлкуваті. Раньше
всьо самі придумували. [Якими були ті кофти?] Як
нитки вже вибєлются – сплетеш. У мене була кохта
сплетена, вже повикидували. Безрукавки були – хто як
іздєлає. Надо ж і намачить тую паклю, і отбєліть.
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ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ  [Середина ХХ ст.] Шап
ка. [Яка шапка в батька була?] Із сукна шита, тут
«вуши» – і зав’язувалась. [Які раніше були зачіски?]
Завивок не було. Так просто отако косу заплететь,
шпильками приколеться – і всьо. Шпильки самі дє‑
лалі. Який дрот найде – загне. Хто як зумєє. Хуст
ка. [У хустках усі ходили чи тільки старші?] Ходили
і молодіє в платках. Це зараз уже подивишся – всьо
врем’я без платков бєгают. Волоси хто як, хто розпус‑
те, а тоді так не роспускали. Зараз готовлять і волсся

теліпається. Хіба так можно? Воно у продуки упаде.
Косу заплетали. А хто розчеше, дулю закруте, прико‑
ле. А мужики стриглися, як і зараз – под «польку». Не
буде ж волосся у мужика. Із бородами були. Тепер мо‑
лоді, а бороди отакі! Хто як любив. Як не любив, [то]
брилися. Нащо молодому борода?
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Бережанський район
с. Куряни
Записала В. Борисенко 15 липня 1980 р.
у с. Куряни Бережанського р‑ну Тернопільської обл.
від Джумака Михайла Григоровича, 1957 р. н.,
Пашковської Марії Семенівни, 1940 р. н.,
та Бабій Ольги Василівни, 1929 р. н.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Зно‑
сять на «долю» продукти. Їй [кухарці] за це платять
50–60 карбованців і хустку. [...] У п’ятницю – «вінки».
До молодої сходяться з барвінком дружки – подруги
молодої. Мати молодої запрошує дівчат до хати. Зай‑
шовши в хату, висипавши з фартухів барвінок на стіл,
дружки співають. [...] Коли приходять свахи з моло‑
дим по молоду, щоб іти до шлюбу, то біля порога хати
нареченої співають:
Вийди, матінко, з хати
В кожусі пелехатім.
Який твій кожух пелехатий
Такий твій зять багатий.
Після надвечір виряджають молоду до молодого.
Якщо молода не буде жити у свекрухи, а з своїми
батьками, то мати зав’язує її хусткою, знімає «вельон».
Коли знімають «вельон» співають.

ніж вона виходила заміж, мала бути скриня битком на‑
бита. Там має бути і сорочки, і подушки, і простирад‑
ла вишиті. І вона собі то всьо вже готувала. Якшо вже
вийшли заміж чи одружилися, то жінка для чоловіка
вишивала сорочку сама особисто. Сідала і вишивала.
І ніколи в поганому настрої не починала вишивати со‑
рочки. І не закінчували в поганому настрої, бо вважа‑
лося, шо вишиваниця викладає в вишиття свою душу:
все що вона має на душі, все те саме вона викладає на
полотно. Якшо в неї в душі любов, спокій, і вона ста‑
рається бути доброю і бажає добра, то звичайно, шо
то добро залишиться і на цьому полотні. А якщо вона
буде з сумом або з якоюсь печаллю чи злостю це ро‑
бити, то ця сорочка буде не на добро. Чому колись і
менше було розлучень? Тому що жінка вишивала для
чоловіка сорочку і хтіла, щоби сім’я жила довго і щас‑
ливо і не розлучалися. Тепер сорочку вишиває невідо‑
мо хто і з якими настроями. Так само і рушники [...].
Сорочка з різаними плечиками. Вона собі така скром‑
на, але не менш клопітка. Не менше на ній роботи, ніж
на вишитій. Це домоткане полотно. Вирізування. Вона
не дуже така аж довга. В нас в занадто таких аж довгих
сорочках то не ходили. Вона не з тих коротких і не з тих
довгих. Такі як ходили там – Львівщина, Вінниччина,
то вони аж в землю сорочки були. В нас такого не було,
в нас коротші були. Чоловічі сорочки були коротші.
Одягали поверху штанів, казали, що навипуск. Одіва‑
ли зверха пояс. Якшо на свята – то вже святкові. Це
ось тоже чоловіча сорочка, але вже з коміром. По селі
я все зібрала. То все іванківське. Це наші іванківські
сорочки. Це не звідкісь. [Робили так, що для молодого
чоловіка сорочка без коміра, а для старого з коміром?]
Були і такі, і такі. Хто собі як захотів. Котра собі жінка
як вміла. [Що це за техніка вишивання?] Це не хрестик. Це є низинка. Дивіться, тут рукав інакше приши‑
тий. Це вставлялися вставки. Повністю він йшов геть
аж від шиї до плечика. Це називалося «вставні плечика». А це «пазуха» в нас кажуть. Це внизу називалося
«підтичка», а тут бачите – різний матеріал. Тут – тон‑
кіший, а тут – грубший. Хоча це полотно воно є до‑
сить такої тонкої роботи. Повсякденні сорочки були з
грубого полотна. І вони були темніщі, були не вибілені.
Та й нитки були грубші. Така була груба робота. Я вам
скажу, шо вона вже перешита. Це рятували, напевне,
сорочку, бо рукави вставлені. Бачите, з того самого по‑
лотна, що низ. А тут вже може вже рукави пришили,
вирізали вишивки. Це її рятували. Бо низ з того самого
полотна, з того самого полотна і вишиті рукава. Десь
вона могла була порватися, десь вже могло бути миші
чи міль, і воно з роками струхло. Це сорочка в мене так
само іванківська, вона вже з такого полотна куповано‑
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СОРОЧКА Сорочка [жіноча] була або кругленький
[комір], і тут ше вишита така ше смужечка; або
зав’язувалася на кутасики. Отака була пазушка і тут
зав’язувалася на кутасики. А тут на рукаві була тако на
рєзіночці, а як нє, то тако два кутасики. [Як рукав при‑
шивали?] Так звичайно вишивали. Просто рівненько.
Трошки збирочки робили. [Сорочка була довга?] Недо‑
вга. Вона йшла по спідничці, а тут [внизу] крайочка ви‑
шита. Хто мав вишиту, хто мав таку простеньку, а хто
собі вив’язував пасочок у два пальці кольоровими нит‑
ками. А тут ше собі кутасики почепив. І так підперезав
ту сорочку. Дуже було файно [...]. Кожна господиня
собі сама вишивала. Не заказувала собі, як тепер ми
привикли: заказати і хтось нам вишиє. Дівчина, перше
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го. Розкажу вам історію цієї сорочки. Ходив хлопець
до дівчини, багатодітна сімя. І хлопець купив канад‑
ське полотно, приніс її, аби вона собі шось вшила – да‑
рунок такий, бо вже ся мали женитися. Виявляється
шо, мама каже: «Ти ше віддаш, та й тобі вже не треба
сорочки, а підростає менша, їй треба десь в люди йти,
треба кавалєра шукати». І взяли з того полотна і вши‑
ли меншій сорочку. З того дарованого куска полотна
вшили меншій сорочку! Пам’ятала жінка до старості,
шо їй сорочку не вишили з того полотна, шо її купив
чоловік. Але сестрі вишили, і сестра ходила. Я питаю
її: «Маєте оскому?» Вона каже, шо нє: «Оскоми не маю,
але пам’ятаю, не годна забути до кінця життя». [дитя‑
ча]. Колись штанів не було і, знаєте, [діти] ходили в тих
сорочках довших. Спочатку вона аж була по котики,
потом ставала коротша й коротша і так, поки не ста‑
вала вже геть коротка, то тоді вже шили довшу. Років
дев’ять чи десять, то вже тоді шили штани. То вже
на старших, а на таких малесеньких не було штанів.
І вони ходили в сорочках, і ті сорочки були довгі.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ [безрукавний жіночий] Кептар.
Кептарик вишитий. Вишиті були сюда дуже файно.
Хто ше має таке, шо десь мав на Гуцульщині, то, може,
то ше і донині хтось має ше вдома [...]. Горсик. Оно, ба‑
чите, колись так теж ходили. Це ше мій горсик. [Були
геометричні візерунки і квіти на вишивці?] Всіляко
були. Шо виділи на дворі, то пробували, ґаздині собі
пробували вишивати вдома. Якшо єдна собі вишила
ліпше другої, а в тої не вдалося, то це ж вона мала зем‑
лю гризти, в неї мало бути таке саме, як в тої вдалося.
І по вишиттю навіть впізнавали, котра газдиня шо ви‑
шиває. Бо кожна господиня мала свій стиль вишиття
і свої узори. І узорами не дуже ділилися. Якшо жінка
нашла десь узор і той узор вишила, то вона другому не
дасть той узор.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ  Спідниця. Запаска. Я то не пам’ятаю,
шо сорочка довга була. Звичайна сорочка вишита,
спідничка чорна. Колись, як я мала ходити до школи
і виступала по концертах, так їздила всюди з школи.
Там де Дарка Янчишина, її теща мала [вбрання], вона
не могла мені відказати, бо ми були в сусідстві, мала
дуже файну спідничку і запаску. І такі ще донині на
Матінці Божій вишиті коралі, шо вона мені колись
зичила. Пам’ятаю, ми раз їздили в Бурдяківці, я за‑
співувала пісню «Виростеш ти сину». Як вийшла, всі
аж ахнули: яка запаска, які коралі були файні! Тепер
нема, тепер купують люди собі, бо є вже зара’ в ма‑
газинах купити, а колись не було. [Пацьорки колись
були простіші?] Були, були. [Їх зі скла виготовляли?]
Ну, з скла. Бо кольорові були. Були і розові, і черво‑
ні, і голубі, і такі оранжеві були. Дуже блискучі такі.
[Запаски й спіднички були з фалдочками?] Так. Рясні
такі, крислаті. Такі червоні темні були. Колись казали,
«шалінові». Вони ше мали таку куруночку вибиту, шо
така навколо. А запаски були і вишиті пацьорками, і
лєнтами перешиті кольоровими. Хто які мав. Лускою
тако були зібрані. Луска така колись ше продавалась,
шо ним вишивали. Воно вроді таке маленьке, але
кольорове, і його на голку ше насилювали. Таке все
кольорове дуже було. [Це як пацьорка?] Так, але по‑
довгасте таке. [Стеклярус.] Вроді то тепер, шо є така
парча, а то єнакше було, бо то колись такого не було
[...]. Оце спідниця того ж часу. Вона широка. [Як на‑
зивалися ці складочки?] Називали «фалда», але ше поіншому казали на них. Це-во в долині була фальбанка.
Вони мали внизу підгини, шоби не торочилися, шоби
не вистьогувалися. [Ущільнювали, щоб воно краще
зберігалося?] Так. [Такі спідниці шили із червоної тка‑
нини?] Були червоні, чорні, сині. Хто з якого матеріа‑
лу міг робити. Це вже спідниця вважалася дорожча.
І собі позволяла дівчина і жінка вже, яка в достатку.
Це треба вже матеріал купувати. Так жінки робили з
домотканого полотна. Його красили в бузину, шоби
воно діставало колір. Не один раз, а й було що й три,
і чотири рази, залежно який колір підбирали. А таке
вже купляли собі жінки, які могли позволити. Ось ша‑
лін, воно є шалінова спідниця. Це вже пізніше. Були
вони дорожчі, це з канадського матеріалу. То вже як
почали виїздити в Канаду, перевисилали сюди якісь

посилки. То тоді вже шальон пересилали і шили. Був
зелений шальон, ось це спідниця зелена. Були такі і
сині. Це канадський матеріал, в нас тут його не було.
Отакі ше спідниці були в нас. Шо це вже за матеріал,
я вже не скажу. Це так як під шовк. Це як дівоча спід‑
ниця, бо вона йде вузенько. У господині мала бути
широка спідниця [...]. Якшо дівчина явно з хлопцями
ся здибається, а ше ніхто нічого ні про які старости
не балакав і ніякої бесіди не було, ні тато з мамою не
знають, шо він хоче до дівчини ходити, шо він має
якісь серйозні наміри, то її вважали шо вона легкої
поведінки. А легка поведінка в селі, це була, це всьо,
це вже смерть. З села можеш тікать. Піднімали спідни‑
цю вверх до голови, там зав’язували понад голову і так
пускали дівчину бігти. А тоді ж без спіднього ходили.
І вона тако тікала.

ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ  Хустка. Дівчата хустки
носили завжди. Якшо хустку не носила, то лєнту тако
собі перев’язувала. Лєнта могла бути любого кольо‑
ру. Переважно червону лєнту перев’язували. Черво‑
на калина, то мала бути лєнта червона. [Чи сварили
дівчат, які не хотіли хустку вдягати?] Може, і свари‑
ли. Але я тобі кажу, що хто не заміжній, лєнтою собі
перев’язував головку, а хто заміжній, а йшов десь без
хустки – то най Бог боронить! Це було настрого-на‑
строго! Це велика хустка, і тако пов’язували низень‑
ко. Тут собі тако кучері мала дівчина. А ззаду тут тако
такий конец. Хустка мала бути з квітами – в нас ко‑
лись казали. [Чому мала бути з квітами?] Так любили.
Така була українська традиція, шо мала бути квітчас‑
та хустка. Бо зараз переважно біленькі такі. А колись,
якшо дівчина виходила заміж, то мала мати нарече‑
ного дарити своїй невістці дві хустини. Одну ніби
таку з шалю велику з тороками, а другу таку-во, але з
квітами [...]. [Чорну хустку зберігали лише на смерть
чи й просто так в ній ходили?] Ні, навіть так ходили.
Старші люди в ній до церкви ходили. Вона велика є.
І ше, я памятаю, дуже старші любили в фартушках
ходити. Це переважно так ходили: такивой кептарик
білий і чорний фартушок, спідниця довга і цяво хуст‑
ка зверхи. Одна виходить на спід, а зверха ше друга.
Одну зав’язували тако, а другу так зі спіду назад. Одна
низенько на чоло зав’язувалася – біла, а зверху чорна
вже йшла довша. [Це так бабки ходили?] Так. Дівчата
без хусток ходили.

ВЗУТТЯ Сапожки. Мешти. Постоли. На ноги – хто
мав сапожки. А хто мав такі гуцульські такі в’язані
файні, всякими кольорами. Я не знаю, як воно сє на‑
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зиває. [Мешти?] Нє-нє. Бо воно було високе таке. За‑
була вже, як воно сє називає на Закарпатті, Коломия,
Івано-Франківськ. [Що взували влітку?] Взувала про‑
сті такі мешти, але мали мати трошки такий обсцасик.
Підбор, каблук це. Каблучок. А нє – то хто мав такі постолики. Такі гуцульські плетені. То тоже дуже файно
було, бо воно було кольорове, а тут, де взувати ногу, то
було два таких кутасики ше. [Взимку ходили з голими
ногами?] То брали собі якісь штани, як в нас кажуть.
Ми в’язали навіть собі тапочки. Ходити коло хати.
Хто мав вівці, овечки стригли, і тоди вовну пряли на
прялці такій, і красили, робили ткань, і з того в’язали.
Підшивали тако резіну, шоби ходили. В них тако, я
тобі скажу, до церкви ніхто не ходив, а тако коли хати.
На музики ходили, на вулиці грали.

Е

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  Гердани. Дівчата мали гер‑
дани. Я маю такий старий десь гердан. Його міль тро‑
хи обгризла, і почався бісер висипатись. З бісеру шили
гердани на полотняній основі. І той гердан чіплявся на
шию, а котрій на голову. Чіпали так, як лєнточку ми
зараз чіпаємо. Були широкі, були вузенькі. Це дівчата,
як ішли на спацер, проходжувались вже під вечір, аби
ся здибатися з кавалєром. Бо тепер ся явно їдуть, а ко‑
лись не їздили, бо не можна було. Колись навіть були
знаки: як на вході стоїть солома, то не йди, бо мама є
дома. Про це в нас в селі навіть пісню склали. Коралі. Були австрійські гроші, пробивали і з них робили
намисто.

кий човник великий подовгастий. Вінок з барвінку
в молодої робили. Букети робили з мірту. Справж‑
нього мірту – такий ріс колись. Навіть якщо люди не
мали вдома вирощеного, то купляли в когось. Мір‑
том робили, клали квіточки такі, то чіпляли хлоп‑
цям і дівчатам, затикували на коску. Ну, і співали там
пісні шо:
Винися віночку гладко,
Як червоне ябко,
До мо ти межи люди,
Добра тобі доля буде.
І хто був староста в молодого (бо це переважно в
молодої вили ті вінки, а молодий приходив з своїми
гостями до молодої на вінкоплетині), він – той старо‑
ста – мав купєти той вінок, шо на колач вєли. Сестри
молодої продавали той вінок. І вони вже за яку там
ціну зторгувалися, він мусів то заплатити їм. Давали
гроші. Наприклад, нас троє продає той вінок, то вже
стілько молодого сестра сторгувала, староста запла‑
тив – ми троє сі ділили тими грішми. Бо всьо я собі
не заберу, бо я сама не продавала. І так вже весілля сє
відбувалось. На весілля дівчата мали коралі. І хто мав
(бо колись трудно було зберегти) – український стрій.
Моя мама ше мала такий стрій. То мама могла мені
передати. А так трудно було. То був такий тяжкий час,
шо всьо винищували, викрадали. Хто ше зберіг в тих
скринях бабусиних, так мали то сє вдягали. [А хто не
мав такого вбрання, то що одягав?] Простеньке собі
вдягали. Якесь платтячко, чи спідничка, чи блузочка
простенька [...]. Колись в нас давним-давно і давніше,
як весілля було, то молоду вбирали все в біле. Це була
біла сорочка, біла запаска, білий горсик був. Якшо не
білий, то горсик мав бути вишитий, то обов’язково
мав на собі яскраві кольора. Щоб не було таких тем‑
них, траурних. Старалися, шоби як можна менше
чорного шоб було. Чорний колір – колір сліз. Колір
розлуки. І старалися, шо якшо молоді стають на руш‑
ник, то шоб в них не було сліз, щоб вони жили довго і
щасливо. І тому старались якомога менше чорних ко‑
льорів. Дівчата – молода, дружки одівали лєнти, так
само, аби були яскраві, довгі. Шоб було багато їх [...].
Коли весілля, молодій шиють вінок з мірту. Мірт – де‑
рево або вазон. Воно має такі дрібнесенькі листочки.
Воно так і називається – «міртус». Воно навіть цвіте
білим. Не кожен цвіте. Є одно дерево цвіте, одно є,
шо не цвіте. То з цих дрібусічких листочків (на вона
така гілочка зелененька) отаке на прєдиві. Ше в мене
трохи лишилося (я всім молодим пороздаю, мені ніц
не лишить). На цім прєдиві шиється той віночок. Бе‑
реться дві-три волосини, в залежності яка вже буде
голка. Голка мусить бути тоненька, бо листочки то‑
ненькі. Шоб проколювати і вони не роздирались.
Насилюється на голку і шиється отако: листочок на
листочок. Таким колосочком шиють. Ота жінка, шо
шиє, має бути одружена, в шлюбі з чоловіком аби не
сварилися, не розводилися, шоби добре жили і шоб
мала вже діти. Як вона сідає шити молодій той вінок
(переважно це шиють в день вінчання), поставили
на калач, а з калача зразу молодій на голову. Тіки-но
вшила і де вона його має подіти, вона ж його не кла‑
де на порожню тарілку, вона його кладе на калач, або
зразу на голову. Вперед кладуть на калач, шоби було
хліб в домі. Цей віночок чіпляли молоді, яка мала ше
цнотливість, яка дійсно до шлюбу не мала ніяких сто‑
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] Етикет
ні норми. Мали вишиті сорочки, так як і зараз від‑
новлено всьо. Та й таке всьо вдягали, шо я вам можу
сказати? Мали такі рясні спідниці, такі мали запаски
вишиті, мали кольралі такі. Мали, шо зав’язані пе‑
реважно були люди всі. І Боже борони, аби хто пі‑
шов з некритою голову, бо це був позор. Мала бути
пов’язана голова. Хустка така, шо найбільше мала
квіти. То було модно дуже. Тепер вже сє відновлює шо
крайки чіпають, але колись всі так ходили: і молодь,
і старі, і такі, котрі вийшли заміж. Кожушки вишиті,
спіднички, чоботи, кожух сюда вишитий, хустка біла,
або така велика накидка така, «канадська» колись ка‑
зали. З квітами дуже. [Кожухи довгі були?] Нє. Хто
мав такий до колін, а хто мав такі коротенькі. І край‑
ка обов’язково мала бути. Підв’язана так. [Де брали
тканину?] Купували. Ми ходили далеко пішки, напри‑
клад, до Чорткова. Більшість готове купляли. Бо то
треба багато того полотна, і не кожний вмів пошити
в той час. [Були кравчині в селі?] Були. Шили. Вони
повмирали вже. Я принесла тканину, і вона каже: «Як
ти хочеш пошити?» Я кажу: «Так і так». Чи простень‑
ку, чи таку крислатеньку, чи в складки – і вона шила.
[Дорого за це брали?] Колись не дорого. [Продуктами
(яйцями, молоком) розраховувались?] Нє, бо то в селі
люди мали своє. [Кравчиня ще десь робила, чи тільки
шила?] І поле мала, хазяйка була. [У сільському мага‑
зині можна було купити щось із одягу?] То я не знаю,
бо я ше тоді була мала, але не раз мама підут та й ку‑
плять якусь собі хустинку. А тако, шоби матер’яли –
не кожен міг їх купити, бо були дорогі, а люди в той
час не мали таких грошей.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Як
молода дівчина виходила заміж, то в неї справляли
вінкоплетині. Вінок вили на хліб. Хліб мав бути та‑
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і була одіта. А вже як хрестили, то мама мала бути в
хустині обов’язково. І хустина мала бути біла. Одяг
у поховальному обряді. [У що одягали покійника?]
Звичайно, шо мала людина. Костюм, сорочку. Так, як
зараз. Але ж колись хоронили не взутих мерців. Про‑
сто носочки і всьо. А зара вже так вбирають, як має
бути: костюм, сорочка, галстук, мешти – всьо. Кольцо, якшо жонатий. А якшо хлопець ше, не дай Бог, по‑
мре, то букета йому клали, бо він вже не буде мати
букета – він відходе у вічніть. Кольцо на руку закла‑
дали. То була в нас бригада тракторна, і в тій трактор‑
ній бригаді був чоловік, який куби мідієві точив, бо
не було де купити таких кольців. [...] Як старші люди
помирали, вони так собі постановляли, шо, [напри‑
клад], вона має померти в такому-то й такому-то одя‑
зі. Одяг готували ще за життя. Коли вже людина була
старшого вік, вона старалася, щоб якомога менше
вишивки було. Як котра господиня. Якшо була май‑
стриня, дуже вправно вишивала, дуже зналася в цій
справі, то звичайно, шо її одівали у вишите, шо вона
вишивала, шо вона за своє життя настарала. А котра
жінка була не дуже вправна, старалася, шоби було
менше вишиття.
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сунків. То її на голову чіпляли. Зараз, ну всякі випад‑
ки є, то зараз от, якшо молода йде до шлюбу, то навіть
бабки люблять заглядати, чи має віночок чи не має
віночка на голові. [Як його чіпляли?] Під вінок. Він
йшов на спід. Якшо вінок був круглий, то він йшов
під вінок. Якшо вінок під боки, то чіпляють його під
низ напівкруги під боки. Є, шо такий він круглень‑
кий, то чіпають його так само кругленько, він собі зе‑
лененький собі в косах стоїть, а тут знизу вже білий
вінок. [Чи тепер так теж роблять?] Шиють, так. І баби
зараз дивляться, чи вчіпила віночок, чи не вчіпила.
Але тепер і без віночків йдуть багато. Але мені зда‑
ється, шо він має бути. Це так от, як оце йшла вчора
до першого причастя, коли в неділю, мені сподобало‑
ся: мама виплела віночок з барвінку і живі квіточки
трояндочки біленькі, і гарно виплела. Вона звоне до
мене, я кажу: «Наскіки ти правильно зробила, як тобі
Ангел підказав. Твоя дитина прийшла дійсно до пер‑
шого причастя в віночку такого з барвінку і біленькі
живі квіточки». Це має бути, бо це дійсно вона при‑
чащалася. Це дуже гарно. Я їм всім казала, шоб вони
робили віночки і шоб ввивали білі лєнточки. Цей ві‑
нок, це є символ дівочої цнотливості. Якшо дівчина
не мала ніякого стосунку, інтимних стосунків не мала
до шлюбу, то вона цей вінок на голову брала. Це на‑
зивається – «доносила вінок». А якшо вона вже мала
стосунки, то вона цей віночок на голову не чіпляла.
[Що було, якщо обманула і взяла вінок?] Я вам скажу,
шо чутка по селу розноситься махом. Як хтось, шось,
десь там вчіпив на голову вінок, а люди повиділи це,
то вже стид був. Стидували її: «Нашо ти то брала, тре‑
ба було вінок не чіпати на голову, як вже знали, шо
вагітна». Але розумієте, що багато брали вже пізніше
шлюби. Були в Сибіру, робили, тоді поверталися, вже
не чіпляли, звичайно, вінок, але ж мали сім’ї і йшли
до шлюбу. Якшо вона мала вже сім’ю, а йшла до шлю‑
бу, то вже вбирала не вельон, а хустку. Вона вже йшла
в хустині, так як молодиця. А корони кладуть всім, чи
в молодшому віці беруть шлюб чи в старшому. Воно
збереглося в нас і до теперішнього часу. [...] Молоді,
коли йшли до шлюбу, то дівчина йшла в віночку, чи
то був вінок кольоровий з лєнтами, колись давніж‑
че, чи то теперішній вельон і вінок білий. Вона йшла
в віночку, а коли виходила з церкви, на голові вже
була хустина. Віночок не знімався, а зверху голова
покривалася хустиною. Так вважалося, шо вона вже
заміжня, вона вже не до дівчат. Одяг при народженні
дитини. [Чи шили дитинці крижму?] Купляли. Хто
брав три метри. Ні в якім разі не можна було брати
рівно метр, треба було брати два з половиною, три
з половиною, хто кіко собі поіменував. [Чому так?]
Аби росла і росла, і росла [...] Наперед не готували
нічого. Якшо першу дитину хрестили, в тій самій
сорочці мали охрестити всіх дітей. Чось так казали,
шоби між ними була любов і злагода, щоб вони не
мали розбрату між собою. Навіть якщо та сорочка
вже не мала такого вигляду (бо, звичайно, якшо вже
в сім’ї було десять дітей, одинадцяту дитину хрести‑
ли, то та сорочка вже не мала такого вигляду), але її
тримали суто для хреста, тільки тоді, коли хрестили,
її одівали. Потім її складали в скриню. Цю сорочку
шила мати. Вона вишита була білими нитками [...].
Переважно колись, як родили, то були дома родили.
Була баби-повитухи, шо приходили. Як жінка робила
на полі і її роди напали, то вона в чім була одіта, в тім
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Записали І. Щербак та О. Поріцька 7 жовтня 2011 р.
у с. Кудринці Борщівського р‑ну
Тернопільської обл.
від Ткач Ольги Василівни, 1958 р. н.,
Синички Ганни Костянтинівни, 1942 р. н.,
та Синички Івана Михайловича, 1941 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
Колись то таке було: в якій сорочці брала шлюб, в тій
сорочці мали і поховати. А тепер нам вже шкода тих
сорочок. Навіть моя мама як помирали, то онуці ли‑
шили ту сорочку. Бо то були святкові сорочки, як ці‑
лий рукав зашитий. А на щодень, то носили такі, шо
лиш кусочок зашитий [полики]. То мама казала: «По‑
ховаєш мене в такій [буденній] сорочці. А ту [святко‑
ву] я лишаю онуці, аби вона ходила». І так само чоло‑
віків у тій сорочці, шо брали шлюб. То була сорочка
довга, з домотканого полотна, і штани такі самі були.
І капелюха, такі солом’яні колись були, клали. А жінку
пов’язували тою хусткою, в якій вона брала шлюб, або
тою хусткою, шо молода на весіллі до боку чіпляла.
Як котра збереглася хустка. [Чи клали на ноги полот‑
но?] Ні, полотном тіки накривали. До грудей накри‑
вали домотканим полотном. Жінці одягають на ноги
панчохи прості, а взуття не взуване ставлять в сторо‑
ні. Казали, шоби на тім світі не ходити і не гримати
капцями. Аби тихенько було всьо. [...] Ставлять і за‑
стиляють веренями чи коврами у два-три ряди, зверху
простинь вишита, біле полотно і подушку ставили. На
подушку клали хустку – якшо жінка, то таку переваж‑
но з френзелями і більше квітчаста, а якшо чоловік – то
більш така темна, але все рівно хустка була на подуш‑
ці. [...] [Вбирають] так, як до шлюбу. Колись ховали у
строї українському, а тепер у білому, з вельоном. [обручки] з воску. І процесію перев’язують – якшо жінка,
то хусткою, а чоловіка – рушником. І тих, хто вінки
несе. Родина в траурі. Жінки вбираються в чорні хуст‑
ки. До сорока днів носять. Але якшо йшли на жнива,
вбирали білі хустини.
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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

c. Сапогів

Записала О. Воробєй 19 червня 2014 р.
у с. Соколів Бучацького р‑ну Тернопільської обл.
від Данилюк Агафії Михайлівни, 1925 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОдЯГУ Виготовлення тканин. То ми
за Польщі тако сіяли коноплі. І то мочили. Була така
терлиця. Прядиво. І потому то прядиво, така була щіт‑
ка, ми спускали і то прєли. Була машинка або й рука‑
ми прєли. Ше у нас є тако веретено. Прєли і мотали,
таке було мотовило. Мотали ті нитки і золили вже то з
того мотовила. Таке було – зільниця (бочка). Напхаєм
тих мітків, позолем – то вже білі, файні. Отакі були
в’язки, звєзували й на клубки мотали. І з тих клубків
то до ткача несли на полотно. Були такі ткачі, що ро‑
били полотно. То потім шили сорочки.
СОРОЧКА [Якої довжини були сорочки?] Всілякі. Наші,
бабські були довші, хлопські то такі були короткі.
Штани такі хлопські прямі. Поверха була сорочка під
поясок. Комір такий то був стоячий. [Жіночу сороч‑
ку призбирували?] Вишивали сорочки, сюда ковнір і
сюда вишивали. І дуди. [Дуди призбирували?] Трошки
збирали. Так не було, як зараз, що тепер дітям є всьо.
То мусіло купити якоїсь матерії, та й дітям малим самі
шили такі блюзочки штани, штанєтка. А дівчаткам
малим – то спідничку. Потом за Польщі було таке то‑
неньке полотно куповане, то вже як до неділі, то шили
собі сорочки з тоненького полотна, купленого. Жінки
і собі шили, і хлопцям вишиванки. То вже жиди мали
склепи свої, то вже продавали полотно, і воно сє ви‑
шивало. [Жінка мала вишити сорочку і собі, і чоло‑
віку?] І собі, і чоловіку, і дітям. І як сє віддавала, ішла
за невістку, то мусіла матері (свекрусі) дати подарок
якийсь, а татові сорочку. До молодого, як йшла за неві‑
стку, то всякого було, то де хто годен то всьо описати.
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Записали О. Поріцька, І. Щербак 6 жовтня 2011 р.
у с. Сапогів Борщівського р‑ну Тернопільської обл.
від Фищук Марії, 1960 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. В нас
є такий обряд – називається він «квітки». В суботу ве‑
сілля, а в п’ятницю вечором роблять «квітки». Молода
ходить по селі з дружками, вбрана дуже гарно, вона
всьо в таких лєнтах на голові. [У що молоду вбира‑
ють?] Я ж кажу, лєнти, український костюм, тут віно‑
чок такий на голові. [З чого складається український
костюм?] Спідниця, корсик, сорочка чорна, рукави...
такий вінок должен буть на голові, багато лєнтів. Має
мати молода двадцять п’ять лєнтів на голові. [Якого
кольору мають бути стрічки?] Різного. Отак – посеред‑
ині, по боках і так йде ше низом – і вона така вся в лєн‑
тах... П’ять дружок, чотири – по родині, кіко там має
молода родини. Так само вони всі повбирані в україн‑
ську форму. Молодий ходить з дружбами. Так само в
вишитих сорочках повбирані хлопці всі. [...] Молодій
плетуть вінок. Під вельон молодій у нас плетуть зеле‑
ний вінок з барвінку. Там має бути десять копійок, чо‑
тири штуки по десять копійок. [Білі чи жовті?] Жовті.
Жовті копійки по десять копійок. Копійку пробивають
дротом всередині. Туда на ниточку всиляють таку кві‑
точку червону – робить наперед молодої мама; кусок
часнику – такий надзюбочок, галузочку, таку квіточку
маленьку з васильку. То всьо засиляють в ту копійку.
Таких (копійок) має бути чотири штуки. Вінок у нас з
барвінку: барвінок обтинають на дзюбочки; він такий
вузенький, ну, як пальчик. Віночок плетуть і чотири
тих копійки прив’язують до того віночка. Це рано, як
молоду убірають в фату, той вінок кладуть під фату.
[Де копійки прив’язують?] До вінка. В чотирьох місцях.
[Хто плете вінок?] Матка вінчальна. Це та, що в церкві
корону тримає при вінчанні і старостівні плетуть ві‑
нок. [...] І сідають плести вінок. Мама кладе колач на
тарілку, під тарілкою стоїть прядево таке – повісма.
Кусок того повісма, нитки червоні, шоб то повивати і
барвінок зверхи на колачі. Під колач кладе мама гроші
і ті всі: матка вінчальна, старости, шоб був багатий і
вінок, і життя багате. І сідають вони плести вінок. Мо‑
лода з того прядева тягне собі – вимика пасмо. І такий
має бути вінок, шо він має нитков не зав’язуватися,
шоб не було гудзів. [Що вона робить з тією ниткою, що
витягнула?] Замотує, плете вінок. [Це молода робить?]
Нє, молода лиш все готує, а старостівні і матка він‑
чальна це всьо роблять. Cтароста стоїть і каже прощу:
«За першим разом, за добрим часом стало дитя перед
вами, як свіча перед образами і просить благословен‑
ства у всіх святих: Матінки Божої, Ісуса Христа, мами
рідної, тата рідного, матки вінчальної, батька вінчаль‑
ного, бабок, дідів, сусідів близьких і далеких, діточок
великих і маленьких, абисте простили і благословили
віночок зачати». [...] І трохи поплели-поплели, і ста‑
роста каже це саме за другим разом і за третім. А за
третім разом співають в останній строчці «віночок
кінчати». Сплели вони віночок, молода встає, і матка
вінчальна дає віночок мамі і татові, вони цілують мо‑
лоду і той віночок закладають молодій на голову. У нас
ще є такий звичай, що цілують руку мамі. [...] Молодий
іде до молодої. А вона з дружками. Бере несе сорочку
молодому – ту, шо має він іти до шлюбу. А як приходе
молодий до молодої, то приносе фату.

Бучацький район
с. Соколів

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  Спідниця. Фартух. Такі широкі спід‑
ниці були, але не довгі. Такі, як я, то тепер ходжу [за
коліно]. В довгих не ходили. І фартух був, такий ще я
десь мала ще донедавна. Спідницю ще маю, а фартуш‑
ка вже не маю, вже попорола. Такі прямі, як от тепер.
Тоді спідниці не вишивали, лиш тепер вишивають,
а тоді не вишивали. [З якої матерії шили спідниці?] То
були всякі. Були плюшеві спідниці. Були такі шерстя‑
ні. То жиди всьо продавали.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Кабата. [Чи були кравчині у Вашому
селі?] Були-були кравчині, жиди. Файно шили такі
кабати шили. Так як тепер сведр. Такий був кабат. То
такий пояс був, а тут такий трошки рясніщий і кишені.
Був такий жид, що дуже файно шив, бо не кожда та
кравчиня шила файно. То всі несли до того жида. Бо
він файно шиє кабати. Кожухи. А кожухи! То то мусіла
мати дівчина кожух. Лейбики такі були. Я ще маю лей‑
бик. Кожуха вже не маю. Кожуха чоловік переробив
був. Була война та й не було де то подіти. Та й була в
сусіди керниця, і ми всьо до керниці зкидали (зібрали
в мішки). Дещо поховали – кожухи, сердаки туди ки‑
дали. Вернули звідти з кирниці, вже кожухи поцвіли.
Та й тут такий був кушнір, шив кожухи, то вже то по‑
фарбував на червоно, навіть більше до коричневого,
і вже більше такі короткі кожухи пошив. Було у нас
два довгих. То з двох кожухів вийшло два коротких.
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То вже котре гірше було, то викинув, а котре ліп‑
ше було – то сплів. Пощипав і такі кожушки пошив.
І кожушки вже були вийшли за мої пам’яті такі: сюда
обшиті коміром чорним. Кожушки були такі коричне‑
ві. Я памятаю, з татом ми повезли троха жита (тато
були трошки заможніщі). Повезли до Бучачу кіньми
жито – мішок, то люди по квартині брали. Не так аби
брали багато, по кварті кожде розхапали той мішечок.
То тато мені були купили кожушок. Бо вже дівка! Така
вже дівчина була, тій кожушок були купили.

Е

ВЗУТТЯ Капці. Мешти. То були капці всякі. Але всьо
то робили шевці. Були і мешти. [Із дерев’яною підо‑
швою?] Всьо дерев’яне було. В мене, як я сє віддавала,
то якраз сидів швець. Було дві хаті, таких старих ще.
І в одній хаті ми сиділи, а в другій швець був. «Бурка»
називався. То він робив чоботи і мешти. Він мені ме‑
шти зробив і чоботи жовті. То я ще маю ті чоботи, але
вже не дуже добрі. То він мав добрий заробок, бо люди
йшли до него. Купити не було де. Він жив від своєї ро‑
боти. [Було таке, що мали одні чоботи на всю сім’ю?]
Кожний мав. Дітей, як було багато, та й діти йшли до
школи, то одно йшло рано, а друге з полудня. То єдно
йшли рано, то взувалося в чоботи, а то приходило з
школи і давало тому (тій), що йшло до школи. Але то
вже не за мої пам’яті, то ще колись так то було.

після фронта красили. Збирали патик – то були такі
жовті квіти. То було дати то біле і варити, то воно стає
жовте. [Як називається та рослина?] То такі квіти, вони
ростуть на пагорбах, я не знаю, як то вони називають‑
ся. Патик, а на патику жовті квітки. То моя тьотка зри‑
вала і варила їх, а тоді в той відвар кидала хустину і
красила, як хотіла. Сорочку красила, вже була після
того жовта. А потом уже появилися краски. Вже з бі‑
лого полотна, краска була чорна, там варили і полотно
туда кидали, вже був чорний матеріал. А вже з чорно‑
го матеріалу шили блюзи [піджаки]. Для чоловіків. То
треба видіти, то було клоччя, грубша нитка. Полотно
золили. Мали такі-во золярні дерев’яні грубі з дерева і
там сипали попіл, шо патиками палили. Із гречки був
відвар, то «луг» називалося. З гречаної тої соломи. То
як жінка вже прала, приносила до хати. «Цебер» нази‑
валося, такий дерев’єний. Довкола обв’єзувала полот‑
ном, клала сорочку, гречку клала вперед, а потім попіл.
Воно вже там процідилось і було мастке, таке, як тепер
порошок. То тим люди прали. А сорочки були грубі,
грубецькі такі. Не так, як такі легенькі, маленькі і ше
та машина круте. Але всі були веселі, ліпшого не знали.
Як батьки робили, так діти вже наслідували [...] [Була у
Вас канадська матерія?] Кремплін був. Шалян. Хусти‑
ни слали, коври слали. А я робила на такій роботі, шо
мене закликали і сказали, як тобі тато шле [з Канади],
ти на роботі не будеш робити. Або тато, або робота.
Я в садіку робила. Та мене в садіку закликали і сказали:
«Недоробиш!» А мені вже недалеко і лишилося до пен‑
сії. Коли я пішла і кажу, що я зрікаюся тата, бо хочу до‑
робити. І я тата зріклася, дала адресу сестрі своїй, тато
до сестри слав, вона мені передавала, і я так доживала.

ІМ

Ф

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  Хустка. [Чи всі ходили в
хустках?] Дівчєтка, то ходили, а як сє як віддала, то
вже косу підтинали. Молодий вже мусів втєти косу.
І в’язала вже хустку по-молодецки, то вже знати було,
що вона віддана. То було за Польщі. Ото вийшла за‑
між, молодий косу втєв. [Як заплітали волосся?] Зразу
в одну косу, а потом уже в дві. Бинда. Косу заплела,
а в косу – бинду. Такі були тоненькі биндочки. [Хустки
з квітами були?] Такі були якісь забобони, що треба
було, щоб з квітами.
ПРИКРАСИ  Коралі. Перла. Гердан. Коралі червоні були.
То по двадцять шнурків, по п’ятнадцять тих кораль
було. Тут такі білі перла. То я ходила була. То ішли такі,
з таких пацьорочок виплетено було. Гердан попід кора‑
лі і так йшли – так треба було. Файно було ся подивити
на ту дівчину. То в косах бинди голубі, так було.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. То є
кептар такий вишитий, спідничка – то вже молода, як
йде просити, то в тім вже вбирається. А другий день –
то вже вельон. А колись не було того вельону. Як убра‑
ли молоду, то бинди такі ззаду гарні. Тепер навіть нема
таких тих биндів. [Як вбиралися молоді на весілля?]
Колись, то щоби як гріло, молодий мусів бути в баранєтці. Вінок пришивали до поли. Вінок мусів бути,
я вже точно не пам’ятаю, чи з лівого, чи з правого
боку. Золочений вінок пришивали молодому. І хустка
була. Коло боку. Але я вже як сє віддавала, то вже того
не було. Колись так було: така велика хустка, гарна і з
квітами. То пояс такий і то вже називався «молодий».

с. Трибухівці
Записала О. Воробєй 18 червня 2014 р.
у с. Трибухівці Бучацького р‑ну Тернопільської обл.
від Миколишин Єфросинії Михайлівни, 1937 р. н.,
та респондентки, 1925 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Фарбування тканини. Це вже

СОРОЧКА [Сорочки з коміром були чи просто стійки?]
Тако було, і туто було зрісовано, і тако за кожним зрі‑
сованим були вуші [воші]. Ввечері жінка не лягла спа‑
ти, як вона ше не подивила сорочку, чи там є вуші, бо
дуже кусали. А дітей блощиці доїдали. Колиска була,
то там сіно, а на колисці стара спідниця (памперсів не
було). І в ту стару спідницю воно пісяло. І вже треба
викидати ту колиску. Вивернули, сонце світить, хро‑
баки лазят (ви мені вибачте, я таке кажу, бо воно було)
висушили, витріпали і знов до тої колиски. І знову то
саме, і знов таке саме. І діти плакали, їх туто шпало,
їло, вони були плаксиві. Застеляли спідницю замість
простиньки. А за штанєта, за ползунєта, то вже ніхто і
мови не мав. Голе лежало! До трьох місяців дитина ле‑
жала повита тако, шо заламали руки. Сповивали. Руки
повиті три місяці, і не маєш права розповити, бо буде
шиверноге. [Пеленали чим?] З старої сорочки. А стара
сорочка була з грубого полотна. Вже протерлося десь,
роздерли, дитину повинули, а на голову дали хустин‑
ку. І так діти від народження бідували. А мої вже діти,
то вже не бідували. Але не мали ні повзунків, ні кол‑
готків – ніц не мали. Ходили так наголя. Хлопчики
ходили з тим своїм дзвоником, а дівчатка ходили так.
І куда ходило, там напісяло. В хаті ж підлоги не було.
Ніхто того не дбав. [На малих дітях штанів не було?]
Не було, ходили голі! Вибачте, ті заднички всі були го‑
ленькі. І сорочечки не було коротенької. Така вже була
краща, вже як воно почало ходити. Вже вдівали як
спідницю таку-во довгу – чи хлопець, чи дівчина. І до
школи ходили, то не мали штанів. Ми вже ходили –
«майки» казали. То, Боже Святий, коли вже я мала ві‑
сімнадцять років, то появилися труси. А то всі ходили
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без трусів [...].А сорочки були прямі такі. Тако треба
було вишити по рукавах сорочку (рукави довгі). Тако
було багато повишивано на тих рукавах. І тут дуди,
це таке-во манжети. То дуди були самітом обшиті.
Нитками вишивали всілякі якісь квітки. Потом уже
хрестиком вишивали отако, уставки на сорочки були
пишно вишиті. Тоді тако було шо вбрати, а теперка
голі ходять. [Які сорочки були в чоловіків?] Були про‑
сті і повишивані. Мусів мати чоловік вишиту сорочку.
А жінка тоже мала мати, це називалося дуди [манже‑
ти], це – вуставки [уставки], а це – обшивка [комір],
але то було так спеціально пошито, шо ніхто так не
міг шити. Одна кравчиня так могла шити. Фалдочками складала так, то дуже тонка робота. [Під рукав що
було?] То чіпали [чіпляли] цвиклі тако сюди. І така му‑
сіла бути баховата сорочка, і тако оця сорочка тоже з
цвиклем. І горсик поверх. [Чи був комір у тих сороч‑
ках?] Нє-нє. Воно туто називалося «обшивка», оце, де
комір. Міряли тако ту обшивку (кусок матеріалу) і її
пришивали. А хто хтів, то потім уже і комєри виши‑
вали. Виложані так. То були і в чоловічих, і в жіночих.
То знаєте що: то селюхи ходили, кохались у вишитім.
А такі вже трошки більше пани (в нас був тут пан
Городєцкий), то вже було таке шляхетське, яке то по
телевізору: капелюшки, цвінки, решильє, то таке вже
було панське більше. А селюхи так ходили. [Чи мала
жінка, як вийшла заміж, вишити сорочку і чоловікові,
і собі?] Аякже. І рушники обов’язково мусіли бути ви‑
шиті. «Прєдане» воно називалося. Вона вже прєла усю
зиму, всю зиму вишивала, бо у неї буде навесні весіл‑
лє, то вона сорочку вже мала. І дарувала свому чолові‑
кові сорочку. [Чи свекру вишивала сорочку?] Не було
такої моди, шоби когось обдаровувати, нє [...]. Чоловік
в сорочці довгій підв’єзаний крайкою такого косить, а
жінка ззаду в’яже, а дитина там, під «лупідком» казали
(шо вже снопи поскладані) спить. Пішла [жінка], на‑
годувала, знов поставила – ні руки не мила, ні дитину
не підмивала – нічо не робили, і так то всьо вижива‑
ло. [Чи хворіли діти шкіряними хворобами?] А було!
Я сама мала. То називалося «кошуля». Мама мені каза‑
ла (я тоді була маленька), ціле лице було в струпах. Як
запхаєш туда, продереш – дуже було свербіло, начнеш
дерти. А по голові були – «струпи» називалося. Були
хвороби через те, були.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  Фартух. [Чи обов’язково мав бути
фартушок?] То вже поженені дівчата ходили у фар‑
тушках, мали припинки. Та й були шлюбні. Спідницю,
фартушок уже поверха, і ним уже підв’язувала. Але він
був інакше пошитий, він був фолда на фолді пошитий.
Легенький. То мусіла ходити. А вагітна не скидала ні‑
коли того фартушка. Так казали, шо не можна ходити
без фартушка. Штани. [Чоловічі] штани «свирин‑
чуки» називалися, то було з білого полотна грубого.
Прямі були. Прямі. Так як хто міг, так виживав [...].
[Коли спіднє появилося?] Вже в [тисяча дев’ятсот]
шістдесятому році. Було, «калісони» називалося в
чоловіків. То називалися «торкотові». Такі, як байка.
Таке тут зверха, а під сподом таке, як байка. І жінки
мали, і чоловіки мали. Всі ходили. [Чи могла жінка хо‑
дити в штанах?] Спідне – то можна. А зверха – то нє.
Тільки такі, як калісони. Колись я вже мала вісімнад‑
цять років, то появилися ті. То всі ходили – і жінки,
і чоловіки. Думаєте, як чоловіки косили літом, то вони
не попріли? Але калісони мусіли під штанами бути.
А хто би був, показав такого голу шкіру? А тим більше
до церкви! В церкві священик вигнав, якби побачив,
шо голі руки. А тепер ходять. Ми старі люди того не
переносимо. Ми знаємо, що церква є для того, щоби
тіло закривати, а молодьож, шо коротше, то їй милі‑
ше. Спідниця. Спідниці широкі. Такі на штири або на
дві пілки. Чотири метри була матерія, то було на дві
пілки. То тако вишивали зі споду ті спідниці, потом
уже якісь квіточки пришивали. Але широкі спідниці
були. Зо півтора метри треба було на спідницю. То ше
ревізова була матерія. То це вже так тоді носили. А по‑
том уже самітом [оксамитом] обшивали. Камізельки
ше обшивали. Тако широко, донизу все оксамитом
обшивали спідницю. Але широкі, такі були пілки пів‑
тораметрові, дві пілки. А тоді по низу були такі за‑
гинки, тако зо шість штук. Тако збирається потрош‑
ки, переш’ється і далі збирається. І знов переш’ється.
Такі-во зимою широкі спідниці були. Тако спідниці
веснували, бо були широкі, завєзували шнурочком.
То була файна майстерна святкова спідниця. Зовсім
довга і понизу самітом обшита. Ше догори тако обши‑
то самітом. [А де саміт брали?] То в місті було, в ма‑
газині. Тоді кабаки казали. Кабаки шили, тепер вже
кажуть одяг, колись кабаки казали [...]. [Як жінка вми‑
рала, її ховали без фартуха?] Нє-нє. Всьо в припинках.
Були тоді припинки. Вона шилася тако як спідниця.
[То припинку вдягали вже наверх спідниці?] Ну, аяк‑
же. Я збирала ті спідниці з півтора метри дві тільки
пілки. То не пишна – півтора метри. А пишна – три
метри. То такі-во були фалди, то тако, як сторчака по‑
пришивані. То ше припинки були то тако зверхи. Не
фартух, а припинка. Пілки таким бортом обшите. Та
й були такі фалди. [Чи купували матерію?] Ми самі
робили. Я тако трошки була кравчиня, вчилася. Тут
все позбирається, позшивається згори, і то була вже
плісована. То дуже гарна спідниця. Потом уже були
фартухи. Спідниця вже була рясована [зборана], а тут
припинка вже так само рясована. Та й якось воно й
йшло. А теперка всі ходять голі. [Чи можна було до
церкви в коротшій спідниці ходити?] Дуже кричели,
як до церкви в коротшій прийдеш.
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ОДЯГ НАГРУДНИЙ  Горсет. Лейбик. [Лейбики в малих
дітей були?] Були, робили шоби було тепло дітям. То
робили такі горсички дітям. На ґудзичках туто попе‑
реду. Як холодно,то ходили, а літом діти голі ходили і
босі. [Було раніше щось схоже на ліфчики?] Такі були
горсетки. Вони всі такі були оздоблені, вишиті (ті, шо
зверхи) і по сорочці вбиралися, шоби груди не теліпа‑
лися. То вони защіпали і так притискали. [Виріз був
маленький?] А як було видно, то нічо – так воно мусі‑
ло бути. За то ніхто не думав, чи видно, чи не видно.
Надів, притиснув, і всьо [...]. Такі-во були горсетки,
як оця моя блюзка. Такі були без рукавів, а тут тако
було пообшивано широко пацьорками довгими. Такі
були крувулі тут, квіточки. То це все було ресовано
[...]. Я шила сама на машинці. [Чи приходили до Вас
замовляти?] Дівки, хлопці. І я шила, хто шо приніс.
Таке вже – жaкети, куртки шила. Приносили матерію
і підшивку. Ту вату я клала і тако перешивала. То вже
тепла куртка. То жакета тепла. А куфайки, то вже
були пошиті.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  Не ходили вони нікуди: ні
до церкви, ні до школи, ніколи ніхто нікуди не ходив
без хустини. [Заплітали волосся] у дві коски. Я памя‑
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таю, мама мені ше коси заплітала. Дві коси то розчеса‑
ли і повна голова вшей була. Мама чесала, тако голову
помастила нафтою (керосином). [Чим мили голову?]
А луг тоді був такий. Той самий, шо з гречки робили, то
в тім лузі мили голову. І голову мили тим лугом і милом
хозяйственним. Тоді після фронту люди самі робили
мило. Яйця брали, якусь соду брали, то всьо товкли.
Були такі форми, виливали, то було вже мило таке. [Чи
робили мило з касторки, як курка здохне?] Давали таке
до мила. Але я в то не вникала, бо я ше тоді була мала.
[Як хустку пов’язували?] А тако як я зараз, під бороду,
то в літі. А в зимі, то хустина велика, то назад завєзува‑
ли. [Чи молодиці в’язали назад?] Тако не було як ходи‑
ти, в нас тако ніхто не ходив. Всьо під бороду.
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ВЗУТТЯ Чоботи. На єдну хату були єдні чоботи. Тато
скинув чоботи, мама скинула чоботи, то діти взули‑
ся і но хоч раз тако з’їхати на снігу. А то зима була,
та й діти хочуть. Безрозмірні чоботи, хто вхопить то
того, і той пішов. Старший собі взув і пішов, а той ма‑
лий плаче – хоче собі. То йому дали, він пішов. Були
шкіряні. Був спеціально такий «швець» називався. То
такі дерев’яні були деревенки. То був спід деревєний,
а зверха – шкіра. Дерево зі шкірою. Навіть хлопці до
школи ходили, коридором: клоц-клоц-клоц. А цвілки
то були такі: шкіра – подешва, а потом на подешву
клали копито і тако робили шилом дирку і туди кі‑
лок. Так акуратно, тако довкола підошви. Трималося.
То було з березової цвєхи. З берези. [Підошви були
лише дерев’яні?] Так, а потом уже були шкіряні. Вже
потом появились гумові. То вже називалася «плас‑
масова подешва». Я віддавалася в [тисяча дев’ятсот]
шістдесєтому році. Мешти. [Чи були мешти?] Були,
але люди не мали гроші купувати. Мій війко купив
жінці своїй, а вони їй то завеликі, ті[а] й каже моїй
мамі: «Візьми Катерино, Русці своїй (бо я називаюся
Руська) мешти». Принесли мені, а вони великі. «То
нічо, то буде на зріст. Я тобі там вати напхаю, щоб хо‑
дила». Отак я ходила, ходила, так і не підросла до тої.
Валянки. А валянки то такі, як чоботи були, а такі на‑
верху то були, як сукно. Шкіра було так тільки знизу,
а зверху, як шинель. То вже тато ходили, бо вони біль‑
ше надворі в таких валянках. А в літі то були постоли.
З гуцулів були завезли сюда. Ми не з гуцулів, то там
далі були гуцули, то вже вдягали то ті постоли, то ми
ходили, аби був стрій. А тако всьо то босими. В стерні
(бо тако вже жнива), то всьо ходе босе. Ноги поколят,
а на п’єтам набиї то тії такії рани. Пальці позбиваємо.
Шевці – то кожен мав свою ціну. Зробив тобі чоботи,
сказав стілько і стілько, як зробив. Черевики. Мешти
робили і черевики. Люди собі купували шкіру і до ньо‑
го несли: «Ти мені зроби то і то». Як мій тато, в Канаді
у войну пішов, то він собі брав шкіру. Мама віднесла
до того шевця, а він мав дівчину. Каже: «Ти мені за те,
що я тобі зробив твоїй дівчині, мені дай шкіри, аби я
своїй дівчині зробив». Чоботи. І він так зробив. Пан‑
чохи були в місті. Тут Бучач близько, ті[а] й всьо було.

взуті. А в зимі ходили з татом, був в нього кожух та‑
кий. Я вбралася, «купля» називалася, такий пасок. [То‑
ненький?] Нє, широкий туто-го був. І так мене туто
підв’єзували. Прийдеш в школу, а хлопці за ту куплю
вхопляться (туто за кінець), мене довкола парти давай
тягнути. Прийшла додому та й кажу: «Я вже більше не
вдягну той кожух і ту куплю, бо мене хлопці довкола
тих парт тягають». А мама мала такий сачок, то казала:
«Будеш ходити в моїм сачку та й всьо». [Що таке «са‑
чок»?] Не піджак, як тепер кажуть, то був сачок. З оксамиту. Була підшивка груба під него і верх – і більш
нічого. То вже вважалося тепле. Вже як зимно зачи‑
налося, вже як осінь, то вже ходила. А в зимі ходила
в кожушині. Кожушина з тата то була всіляка: і довга,
і коротка. Були і довгі кожухи, но то мали багачі [...].
[Чи носили в’язаний одяг?] То вже після фронту. То як
прийшли москалі, вже всього навчили. Я сама вміла
в’язати. Шпиці зачєли появлятись, їх робили з рове‑
ра. Заточували і так в’язали тими шпицями. А потом
уже появилися капронові, шо ми теперки уже в’яжемо
на тих шпицях. Панчох не було, по фронті появилися.
І куфайки були – то вже було пізніще. І то тут не було.
Їздили до Черновец, там була фабрика, то привозили
з Черновец куфайки. Та й так собі давали раду. В хаті
ніхто не прав. Як вже посукали в тім лузі шмаття, тоді
брали на плечі і йшли на ріку прати на воду. Кринич‑
ну. І то називалося «праник». А тут були ноги червоні!
Як мороз в зимі, то соплі були коло тої сорочки такі,
як борульки – так люди прали. Але треба було йти на
воду прати, в хаті ніхто не прав. Всьо ішло на воду. То
єдна [жінка] чекає, друга чекає, третя чекає, бо та пере
на тім камені. Потом вже її черга, вже вона йде прати.
Отак приносила додому, розвішувала і так сушила.
Повисіло надворі, померзло, брали всьо до хати. На
грубу кидали, де воно палилося. То воно сохне, та й
знову маститься, але так то люди ходили і так жили.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [1950‑ті роки.] Етикетні нор
ми. Носила все, що мама надівала на мене. З голою
головою ніхто не ходив. Саме головне – хустка була.
З мами була блюзка, довгі рукави закочені, ґудзіки
були: один – червоний, а другий – синій. Так мама
пришивала, бо була война. Хлопці сміялись і вчитель‑
ка казала, аби більше не йшла з такими ґудзіками. Це
ж мені мама таке дала, і я так ходила. Босі ходили, не

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Моло‑
да мала свій вінок. Був плетений з барвінку, «вовчубки» називалося це-во. Це були бинди, то ми тепер ка‑
жем «лєнти». Вже як віддалася молода, то його родині
тепер дають золото, цепочки, а колись давала молода
бинду в подарок. І дівки так ходили. В клуб, отако
йшли дівки до клубу. І були в них і справжні, і штуч‑
ні коралі. А тут ше хрестик був мамин. Ішли люди на
весіллє, так само мусили мати коралі. Хто багачка, то
та без коралів не йшла ні до клубу, нігде. Червоні ко‑
ралі – пять-шість шнурків. Привели вже до молодого.
Молодий її взяв ножиці і віттів косу, бо коса мусіла
бути. Як то віттєв косу, хустину зав’язав і вже вона
так ходила. [Навіщо відтинали?] Бо вона вже не дівка!
Бо тепер вона вже віддана. Тако підрізували, рівно з
вухами. Рано привезли молоду до молодого, привели
вже кликали за невістку. Молодий сідав, брав подуш‑
ку, молода йому на коліна і так співали, і так казали:
Гей, гела білі гуси, гей гела, на лани,
А ти мене, мій миленький, до свекрухи не веди.
Бо в свекрухи їсти трохи, а робити доволі,
Не тре’ мен, мій миленький, вже гіршої неволі.
Гей, гела на Дунай, чого хтіла, та й дістала,
Тепер сиди та й думай.
Гей, гела на ріку, відутєли росу косу,
Не заплетеш до віку.
Вже косу втєли то вже всьо – вже вона не дівка. [Як
вінки плели на весілля?] Нині пятниця, в суботу –

479

www.etnolog.org.ua
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

весілля. Є така жінка. Нарвали барвінку, нашоркали
дівчєт, дівчата її обсідали довкола стола. Складали по
три пелюстки, брали таку косу з прєдєва. І на ту косу
накладали. Пісні всілякі співали, і на кожду дівчину,
шо співала, примірювала. Аби ся віддавались дівки. То
було дуже урочисто, в п’ятницю перед весіллям. Жін‑
ка плела то спеціально така, Явдоха називалася. Як
зробили вінок, а завтра уже чіпали [чіпляли] лєнти.
То вже тих дівчєт уже за стіл – давали їм їсти і пити
з єдної бутилки і одним телішечком (там чи пили, чи
не пили). Сира розкрутили, сметану. Вони їли, зачер‑
пали, не було того всьо, шо тепер. І так для них було
модно, і так кожна молода такий урочистий [вечір]
мала свій. [Хто шив святковий одяг?] Моя тьотка, ма‑
мина сестра – вона була кравчиня, шила всім. В мене
дві сестрі вмерло, вона на маленьких була пошила
спіднички до трунова. І ще робила вельони. Всьо-всьо
вона шила. Одяг при народженні дитини. Не можна
було наперед ніц купувати. Не можна, бо дитина вмре,
бо не буде сє вести, бо ше шось. Дитина сє вродила.
[То тоді сіла і шила?] Боже Святий, а де вона їхала до
роддому? Боже, дома застелили простинь, там мама
радить, а дитина йшла. Тоді замотають в стару сорочку
дитину. Шо їй колись давали розпашонку чи їй хтось
давав ползунки? Завинули і три місяці, я вам кажу це,
тримали дитину під конвоєм. І до Хреста так само.
Так уповиту. [Сорочку мати до хрещення шила?] Нє.
В пеленках. Була така косиночка, що руки мусіли бути
в косинку і руки попід спід, і там священик розвивав,
і так він ту дитину похрестив, помазав. Знов завинули,
принесли вже додому, то мусіла вона мати торбинку
цукру. Всім давала дітям цукор, аби діти любили цю
новонароджену дитину, шоб всі діти були дружні. То
всьо вже були, як то кажуть, забобони. Від народжен‑
ня дитина в хустці [...]. [Як жінка вдягалася на виво‑
дини?] Жінку брав ксьонз, накидав на неї хустку і так
виводив. [Яка хустка мала бути?] То не мало значення.
Яка була, таку на неї і натягнуть. То аж її виводив, бо
теперка православна церква виводе через сорок днів.
А відьма може зробити тобі щось зле. То де та хто таке
мав, а чужа людина прийде, може тобі наврочити або
ше шось. То ти нікому не показуєшся на очі.

жінки їх вже пряли. Кужелі були такі. В мене й само‑
го ше веретенце є. Оце брали куделю та чесали, поки
вона не очиститься. Отакі веретенця були в кужелі,
і на них намотували. Гарно так розтягали, шоби воно
могло прястися добре. То була тяжка праця! Щипці
були такі великі, мали багато наколених металевих
зубчиків і то чесали. То це прядіво вищої марки! А то
робили гіршої трохи ткачі і теж шили з того верети на
постіль. Мішки шили для зерна, щоб було, де дівати
й муку. Отака була тяжка праця наших жіночок, але
вони її любили. А зимами сходилися по декілька, пря‑
ли днем. Або пряли вечорами, казали толоки робили.
Там і говорили, там і співали. А навостанку, коли мали
розходитись, пригощала тая хазяйка тих жінок, які
приходили до неї. Ну, таке життя було.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ВЗУТТЯ Матерії я не пам’ятаю.
А взуття – у нас були туфлі. І «мешти» називалися.
Тій чоботи, тій валянки шили. А ось мені купили
убрання. Я мав років десь дванадцять. Мені купили
убрання таке, шоб було до свят. Продали центнер
жита, то купили для мене то вбраннячко: штани, під‑
жак і камізельочка. А якшо продати жито, то тоді за
жито платилося дев’ять-десять злотих. А вже як бать‑
ко мав убрання, то вже батькове вбрання коштувало
десь двадцять-двадцять два злотих. То вже дорожче
було. [Кравчині і шевці в селі] були. Але й самі люди
робили. Мій батько був як швець. Не був так, щоб
шевцем головним, але трохи взуття робив. Тако чоботи для жінки й для дітей, і собі робив, але він так
тільки для себе. А в центрі села у нас був швець, шо він
тільки займався шевством. А батько займався і госпо‑
дарством, і мав конячку, і мали ше клап землі.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. Самі
сіяли коноплі. Коноплі виростали, жінки їх збирали,
молотили, складали в пучки. В річку їх складали, ті
снопики. Зверху забивали коли, щоб вода не забира‑
ла, і прикидали каменями. І то скіко часу ті коноплі
мали мокнути. Коли вони вимокали, жіночки наші –
мами, сестри – витягали, вимивали той бруд дочиста.
Тоді в’язали їх, складали в кільканадцять маленьких
снопиків і сушили. А потом були терлиці, такі на чо‑
тирьох мішках. Конопля кожна мала свою гілочку і
стебло. Такі стебла були конопляні, то їх треба було
виминати, вичищувати і після – перетирати, ще більш
начисто. Вже домогалися чистоти. То були латінки. То

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одягу у весільному обряді. Ді‑
вчина вдягалася в вишивки. Мали такі сорочки вишиті, спідниці. Та й хлопці сорочки мали вишиті. В мене
ше самого є сорочка вишита. [Костюмів не було?] Та
й чого не було?! В костюмі! І вишита сорочка була
у кожного. Для молодої плели вінок. Мірт і ше там
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Записала О. Воробєй 7 вересня 2014 р.
у с. Сидорів Гусятинського р‑ну Тернопільської обл.
від Соловія Михайла Івановича, 1925 р. н.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Кожух. Опанча. Робили [кожухи], я ще
пам’ятаю. І опанчі робили. Знаєте з чого? Тримали
люди овець, обскубували потім, пряли тую вовну і
ткачі виробляли сукно. І з того сукна шили такі опан‑
чі. Були довгі, я ще запам’ятав. Опанчами ще вночі
накривалися. Бо сім’я була велика: батько, мати, син,
невістка, а ще дітей було зо п’ятеро-семеро. То при‑
носили околіс жита, таке шо гарне обмолочене (гарні
такі стебла, що в’язали в снопи), розтеляли і рядними
вкривали – і так сім’я спала. [Кожухи всі мали?] Котрі
багатші, то мали кожухи, а котрі такі бідні – то лиш
опанчу шили. Я ще тако пам’ятаю, була в мене опанча.
А кожуха в мене не було. Але люди мали кожухи. Коло
в мене тут сусід був, то він в кожусі завжди йшов до
роботи, і до церкви, і де треба було. Шиті кожухи, ви‑
права така біла, чисто, шо матерії не давали зверху. Ні
сукна, нічого там не було.

Гусятинський район
с. Сидорів

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  Шапки [чоловікам], то та‑
кож шили баранкові. Баранкова була вовна – гарна
така, з маленьких ше овечок робили такі кучері. Шили
таку високу шапку. І ше вспід її можна було заломати.
І так загинали і просто так прямо заламували. Зачіс‑
ки... Було, що довше [волосся] носили старенькі люди.
Бороди носили. Коси тако тільки підстригали. А те‑
пер все на енакший креп. Але ми добра не зазнали.
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якийсь шпарак був. А молодому звивали квітки та
й клали тудо, де піджак у кишеньки пучок квіточок.
[Чи було у Вас таке, якщо молода ходила просити на
весілля, то якась молодиця, яку запрошували, відмо‑
тувала їй трохи прядива свого?] На долібок. Але в нас
такого не було. Одяг при народженні дитини. Певно,
щось готували [дитині]. Якісь крижми. На хрестини
брали кумів. Куми щось приносили, та й ше штанятка, якшо хлопчик.

c. Суходіл
Записала О. Воробєй 7 вересня 2014 р.
у с. Суходіл Гусятинського р‑ну Тернопільської обл.
від Калиновської Надії Іванівни, 1943 р. н.,
Марії Петрівни, 1936 р. н.,
родом з Рожнятівського р‑ну Івано-Франківської обл.,
Федонич Марії Федорівни, 1946 р. н.,
та Поліщук Наталі Петрівни, 1942 р. н.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  Камізельки. Камізельки ше є дуже
гарно вишиті. Дуже гарно в пацьорках – то мама вби‑
ралася так. То був 1947‑й рік. А блузка така була, шо
жиди вишивали. То був шовк, то все дорого коштува‑
ло. А камізелька дорога ше є. Не кожен мав так, щоб
собі дозволити, но багачі чи куркулі. То був «Луг» і
хто там був, у тому «Лузі», вони там мали таку одежу,
як ішли до слухань. Камізельку я мала, но вона дуже
дорога там пацьорків багато вся в тії. Такі квіти – ро‑
машки. Сведри. Cведри плели. Плели навіть з таких
простих ниток, шо льон сіяли. Пряли, плели й фарбу‑
вали. Бо не було з чого. То тепер всякі нитки є. А тог‑
ди не було. Фарбували краскою і так плели гачком. Я з
маленької плела й вишивала. Горсет. [Жилєтки носи‑
ли?] Горсики. Вишивали їх. Ше вишиті були горботка,
то були спіднички.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Що одягали взимку?] Кожухи дав‑
нішні шиті такі. І такі, як курточки шили. Так постародовному. Коротенькі. То хлопи мали довші, ше
були вишиті рясненько. То хлопи ходили в довгих.
А жінки ходили в коротких. Складки сюда вишиті на
рукавах. На рукавах [на зап’ястях] такий вузенький
пасочок. Файне було таке. Такі кожушки. [Чи всі їх
мали?] Ті, шо більше мали грошей. [У чому ходили бід‑
ні?] А в таким простім, шо шили. З матерії купленої.
Так можна було купити всякі матеріали. В магазинах
прийшов – купив. Було, ше й привозили сюди тоже.
В селі був магазин. А тепер пустий стоїть [...]. Біда
була дуже вже по войні. Да, навіть і не по войні, вже і
в 1950‑ті роки. Потом вже краще. Їздили в Дунаївці по
якусь матерію. То потом вже були такі шубки плюшеві.
Вже по тому вийшли і дівчата, і жінки в тих плюшках.
А я ше, помню, ходила, як то колись казали – стачок –
це такий жакет. З мами це я в нім ходила, а на спід
вшили камізельку. Безрукавку одягали, а поверха той
жакет. То я так всю зиму ходила до школи. А тут тре‑
ба було до доктора, а я стидалася роздягатися. Ой була
біда! [Кожухи мали?] Нє, то хіба, які багачі. Вже тако
десь до 1970‑х років було тих кожухів більше. То вже
привозили десь з Росії. Тут вже були побуткомбінати,
то вже шили. Колись, я пам’ятаю, шо в тих білих кожу‑
хах ходили куркулі (так на них казали). Багатші ліпше
живуть, тій ліпше ся вбирають. [Що одягали бідніші?]
Вже з чого-небуть ринтухи які-небуть. Я так пам’ятаю,
моя мама в 1983 році померла, так вона ше не мала того
сукна. Куфайки були дуже в моді. Оце, пам’ятаю, шо
з Гусятина [возили], в куфайки дуже вбиралися. Такі
фалди біло вкриті, і таке було широке, а коло талії при‑
збиране. Це такі ринтухи були. То ходила до церкви
мама в нім, і так вмерла і то лишила [...]. В нас тоді
була і Австрія, і Польща. Так, за Збручом, там ше гірше
бідили. В нас ше нафта була, сірники, в них нічого не
було. Вони приходили, міняли в нас, давали нам лахи,
а ми їм давали їсти. Якісь крупи, якесь зерно, туда на
Хмельниччину. Ше як война була, солдати в куфайках
ходили. То вже тоді рускі то робили. Бо вже як у нас то
стало – то 1940-й рік, то наймали сюда росів, то вже всі
були в куфайки вбрані, ми вже всі мали куфайки.
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СОРОЧКА Стоїть така хата туто біля церкви. Там у нас
шили. Мама прєла, а він був ткач. І всім людям шив
сорочки: як жіночі, так і хлопам. Косили хлопи в тих
штанах шо наткав, і жінки сорочки такі мали і виши‑
вали. Було тоненьке полотно, а було трохе грубше. Со‑
рочка була вишита. Така була по ній стрілка вишита.
Як жінка ішла, то вона могла крок долати. Вона була
вузька і вишита. Дівки ходили в сорочках, так в до‑
лину вишиті. Колись пряли з конопель і робили по‑
лотно, вибілювали і вишивали на тім сорочки. Всякі
узори [...]. [Скільки сорочок мала жінка?] Та як хто.
Хто хтів вишитих, то мав багато. Були, шо вишива‑
ли. А хто не хтів, той мав не вишитих дві-три. Мали
такий купер великий, всьо складали окремо в купер.
Та й в тім ходили. А були бідненькі, шо в чім ходили
в будень, десь випруть, та й в неділю в тім самім. До
церкви саме краще, як мали, то вдягали. А так цілий
тиждень в тім самім [...] Штапель був матеріал такий
тоненький, і перкаль, ситець у нас ше й тепер є. Хто
мав таку блузочку, а то спідниці шили такі рясні. Та й
то не всі! Раніше були ґудзики.. Як мені мама купила
блузкенку, то я не ходила в ній весь час. Я ходила в ній
тільки до неділі, а в будень сорочка була замість сукні.

шотланка, була спідниця. То німці десь взяли, а моя
мама перешили. То така шерстяна в чорну з червоним
клєтка була. Дуже була файна тая сукня.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Спідниць] не було. Плащ був такий
пошитий широкий: тако до пояса, а тоді такий як розклешонний. То такий був. А спідниця була то така зі‑
брана, до самої землі [...]. Такі широкі спідниці були
в складки і білі фартушки. Молоді – нє, а старі ходи‑
ли. Ходили в фартушках, і так уже на похорон вона
собі зрехтувала це всьо. Так як вона ходила, так щоб
її вбрали [...]. Та накупила штири метри штапелю, та
й таке-во була сукенка така довга. І всьо ходили з до‑
вгими рукавами. Колись дівки так ходили. Закручені
ходили. Біла блузка, чорна юбка. А ше як я була мала,
то навіть не було шо ся вбрати, то я мала сорочку за‑
мість платтячка. Така була біда. Коли мама мала, якусь
там спідничку перешила на мене. Та й шо, так модно
ходили, отак рівно вбрали, як стару бабу, тепер [...].
[Спідниці були за коліно?] Ше борше – то були довгі,
отакі-во аж. Спіднички такі-во рясні були. І ше були
сарафани на шлейках на перехрестя. [Їх носили під
блузку?] Так, під блузку. Я знаю, шо. ситець десь по‑
являв. Не знаю, де він ся брав. Моя мама колись мала
таку дуже тонесеньку блюзку. Ше потім з себе пере‑
шила на мене, та й я ходила. Вишиту я її мала. Така, як

ВЗУТТЯ Черевики. На ноги то шили кравці. Шили зо
шкіри, бо були вівці, були кози. Тако хата, там швець
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шив на ціле село. І сам, сам, ніхто його не вчив, він сам
собі робив. Черевики хромові високі були. Мешти.
А мешти були такі, як тапки. [Чи фарбували їх?] Ну,
аякже. Тоді виправляли так, як блискуче. Шкіра була,
вона не тріскала. Вони дуже довго були. І рідко-рідко
хто їх мав. Я вже ходила в сьомий клас, то такі були
полотнянки ззаді, шо трошечки шкіри були і напереді
носики були. Ніц не було. Валянки. А тато пас свині,
і ми ходили пасти – брат і я. І від людей тоді всьо по‑
забирали, поставили той колгосп і гонили туди пасти,
позабирали коні. То хто краще робив, того посилали
в Москву, то всьо село вже знало, що Андрюшів їде в
Москву. То тато привіз мені валянки з Москви. І на ва‑
лянках були снігурі. І перше випустили тканину таку
просту, то пошили плащ. То в тому плащу я вже відда‑
лася. Панчохи довгі плели. Чоботи. Були такі хлопи,
шо робили чоботи. Купували шкіру та й робили чо‑
боти. Всьо таке роблене [...]. Дівки ходили в чоботях.
Ходили і в літі в жнива – чоботі носили постійно. Ше
тоді, як були 1935‑ті роки, чоботи носили круглоріч‑
но. Мали одні чоботи – та й ходили як літо, так і зима.
То шо хіба всі мали? Ше не всі мали. [Чи ходили боси‑
ми?] О, то я ше ходила боса до магазину. Та навіть до
Гусятина, до школи в п’ятий клас ходила боса. І на го‑
род ходила, і на буряк ходила. Всьо боса ходила. Таке
пальці позбивають, а ноги поколять об ту стерню, та
й тако обтерла та й пішла. Але по тому такі парасінові
тапочки були, кеди такі спортивні вийшли. Тако ше
крейди натру, шоби були білі. Прийду до клубу на тан‑
ці, а воно тако пообсипає. То це вже у 1960‑х вже ті
тапочки вийшли. А так то все босе. Я навіть маю фо‑
тографію, як ми в шостому класі, то такі були в мене
туфлі, як мешти. Такі дуже квадратові носики, подеш‑
ва така грубецька, як палець, і ті шкарпєта – то таке, як
стара баба. Та й ходили тоді ті дівки так, як старі [...].
Волові чоботи були – як літо, так і зима. А ше, як ми
були такі-во дівчурі (вже 1960‑ті роки), то такі були
рєзінові півсапожки і мали каблуки. То не було такого,
щоб хто там мав ті сапожечки. Ше гумаки були. І то з
дерева стельки закладали туди, казали – снігурі. Хто
мав мешту – запхав в мешту, хто нє – то боса. І так ми
ходили. В сніг і не в сніг. Потом якісь капрони пови‑
ходили, ся вбирали, і так зимно в тих капронах. О, то
дурна, зара вже каліка через ті капрони.

зар купувати?] Гиндлярі привозили. По селі ходили з
хати в хату. Гиндлярі їздили, привозили то на плащ, то
на сукенку. А то треба було ще поїхати змолоти куку‑
рудзи, шоби зварити їсти. Хто там мав за що купувати
тої одежі? [Які плаття були в1960‑х роках?] Та такі, які
були: і довгі, і в складку зібрана так – на «гармошку»,
а то вирізана. [Чи були в селі кравчині?] В нас ше й
тепер є, но вона каліка з дєтства. То вона навчилася
шити і шила людям, бо не могла робити. Шо прине‑
суть, вона перешивала. Шила камізельки, курточки.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
Людина померла: шо ти хотіла – ти собі віддала. На‑
приклад, моя мама як хотіла, то вона собі зв’язала і
поклала. Воно стояло, я його тоді забрала, ще зроби‑
ла подушку, а то всьо, шо не влізло, постелила біля
неї. [У чому хоронили?] Хто в чому мав. Одяг у ве
сільному обряді. [У чому заміж виходили?] В укра‑
їнськім строї. Вишита блюзочка, спідничка вишита.
Той горсик такий. [Чи були білі плаття?] Ніколи. [На‑
віть у 1950‑х роках?] Ні. Віночок такий український.
Застіжки різного кольору. [Застіжки – це стрічки?]
Да. То по-стародавному. [Фартух чіпляли?] Такі-во
вишиті. В долину френзлі такі-во, спідничка виши‑
та і той фартушок до спіднички. І вишита блузочка,
і камізельочка вишита. [Камізелька – це як горсик?]
Так-так. Горсик такий тоненький. Шо до стану. А ка‑
мізельочка така вільна вишита. І довша [...]. Колись
були такі червоні коралі. І були тако дуже багато шну‑
рів, я пам’ятаю, український стрій був, бо тогди як чи
шлюб, чи молода, то був український стрій. Довго він
ше існував, ше до 1955 року. То у 1960‑х вже ті вельони
пішли, плаття. А тоді всі були в застіжках – це лєнти,
всі в віночках, і такі вишиті корсети, спідниці.
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ГОЛОВІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  Всьо заплітали коси. Ніхто
тако не ходив розплетений. В кого грубше волосся – то
в дві косі, а в кого тоньше – в одну косу. Дівчата вже
як свято, то пускали. Заплітали на долині застіжку
червону чи рожову. Гарно ходили. Бідненько, але було
гарненьке таке-во. Хустини різні були. Зав’язували під
бороду, зав’язували назад. Як хто хтів, так ходив. То не
було, як тепер: всьо, шо є, можна вдіти. І такі дуже були
баранкові хустки. Тако з них і спідницю шили.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ Коралі. Прикраси були
всілякі. Дуже були файні біло-червоні коралі. І були
такі всякі: голубенькі, синенькі, зелененькі. Тоже були
дуже файні тії коралі, то мама тії коралі мала. Ті ко‑
ралі червоні я була продала. А тії коралі – дівчинка
моя підросла та й ходила виступати, то вчепила та й
ходила так.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ Раньше все по блату брали. Як
було: доктор візьме, голова сільради, стрійник, вуй‑
ник. Як то було нищота, так і лишилося. [Їздили на ба‑

с. Чабарівка

Записала О. Воробєй 8 вересня 2014 р.
у с. Чабарівка Гусятинського р‑ну Тернопільської обл.
від Євгенії Войтівни Паламарчук, 1932 р. н.
СОРОЧКа  Давні [жіночі] сорочки були виготовлені на
верстаті. Такого защіплювали, дальше то була довжи‑
на. Човник ішов сюда. Походить той човник, то нитка
тако війде, тоди воно ся міняють. На другий бік. І вже
виходе полотно. А де човник з поперешним нитком.
То прєли, ткали і потім шили на машинці. В мене є
ше та машинка колишня, ше тепер є, я шию. [«Зінгер»
чи «Білошвейка»?] «Влада». Но та проста сорочка не
мала ніякого такого виробу. Все просте робили. [Якої
вона була довжини?] Тако до бедра. А жінки ходили в
довгих. Та всякі були. В мене була бабка, і вона тако-го
мала такий комір до середини сорочки. Відложений.
[Стоячий комір робили?] Бабка не мала стойки, вона
мала відкладне і горобчики маленькі. [Тобто були рожі
або горобчики?] Це різні були братчики. [Що таке
братчики?] Квітки такі, що навесні цвітуть. Кольорові
квіточки [...]. [Чи носили спідні сорочки?] Вони були
тако викроєні рівно, рукавів не мали. То вже були за
Радянської влади. Я пам’ятаю, які були сорочки, які
бабка моя мала. Сорочка була з полотна, а все решта,
то вже було ткане з коноплів. А тутка зверхи було тон‑
ке, десь брали. І так перешивали сорочки, бо зверхи
воно подерлося, а то, шо знизу, то воно плотніше було,
трималося. То така була біда. Я пам’ятаю, за Польщі
українці дуже бідно жили.
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[Чи були у Вашому селі кравчині?] Дуже багато було.
І вміли вони шити костюми. Плечики тута-во вбуду‑
вали. Я мала вже старих своїх свекруху і свекра, то
вони шили таке. Вона [свекруха] була висока, мала
метр восємдесят точно. І той жикет мені ся лишив.
І думаю: я вже вдєгнуся під спід і не буду нічого брати,
мені вже буде тепло. А я не годна була влісти! Бо худа
вона дуже була. [Було все приталене?] Приталене, шо
я не знаю, як вони в них влазили! То я вже собі зроби‑
ла камізельку. А чому? Тому, що це був дуже добрий
матеріал. Я ходила цілий сезон, носила, випрала, по‑
ставила плечика.
ВЗУТТЯ Туфлі. Взуття було на низькому [підборі], не
було такого комфорту. Жінка йшла та й йшла. Як вона
йшла, та й ніхто не звертав уваги. Вже я за Польщі
пам’ятаю, то вже сапожки були отакі-во, таких висо‑
ких не було. Як я написала: «...шість сантиметрів під‑
ошва мусе точно мати, а каблук, то вже з п’ятнадцять
шоб се це рівняти». Це я так про модні туфлі написала.
Оля мала (ота-во через дорогу). Кажу: «Дай я зміряю,
скільки має та підошва». Майже шість сантиметрів
було. Я написала: «Взулася у тії туфлі, змарнувалась
в роба, та нічого вже не вдієш, така тепер мода». То я
про тії туфлі написала молодінці (туто через дорогу).
Молодінці з 1981‑го року. Мешти. Грубе полотно таке
ткали, то на ньому вишивали, ходили. То я мала ви‑
шиті мешти. Черевиків не було таких. Валянки. Були
файні валянки. Були китайські валянки, такі фетрові.
Бо такі то китайці робили для воєнних, військових
жінок. То дуже файні, їх мала. Такі білі, тим коричне‑
вим обшиті. Але мені казали, шо це ти уже стара, бо то
вже було мені за тридцять, десь тридцять п’ять. Каже:
це ти вже як молода. І ще робили з шерсті шкарпетки. Колись не було шпиць, тільки крючки. З шерсті
шкарпетки файні виходили. Як має бути – з п’ятою.
Я пам’ятаю, шо вже мене навчили, як мала дев’ять ро‑
ків, може, десять. То я вже їх плела.

Е

ОДЯГ ПОЯСНИЙ Спершу такі були сорочки і така
була спідничка, шо по два боки. Було таке, шо з двох
сторін запахувалися, тако зав’язувалися. Тако з пе‑
реду і ззаду. Отак як є такі юбки: там підперезався,
зав’язувалися тако. [Як на них казали?] Я не знаю як
точно. Спідничка – то вже за Польщі. То та спідниця
називалася «фата». Така вона була: з двох сторін – з
переду і ззаду таку-во було. [...] У нашому забруднено‑
му словами краї є турецькі, польські слова, бо ми були
під ними. Наприклад, мешти – то є турецьке таке ім’я.
Таких багато є. Такі були короткі мешти, бо то відразу
були черевики. Мештів відразу не було. А «фата» – так
називали по-турецькому. Воно могло ше бути трош‑
ки прошите. Там під сподом була така сукенка виши‑
та, така, як сорочка. Називалася вона «плахта» [...].
А спіднички були в квітки. Це були, таке-во, як хусти‑
ни називались «шалінові», такі були і спіднички шалі‑
нові, і квітки на них. То обов’язково мали бути квіт‑
ки. Всілякі квітки: і сині, і жовті, і великі, і маленькі,
і кругленькі і продовгасті. І рожі, то були тако понизу.
То кожна мала мати. Колір спіднички: зелена, вишне‑
ва, чорна. Але то все не мало значення, тільки мали
бути тії спіднички в квітки. [Спідничку підшивали?]
Нє, не підшивали, просто вишивали. Воно називало‑
ся «підтичка». Тая підтичка, вона мала мати узор, але
цей узор мусів бути плотний. Коли танцювали (вони
ж були вузенькі), шоб не заглядали, ту підтичку ви‑
пускали, шоб там нічого не було видко.
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ОДЯГ НАГРУДНИЙ  Горсик. У нас казали «безрукавки».
А горсики вони були різні. Вони були такі польські, шо
поляки кожен мав. Вони були такі-во круглим обши‑
ті. А то такі пацьорочки були обшиті. І тепер такі є.
Тепер є, що «щічка» воно називається. А то були такі
як ґудзичок, трошки більше. Були такі як сім’я. Воно
таке як ґудзічок, но блискуче. Мало таке тверде тут
впереді, шоби воно сюди ся не гнуло. Таке було з-під
споду, як пружина, бо груди жінка мала мати. [Тобто
воно було, як корсет?] Таке тверде там було. Хтозна,
що його туди клали, но воно таке туто тверде, не таке
м’ягеньке, шоб воно гнулося. То такі були й коротші.
Це більш поляки в таких ходили. А в наших вони були
довгі. «Січка» воно називалося. То такі були вже за
Польщі, шо вже я ходила, і за німців ми виступали. То
така була вишивка, як корінь тако йшло довге, а по бо‑
ках такі кружочечки – то менше, то більше. Нитками
їх вишивали. Нитки були блискучі, тоненькі. Вишив‑
ки були різні. Можна було горобчиками вишити. Такі
були стародавні.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Катанки були, тільки в нас їх не ката‑
ли. Їх катали десь у Закарпатті. А у нас просто виро‑
бляли із тих ниток, але вже зі шерстяних, так і з того
шили. [Свитки шили?] Кожухи більше шили. Так, шо
до сіво [до пояса рівний станок], а потім тако тріш‑
ки збиралося. То це було давно, а вже як рускі при‑
йшли, то вже були такі рівні. Та кожухи з звичайних
овець. Багато вівці мали, тримали все літо. [Що во‑
сени носили?] Оті жупани мали і козаки. В зимі були
кожухи [...]. [З Канади] присилали такі добрі тканини,
шо шили вже костюми. Вже то я пам’ятаю: для чоло‑
віків чи то для жінок. [Костюми класичні?] Так. [Це
за Польщі?] Були. [Дорогі?] Не дуже, але матеріал,
я пам’ятаю, був різний. Матеріалу було скілько хочеш,
тілько шити, то вже треба було мати дуже сильно дар.
Бо дар кравчині має бути. Бо кравчиня не навчиться!

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  Хустка. Хустини носили.
Всі ходили закручені. Тако закручена хустина була.
Хоть жара – іди до церкви, вдівай, маєш бути в хус‑
тині. Ходили в хустинах великих, потому шо заверта‑
ли, і такі короткі були різнокольорові. Довгий кінчик
зав’язували назад, а маленький тако зав’язували по‑
переду. Хустини називалися чогось «турецькі». Вони
мали «равлики». [Що це таке? Орнамент?] Так. Отаківо. Як були грубші хустини, то їх на похорон вбира‑
ли. А такі хустини [тоненькі], то в нас були на жару.
[Де брали турецькі хустини?] А то було за Польщі, то
десь привозили. А пізніше робили дротами хустину.
З шерсті овечої нитки ткали і робили хустини тими-во
дротами. Волосся заплітали в дві коси. Воно було так
як перекидано, перетягнуто. Бо тогди при нас ше коси
ніхто не втинав. Коса мала бути заплетена, чи пущено
дві сюда, чи одна сюда (то вже то чи на неділю, чи як на
весілля). А ше заплітали і зверху давали такий чіпер –
така шапачка. Була така, шоби ті коси зібрати. Навіть
як були кучеряві, шо мали короткі коси, все єдно тре‑
ба було їх тако зібрати, шоби не розпускати косу. А як
виходила заміж, то мусіли бути розпущені. [Наприкін‑
ці весілля не обрізали волосся?] В нас такого не було.
Може, якась була неадекватна людина, є такі дурні, які
не вписуються в суспільство. То їй могли зробити таку
кару, шо відрізати коси, але шоб тако після шлюбу – то
в нас такого не робили. Такого я не пам’ятаю.
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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  Коралі були і перли всіля‑
кі. Були різні, а потім менше-менше... Були такі макраме. Воно в’язалося це тако, як зараз бісер на ниточку.
А тоді різні кольори, шо на ниточці. Вони їх складали,
як в квітку, в ромбик, ше таку якусь фігуру – зірка мо‑
гла бути. Та я знаю то, шо то називалося «макраме».
То було таке вроді, як вишивка, але то всьо коралі.
Дрібнесенькі-дрібнесенькі, але не прозорі. Кольорові,
дрібненькі, як то камінні, такі вони вже сє не бились,
туго лягали. Я ше пам’ятаю, якшо ти не мала вишитої
сорочки, то могло бути то широке макраме. [Гердани
виплітали з бісеру чи пацьорок?] Не пам’ятаю такого.
Макраме то було, я його виділа, но як воно робило‑
ся, то я не знаю. Воно заміняло вишивку. Після того
робили, як краватки. Не було вишивки, тільки кра‑
ватки. [Чи робили вишиті галстуки?] Так-так, вишиті
галстуки. Ти не маєш сорочки вишитої, але береш той
галстук. Обично він був чорний, мало блискуче по‑
межи себе нитки. Такі сукенки в нас шили з парчі. Із
тої парчі витягали нитки і вишивали на білому. А по‑
тім вже перестали тії галстуки вишивати, бо вже по‑
чали вишивати сорочки.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.]. [Чи
часто перешивали старий одяг?] Часто. Всьо було
бідне. Треба було шось дитині пошити, я вже його не
ношу, бо мале, та й перешиваю. Уявіть собі, шо дити‑
на мала три роки і треба йти до Великодня (то в нас
казали «гаївка») співати коло церкви. То треба йти
з дитиною на гаївку, і я не маю шо вбрати. Та й взє‑
ла мама свій фартушок, обігнула так і так на свою
руку [дитину взяла]. І там, каже хтось каже: «Маріє,
а то хто: хлопчик чи дівчинка?» А вона каже: «А тобі
там волнує?!». Так не вбирали дітей. За діти не дба‑
ли ніколи. Діти, то я пам’ятаю, шо вже за радянської
влади, були якісь черевички чи що там. То вже були
взуті. А так ніхто не був взутий, босі ходили. Там
Люба, шо отам живе, ходила боса. Я кажу: «Тебе
там коле?» А вона каже: «Нє». І вона ходила ціле
літо, і так літувала. Вона навіть по-другому і зара’
не може. Так ходили босі. [Друга половина ХХ ст.]
Плаття носили багато. Як радянська влада прийшла,
я не знаю звідки, но то були і «в клинку», і тако рів‑
но, і в фалбанку – всілякі плаття були. І довгі рука‑
ви, і короткі – вже ми мали то всьо. Вже як я мала
тринадцять років, і чотирнадцять, п’ятнадцять, то
були різні плаття. Тільки не було де їх купити, треба
було шити. Блузки шили, спідниці. Всілякі. І на ґу‑
дзіках, і такі шо в спідничку (спідничка на шлейках
і темна). Темна блузка, шо там були плечики, а там
ішли шлейки наперехрест. То було нефайно дівчині
ті шлейки ззаду на перехрест. Але були такі дівчата,
шо мали ремінь, а були такі, шо немали, та й спіднич‑
ку треба було дуже стягнути. Вже тоді за радянської
влади зачєли себе прикрашати. Вже не так було, а як
колись давно, як я не кажу ше, ше не за Польщі, а ше
за Австрії. [Коли з’явилася спідня білизна?] Я вже
навіть пам’ятаю, шо ззаді жила жидівка, то вона тій
моїй двоюрідній сестрі показала лівчик. Тутка тако
шлейки і сюда поперек – і всьо. Таке всьо плотне.
Це було просто, тако притиснуті груди, шоби добре
було шось робити або бігти. Такого комфорту там не
було. Я вже не пам’ятаю, хто мені тогди вшив, чи я
вже сама собі вшила. А такого не було, то вже стало
всьо за радянської влади.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Як
виходили [заміж] багачі, то вони собі шили всьо
нове. Вони собі могли шити костюми. Наприклад, та
хотіла собі бежевого кольору, та – зеленого. [В укра‑
їнському вбранні виходили заміж?] То так я собі
пам’ятаю, жінка мені дала свою шлюбну спідницю
і каже: «Може шо вшиєш». Но вона ся розбігла, не
було шо вшити. То вона була бєжева, така рясна. Всьо,
в чому ходила дівчина, то вона мала. То якшо було
файне, то вона вбралась в його. І потім могла пере‑
шити, але всьо мала вишите, українське. А поляки, то
вони вже брали ті фати. [Коли одягали білі плаття?]
В нас не було, то всьо було в поляків. Я виходила за‑
між 1955 року, то я мала шиту сукенку синю. Треба
було нове мати, а то вже все було зношене, ше мами‑
не. То шоб в такому лахові не ходити, то я мала шиту
синю сукенку. Вінки з барвінку були і чула, ще така
була «позолота» (в нас називалася), шо коли ти взє‑
ла її на палець, трохи ті листочки покрасила, і воно
трошки таке було блискуче. Часом чіпали [чіпляли]
той віночок, а там далі лясточка була зібрана. Така як
зубчиками трохи. А застішка мусіла бути тільки біла.
Єнакшої не могло бути на віночку. Під віночок чіпали
білу застішку, такими зубчиками. Но могла бути й в
складку, бо збирати таку-во, може, хто не вмів. Так ше
тоді було. Віночок був з барвінку, потім вже почали з
мірту плести, но мірт треба виростити в хаті. Ніхто
не хоче його дати тобі так. А взимі прийшов, забрав
сніг на городі і барвінку натинав – він не мерз. То ми
це його ледве збавилися. Десь казали, шо як на весіл‑
ля, то треба обов’язково дістати барвінку. То в мене
руки були позаклекали, поки ми той барвінок діста‑
ли. А вже потім були шлюби і без нього. Но я брала
у віночку з барвінку. І застішки білі. Але як я брала
шлюб 1955-го року, то вже були нові, бо тії старі були,
шо ше були за Польщі, вони не якісні. А вже атласні
були, завезені з СРСР. І це було, як я виходила заміж,
всього-навсього десять років по війні. Вже я собі ку‑
пила нові. Але вчепити жовту все рівно боялася. То я
вчепила таку-во голубу, а з цего боку рожеву. А жовта
була назаді, удвоєна була по метрові, мені більше не
нада було, бо я була невелика. То мені казали: «О, вче‑
пила жовту застішку, жовта – то розлука!» Та я знаю,
шо так було, но застішки я мала тільки з барвінку.
А чому я шила сукенку? Бо тоді не було такої моди,
ниток тоді не було, шоб шось нове вишивати. Ше я
мала вишиту камізельку. Так що тако, як хто хтів,
то вбирався. Одяг при народженні дитини. У мене
1947 року народився брат. Він через скільки... помер
від якоїсь хвороби. Це я не пам’ятаю. Ніякої підго‑
товки не було. Може, десь якусь сорочину де руками
зчіпила, а то всьо – в пелен. Єдна – на голову, а друга –
на руки. [Чи шили сорочку дитині, як мали хрести‑
ти?] То тоді шили її. [Чи обов’язково мама мала шити
на хрестини сорочку руками?] Може, десь там була
сусіда, шо мала машинку, тоді до неї підеш. Колись
давно всього кілька машинок було на всьо село, може,
три. То вже за радянської влади в кожній хаті були
машинки, а тогди не було! Руками шили. Я знаю, шо
моя мама навіть коли мені уже було десять років, то
шила руками. Одяг у поховальному обряді. [У чому
старих людей хоронили?] В тім що мали, в тім і похо‑
вали. Помер – шо мав, то вбрали. Я ше і не пам’ятаю,
чим накривали, може, чим накривали... може і нічим.
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c. Винятинці
Записав В. Ткаченко 7 жовтня 2011 р.
у с. Винятинці Заліщицького р‑ну Тернопільської обл.
від Горохолин Емілії Дмитрівни, 1938 р. н.,
та Тихолаз Ганни Станіславівни, 1955 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Віночок плетут молоді на голову. Ше бим ниньки зібрала
ту молоду, так по давному, і заплести вмію, і зібрати.
Боже, Боже, та як заплетут, постєгают, «роги» назива‑
лоси. Вінок си клало з барвінку на голову. Тут стріч‑
ки були, а суда всьо квіти і коси. Коси кожна дівчина
мала великі.
Берегом, берегом бережиною,
Знайшов я хусточку під ожиною, (2 )
Знайшов, знайшов буду тримати,
Кого-м любила, т ай буду мати. (2)

ІМ
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[...] Дівчина, дівчина над водов зросла,
Ти мою шовкову хусточку знайшла, (2)
А в тій хусточці всілякі цвіти,
Там молодий з молодов прибрані діти (2).
Від шлюбу приходє, то вже стелє біле полотно свої
роботи, то аж так на сходи, аж до хати. Знадвору до
хати по вборі полотно, чи там верітки. Більшість було
з свого робленого полотна. То всьо своє роблене було,
то яке було. Я спідницю мала роблену, а відки було взє‑
ти. Як піду гуляти, то кров від того пруга по ногах бо‑
сих. Таке було. [...] Прийде тато з мамов, посадє одно,
потом друге. Берут хусточки, такі маленькі, сі «носо‑
ві», як кажут. На плечі тако-во, обома руками, звідти
і звідти, за плечі і так три рази садит. Перше тато чи
мама та, певно, тато перше. Тепер двоє, то вже інакше.
Колис було інакше, бо то була одна молода. Тато при‑
ходит, сам посадит її, а потому мама приходит і мама
посадит. Ввечір садє обоє на подушку, на кожух, як
молодий за молодов прийде. [...] Тоді ріхтуют моло‑
ді посаг, як то кажут, маєток всьой на фіру подушки,
насамперед ліжко: подушки, верені, кожухи і сідают,
і вйо. [...] Перебераютси жінки: одна за молодого, дру‑
га за молоду. Тепер нема таких. Вельон чіпают, марлі,
стонжки, бантики почіпают, молодого в райтки, чо‑
боти такі колишні. Бойчук перебравси за молодого,
заклав зуби з бурака чи з бараболі, язик намалювали,
кавалок паперу червоного. Боже, шо вироб’єли, то
було весілє. [...] Pоздає дари всім. Хустки чи полотно,
чи шо кому: татови сорочка, мамі хустка, свидер якис,
хто шо міг. Побічним, то так: пірвані штани, подерті
капці, і всьо, всьо, і то всьо мусіло йти, пило сто грам
з даром. З даром не вийшов й пішов, всьо має гуляти,
кожне має з своїм даром перегуляти. Одну натягают
штану, друга си тєгнє і вьой. Мене як були вбрали у
молодого! Та ниньки є в шо. Ниньки колготки натя‑
гают. Матко, де то були колготки, вуйко Іван був по‑
накуповував на гуманітарці: капелюх, кошик, ліфчик і
якіс труси. Мене як зібрали там, то вони вмирали зо
сміху. Дес я була і на фотографії. Він каже, шо тепер я
можу їхати в Одесу відпочивати на море. [...] Роздали
дари, його мама бере молоду, розбирає з того вінка і то
всьо. Ту хустку, то кидают на рантух. Як шлюб дают.
В ту хустку мама по молодицки її зав’єзує. Бо перше
має мама зав’єзати. Бо тепер шо, тепер взєли шлюб,

хіба до церкви і то до церкви навіть в хустках не йдут.
Аби хоть накрилоси. Колис, Боже борони, було аби
не тримати [на голові хустку], потому по-молидицки
бере другу хустку. Мама відправ’є з дому, то дає хуст‑
ку-рантух, шо би мама [молодого] зав’єзала, і вона в су
хустку зав’єзує, тоди ще гуляє третий день ніби в сій
хустці. Потому вона походит, то вона дає другу хуст‑
ку, нову хустинку дарє, таку делікатну, но зав’єзати
вже малу. Бо то велику давали. Маленьку хустку вона
зав’єзує і вже ходит собі як газдинє. [...] Від молодої
йдут з хустков до молодого, несе хустку до бока, бо він
не пішов у село, бо хустки ще не мав до бока, від мо‑
лодої. Приходє, на колачі хустка прив’язана, ну й лиш
через поріг і музики вже грают «Козак»... Божечку,
дівчина кожда собі такой-во, а хлопец кождий «гай‑
дука» з тим колачем відгуляли раз, прийшли, він від‑
правив, гуляют ше раз, аж за третім разом, за другим
він бере колач, хустка ще си лишає, аж третий раз бере
хустку. Одяг у поховальному обряді. Для покійника
так: хрестик, образок, хустинка, перстень. Як батько
вмер Дмитро, то я ледве перстень найшла, я найшла
ше шлюбні, то вже я маю шлюбний перстень з три ко‑
пійки. Його був з п’єть копійок, а мій з три. Я йому
заклала із п’яти копійок, а собі ще лишила із трьох ко‑
пійок. Перстень та й капелюх, та й хустинка. [...] Мо‑
лоду дівчину у вельон. Молодого хлопця, як на весіля.
Молодого хлопця в костюм, букет кладут, хустку до
боку. Як колис ще молодий ходив, деревце, вінок – се
само собою. Всьо то, що повинно бути.

c. Касперівці

Записав В. Ткаченко 8 жовтня 2011 р.
у с. Касперівці Заліщицького р‑ну Тернопільської обл.
від Лікарівської Ярослави Іванівни 1933 р. н.,
та Мацьків Ярослави Михайлівни, 1927 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Віночок на голову, лєнти всякого кольору були. З шпара‑
гусу, дрібнесенький і квіточки клали. Вбирали молоду
в «коровай». [...] У неділю, у вечір вже, то йдут надвір,
збирают хлопців, йдут за рантухом. Два хлопці гуля‑
ют, до молодої рантух несут. Той рантух дают моло‑
ді. Зав’єжут молоду, вона зі всіма привитаєси з сими
гостями, і там приймаютси. В хустку по-молодецки.
[...] Молода у п’ятницю, плетут вінок. Плетут на воро‑
тах вінок, плетут молоді вінок. Плетут не з бервінку,
а мірт такий був, так як букшпан, а то мірт, вазонок
такий дрібненький, зелений вазонок, квіточки і той
вінок сплітали. Це вінкоплетини у п’ятницю. [...] Мо‑
лода вбираєси у вінок, у той обряд, у п’ятницю і йде
просити всіх родичів на весіллє. Вона має бути вбрана
у вінку, у лентах і дружки. У вишитих..., в українськім
строї усі і так просє на весіллє. [...] У неділю вже моло‑
ду вбирают. Весільне вбрання У суботу молода вбрана
в українськім строю, всьо в стонжках, сідают за стіл.
В неділю вбирают фату, «вельон» казали у нас. Вбира‑
ют вельон, наражають її, волоси і всьо, і йдут до шлю‑
бу, до церкви. [...] Приходит найближча рідня туда, до
молодого, зав’язувати молоду. Приходит мама та роз‑
діває молоду з тої фати. Колис фати не було, лишень
вінок, розбирає з вінка і приповідуют всякі припо‑
відки. [...] То не в понеділок несли, то у суботу несли
молодому сорочку і хустку до боку, то колис так дав‑
ли. Молоді несли мешти і хустку, су, шо зав’язувати.

485

www.etnolog.org.ua

486

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

така широка – «мережка» називали. Це рукав приши‑
вали до сєго станка і на два пальці, на три – таке-во
мережку знаружі було пришито до сего станка. [Чи
робили під рукави вставку?] Нє. В нас тако станок
йшов прямо. Зараз всі роблять рукави вишиті. Тако
всі зашиті та й цілі були. А туто над рукавом ше шили,
це вже станок, тут ше понад плечі. А тут і ззаді – ше
понад рукав. Була така сорочка вишивана, шо була
тако і на три пальці. То воно так забито чисто нит‑
ками, то вже не хрестиком. Я навіть не знаю, як воно
називалося, таку мережку ставили.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  Спідниця. Запаска. Фартух. Спідни‑
ці збиралися тако у фалди. Було тут тако, шо контр‑
афалди: тако, шо фалда-фалда, і далі знов. І фартухи
носили. В нашім селі – то нє, тільки но дві жінки мали
запаски. Всьо фартухи шалінові. То вони всілякі були:
сині, зелені і червоні. Тако то фартух, під тім фалди
і на фартусі, то клали кольоровий клумок – вишиті
френзлі та[к] як суконні такі. Всьо куштувало грошей.
Грошей треба, то як вбрати дівку файно. Бо тоді за
Польщі, який був зарібок? Хто мав поле, то ше з поля
жив, а хто не мав, то дуже бідно жили. Холошні [на чо‑
ловічі штани] шили це вже з овець. Вже вовну попрє‑
ли, робили сукно і з нього. То на зиму вже такі штани.
А на літо, вже в войну, то ткали полотно і робили шта‑
ни. Красили їх то на жовту, то на чорну, як хто хотів.
Фарбу купували у магазині, фарба у пачечках була.
Всілякий був колір.

Е

В другу неділю молода йшла до церкви, мала бути
зав’язана і підв’язана. Молоді дуже люди йшли диви‑
тиси, бо молода зав’єзана і підв’єзана. Так ходили ко‑
лис старенькі. Одяг у поховальному обряді. В шо вді‑
вают? Чоловіка в костюм, вишиванку хто має, а так –
сорочка і галстук, хто як. Жінку – то спідниця, вишіта
сорочка. Я вже поскладала собі всьо на вішак. Кажу:
«Шо бис ти знали в шо мене маєте вбирати». Мешти
[взуття], панчохи – всьо. І рушників собі накупила. До
процесії штири тримают. Треба вісім рушників, треба
штири рушники до процесії. На хрест треба хустку –
як жінка, як чоловік – то рушник. Ті, шо яму копают,
вісім чоловік, так само всім по рушникови дают. [...]
Хрестик дают у руки, маленький у руки хрестик. Стоїт
за образом, мені дали, перстень, хрестик такий з це‑
почков закладают не дорогий. Я всьо покупила собі і
склала: і мешти, і панчохи, і хрестик, і перстень, всьо.
Хто має шлюбні ше, то добре. Моя перва сестра від‑
даваласи, я позичила. Мала срібні, та й так пропали в
неї. Та й купилам собі. Вже як умру, то буду мати все
своє. [...] Дівчину вбирают, як молоду: у вінок, тепер у
сукинку і вельон. Була секретарки донька вмерла в Ли‑
сичниках, я у сільраді була прибиральницею, то я хо‑
дила, у вельон вбирали її так, як молоду. П’ятнадцять
років мала дівчина.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  Лейбик. Лейбик шитий з вівці. Хто
хотів – з коміром. Так вже дорого було. Вони купува‑
ли з такого баранчика маленького, шо дуже кучерєве.
Робили на той лейбик такі чопки круглі, отак навко‑
ло. А тутка файні китички пороблені, такі лейбички
були. Але це також дорого коштувало, ми не мали та‑
ких грошей. Всьо ж треба було оплатити, бо ж всьой
податок. Це ж все за Польщі було.

Ф

Записала О. Воробєй 16 червня 2014 р.
у с. Касперівці Заліщицького р‑ну Тернопільської обл.
від Бубніцької Килини Ємельянівни, 1924 р. н.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканин. О, Боже! Тоді
так бідили, тоді такого не було, як зараз! Прєли, тоді
ся вибирали, такі грудки в’язали, сушили тако до ріки.
Є такі села, шо нема ріки, то возили до ріки сушити.
А в нас во тут Серет ріка, ГЕС тут була, а звіти тако з
того рова в нас вже потік. То тако, помню, несли до Се‑
рету, робили неглибокі містки, клали ті містки в воду
і прикладали камінням. Мочили, вже не пам’ятаю, чи
тиждень, чи більше. Вже звіти виймали, там клали, і
так воно сохло. Була терлиця така, а потом уже такі
круглі були – «держалки» називали. То це ставили на
це кругле (навколо воно було тако з дерева і оббито
навколо), а то всьо такі острі цьвяхи, то ше держали
на тім. Ше відходилося, вісло, меканка і клоччя. Це
вже робили верені з того клоччя. Міхи робили, бо вже
треба кудись ту траву скласти. А то вже потім тіпали,
дергали, а потому прєли, а потому вже несли тому, шо
робив полотно. А з клоччя робили міхи тій верені.

СОРОЧКА Сюда вишита була підтичка, сюда тако нагруднічок був вишитий. А осьо це називали «підтич‑
ка», тако, як спідничка, підшитий – це вже був кінець
сорочки. В спідниці ше такі широкі підтички виши‑
вали, шоб видно, шо то дівчина була. Бо тепер не роз‑
пізнаєш, як іде: чи то хлопець, чи то дівчина, бо всьо
підстрижене однаково. А колись було так. А хлопці
вишиванки, то тепер ви вже знаєте як: у нас ше тако
не було, а в сусіднім селі на всії груди вишивали. Тако
широко вишивали. [Сорочки з коміром були?] Не з
коміром, кошимі. Таку-во тут пазуха, тут китиці, китички тут і шнурок (сукалось з ниток). І тут з одного
боку і з другого боку, бо тут була пазуха. Та й там ше
й китички такі через ворота. [Як пришивали рукав?]
Отако рівно станок. А тут-ка рукав, отут-ка була ше

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Кожух. Зі шкір тих овечих шили кожушинки. Шили з трьох шкірок, таку-во трохи вище ко‑
ліна – не довгі. А довгі шили, так як на зиму. В зимі в
коротеньких ходили, ніби молоді дівчєта, хлопці. Ніх‑
то там нічого не знав єнакше. То всьо своє роби було.
ВЗУТТЯ Мешти. Черевики. На ноги мешти. Ше борше
ходили в черевиках. Так кладали черевики і тако мос‑
тилі, і тако зависоко ходили. Я собі так пам’ятаю, шо
носили: спід чорний, а холяви червоні, або спід білий.
А потом уже в мештах. Купували мешти. Були одні
такі ремінні, а були такі лакові. Лакові були дуже до‑
рогі. Я знаю, що з татом поїхала до Заліщиків мешти
купувати. Як зайшли в магазин, я дивлюся: в вікні
стоять лакові чорні мешти. Тато каже: «Гай, бери собі
ці-во жовті мешти». А я кажу: «Я не хочу, я хочу сех-во
чорних». А він се запитав, то ті жовті коштують шість
злотих, а ті чорні – дванадцять злотих. Тато каже: «Це
невдалі мешти». «Нє, – кажу, – я кажу енакших не
хочу». То кажу, шо я в них ходила ціле дівотство. Аж
за німців (як вже тікали німці), був вечір, аж на край
села, то я загубила обсцаса. Бо обсцаси були дереві
прибиті. Довго носилися.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  Хустка. Хустки, то вже те‑
пер канадські зайшли, а за Польщі то не було таких.
Потом уже були, сі називали «канадські». Всі великі.
Сі малих не було, лишень ті великі. А то були, но як
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с. Колодрібка
Записала Н. Зозуля в 1977 р.
у с. Колодрібка Заліщицького р‑ну
Тернопільської обл.
від Манчуленко Івана Васильовича, 1915 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
Коли хворий помер, чи це був батько, чи мати, дівча‑
та – діти батьків, котрі не є заміжні, обов’язково роз‑
плітали коси і весь час, аж поки не похоронять, ходили
з розплетеною-розпущеною косою. Сини, зяті, котрі
належали до дому, ходили з відкритою головою – це є
без шапки. Так само чоловік за жінкою ходив з відкри‑
тою головою, аж поки жінку не похоронять. [...] Коли
помер парубок (це є не жонатий), його вбирали, як до
шлюбу. Коли дівчина – так само. [...] За покійником
всі рідні «банували» (ходили в жалобі). Це роблять і
тепер. Чоловік, жінка, сини, доньки, зяті й невістки
зобов’язані були не менше до року «банувати». Це є –
не вбиратися у щось цвітисте, не танцювати, не спі‑
вати, не жартувати і взагалі треба було мати сумний
жалібний вигляд.

c. Новосілка

Е

казали, «казьмирові», то се – чорні. І такі були метрові.
А були метр двідцять, а може, й півтора – дуже вели‑
кі. І були оці всілякі, шо метрова хустка, може, сім‑
десєть сантиметрів, а може й вісімдесєть. І вона мала
френзлі навколо. Вона була однакова: всі штири часові
боки. Були френзлі отакі-во задовгі чорні. А зараз вже
френзлі ті зарублені, і там вже пішов край. Назива‑
ли «край». То це кривулька така, і тут квітки всілякі.
А були такі, шо широкі краї були. Це як хто вимагав.
А на жовтим дні називали Богородиці. Жовте дно –
таке чуть печене, не кукурузяне, а трошки зелене.
І такі були, як квадратики, і в тих квадратиках квітки
всілякі. Червоненькі, зелені – файні такі квітки. А ті
канадські вже пішли після войни, як ся наші люди
пішли тікати до Канади. Є ше за Польщі тікали до Ка‑
нади. Звідти зачали слати посилки. Як вже то звідти
появилися, та й вже й так кажуть – «канадські». Як за
Польщі, то називали «шалінові». Хустку пов’язували
під бороду, по-молодецьки. Дівчина ходила, то можна
було так зав’язати, а як вже віддана, то треба було на‑
зад зав’язати. А як я ся віддала, то ніхто не йшов тако,
шо це хустка під бороду. Ше я памятаю старих [чоло‑
віків], десь сімдесят-вісімдесєт рік, то волос носили
всі туто-во: отак, шо вуха закривали, туто-во підстри‑
жене. А молоді – нє, молоді вже всьо пострижені так.
Файно було.
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ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Які були прикраси?] Ой,
коралі всілякі. А ше борше, то ше гроші. За мене, то
вже нє. Це ті гроші, шо йшли, наверно. Ті гроші були
дорогі – крони. Туто шнурки мерехтять. Хіба котре
багаті були, носили. А то всілякі такі кораліки були.
А тако дівчина мала отакі кругленькі. «Круглі» їх на‑
зивали – всілякий колір. І такі біленькі, дрібненькі. Їх
називали «панські», але то дорогі були: єден шнурок
коштував два злотих. Два злотих – то треба було два
дня сапати або косити, або жито жати – єдно за день
платили. То ше такі – цілі груди закривалися. Так ді‑
вчина ходила. Ше й стрічки, бо кожна мала коси. Ше
в косі метрові такі робили кафалди. Дехто в одну косу
заплітав. Це там чіпанки – то це дівчина йде. Ше на
голову квіточки такі файні, куповані були. Квіточка
червоненька, і зелені, так як тепер якби сосни. То це в
дівчини з цего боку і з цего боку. Мірт. Ото на той квіт
ше клали дві квіточки з єдного боку і з другого боку,
шоб знав, шо дівчина йде.

Записала М. Юрійчук 2008 р.
у с. Новосілка Заліщицького р‑ну Тернопільської обл.
від Ковбіньки Василини Андріївни 1937 р. н.,
Матвіїв Марії Михайлівни 1938 р. н.,
та Зайця Василя Михайловича 1944 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Вби‑
рали в рогах – то все такі гердани всілякі. То тая моло‑
да не спала: було тоді вбируть в суботу, а в понеділок
рано вибирають. Таку-во вона спала, спершись на сто‑
лі. То таке було, шо то так пекло у шкіру, шо страшне,
бо тоді ті всілякі кучері і такі з тих качурів. Це давнимдавно були такі забубони. А потом вже зачєли плести
вінки. З мірту плели. Хто не мав мірту, то з шпараго‑
су – цей дрібненький. То вже лиш віночок тако навко‑
ло. Бо то була вся голова в ранах. То плели тако віно‑
чок малий з самих листочків барвінку і в той віночок
вставили золоті такі папірці. Це «позлітка» називали.
Це воно було звіти і віти закладено тим папером. Там
пару листочків, воно дороге було. То вплітався в той
віночок, шо з самих тих листочків сплетений. Так ві‑
ночок позолочували, а вже тоді фату причіпали. Це до
молодого так вбирали. А потом вже нє, там тільки но
квітка та на грудях чіпали чи до кожуха, чи до це лей‑
би. То вже тоді костюмів не було.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. У наш
час молодий купляє для дівчини квіти, а також перстень. [...] Десь пополудню сходилися до хати (окремо
молодого і молодої) жінки, які плели віночки: молодій
на голову, а молодому маленький віночок на шапку,
а зараз його чіпляють із зворотної сторони піджака.
[...] Вінок плете жінка, яка славиться мирним і щас‑
ливим сімейним життям, а решта складали листочки
барвінку. Вдовиці або розведені не брали участі у цьо‑
му обряді, щоб не накликати біди на молодят. Плели
його на калачі, в який з чотирьох сторін втикали мо‑
нети – на багатство. [...] Особливою вимогою до пле‑
тення вінка є: нитка, якою плетуть вінок, має бути
червоною і міцною, а довжина такою, щоб вистачило
на плетення, бо ж не можна її ні обривати, ні доточу‑
вати. [...] Мама молодої (молодого) звертається до тієї
жінки, яка має плести із такими словами: «Бери (ім’я
жінки), починай віночок плести, щоб у моєї дитини
була злагода і мир в хаті, а кохання ніколи не перево‑
дилося, як у тебе». [...] Після цього молода з дружками
стає перед столом, жінка тричі хрестить калач, втикає
з чотирьох сторін копійки, бере барвінок, нитку і з
словами: «Господи Боже, допоможи» починає плести
віночок. У цей час усі співають:
– Ой я з руточки
Дві – три квіточки
Благослови, Боже ! (2)
І отець , і мати
Своєму дитяти
Віночок сплітати (2)
[...] Коли віночок уже сплетений, молода сідає на крісло,
спиною до столу, а мама і тато по черзі тричі кроплять
свяченою водою. Потім мама бере віночок в руки і три‑
чі кладе на голову зі словами: «Благословіть, люди!».
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всі відповідають: «Най Бог благословить». Так само ро‑
бить і тато. Кожного разу вінок лише прикладають до
голови, останній раз залишають на голові молодої. [...]
Після вінкоплетення молоду виряджають у село. Вона
одягнена у національний одяг. [...] Дівчата змотують у
клубочок нитки, тільки нитка має бути міцною і дов‑
гою. Не можна рвати або доточувати нитку, бо й таким
буде подружнє життя. Також мамі потрібно підготува‑
ти червону стрічку або нитку, щоб зв’язати усі гілки до‑
купи. [...] Молода подає дівчатам, що ввивали деревце,
червону стрічку або міцну червону нитку. [...]
Ішла я берегом, бережиною,
Найшла я хустину під ожиною,
А в тій хистині всілякі цвіти,
Маруся з Іванком прибрані діти. [...]
Найвизначніший день – неділя. Молода вже одягнена
в національний одяг, на голові – сплетений вінок, при‑
крашений квітами і стрічками. Пізніше у моду входить
вельон і звичайно біла сукенка, що є і наш час, молодій
роблять зачіску, під вельон кріплять віночок з барвінку.
[...] За звичаєм дружби ведуть молоду через хустинку,
а за ними в другому ряді дружки ведуть молодого. [...]
Наречений і наречена купляють обручки. Перстень –
знак вічності й нерозривності шлюбного союзу. Один
із перснів повинен бути золотим, а інший срібним.
Золотий перстень символізує своїм блиском сонце, до
світла якого уподібнюється чоловік у шлюбному союзі;
срібний – подоба місяця, меншого світила яке блищить
відбитим сонячним світлом. Тепер для обох наречених
купуються, як правило, золоті персні. Персні можуть
мати також прикраси з дорогоцінного каміння. Але
все – таки головне приготування до майбутнього та‑
їнства – це говіння. Свята Церква рекомендує тим, хто
вступає у шлюб підготувати себе до нього подвигом
посту, молитви, покаяння і причастя. Причащають‑
ся наречені або у день вінчання, або напередодні. [...]
Після цього священик бере персні зі святого престолу
й надягає спочатку перстень нареченому, тричі осіня‑
ючи його хрестоподібно, промовляючи: «Заручається
раб Божий (ім’я нареченого) з рабою Божою (ім’я на‑
реченої) в ім’я Отця , і Сина, і Святого Духа». [...] По‑
тім надягає перстень нареченій, також із трикратним
ознаменуванням її, і вимовляє слова: «Заручається раба
Божа (ім’я нареченої) з рабом Божим (ім’я нареченого)
в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа». [...] Персні мають
при зарученні дуже важливе значення: це не просто
подарунок нареченого нареченій, а знак нерозривно‑
го, вічного союзу між ними. Персні кладуть на праву
сторону святого престолу, як би перед обличчям Са‑
мого Господа Ісуса Христа. Цим підкреслюється, що
через дотик до святого престолу й лежання на ньому
вони можуть прийняти силу освячення й звести на на‑
речених благословення Боже. [...] Після благословення
священика наречені міняються перснями. Наречений
надягає свій перстень нареченій у знак любові й готов‑
ності жертвувати всім заради дружини своєї й допо‑
магати їй усе життя; наречена надягає свій перстень на
руку нареченого знак своєї любові й відданості, у знак
готовності приймати від нього допомогу все життя. [...]
Потім священик знову молить Господа про те, щоб він
Сам Благословив і ствердив заручення, Сам осінив по‑
кладення перснів благословенням небесним і послав
їм Ангела хоронителя й керівника в новому житті. На
цьому заручення закінчується. За столом стоїть молода

з дружками, перед молодою велика тарілка застелена
білою хустиною, по черзі підходять батьки, рідня і да‑
рують гроші чи подарунки. [...] Далі зав’язують гроші
у хустку і мама дякує всім хто витав її дитину, а після
того разом із старостами перегулює гроші. [...] Після
того з молодої знімають вельон і закручують у хустку.
Все проходить так: на крісло кладуть подушку, на неї
сідає молодий, молода сідає йому на коліна. Мама мо‑
лодого (свекруха) скидає вельон і вінок і пов’язує хуст‑
ку. Перший і другий раз вона пробує пов’язати, але мо‑
лодий стягує хустку, третій вже зав’язує. Молода цілує
свекруху, а потім бере вельон і під пісню «Горіла сосна
й палала» перегулює його, спочатку з сестрами, друж‑
ками, всіма дівчатами, закладаючи їм вельон на голову.
[...] Коли уже перетанцювала з дівчатами, бере до тан‑
цю хлопців, але вельон кладе їм на плече. Вважається,
що хто перетанцює з вельоном, той в скорім часі вийде
заміж чи жениться. В кінці молода танцює з вельоном
сама, тримаючи його високо над головою. Після цього
молода ставала молодичкою. [...] Старших людей пере‑
одягають на кумедних молодих, старостів. Букетами є
переважно кропива, будяки. Їдуть вони на тачанці, яку
тягнуть переодягнені люди-«коні». В цей день перебра‑
ним відводиться основна роль. Вони веселять гостей:
танцюють з батьками, родичами, роздають їм дари –
старий одяг, який зовсім не підходить по розміру і статі.
[...] Батьки молодого дають йому зав’язані у хустині два
колачі і випроваджають сина у зяті. До шлюбу молодій
плели вінок із лісового барвінку: жінки сходились пе‑
ред весіллям для вінкоплетення. [...] До вінка кріпили
понад чоло спеціально виготовлений віночок із куче‑
рявого темного пір’я качурів, на спині звисали з голови
різнокольорові стрічки. Атрибутом молодого був ма‑
ленький віночок на головному уборі (кашкеті, капелюсі
чи шапці) і шалінова хустка, яка звисала з правого боку
на стегні. Молодий і дружби в руках мали нагайки. Та‑
кий одяг молодих ще можна було побачити у 50-х ро‑
ках минулого століття. [...] Коли над ранком приводив
її [молоду] додому, то характерною ознакою шлюбного
обряду (заміжжя дівчини) було те, що посадивши мо‑
лоду жінку на коліна, чоловік під спів пісні «Ой коси,
коси ви мої...» , обрізав її косу. І відтоді жінка вже коси
не відпускала, постійно ходила зав’язана в хустині «на‑
зад» по – молодецьки. Цього звичаю дотримувалися до
50-х років ХХ століття. Поступово він відходив, а моло‑
ді жінки, що мали обрізані коси, за своїм бажанням їх
відпускали і могли вже ходити без хустини. [...] Одно‑
часно з середини 50-х років ХХ століття почала входи‑
ти у весільний атрибут для молодої вельон. Спочатку
його надівали представники інтелігенції села, а пізніше
це стало звичним для всіх наречених. Одіті молоді у
вишивані сорочки, в молодої на голові був невеликий
віночок з прикріпленими багатокольоровими стрічка‑
ми. [...] Коли деревце було ввите листочками барвінку,
мама подавала червону стрічку якою зв’язували вітки
деревця до центральної вітки. [...] У неділю ранком
починали готувати молоду до шлюбу. В селі було де‑
кілька жінок, які вміли одівати молоду. Плели великий
вінок і разом з віночком виплетеному на «короваю»,
кріпили понад чоло спеціально виготовлений віночок
із кучер’явого темного пір’я качурів. До вінка кріпили
безліч різнокольорових стрічок, які звисали нижче по‑
яса. Молодому до головного убору (кашкета чи шап‑
ки) кріпили віночок, з правого боку чіпляли шалінову
хустку. Молодий і дружба обов’язково в руці повинні
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мати нагайки. В даний час це відійшло в минуле, мо‑
лоду вбирають у неділю, у вельон, а причіску роблять в
перукарні. [...] Так як давно, так і тепер, завитані гроші
зав’язують у хустинку яку передає молода чи молодий
[мамі]. [...] Привівши молоду до дому, молодий сідав
на стілець, брав молоду на коліна і мати молодого по‑
чинала під спів обрядової пісні знімати з голови вінок
та зав’язувати в хустку по «молодцька». [...] Коли гості
молодої ішли до молодого та частина їх переодягалась
у різні карнавальні костюми, зображуючи молоду і мо‑
лодого, інших героїв, на тачках, повозках, возах які тяг‑
нули самі, веселились самі та веселили гостей.
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Записав В. Ткаченко 5–6 жовтня 2011 р.
у с. Новосілка Заліщицького р‑ну Тернопільської обл.
від Ковбіньки Василини Андріївни, 1937 р. н.,
Ковбіньки Івана Максимовича, 1934 р. н.,
Брички Ольги Василівни, 1943 р. н.,
Кирилюк Зіни Іванівни, 1938 р. н.,
Матвіїв Марії Іванівни, 1937 р. н.,
та Кошеланик Марії Григорівни, 1915 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Моло‑
дий на заручини перстень приносит і вже заручини
роб’є. [...] В суботу увечір, то колис був «коровай» на‑
зивавси. Приходє жінки, плетут вінок, перед вечором.
[...] Тато тримає два колачі і зверхи сіль, і мама тримає
два колачі і зверхи сіль, і поблагословили, на вінок по‑
благословили. [...] Після шлюбу, виходє коло церкви,
кусали цілушку з хліба і плиточки цукру, колис було:
цілюшка з хліба перша, кроєна, і там два-три, три ко‑
лоски жита, плиточки цукру і так лєнточков чи ни‑
точков зв’язано файно, і тогди вони там си кусали. [...]
Мама молодого розбирає. Вінок розібрала, зав’єзала
хустинов, шо була молодому з боку. Колис молодий
мав хустку збоку. І в ту хустку мама обов’язково
зав’єзувала молоду. Лиш зав’єзала мама в ту хустку.
[...] Подарки давали. Я, наприклад, приносила суда
батькам, давала подарки: татови свидер, мамі хустку,
давали, хто як міг, братови сорочку, сестрі ше шос. [...]
Одягений букет збоку, шапка. Молода также у вінку
була, спідниця шалєнова, сорочка вишита, стонжки,
віночки. Колис нє. Колис лиш то шо вінком відзнача‑
ласи і букетом. Тепер у вельоні молода, тепер відзнача‑
єси дуже. Также по-весільному, має там запаску гарну,
сорочка вишєта. Дружка так само, але трошки інакше.
В нас сеї моди нема [рушником не підперізували]. [...]
Молода йде, добирає рушники, перев’єзує старостів,
а молодого хусткою перев’єзує. [...] Зачинаєси весілє
в п’єтницю. У молодої вперед віночок плетут, се на‑
зивалоси колис «зачинальницє», у п’ятницю. Віночок
плетут, кладут колач, гроші на колач і там чи матка
молодої, чи добра сусідка і плете віночок на колаче‑
ви, червонов лєнточков з бервінку. Є мама, тато, пара
жіночок, бо дівчат не треба до вінка. Починає тато,
трошки вв’є, а потому мама два-три листочки покладе
і тоди дают ті жінці, і жінка ввиває віночок. І тоди спі‑
вают жіночки до віночка:
Ой я з руточки дві-три квіточки,
Благослови Боже, благослови Боже,
І отець, і мати своєму дитяти,
Віночок зачинати. (2)
Потому вже бере, віночок вже сплели, кладут на колач.
Кладут з горнятком свєчену воду, три колоски і бере
хрестит три рази свяченов водов. Молода сідає на кріс‑

ло, і мама кладе на голову віночок, і каже: «Благосло‑
віт люди». Люди відповідают: «Най Бог благословит».
І тато так само, і так три рази. Тоди віночок прищєпнут
їй. Просто ввили віночок і на цім зачинальницє всьо.
[...] Мама дає червоної лєнточки, зв’єзуют дєвчєта де‑
ревце кругом і тоди та шо вила середну гілку підоймає,
встают, і тоди бере за колач, і плєшут. [...] Віночок,
в гобортці, черевики, на голові колис казали «у рогах»
була (плели спеціально). Віночок, з качура пір’є було,
стонжки, то чи літо, чи зима, все молода в лейбику мала
бути. [...] З церкви, як ксьондз дав шлюб, тоди від моло‑
дого приносили рантух (кусок полотна білого), закла‑
дали її за шию, колис казали «перемітка», вона відти
йшла, вже шлюб взєла. [...] Вже як прийшла до хати, за
стіл не сяде, поки тато з мамов не приходє і не посадє
її. Брали хустинков попід пахи і три рази посадили її
за столом. [...] Пішов по вборі, гуляют, як взєв з тебе
шапку – йдеш в бояри, як не взєв шапку, то в бояри
не йдеш. [...] Поки молодий прийде за молодов, молоду
повинні повитати. Перше витали, дари купували, хто
шо має. Кладут тарілку на стіл: хто хустину, хто покри‑
вало, хто скатерть, хто гроші. [...] На крісло кладут по‑
душку, вона сідає на подушку, і мама молодого зав’єзує
в хустку, по-молодицки. Молодий сідає на подушку,
бере молоду на коліна, так було, його мама розбирає
всьо чисто. Бере хустину, в ту хустку зав’єзує молоду.
Перше полотно було, зав’єзали та й всьо. [...] Рушни‑
ки давала. Се вже буває так, мама вішіє, але старостам
рушники давали. З квітами хустку молодому. [...] На
світилку закладают шєпку з молодого, а молодий має
таку шєпку, як тепер козаки є, а збоку вінок позолоче‑
ний. [...] У зачинальницю, в хустці, в п’єтницу. Ходи‑
ла просити в п’ятницу, в хустці. В суботу йде у вінку.
У давнину страшне накладено на голові [молоді]. Сорочка вішита, купа перелок [намисто], стрічки всіля‑
ки, вінок з позлітки. Молода як зібрана, а ше така мода.
Вчера просила молода лиш у хустці, а у вінку не при‑
йшла. До мене у вінку не прийшла, то я не мушу йти на
весілє, бо у вінку має бути. [...] Xустка збоку, з квітами,
шєпка з грішми: такі були гроші – крони, по четверо
вчиплені до вінка: так у молодої, так і у молодого. Вона
нічо не носила, дружка носила повісмо. Коноплі шо-си
сіє. Потому їх си мочит, потому тіпає, потому си дергає
їх, потому прєдеси, так плечі болє від тої куделі. По‑
тому робит ткач, ткачі були чоловіки, робит полотно.
З того полотна вже шиєси сорочка з квітами. Всьо своє
робота. [...] Братє ведут хустинками, два братє, молоду
ведут до церкви. [...] Розбирают жінки, всьо склада‑
ют. Її мама зав’єзує в хустку, назад. [...] Музика встає
та й каже: «А ну, дружечки, станьти всі в рєд». Вже
видко, сонце сходит. Вони си втішили, шос може бу‑
дут давати. Поставали всі в рєд. Він каже: «Гей, тепер,
дружечки, здіймайти спіднички і лягайте спати». Та й
вони си порозбігали. [...] Ше є такі місця, шо де ходиш
простоволоса, ходиш, а до церкви не підеш без хустки.
До нас з Черновец ішла до церкви, простоволоса. Якас
жінка тримала хустку в руках, вона раз – і на голову [її],
і пішла до церкви, вже інакше йдеш. Одягу поховаль
ному обряді. Вдягают в те, шо людина сказала в шо її
вдягнути. Вдягают, а так хто собі хоче складают у труну
багато вбранє. Дехто складає. Дехто не кладе нічо, роз‑
дає комус. Тепер нема кому роздавати, спалюют. Всьо
спалюют. Бо ніхто не хоче, тепер нікому нічо не треба.
Колис люди брали. [...] Одягают [померлу дівчину] так,
як молоду, батьки, дівчата. Дівчата вінок плетуть.
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Записала О. Воробєй 16 червня 2014 р.
у с. Новосілка Заліщицького р‑ну
Тернопільської обл.
від Кошеланик Марії Григорівни, 1915 р. н.,
та Кошеланик Параски Тимофіївни, 1945 р. н.
СОРОЧКА Сорочки були повишивані. Були віночки
дуже файні. Стрічки такі набиті пацьорками. Блиску‑
че таке. Нинькі ще таке щупленьке так. Колись люди
були дурніщі. Не мали особливо де що купувати. Го‑
бортки були такі. Це така запаска довга. Ішла така собі
вдолину, вишита була підтичка. І це загортали отого і
так. [У Вас було багато сорочок?] Нє. Як маю, то одну
собі на свєто, як будний день – то ті квіточки собі ся
вишиваю. Чоловіки мали вишиті сорочки з грубо‑
го полотна, штани білі і тут крайка. Завєзували тут
крайку.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ  Горсет. [Жилєтки були?] Були, на‑
биті пацьорками. Квітками були. Горсики. [Коли їх но‑
сили?] В свєта лише. Наприклад, неділя, десь їдеш, то
вже раз збирає те.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  Моя чорна хустка, то була
найгарніша та хустка. То лиш багачі мали, бідні – нє.
Такі-во хустки, то це була саме вередніща, це до церк‑
ви як ідти. Така хустинка. [Святкова хустина була
з квітами?] Так. А проста на кожен день – таке-во,
може, яка жовтенька. То такі робили, як ті, що з руш‑
ника. І красили в жовту фарбу аж дониньки. Як син
помер, то вони чорної хустки на голові не мали. Жовті
хустки собі робили. І ще були такі чорні хустки казмірові. Називали їх «казмірова хустка». Чисто чорна.
А оно ше є шалінова. То делікатна хустка. [Молоді дів
чата ходили заплетені?] Як хто любив. А тако робили
дівчєта: проділ насередині, дві кісочки звідти і відти,
і тут фалдочка вчіплена до кіски. То це дівчєта такі
ходили. А ше були такі, шо коси упєтеро заплітали.
«Пєтерокосиця» називалося. А у мене такі були коси
шо гарні, то як складе дві кіски, як кошик на голові.
І воно складається, пускається і кошиком сюди, і тут
так делікатна стрічка набита такого. Стрічка набита
пацьорками. [Могла дівка ходити не заплетена?] Мо‑
гла ходити, як хотіла. Але більшинство, вже ся сміяли.
То були жиди попідстригувані такі-во. [Були хустки
на літо і на зиму?] А во з рушника! Тако покрасила
собі та й і носила, бо я такі любила. На літо якусь ста‑
ралися тоненьку мати. [Як хустку пов’язували: спере‑
ду чи ззаду?] Як хто хотів.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ  Спідниця. Були рясненькі, в фалдочки. Гарненько – фалда коло фалди тако зібране, і такі
рясненькі спідниці були. На ґудзіку такому і обшивка
така була. Були ґудзіки такі, як зараз. Такі гафтачки.
Гафтки були за гафтку закладе. [Що таке гафтки?]
Фалдочки такі закручені. Там було все в фалді, тут ви‑
шите тако пацьорками. Та як дівка надійде, подивіть‑
ся яка! Як надійде дівка, то красота була дуже, то нема
шо балакати. [Вишивали пацьорками на спідницях?]
Так, набивали. Мали люди голочки. Такі тоненькі,
шо в пацьорочку лізло [...]. Запасок у нас не зичили
таку-во. Таких от, як я виджу по театрах, ми не мали
таких запасок. [Просто спідницю шили?] Назбирано і
пацорками набито. Або обкладе і вінка такі-во, три зо
штири докупи [...]. [Спідниці довгі були?] На долоню
нище коліна. Вже як шили, то поміряють, щоб на до‑
лоню мало бути. А то так було, що по землі. То кажуть,
що то циганська форма, як то до землі. То колись тіль‑
ки цигани так ходили. [А старші люди?] Нє. Мали вже
такі за коліно. Гобортки робили з шерстяної нитки.
Мали станки люди і ткали, собі виробляли. Гоборт‑
ка була чорна, але мала в собі тільки червоненьку чи
синеньку полосочку. Це ниточку. Гобортку заклада‑
ли. Штани. Такі були штани у чоловіків в фалдочки.
Штани мають бути такі рясовані. На свєта, на Різдво,
на Великдень. І сердак на плечі, туто зав’язувалися по‑
переду. То як самі зробили того полотна, то аж я як
пошила свому синові штани з того полотна, то аж дере
тако ті литки від того грубого. Фарбували.

плели собі капці. [Ключка була велика?] Нє, тако як з
нитки з держака, а там таку зробили вілку, щоб воно
ся чіпало. Зачіпало ту нитку і перетягали ту нитку.
Одно за друге, та й так плели. Чоботи. Мешти. [Чи
носили валянки?] Ні, у нас більше чоботи носили.
[Були шевці в селі?] Був у нас один такий. То приїздив
і шив всім. То казали, шо від Попелю. То були такі ме‑
шти, то ще звалися «довбанки». Ше маю ті довбанки.
Не знаю, де вони. [Коли почали ходити у валянках?]
Валянки вже коли? То таке-во шили хто з чого мав.
З шинелі, з сердака такого у чоловіків, бо вони ходили
в сердаках.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Кожух. Кушини були! Це кожухи такі.
Вівці люди тримали і били, виправляли і з тої шкіри
шили. В кушинах ходили. [Восени що носили?] Та такі
лейбики. Такі були шкіряні. А тут ще таке вишивали
на тих лейбиках, і воно тако файно виглядало, бо то
було набите, вишите.
ВЗУТТЯ [жіноче] Черевики. Хто такий був побагат‑
ший, то мав червоні черевики, шнуровані догори.
А так навіть самі шили, з якої гуми папуші. Та й так
ходили в тих папушах. Капці плели на ноги. От би хоч
єден кальош був. На форму ось. [Чи були хатні тапоч‑
ки?] Плели. З вовни. Вівці тримали. Жінки прєли ту
вовну, красили і таку мали ключку, і тою ключкою

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [Які були прикраси?]
Скляні. То перелка. [Що таке перелка?] Це шкляне. Зі
скла. А на форму таке було, як от у мене. [Це коралі
такі?] Нє, це пацьорки, а коралі то єнакші. Воно по‑
чепане було одне до одного, було багато так, а в кого
є менче. От дивіться фотографії як то колись приби‑
рали. Це дівки так колись ходили. Тут весіллє саме. То
була така тоді мода.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Друга половина ХХ ст.] [Були
такі жінки, що їх називали «модистки»?] Кравчині
були. Вони мали машинки, ще польські такі давні.
І як є кравчиня, і до тої кравчині несуть. І там блюзки
шили і спідниці – всьо. [Дорого коштувало пошити?]
Нє, хто тоді так дорого брав? Хто тоді так дорого знав,
як тепер? То теке було, що може та кравчиня не має чи
цукру, чи чого... то й так за то віддала і всьо. І одяг
ш’є. Але як є таке свято Марії Магдалини, чи ще там
якісь, то вже на ті свята не можна шити. Бо кажуть,
що язика приш’є. Та й так було! Тоді ходили в таких
кушинах. В таких шкіряних кожухах і ходили коляду‑
вати. Ті, хто був багатий, ті мали зі свого поля, зі сво‑
го господарства гроші. А як я була бідна, то я пішла
найнялася до господаря, та на бараболю, покопала тої
бараболі, та й вже собі ту хустку купила. [Бідні люди
ходили в не вишитому?] Нє, всі вишивали. А кілько
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Збаразький район
c. Романове
Записала Л. Артюх 14 серпня 1989 р.
у с. Романове Збаразького р‑ну Тернопільської обл.
від Погорельської Катерини Михайлівни, 1929 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Моло‑
да ходила [запрошувати на весілля] у вівторок з дво‑
ма дружками в українському строї у вінках з биндами.
[...] Дівчата – коло молодої. Рихтували віночок для мо‑
лодої. Вечір – вінкоплетини, плетуть віночки, букети
для всіх весільних гостей. Зараз є вінкоплетини. [...]
Будуть розбирати молоду. Перегулюють кілька раз з
дружками, садять на подушку, вельона не було, віно‑
чок і бинди, дружки в ньому танцюють, щоб сі відда‑
вали скоро. Мама (свекруха) хусткою завиває голову
назад ріжками, і вже вона – молодиця.

Зборівський район
c. Гаї-Розтоцькі
Записала Л. Артюх 15 серпня 1989 р.
у с. Гаї-Розтоцькі Зборівського р‑ну Тернопільської обл.
від Романевич Марії Михайлівни, 1922 р. н.
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я сорочок шила і вишила. Бо! І всі дівчата вишивали.
[Чи ходили на базар купувати те, що на фабриках ви‑
готовляють?] А чого не було? Було! [Ярмарки були]
у Королівці. Та там ще й у четвер лише. А там ще ба‑
зар – Борщів. Але то все до Королівки ходили ці старі
люди. Там, казали, і коні продавали, і худоба – всьо.
Коноплі раніше вибарали, то з них виробляли полот‑
но. Дергали, прєли – це вироблєли полотно. А ті, що
самі високі [коноплини], то вони мали насіння – вони
вже були на другий рік. А то дерли листя, вже мав гос‑
подар на шиї до того все те клеччя. З коноплі олію ро‑
били. І те конопляне насіння терли, то, люди казали,
було бикове молоко. Кашу крепку зробив, та ще й того
бикового молока. А хлопці на танці, то то босаком.
[Купатися в чому ходили?] Голі! Голі ходили купатися
в очеретах. Я, коли була ще дівчиною, ішла біля річки,
то там військові купалися голі. Ті то молодші, то нічо‑
го, а той, що старшина, застидався мене і прикрився.
Каже мені: «Булавки дай». А я шо знаю, що то таке бу‑
лавка? Я йому вірвала верби кавалок, а він мені: «Ні,
защібнутися». То шпилька така – булавка. То таке
було, що шпильками позащібають і ходили. То таке
було, що т, що зі сходу, то вони єнайше говорили, то
ми не могли з ними порозуміти колись. Але находили
мир, т й всьо. [В’язали колись?] Було. Плели капці з
такими кругляшками. Та собі до білої сорочки при‑
шивала. Молодьож собі все таке мала. З ниток таких.
Мали панчохи якісь. Хто знав тоді колготків?

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді У віночку молода, а дружки – у строях. [...] Вона несла сорочку. Він зі сватками приходив по молоду, забирав її,
вона несла йому сорочку білу, сама її робила, а він їй
стрій приносив тоді ж. [...] Молодий у суботу збирає
своїх сватів (дружбів) і свах, світилок і їде до неї... Віз
хустинку й два медівники (дружба на таці ніс). [...]
Молода кличе до хати, і дружби медівники й хустину
кладуть на стіл. [...] Вона [молода] клала наспід праву
руку, він [молодий] на верха – праву руку, а священик
зв’язував їм руки єпатрихиляю. Клячали вони. Перстені одягав. [...] Дружба через стіл за хустку виводив.
[...] Вельон з неї знімали, як вона йшла за невістку, то
в нього, а як вдома лишалася, то в неї вдома по обіді.
Його мама знімала, в хустку ту, що дружба віз, вби‑
рали, а на другий день вона піде до виводу. Дружки з
вельоном танцювали. [...] (Нечесній дівчині священик
не давав вельона). На чепець давали.
На чепець треба дати,
Так казала її мати
На чепець, бо вродлива,
Бо віночка доносила.
На чепець, бо годиться,
Бо то гарна молодиця.
В него гості, молода їх частує. Зав’язана в тій хустині.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Так
вже подивитися, ой донько, тебе як би хто брав поукраїнскі, на тебе би ся зглядали як. Стрічка така –
кашпор – на голові блискуча, тут блики б’ют. По ру‑
кавах сорочка набита ягідками. Всьо усьо в дівки в
золоті. [Дуже багато набивали?] Цілий рукав. А во я
маю вишивки. Це ще я всьо сама собі пошила була.
[Які були візерунки?] Та такі ті рожі. Роги такі їй пле‑
ли. [З чого плели?] З волосу, а тоді намащували яй‑
цем і цукром паленим, щоб воно блищело. І то таке
плели. Віночок ще плели з мірту, з барвінку. То було
тяжко витримати на голові. Це було тяжке. Це були і
сорочки там українські і перелка. Їх чіпляли на шию.
А силянку тако [під шию], а потому ще перелка. Та й
такі станіки мали. [Що таке станіки?] Це такі горсики. Тепер такі то повибивані. Вишиті такі мали горси‑
ки, набивали січечку таку. [Було таке, що як видавали
заміж дівчину до двадцяти років, то вдягали білого
кожушка, а як після двадцяти – то вже сіренького?]
Нє. У всіх був однаковий. Розплітали косу і завєзува‑
ли вже по-молодецьки. [Волосся обрізали?] Не можна
було. Так склала просто разом із косами. Як вийшла
заміж, то вже косів ніхто не мав. Вже до старості собі
під хустку кіски заплітали. То, боронь Боже, казали,
що як вийде заміж і буде без хустки. То сміялися,
що буде чоловікові їсти варити, то буде по волосині
вроняти. А тісто буде робити, то може волос впас‑
ти в тісто. [Дружки так само вдягалися?] Так саме,
як то молода. Як в суботу мене зібрали, то в понеді‑
лок я тілько додому йду. То таке важке на ту голову,
ніби якійсь банєк заклали. [Обручки коли з’явилися?]
Я запам’ятала, шо вже ксьонз давав їх. Одяг у похо
вальному обряді. [Як померлого вбирали?] Вишита
сорочка. Все те, що носив. З квітками спідниці, з квіт‑
ками хустка зав’єзана. А дівчину, як умерла, то так як
до вінця [одягали].

Кременецький район
с. Андруга
Записав В. Щибря 17 січня 2018 р.
у с. Андруга Кременецького р‑ну Тернопільської обл.
від Завідюк Ганни Онуфріївни, 1931 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. Сіяли
коноплі. Були коноплі – матірка й плоскінь. То плос‑
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кінь вибирали в жнива, а матірку вже аж восени. То
вже вона з цими, з сім’ям була. То її вибирали і мо‑
чили. Мочили плоскінь, послє матірку мочили у воді.
Дьві неділі мало мочитися, посля вибирали її з води,
сушили, тіпали. Так терниці були і тіпали на тих тер‑
ницях. Потом їго спускали, знов сушили і знов вити‑
рали з усім тую кістрицю. Як то в нас колись казали,
кістрицю витирали. Такі залізні були щітки – спуска‑
ли тако. То кужіль був, то прали на основу. А вже з
тих, шо спускали, то «мички́» – називалися. То ті гре‑
бені були й гребінка. І так спускали і зав’язували їх, то
на поробок були. І того-во послі робили на верстаті.
[Ви кажете «на поробок», це що означає?] То снува‑
ли, то була основа, а посля поробляли тим. Цівки такі
були. Снували цівки на коловротку і посля на ті цівки.
Такі човники були: заправляли і кидали, і кидали, і ки‑
дали тако. Так робили і радна, і полотно – всьо колись
робили. Навіть після войни поробляли вовною, тоже
вовну прали і штани чоловікам шили, бо ж не було
з чого. Ті кахтани шили, вовною поробляли. Так ми
жили, ми не спали і телевізори не дивилися, тіки до
півночі прали, шоб то напрасти. Хто вмів сам роби‑
ти – робив сам, були верстати такі. А хто не міг, то
давав, хто там є. Були такі бідні, шо робили, хтіли за‑
робити, бо землі не було. В кого бі[ль]ше землі було,
ну то той... А в кого менше було теї землі, та й так. Та
й то посля ше білили його. Ше білили, мочили в воді і
снували тако на сонці, шоб його вибілити те полотно.
І тоді вже шили. Льону в нас не сіяли. То на Поліссі
льон сіяли, а в нас тут коноплі. Вони такі-во були ви‑
сокі [...]. [Що ткали на верстаті?] Поробляли так само
вовною чорною і кахтани шили, чоловікам штани.
[ЧитТкали рушники, щоб втиратися?] Ну, аякже ж!
То було все з полотна. Ше навіть вишивали трошки.
[Рушник був такої якості, як полотно на сорочку?] Та‑
кої самої і обрус. Тіки ше обрус – бралися, на обрусок
ше грубшу переробляли, шоб то чуть одлічалося. По‑
лотно тіки таке... чи втроє змотували, і так переробля‑
ли. [Як казали на нитку, як уже вона втроє?] Вал. То
на мішки вал прали. Саме вже мички прали, а те, шо
ззаду оставалося, то то прали на вал. І то на мішки
було. І мішка мусіли виробити й пошити. [На чому Ви
спали?] То тож само полотняне. Радно полотняне по‑
роблене, трошки навіть грубше, пороблене і застеля‑
ли. Солому застеляли. Не було тих матрасів, ковдрер.
Тим самим і вкривалися. Я не раз отепер думаю, ков‑
дрою вкриваються, одіялом яким, а то тим раденцем
вкриєшся і тобі не зимно. На стільцях спали, їдно ліж‑
ко – то хатини такі були. То хто на чому ліг та й спав,
кахтанчиком вкрився чи радюжкою. Та й таке було
наше життя.

зв’язати, шоб прикрити себе. [Ви вже тих полотняних
сорочок вишитих не дуже й пам’ятаєте, так?] Нє. Со‑
рочки були, блюзки такі вишиті і фартушки були ви‑
шиті. [Блузки як були вишиті?] Чорним і червоним –
таким були вишиті. Хрестиком і гладдю – як хто, як
у кого було. Таким-во, як от тепер тими всякими, то
не було. Тіки чорні й червоні. Рушники навіть вишиті
чорним і червоним були. А шоб такі – то вже після
войни, навіть ше в чоловіків тута-во чохли були – то
наспідня рубашка. Чохли мусіли вистьобати тако. Ру‑
ками всьо шили, не машинкою. І вистьобати і тут хоч
яка жара – він чохла та застєбняна, іде косе і всьо. [Ви
казали, що ця деталь називається «чóхла» [манжет]?]
Так, чóхли. [А спереду?] «Манєжка». [Як у Вас казали
на комір?] У нас «комір». [Як були вишиті маніжки?]
Чорне й червоне, такі були. Більшенство всьо квіточ‑
ками вишивали.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  Спідниця. [До сорочки носили спід‑
ницю. Яка вона була?] Як в кого. То були спідниці
з лєнточками. Чорна спідниця з лєнточки. [У Вас
«лєнточка» казали?] Так, казали «лєнточки». Вузень‑
кі такі-во були. [Чи чули Ви про спідниці, що ткані з
вовни?] Були в нас тута-во. [Як на ті спідниці казали?]
Думаєте, я памнятаю? [Літник? Кольман?] «Спідниця»
просто казали. Спідниця і всьо. [Якого кольору вона
була?] Як яка. Ясний кольор був. Червоний і вишне‑
вий був. [Чи були спідниці в клітинку?] Нє, в клітинку
не було. То ж на верстаті воно робилось. [Пасами тка‑
не?] Пасами, колись ті-во... Фартух. Жінка завше, вже
вийшла замуж, мав бути фартушок у неї. Фартушок
біленький чи в полосочку тако дуже. І то як умерає, то
мусять її того фартушка, значить, шо вона жінка вже
така. Запаска. Робили на верстаті запаски. Я сама ро‑
била з вовни. Чорна, а перекидалося всякими ниточ‑
ками, а посля такий-во крайочок був у самому низу.
[Якимось інакшим кольором?] Иначим таким всяким,
шоб ясненьке було таке. Робили, я сама робила ту за‑
паску. Запаски робили, радна робили. [Запаску носи‑
ли зі спідницею?] Да, запаска спереду, а тут спідниця.
Навіть до церкви ходили в тих запасках. Пояс. Як
прийшли німці, то дуже в нас стали [казати], шо то
буде самостійна Україна. У нас тамо в кінці зробили
таку браму і тризуб, і всі чоловіки на конях, радна‑
ми пивистиляли і в шаравари повдягалися і поясами
підперізувалися. Ходили в поясах, жінки такі бурки
мали, такі кожухи довгі і підперізувалися тими крайками. Казали так на пояси. [Крайка була сантиметрів
з десять?] Да, більше. [Вони теж з вовни на верстаті
робляться?] Я не знаю вже, я вам точно не скажу, з
чого вони. Гарні такі були. Старі жінки: тут кожух та‑
кий, зборки, і тут підперізувалися. Я те пам’ятаю [...].
[Чоловіки носили сорочку навипуск?] Нє, в штани.
А деякий, то й випускав. Не дуже довга, шоб була, і
підперізувалися крайками.
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СОРОЧКА [Жіноча сорочка] до колін була колись.
[Чи було у Вас таке, що з‑під спідниці видно було ви‑
шивку?] В нас тут не було, це сюди – в Галичині, то
було, на Поліссі були. Фартушки. [У скільки пілок
полотна шили жіночі сорочки?] Просто шилися та й
всьо. І спідні сорочки. [Пам’ятаєте такі сорочки, щоб
була уставка і рукав?] За меї пам’яті не було. [Чи,
може, казали «полик»?] Нє-нє, за меї пам’яті в нас не
було такого. Мені вже восімдесят сім, то за меї пам’яті
не було. В’язали і спідниці з вовни, прали вовну. Хустки, шаліки в’язали, бо ж не було нічо’, після войни ж
не було нічо’. Шаліки в’язали, пальчата в’язали, рукавиці, всьо то треба було руками тими напрасти і

ОДЯГ НАГРУДНИЙ [жіночий]. Носили камізельки.
Були такі вишиті. На сьвато тіки носили. [Чим виши‑
ті?] Таким, казали в нас... Заполоч. [То це вони гладдю
були вишиті?] Ага, заполоч. І кожухи тоже були, такі
кожушки вишиті тутаво. [З якої матерії шили камі‑
зельки?] Якась така чорна була.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Що носили жінки восени?] Кахтан.
[Якого кольору він був?] Як в кого. Корічніві й чор‑
ні. Білих не було. Тоді ше такої моди не було, не мод‑

www.etnolog.org.ua
Кременецький район

нічали. І чоловіки тоже кафтан носили. [Таке слово
як «свита» чули?] Свита. У нас не казали. Плаття.
Плаття таке – свита, плаття казали. [Чи жінки носи‑
ли кожухи?] В кого був достаток, той носив. Дівчата
мого віку тоже купляли на базарі. Навіть моїй сестрі
тато купили такого вишитого кожушка. Рудий кожушок. У Вишнівці
купували, там був базар. Зразу прали
́
ті-во веретена. Як коли вони напрадали. Посля вже
коловоротки були, то вже хутше воно. Який то люд
був затруджений, він не сидів в телевізорах – ні. Боже,
тако згадаєш! До півночі прадеш, вже весна – йдеш в
город, шоб то вже напрасти. Яка то та сорочка трудна
була. [Що із сукна тканого одягали чоловіки на поле
або на роботу?] Бурка. З рукавами, тут зборки. Широ‑
ка така тут, аж до талії. І вони тоже навіть були вишиті
такі. [Де їх вишивали?] Спереду поли ше й вниз. Під‑
перізували крайкою.

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  Були каралі такі вишне‑
ві, дрібненькі – хто багатший був. Монетів не було
колись, то тепер ті монети. Був хрестик, але ж то не
золотий, як тепер, тіки такий звичайний. Всі в хрес‑
тиках колись ходили. Не може бути, шоб людина без
хрестика.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Біле
плаття було й вельон. [Чи виходили заміж у вишитій
сорочці і спідниці?] То то раніше. [Ви таке ще заста‑
ли?] А вже ні. Я вже в білому платті, білий вельон. Ві‑
ночок біленький був тако ше. Чогось наче такий, як
бумага. Завше молода мусіла йти у віночку і лєнти. То
й ходила на весілля просити, то так мусіла кожна їдна,
так ходила. Посля вже ті совєти прийшли, вже трохи
[змінилося]. А так, то їдеш, в кого були коні (машин
не було) – сидить молода, сані, туди-назад вітер роз‑
виває. О! Молода поїхала. Тепер бачиш ту молоду?
Ніхто не баче, а колись то два дні весілля. В молодої
весілля, посля їдут вже, на другий день, до молодо‑
го. Їдут молоді, ті свашки й дружки, а старі не їдут,
а трошки погостювали ся, і вже йде перезвá. Це старі
йдут люди і тоді вже молоду розбирают. [Це під ве‑
чір таке відбувається?] Вже після обіда. Скидают уже
вельон, зав’язуют хусткою. [Хто скидає вінок?] Мати.
[Молодої?] Да. Як вона йде в невістки, – то свекруха.
[Як зав’язували перший раз молодицю?] Тако просто,
як от я зав’язана або тако кругленько. [Назад?] Ага. Як
хто. Спеціально купує хустину нову.
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ВЗУТТЯ [жіноче] Всяке взуття було. Були й такі різіно‑
ві. [Чи носили у Вас постоли?] Був у нас сусіда через
дорогу, то плів постоли і ходив у постолах. З липи
теї, такий лик. [Він місцевий був?] Місцевий. Він все:
граблі робив, кіся робив, і постоли плів, і посторон‑
ки плів. [Що таке посторонки?] А коло коней ту-во.
І шлеї робив коням. Довго ходив у постолах він. Бі[ль]
ше я не пам’ятаю, шоб хто ходив, а він ходив. [Волоки
там були і онучі? ] Онучі. Казав, шо тепло так. Чобо
ти. Чоботи були такі – до ноги тута-во холява чуть не
до колін сюда-во. І такі були, притисняні. Називалися
«гольфи» ті чоботи. Дуже як вичисте їден, то найхо‑
рошіший. Я вже мала була, а пам’ятаю, тута-во завше
танці були. Тут два дворі докупи було, ше мали місця
багато. Я вже мала була, то стою, дивлюся. То дуже
повичищають ті чоботи, навіть в мого тата були. Такі
присадисті, шо півгодини ганяє пока взують. Заказу‑
вали. І ше взувачки такі були спеціально.

ві, ситцеві?] Нє, такі були тернові. Були такі в’язані.
Знаю, сестрі моїй купили біленьку таку на зиму, шоб
зав’язуватися. Шалі робили з вовни, шаліки такі ро‑
били, зав’язувалися, хустки робили з вовни тоже бі‑
ленькі такі, вони файненькі, такими всякими узорами
на шпицях в’язали.
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ Дівчата завше йшли до
церкви в хустинах. [Як дівчата запліталися?] Всяко.
Було так, шо аж звідси-во вплітают кіски (тепер так
дітей вплітают) і тут закладали. Ше я ходила, банти
чорні тута були ззаду. [Як вийде заміж, то яку зачіс‑
куносила?] Закручувала тако. [У Вас молодиця не має
права заплітатися?] Вже після теї войни, то вже всяко
було, а до того жінка – нє. Закручувала косу. [Як вони
трималися?] Шпильками. [На коси що одягали?] Хус‑
тина. Були такі очіпки, ше раньше. [Як на них казали?]
«Очіпок», «чіпець». З тканини така кругленька, а тут
хустку накладали. [Ткані хустки з конопель були?] Нє.
То все якісь перкальовенькі тако були. Десь купляли.
Тако хто винесе на базар, там купе, а полотняних...
Може, й хто бідний, то знаєте, мав, бо ж тіки з того
полотна всьо робили. І обрусок з полотна, і радно з
полотна. Радно тоже під спід, то тіки полотняне рад‑
но, а тут вже зверху, то вже з вовною поробляне рад‑
но. [Які шапки були в чоловіків?] А такі, як козаки ко‑
лись носили. З овечої шкіри [...]. Колись були купляли
в Дубні такі хустки великі. Тіки в багатих дівок були,
бідні не мали. То з такими квітами, дуже файні чор‑
ні і вишневі були. В нас шось шість тіки дівок мало
такі хустини. Вони дорогі були, навіть ше меї сестри
двоюрудньої була, то невістка з Одеси каже: «Як мати
вмре, то я ту хустку заберу». Це ше вони й ше модні.
А хто порозрізав начетверо. Поділитися. Начетверо,
бо великі такі. Ті френзлі не такі, як тепер. [Хто не мав
таких дорогих, то які носив?] Ну, які мав. [Перкальо‑

с. Веселівка

Записав В. Щибря 17 січня 2018 р.
у с. Веселівка Кременецького р‑ну Тернопільської обл.
від Вериківської Надії Василівни, 1932 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. Сіяли
коноплі, молотили, висушували. Воно росло таке-во
високе. Висохне крепко і везли його в ріку, мачали. Я з
татом возила, коні були, возили в річку (там Сапанів
такий – сім кільометрів). Різали лопатою, прикладали
брéвно, шоб воно було у воді. Воно кисло два тижні
чи більше. Прадиво таке, шо робили простині, радна,
на стіл скатірки. Чим більше вибілиш, чим гарніше
спрадеш його. Такі терниці були, тато зробив терни‑
цю. І як воно висохне, то тіпали в ту терницю. Був
такий держак – молотили і прадиво оставалося з тої
сухої коноплі. Оставалося паливо. А тоді були такі
стільці, а на тому стільці була щітка – цвахи терчали
верх, кругла була така – «щітка» називалась. Тоді його
чесали на тому щіткові, воно таке довге получалося.
А тоді в’язали в такі пучки і прали. Те прадиво пра‑
ли на нитки. Коровлеток був. Тато зробив коровлет‑
ка, і мама прала. Така висока була палка: прив’яжут,
воно високе було (метр, може, менше-більше), ниточ‑
ка тягнулася в коровлеток і на шпульку мотала. І тих
як напрадут багато. Верстата ми не мали. Тоді несли
на верстат і снували, а тоді його якось так в’язали обе‑
режно, шоб не заплуталося, надівали на верстати і ро‑

493

www.etnolog.org.ua

494

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

били полотно. Такий човник був. Мого чоловіка мама
полотно робила. Варка звалися, в Сапанóві жили. І те
полотно тоді мачали в воду, як туво літом сонце гріє
сильно – стелили по дворі. Висохне, ап’ять намачали,
постелили. Я не помню, чи місяць, чи більше. Воно
таке зробиться зверху біле, як от почті сніг. З‑під спо‑
ду буде рудішечке, а зверху біле. Шили з нього білльо,
сорочки. Мама пошиє нам сорочечки, вишиє квіточку
спереді, шоб були малі, шоб так наперед з квіточкою.
Мама сама шила, виріз такий на груді був. І таки було,
шо даже штани мужчинам шили з рудого полотна.
Були люди бідні, не мали за шо купити, то такі штани
пошиют та й ходе. Плетіння. Я сама шиделком роби‑
ла й шаліка, й камізельку, й светра. Всьо шиделком,
дротами. То було война, ходили бідні люди, шо вже
вміли в’язати. Прийшла одна, а в нас було шестеро ді‑
тей. Вівці були, корови були ше свої. Ше ж колгоспу
не було. Господарство було своє. І вона каже до мами:
«Як хочте, то я научу діти в’язати». Мама каже: «Про‑
шу». Дали їй обідати, там шо мали, то вона показала
тими дротами. Показала, і так в’язали ми. О, я так
любила на дротах і шиделком. Такий кручечок і мо’на
в’язати.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ Камізельки тоже вишивали. То
вже старші, бо як мій возрост, то вже того не носи‑
ли. А моя доня сама вишила блузку сибі і своїй доні.
Вони живуть недалеко, то та дєвочка, вже вона замуж
вийшла, то вона мала сибі гарну блюзочку вишиту, і
доня тоже має. Вона любила вишивати, рушники ви‑
шила моя доця. В мене є рушники вишиті [...]. Були
камизельки з вовни, виткані на верстаті. Бо таке не
зробите дротами. Воно було таке густе, тверде. І такі
камизельки носили. Було без рукавів.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Були кахтани, але вони якісь були з
сукна, дуже було дороге. Як є їден кахтан в хаті, то
то добре, бо нема за шо купити. Якось так було, але
його вдівали тіко до церкви. [Якого кольору був та‑
кий одяг?] Карічніві. Кожухи були довгі, до землі, як
я помню. Хто хтів, то носив коротчого. А були в лю‑
дей і довгі (до землі), а тут як та стара баба, я запа‑
мнятала, шо в неї була червона крайка, підперезана
тісно, і як те одіяння палили, то та бабця була коло
вогню. [Кожух був прямий по спині чи рясний?] Він
такий бу, як той кахтанчик, тіко тут виглядала вов‑
на, тута-во коло рукавів, тут. Якісь петельки, ґудзики
були. А тут він був сибі такий, якийсь він був такий,
чи то прикрашували. Не розовий і не чорний, якийсь
карічнівий ясний, такий був. Вроді так як зшивалося
десь, може, як рукава пришивалися. [На лініях зши‑
вання?] Рукави чи шо, то вони вроді були зашиті все‑
редину, а поверха шось там, може, було: нитки чи шо
кругом тут.

ІМ
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СОРОЧКА Вишивали їх, даже зараз вишивают. Таке є
полотно – льонне називається, або така ткань грубша.
Я як побачила ті сорочки на базарі, то дала п’ятсот
рублів невістці, шоб купила мому синові, бо мій син
жонатий. Вже є невістка і діти, вже взрослі діти, в мене
вже правнуки є. То вона йому купила таку не білу,
а таку як то чуть голуб’яста. Така сорочка, вишита
отако. Не довгі [рукави], з чохлами не хтіла, а корот‑
кі рукави, тут всьо вишите – комір, кругом як-то. [Чи
були жіночі сорочки, щоб на тканому полотні з рука‑
вами вишитими?] Ніхто їх не вишивав, таких ніхто
не носив. Може, колись ше де прабабця, але не було.
Я не помню. Ми мали дуже багато землі, то ми не мали
часу. То хто більше мав часу, то вишивали.

служилося в храмі, бо на Паску цілу ніч не сплять. То
під церквою палили: насовают яких там дров, пеньків,
всього на світі і палять. А як вже почнеться Служба в
час ночі, то покідали і йшли в храм. Отаке воно було.
[Крайка була ткана з вовни?] Так, з вовни воно було
білої. Тре’ було покрасити, бо, знаєте, чорна – то була
чорна. Як вівця сива чи якась біла, чи яка, то хто яку
хтів, таку вже красив.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ Спідниця. Запаска. [Що вдягали
зверху сорочки?] Якшо вона вишита, то якусь камизельку тоже вишиту, а ні – то в одній вишитій сороч‑
ці. Були спідниці тоже всякі. Були такі спідниці якісь
трохи расніцвітні, а вишитих спідниців я не помню.
[Чи були спідниці, ткані з вовни?] Такі спідниці тоже
робили, тіко, які вони були на цвіт: руді чи які? Я так
точно вам не розкажу за спідниці. Запаска, то була.
Такі фартушки – то називались «запаска». То були
даже в меї мами. То воно таке, знаєте, цвітне, рабе ро‑
били. Красили білу вовну. Красили, хто яке хтів: го‑
лубе, червоне, синє, корічніве, хто яке хтів – красили
нитки. А тоді вже в’язали радна, на верстатах робили
з таких ниток цвітних. От і робили запáски. [Запаску
носила заміжня жінка?] Я не помню, шоб дівчатка но‑
сили. Я вже в такому віці росла, шо не носили запаску.
А колись як зараня, ше як може була моя бабця дівкою,
то казали, шо даже носила вишите. Даже хустину но‑
сила на руці як великий празник, то багата вдінеться
гарно і почепе і ходять кругом церкви, як обхождения,
шоб зглядалися, шо вона багата. Вона має і на сибі і на
руці, кругом. Пояс. [Чи бачили Ви на комусь крайки?]
Раз бачила в старої бабці. Я вже була молода, ходила
на удіянія до храму Божого, то вона стояла в кожусі
білому, а в неї був пояс цвітний, зав’язаний такий чуть
нижче до землі той пояс. Поверх кожуха, і вона так
тоже була коло вогня, прийшла грітися, ше може не

ВЗУТТЯ Туфлі мали. Я ходила вже на роботу, мала
п’ятнадцять літ, то бабця вже така була, як я, то роз‑
казувала, як вони жили. Як вона сибі заробила, туфлі
купила, то вона їх так трапочку тримала, боса йшла
в храм. Під храмом трапкою витерла ножки, взулася,
пішла в храм взута. Вийшла з храму, роззулася і взя‑
ла замотала і йшла. Дуже дороге було взуття колись.
Постоли не носили, а мій дідуньо тіко. Як мама моя
пішла замуж, там я на Фещуках жила, то мій дідусьо
прийшов до нас (він пас худобу в лісі, то була осінь,
вересень місяць). Він назбирав багато горішків лісо‑
вих в торбинці, і він нам приніс. Я глянула, а дідусь,
як ви кажете, у постолах. То такі були якісь паски.
[Плетяні?] На споді була якась підошва, а тут плетя‑
не. Онучів я не бачила. Може, були якісь трапочки, бо
вроді не боса нога, але воно було таке в тих постолах
[...]. Як моя мама пішла замуж на Фещуках і я ходи‑
ла в школу, то була война, не було взутися купити,
вдягнутися – нічо нема. А діти ж то ростут – вже в
школу посилати. Пішла мама під городок (тут такий
воєнний городок – стояли салдати польські). Як там ті
хлопці поступали в армію – роззувалися, бо їм давали
вже чоботи. Які там черевики мав, хто шо мав – ски‑
дали. А такий був дід, що близько жив, підбирав сибі
те взуття. І хтось сказав мамі, шо там такий-то продає
взуття. Пішла мама моя, купила. Ну, то шо ж – один
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черевик з їдної ноги, другий – з другої. Не були не рім‑
ні, не з одної пари. І я ходила в школу в таких череви‑
ках. А сибі сплела сама панчохи. Вівці були, а дроти в
мене були. Мама напрала вовни, і я сибі такі панчохи
з’язала, тужаво зав’язувала вище колін і ходила так до
школи зімою.

Записав В. Щибря 17 січня 2018 р.
у с. Лішня Кременецького р‑ну Тернопільської обл.
від Томчук Ганни Мусіївни, 1930 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. Сіяли
таке сімня, росла конопля. Вибирали ту коноплю, ка‑
зали «матірка», бо насіннячко в тих перших посєвах.
А другий раз достигало таке вже без сімня, тіки пряжа
тая. І те, шо доганяло, достигало тоже. Його всьо виби‑
рали і в такі пучки великі в’язали, сушили, шоб воно
висохло вже на полі. Тоді везли в річку таку намулу і
туди саджали, і друками прикладали, шоб воно в тій
намулі сиділо. І дві неділі чи кіки воно там посиділо,
шоб в ньому відійшла та пража. І та пража, як пішли
ми в річку – о, вже ломиться та кістриця. А тоді брали
на терницю і тіпали терницьою, дзьоґали-дзьоґали,
і та кістриця вилітала. А посля тако били в лапку тї
терниці, і вже кістриця вся облетіла, і остався кужіль.
Кужіль – та пряжа, куж. А шоб його довести до нитки,
то на таку щітку спускали. Така щітка кругла, набиті
цьвахи колючі. Кужіль спустили і вже немає ні чуть
кістриці. Тепер рукою той кужіль закрутимо, шоб він
не збився в ґадзамулу. І круцьку тую запхнули, шоб
вона не розклачувалась. І тоді берем – така «кружілка» називається і «коловерток». І на тому коловертку
прадем ту пряжу. І тоді получається ті нитки, і з них
робим полотно, шиємо сорочки. То було бідно тоді.
Шили сорочки і хто шо міг. [Чи білили полотно?] А бі‑
лити? як вже виробимо те полотно і йдем на річку і бі‑
лимо. Вдома трохи його в таку діжку посипем попілом
і запаримо, шоб воно трохи відійшло те риже. А тоді
там на якусь тачку (на плечі не візьмеш, бо мокре і по‑
піл), ідем на річку і виб’ємо його прачами, вичистим
той попіл. І тоді складаємо і розсуваємо коло річки
на траві. І сидимо ми – дітки: гуси пасем і білимо по‑
лотно. Я вже дожила до своїх літ і вже робила сама те
полотно і радна всякого кольóру. [Вовну пряли?] Пра‑
ла. Свої вівці, паслися з коровами. І ми їх стригли два
рази на літо. Вже з зими вийдут вони пастися, то каже
: «Перед Миколою не стрежи овечки і не сій гречки».
Перед Миколою [Зимовим] воно ж обстрижеш вовну,
то гола шкура – зимно. То після Миколи [Весіннього]
пообстригали, вже воно тепло, їм [вівцям] не зимно
було. І ми скубали ту вовну. В руках розскубували,
посля на кужілочки накачували і так на коловертку
прали. Із теї нитки робили радна, красили всякого ко‑
льору і ткали ті радна.
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Як запліталися дівчата?]
Запліталися вони гарно, коси носили. Коси висіли або
ложили сибі кругом на голові. Розплетяними – Боже
борони, як тепер ходять. Це такий був час, хто закру‑
чував, а хто тужаво так викладав коси. Від вуха вверх
такі поставе і приколками приколе, і коси зверха на
голові. То як я була ше мала, вже, певне, п’ятнидцять,
то був у Білокриниці клуб. Бігли всі, бо буде там ви‑
ставленіє якесь. То один салдат вивчив такого вірша,
каже: «Приколки стоять у баришні, як мітьолки». Сто‑
ять, як мітьолки, на голові. Господи Боже, він як почав
співати, то всі сміялися з того салдата. Як заміж ви‑
йде – заплітається, закручує. То це собі кругом. Моя
мама завжди зачешеться, помиє голову і крутила тут.
Не запліталася. [Чи носила чіпець?] Ні. Чіпець я не
помню. [Які хустки були?] Такі були – темне дно і квіт‑
ки, знаєте? Гарні квітки були всякі. І на темному дні
квітки, і на білому – квітки, були більші хустки. [Вели‑
кі?] Метра на метра вкругову. Такими зав’язувалися.
Я вам кажу, ше є на руках носили. А вже пізніше, то
стали хустки меншечкі, вже таких великих не но‑
сили. [Де хустки купували?] На базарі. У Кремен‑
ці. Вже їх сами таке ніхто не виткає. Тканих хусток
не було.

с. Лішня

ІМ

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  Як моя мама була дівчи‑
ною, то дуже носили гарні каралі. Були такі червоні,
розові, білі – всякі. Ше було, мама казали, шо як було
весілля і одна дєвочка – братиха мамина, і ту дєвочку
брали до танцю. То той вже мій дядько (мамин брат)
рознервував: як він шарпнув її, шоб не їшла танцюва‑
ти з тими хлопцями. Де ж вона сховається? То ж ве‑
сілля, музика! Він як шарпнув – всі каралі розсипав.
Отакий був дядько. [Носили між каралями хрестика?]
Певне, шо ні. Такого я не помню. Моя доця, то носила
цепочку, мала й хрестика гарного. Сережки були такі
круглі, там якась напись. Носили на вухах такі більші
сережки. Зара’ то вже такі манюсінькі й довгенькі –
всякі, а тоді якісь такі були більші, як п’ять копійок.
Тіко такий нарис мали, блискучі якісь там вони були;
чи білі, чи жовті – я не помню.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Мо‑
лода мала вельона білого. Коси були розпущані вже
як вінчалися. Я сама тоже вінчалася. Коси розпущані,
вельон на голову, плаття до землі отаке біле. Вінка не
брали до церкви, як вінчатися. Був віночок, як ходила
просити на весілля. То дружка, та, шо зо мною ходи‑
ла, якось мені віночка тут положила, і я розпустила
вроді коси. Якась хустина була. Ше брат двоюрудній
возив конями, бо далеко було йти. Ше треба було піти
на поклін до чоловіка. Заміж виходила, він з Сапанóва
був, а я з Фещуків – тре’ було ті батьки попросити на
те весілля. [В чому Ви вбрані були?] Я була в пальті,
коси розпущані чи була хустина якась велика, бо то
була зіма. О, а посля скинула хустину, була в пальті,
роздягнулась чи не роздягнулась, як там за той стіл
посадили, трошки ше вгощали. А там попід вікнами
дуже заглядали дівчата.

СОРОЧКа  Сорочка – вона от палка, то те полотно, такево завширшки. Воно так зложити – от палку загнути.
[У дві пілки?] Дві пілки, вирізала дзюрку на голову і
тут на рукави – та й сорочка. [Чи пам’ятаєте сороч‑
ки з уставками й рукавами?] А з того самого полот‑
на? Чому нє? Та з того самого полотна можна робити,
навіть ше вишивали такими ниточками, як вони зара
різні. Тута вишивают, і чохлики вишивают такими
хрестиками. [Гладдю сорочку вишивали?] То можна,
аби взір той перебити. [Сорочка іде суцільна чи при‑
шивається підтичка?] Суцільна. Отак кусок, напри‑
клад, от мені таку треба завдовжки, то відрізала кусок
того полотна і загнула, помірала, шо хвате мені та й
тоді відрізала від теї колодки полотна. А тоді вже на
шию вирізала, на рукави вирізала – та й сорочка. [Чи
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виглядала сорочка з‑під спідниці?] Ні-ні. Може не за
меї памняті ходили в довгих сорочках. [Чи були у чо‑
ловіків вишиті сорочки?] Не памнятаю. В таких старі‑
ших дідусів вони ше були. Десь були такі вишиті з по‑
лотна: чи жінка, чи вже дитиняка якась старша вміла
вишивати, то шили. [Їх заправляли в штани?] А мені
кажеться тако зверха, як ото наверх маринадку. [...]
Колись якісь такі каралі були, як сливка завбільшки.
Певне, різнього кольору.

ОБРЯДОВЕ БРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[Чи знаєте, що таке чіпець, або очіпок?] А той чіпець
казали: «Ой, – каже, – бабуся стара вмерла, треба її
чепець під хустину дати». Якусь таку шапочку, казали
«чепець» на ню. А тоді хусточкою зав’язували. фарту‑
шечка її під під спідницю, а як гарний, то й поверха
клали. Вишитий або навіть з перкалю білого. Як не
вспів ніхто його приготовити для смерті, то й такий
білий чіпляли.

Е

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  Спідниця. Була з вовни роблена на вер‑
статі. Руками роблена. Спідниці робили дротами, бо
не було матерії теї і тяжко було після войни, шоб воно
було по магазинах. То ми всьо сами. І светри робили
тими дротами, і спіднички – всьо робили. [Чи знаєте,
що таке літник?] Не чула, може, не за меї памняті. [Які
найдавніші були спідниці?] Якшо вона незаходжа‑
на, незапущана, то вона сьваткова. А якшо вона вже
прилізла, то ходили на щодень. [Чим прикрашались?]
Я тіко пам’ятаю, шо дєдушка ходив в такім, як плащ і
з капішоном і ше й поясом таким вишитим під’язував
того плаща. [Бурка?] Ага. Така бурка якась. [Жінки до
спідниці фартух носили?] Я не скажу Вам. [Чи знаєте
Ви, що таке запаска?] Чула, бо робила сама. Коли тка‑
ла рядна тії, то й накидала човником, на тому верстаті,
кусок теї запаски як та палка. А ще до кінця буде такий
кусок, то я тута різними ниточками робила таку по‑
лоску, а тут тіко де-не-де чорна або сіра та запаска, то
там кинула зелену, там червону, там синю, так по-рідше
кидала ті такі ниточки. [Основа із конопельбула?] Да.
[Як у Вас казали на ткання?] Шо наткане, то було по‑
лотно і радна наткані. [Казали: «ткання» чи «уток»?] От
ви нагадали. «Уток». Уток – то є такі клубки. От, каже:
«Не хватило утоку». Несе мені бабка той уток – клубок,
бо мені не хватило вже до полотна до кінця доробити.

То вже заміжня заплітається, а дівчата ше розчесані
ганяют, такі коси. Вже жінка хусточкою зав’язується.
[Скажіть, будь ласка, які хустки були найдавніші?]
Всякі такі були: великі й менші. Великі були з френ‑
злями. Великі такі, бі[ль]ші метр на метр. Великі, шоб
закручувала кругом шиї, а там на плечу висіли. [чо‑
ловічі] [Чи носили чоловіки солом’яні капелюхи?]
Може, не за меї памняті. А ті капелюхи казали колись:
«солом’яний насадив». Ше й в свято ходив, бо не мав
лучого нічого. [У Вас казали «капелюх» чи «бриль»?]
«Капелюх». [Які шапки носили?] Якісь такі барашки,
навіть в’язали ті шапки. Дівки в’язали ту шапку з ове‑
чої вовни і робили дідам шапки.

Чортківський район
с. Джурин
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Записала О. Воробєй 18 червня 2014 р.
у с. Джурин Чортківського р‑ну Тернопільської обл.
від Семирозум Марії, 1925 р. н.
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ОДЯГ НАГРУДНИЙ  То такі памнятаю камізельки, на‑
віть бабця в нас була з другого села прийшла сюди
за невістку, мала ту камізельку вишиту. [Звідки вона
була?] З Студинки. Дубенський район. З Ровенської
[області]. Та бабця прийшла сюди в невістки, але вона
вже вмерла давним-давно. [Чи носили камізельки міс‑
цеві жінки?] Бі[ль]ше ніхто не носив. Не памнятаю.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ Кафтан – чула, але який він був,
з чого – не скажу. Я вже не застала. Боже, нас було
восьмеро дітей, мама перешивала з більшого на мен‑
ше, з меншого ше на менше. Так мучилися, аби ви‑
трасти дітей. Чоловіки суконні бурки з капюшоном,
з рукавами носили. За меї памняті знаю, шо була овеча
шкура виправляна і був жовтий кожух зверха, а з‑під
споду овеча вовна – таке я памнятаю. [Чи бачили в
когось білого кожуха?] А то я тепер бачила. Сказати
двадцять літ чи тридцять бачу, шо ходе хтось там в бі‑
лих кожухах, а тоді не бачила.
ВЗУТТЯ [Чи ходили у Вас у постолах?] Ходили, бо не
мали з чого купити рамінного. От з липи надере ликів – шкури липляної і в’яже ті постоли. Шо ж той
постіл? І зимою бідні ходили. Шо видно сюдою сніг,
а він завинув ногу онучою і в той постіл запхав. І так
мусів ходити, бо не було ж де купити такого чобота
нормального. [Як у Вас казали на волоки?] Волоки.
Геть аж на литку закручував.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ Хустка. [Як дівчата за‑
пліталися?] Не докажу. Хто, певне, як міг, так і робив.

СОРОЧКА Сорочки були тільки так [по пояс]. Блузки
вишиті. Були як сукенки, то тільки дехто так виши‑
вав. А так, то просто спідниця була і блузка. Спочатку
були широкі спідниці, а потом, як ми вже віддавались,
старалися якісь сукенки вдягти. Але борше всього в
широких спідницях ходили. Для старих, то шили со‑
рочки з того, що самі мочили, напрєли і зіткали. Шили
сорочки самі руками. Шили самі, бо машинки то вже
рідко мали. [...] Коралі. Старші люди мали коралі, це
ті, які були дуже багачі, вони були дуже дорогі. І були
такі пацьорки. То старші так ходили.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  Фартух. Запаска. [Чи носили фар‑
тушки?] Зразу старші люди ходили. Мої батьки ходи‑
ли. Старші люди, то вони ходили в запасках, і ті запас‑
ки вони мали. А сукенки тоді майже не було. Тільки
блузки і спідниці. Костюми, піджаки як не достати
було. Костюми ніби, паліта.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ  І ще до церкви кептарі одягали. Це
такі були безрукавки і такі їх шили обшивали, виши‑
вали по нім. І ще обшивали їх пацьорками. Камізельки
такі були.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Кожухи. Сіряки. Старші носили кожу‑
хи, борше в кожухах ходили, а ми куртки шили. Ще
сіряки були. Ми вже в них не ходили, але мої батьки в
тому ходили. Я вже не знаю, як ті сіряки робили. Куфайки носили.

ВЗУТТЯ На ноги то було мешти, а вже потім було босоножки. Босоножки вже були звідкісь привезені. А були
шевці, то вони тут у нас шили, то ще й вишивали ті
босоножки. Такі були вишиті. А на день будний, то всі
босі ходили. А то вже як неділя, то йшли до церкви,
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то вже взувалися. Кирзаки – чоботи кирзові. Ходили з
голими литками і коли зимно. В’язали ми собі шкарпєтки. Але тільки не високі, тільки тако, щоб на ноги.
[Чи носили капронові?] А то вже пізніше вони стали.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  Хустка. А хустки – в нас
такого не було, щоб ми зав’язувалися. В нас просто
так – під бороду. Хустки на свято. Волосся заплітали.
В косах всі майже ходили, коси мали. Молоді дівчата
мали всі коси. Заплітали в одну косу – менше, більше в
дві. [Чи ходили жінки в очіпках?] То багатші в них хо‑
дили. Такі були майстри, шо і шапки [чоловічі] шили.
Кашкети були і капелюхи.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.]. Ма‑
шинки були, що купували, машинки, то як тепер. То
теж хто що скільки міг купити. Були багатші, то і ті
мали і могли самі собі зробити і десь дістати, десь
купити. Були середняки, які мали, наприклад, морг
поля – то вже був не бідний. Були в селі багачі, шо
мали двадцять моргів поля. [Як розраховувалися з
кравчинями?] А платили. Вони сказали скілько, то
вже їм і заплатили стільки. Займалися тільки госпо‑
дарством і шили. [Що носили коло хати?] Були старі
одежі. Лахи. [Чи пересилали тканини з Канади?] А ка‑
зали таке, що каляни то. То шили таку спідницю з тих
калянів. Я то й не знаю, яка то вона була, но казали,
що моя дитина буде в калянах ходити. Чи такі це були
стрічки, якими обшивали. Ті, наші селюхи, то все ко‑
хались в вишитім, все любили вишите. А от ті пани,
міщани, шо вони жили от в Бучачі, в Чорткові, вони
ходили вже в сукнях, в костюмах, в капеляхах – вже
зовсім не так. То було дуже видно.

камізелька то качеє – така кофта, шо безрукавка. [Хто
вас навчив в’язати?] Та ні, ми самі, ше одна була така
жінка. [Чи вміли в’язати Ваші батьки?] Нє-а. Колись
давно то не було, а потому то вже було, лиш когди
було з чого. То вже купували то. Та й вже в’язали. [Чи
багато кравчинь було в селі?] Кілька. Але була єдна,
шо дуже кравчиня, дуже до неї несли. Мали машинки
і шили. Всьо, шо замовляли.
СОРОЧКа  Шили з грубого полотна. Такі з ґудзиками,
шо я навіть не годна вам сказати, як то шили. Навіть
вручну шили. [Які були візерунки?] Та вишивали по‑
водку. На маніжці таку-во було три полоски: одна
була широка, а туто дві вузьких збоку. І на рукавах ті
й всьо. Ті й так було вишито. І навколо обкидалося,
вже так ше завєзувалося. [Як у вас казали на манже‑
ти?] «Мужети». Oтако збирали, як от тепер. Є ґудзіка‑
ми. Хто хтів – були ґудзіки, а хто не хтів, то сє гумку
заселив. Як то хто. [Чи всі ходили в сорочках?] Всілякі
були. Блузки були і сорочки. Як хто міг, ті й так ходив.

СИРОВИНІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Чи Ви самі
виготовляли полотно?] Навіть ше мій тато мав вер‑
стат. Робили полотно, і тако ше донедавно качело воно
всьо. Таке вже порубали. А потом ше найстарший
брат робив на тім верстаті полотно. Бо колись сіяли
коноплі, ті коноплі вибирали, несли мочили, терли
їх. Колись казали «ладінки», то вручну прєли, і з того
робили полотно. Таке було, шо йдуть сходяся жінки.
Кожда з кудулів, каже, йде. На куделю йдуть сідають,
їх штири-пять до хати єдної посходяться і прядут [...].
[Чи в’язали колись?] В’язали і вміли. Ше донині оно

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Куфайка. Була така жінка, шо шила,
то несли тій. Кравчиня. Я вам навіть би сказала, що
то була мого чоловіка баба. Вона шила ті сорочки і до
неї несли постоянно. Аж уже вийшли ті машинки, і
я була купила машинку. Ті й стояла та машинка аж
заїржавіла, ті й здали на металолом. Я шила колись,
а тепер то вже не шию. Навіть шила куфайку, колись
носили. І шила собі камізельку чи сукенку, сорочку.
Всьо шили, бо колись готове не купували. Вата була.
Стебнувала на тім, ті й так шила куфайку. Ті й так
було, шо чекав на ту куфайку наймолодший ніби брат
мій, бо не мав ся в шо зодягнути. Вже ся як вшила, то
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Записала О. Воробєй 20 червня 2014 р.
у с. Росохач Чортківського р‑ну Тернопільської обл.
від Безпалько Марії Василівни, 1929 р. н.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ Спідниця. Спідниці колись широкі
шили. Ті, шо збирали, такі широкі. А потом уже при‑
йшло, шо вже короткі [носили], такі, шо по коліна.
Навіть тепер такі шиють. А старі баби колись широкі
спідниці і довгі [носили], то всі ходили в таких. [Чи ви‑
шивали їх?] То вже нє. То вже такі були собі. [Із свого
полотна?] Нє, купували. То були магазини, лиш треба
було мати за шо його купити. В Чорткові були магази‑
ни. В селі був єден такий магазин, шо продовольчий
якісь. Якісь десь дитина цукерок купила чи шо. А то
було в Чорткові всьо. До Чорткова ся їхало за всім [...].
Ходили зразу в сорочках і в спідницях, а потом вже і
сукенки тутка стали. Дивилися вже як в місті, ті й собі
тут тако кравчині шили. Довгі такі були, всілякі. Все
були в сукенках. То в мене зараз блузка і сукенка, то
воно все з лахів Штани. [Які в чоловіків були шта‑
ни?] Такі прості, прямі, як звикли, із полотна шили.
Купували краски ті й красили, бо біле не буде. Я навіть
красила. [Чоловіча сорочка була навипуск?] Ті й чого?
Геть пускали всередину, в штани. [Спіднє було?] Та й
чо, були труси, але хто в них так дуже ходив!? Не мали
за що купити ті й не ходили. Але потом уже як пішло,
та й усі в трусах. А коли й без трусів, й без нічого. На‑
віть десь лізе догори, й без трусів. Було всіляке. Самі
не шили. Я ся купила, то ходила вже в ліфчику. Я нє
ходила так. Як хто груди мав малі, то ходив так. А як
великі, то ходив. То вже як було. Таке було всіляке. Як
могли люди, так і жили. Пояс. [Чи були крайки?] В нас
таке не ходили. То колись казали, шо ходили з гуцулів
в крайках і сорочки тако поверх пускали. А в нас так
ніхто не пускав. Сорочку пустив в штани, приперезав,
ті й так.

ІМ

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
Даже було, що люди собі щось складали на смерть. Со‑
рочку вишиту і спідницю. Старші люди то таке роби‑
ли. Cорочка така сама туто вишита, тільки нова. А хто
не мав, то вбирали, в котрій до церкви ходили. Спід‑
ниця оксамитова. Одяг у весільному обряді. Дівчата в
вінках запрошувати ходили. Плели нитки з того мірту
зеленого і ще з барвінку. І стрічки були. Дружок вдя‑
гали так само, як наречених. Одяг при народженні ди
тини. [Чи шили сорочки дитині, яка мала народити‑
ся?] Шили. Це вже з полотна свого старого. А вже як
хрестили, то брали нового полотна на крижму. [Яким
мало бути полотно?] Біле, довге. Готували куми, що
мали хрестити дитину.

с. Росохач
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вже веселіший був, бо вже мав в шо зодягнутись. [Без‑
рукавки як називалися?] Казали, шо «камізелька». То
були такі, шо й пацьорками вибивали. Є, шо вишива‑
ли, то ті файні такі. А такі, шо до ходу, то нічим. Шили
таке собі, аби було тепле. Зразу плащів не було. Шили
такі короткі. Я знаю, шо брат прийшов з армії ті й з
ним колєга був, а до них Канада йшла [посилки з емі‑
грації], ті й дуже мама його зібрала. Пішла та й купила
якийсь плащ. Були кожухи. Ше колись були такі, шо
такий червоний кожух і до піра сюда, а навколо тако
пообшиваний. Але недовгі, а такі-во трошка довші,
як нище стану. І такі кожушки. В зимі ходили. [Самі
шили?] Тільки купували.

Ф
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ВЗУТТЯ Були люди бідні. Босі, голі ходили. Я ся казала,
мав два роки хлопчина, то якусь йому шили сорочину.
І босі ходили, так було. Ходили до школи – сказали
скілько дітей – ті далі єдні хальоші. На нас пєтера –
єдні хальоші. А вони хочуть ідти, як свєта Різдвяні,
колядувати. Ті й було старший брат ці хальоші вже ся
взував, а молодший не мав в чому, ті й заверне се ноги
онучками, візьме санки, іде під цвинтар, а там з горба
сідає і на санках з’їде на долину. Так зо два рази з’їхав,
то ноги встудив, шо потом попухли аж. Але дитина
хтіла йти десь совгатись, а нема в чому! Шо зробиш?
[Що таке «хальоші»?] А такі гумові. [Яке було взуття?]
Шось було. Але хто мав, а хто не мав. Хальоші купив.
Хто ся мав більше грошей, то тако собі купив якийсь
капець. А вже як молоде, хоче собі щось краще, бере
сира, сметани, несе до Чорткова продати і шось собі
купити. А як хто не має шо продати, то вже нічого не
купе, бо не має за шо. Ті й таке було.

кинули. Бо як на вельон ті й завєзувати? Ті й вінки
були. Я сє як віддавала, то брала в вишитій блюзці і
такий підпертий станік, спідниця така, колись казала
фалдована. І такий вінок і застіжок багато – я ше так
брала шлюб. То ше в якім? Ше в 1949-ім році. [З чого
робили вінок?] А таке з мірти. Та й заспарадс такий –
то з того робили вінок. Почіпали якісь квіточки, а там
застіжки вже було. Колись були якісь коралі. Такі, як
хто мав. А хто не мав, то якісь купували пацьорки. Як
хто [...]. Як на весілля, то сукенку купували. Я купу‑
вала білий матеріал на білу сукенку. Або в селі шили
і навіть в місті заказували й шили. Я знаю, шо я, як
ся моя сестра віддавала, ті й пішла сукенку. До єдних
[звернулася], шо дуже до них Канада приходила [по‑
силки з еміграції]. Пішла ті й думаю: куплю, бо ка‑
жуть, шо є таке. Я пішла, вони сказали, кілько за него
тре’ дати, то я аж впріла! Я кажу,шо не маю кілько гро‑
шей. Пішла до Чорткова. Приходжу до того магазину,
а продавщиця міряє на сукенку таке біле, файне і само
в собі ше має білі рожі – файний матеріал. Живенько
зміряла і вже кладе під прилавок. А я кажу: «Нє, ви не
кладіть під прилавок, мені ше давайте штири метри».
Вона так сє дивить. Я кажу: «Не дивіться на мене, бо
мені треба сукенки і давайте мені ше». І вона вже нічо
не відповіла. Взєла і мені дала. То я ся принесла додо‑
му і вдома вшили, то потом та сукенка, як вона вділа
і потом і тут ше зичили всі. То потім ше взяла до Ско‑
родинець, ше там зичили. Шо молода та й буде собі
позичить. Біла і сама в собі такі рожі мала. Ну, така до‑
вга файна. Довгі всі сукенки аж тако. Тепер то всі такі
з хвостами всілякі, а тогди були рівні. Рукави довгі. То
я ж кажу, шо матерія мала півтора метри ширини, то
я брала штири метри. То, може, не знаю чи всьо воно
пішло, але стільки тоді брали, ті й я так взяла. Одяг
при народженні дитини. [Як мала родитися дитин‑
ка, їй готували якусь сорочечку чи пелени?] Та зра‑
зу в пеленки завили, а потому шили якусь сорочину,
таку, шо тако лише два рукавчики і назад її і всьо так.
Як несли хрестити, то мала бути нова сорочка, всьо
біле таке мало бути полотно, таке біле, чисте. Таке не
несли, аби таке яке-небуть. Одяг у поховальному об
ряді. [Що готувала людина собі на смерть?] Складали
от собі, от ше баба моя колись, сорочка мала бути на
смерть і простирало, всьо собі зрехтувала, всьо мало
бути, її мали зрехтувати і мали її зібрати і там чи светр,
чи кафтан, чи там спідниця чи кафтан. Так на смерть
збирали. [Кафтан – це те, що зв’язали?] Нє-нє. Такий,
як спідниця. Таке, як костюм, то то від костюма, то то
таке-во. Кого так, а кого в свєтр, в спідницю зодягали.
Як кого зібрали.

ІМ

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  Хустка. [Чи ходили у Вас
у хустці?] Хто хтів, то ходив, а хто не ходив. До церкви
всі йшли в хустках. [Як їх зав’язували?] Отак як впе‑
ред. Я так ходила цілий час і так ходжу далі. А назад –
то завєзувалися старі баби. А я тепер вже й стара, ті
й назад не хочу її носити. Волосся заплітали. Я навіть
ше колись – у дві коси. Заплела і всьо. Ніхто колись не
ходив так [розплетений]. Казали, шо в кого коси роз‑
пущені, то кажуть, шо йому мама вмерла. То лиш як
мама вмерла, то мала волосся розпущене. А то мало
бути заплетене. А як все ся віддала, то не мала пра‑
ва ходити без хустини. Казали, шо будеш ся йти, злий
дух душу витягне як будеш ідти без хустини. Раз вже,
як кажуть, тобі голову накрили, то ти маєш бути за‑
кручена. [Тільки в косу заплітали?] В косу. Ше тако
«в пиріжки» казали. [Косу втинали?] В нас такого не
робили. На зиму [в чоловіків] шипки були. Такі, як то
козаки носили. А жінки в хустках. А такі були хустки,
шо в тороках довгих. Всі закручувались, завивались.
Хто що мав, то так і ходив. І купувалося такі грубі на‑
віть, не знала як то називалося, бо пухова. [Що одяга‑
ли на голову чоловіки?] Та то кашкети, капелюхи. Як
хто хтів, так ходив.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді.
[Як в’язали хустку молодій на весілля?] То таку-во мо‑
лоду вже як виводили, то хустку на ню накинули, так
її відвів. Бо я на все ходила. Яка молода шлюб брала,
то такого не було, шоб я не дивилася, хіба мене вдома
не було. Піду подивлюся, яка молода. І як виводили,
вона йде до порога. Кинуть на ню коло порога хустку,
і вже священик веде її аж до престола. Там шось від‑
читає, і вже так вона потом. Але не завєзували. Тако

Шумський район
с. Одерадівка
Записав В. Щибря 18 січня 2018 р.
у с. Одерадівка Шумського р‑ну
Тернопільської обл.
від Тимощук Фіонії Миколаївни, 1940 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. Сіяли
коноплі. Вони достигали, їх виберали, тоді мачали в
річку, у воду. Вони кисли там дві неділі, більше. Як
укисли – топір виймають, ставляють на сонце, висиха‑
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слово «крайка?»] То не той пояс, шо вперезатися? Ну.
[Старі люди казали «крайка»?] Так. Колись бачила,
як діти виступали, ше були в когось ті крайки, але
в мене нема.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ  На мені камізелька є. Вишиті були
колись, то ше за Польщі десь. [Чим вишиті?] Нитками.
Гладдю. Дівчата носили, й молодиці носили. Старші
вже; такі як я, то вже зовсім не носять.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Гуньки шили. Ото робили з вовни такево і шили гуньки. [Слово «чемерка» чули?] То то воно
їдно. Чи чемерка, чи гунька. [А кафтан?] Кафтан – та‑
кий короткий. [З тканого сукна шили?] Так. [Їх під‑
перізували?] Певне, шо підперізували. Якийсь бага‑
тир – як мав, а як бідне, то чи підпереже – таким-во
мотузком.
ВЗУТТЯ [У що взувалися?] Ой, Боже! Хто шо мав. Коли
ті чоботи були? Я помню, мій дід в постолах ходив.
Постоли з ликів. Здерли лики з липи і так загинали‑
ся: сюди та й сюди. Так як тепер кошики плетуть, так
плели лика і ходили. Замотували онучами ноги і в тих
ликах ходили. Якісь шнурки поприв’язуют.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  Дівчата тих кучерів не ро‑
били – ше за мого дєтства. Тоді ше так не ходили, як
зара’ ото – порозпускають, телеп-телеп. Закручували
й заплітали. [Заміжні?] Ну, а шо, нє? [«Чіпець» або
«очіпок» носили у Вашому селі?] У нас в селі не вдяга‑
ли такого. Колись не було таких як зара’.

Ф

Е

ють. Були такі терниці на штирох ніжках. Тако звідси
дьві ніжки і звідси, а посередині такий блят. І то таке,
шо тіпати ті коноплі. [Як називається те, що відлітає –
«кістриця»?] Було. Я його всьо запам’ятаю!? Була така
щітка кругла і такі дроти доверхи, такі як цьвахи. І на
тих щітках його чесали, зчісували ту кістрицю з тих
конопель. І тоді сідали на коловроток прали вручну.
І на веретено хто прав, а хто коловротком прав. Льон
сіяли такий кусочки, тіки собі для худоби. Навіть
зара’ на базарі є. Їдем, як треба, купляєм. [Чи пряли
вовну?] Прали, радна робили. Я сама робила. Свої
вівці були, сами стригли, сами прали, сами робили.
[Вовну мили на вівці?] На вівці мити, то лучче, бо як
зстригти і мити, то вона збивається в лямець. Такий
кусок, шо її не можна розірвати. Вівця висохла, стекла
день чи два і тоді вже стрижуть ту вівцю. Такі ножи‑
ці є, стиск. [Коли стригли вівці?] Десь після Миколи.
[Двадцять другого травня?] Да. Каже: «До Миколи не
сій гречки і не стрижи овечки». Така приказка. [На
чому пряли нитку з вовни?] І на коловротку, і верете‑
ном прали. Як добрий коловроток, то й то буде прасти
тонко. Купляли краску. Такі були баби чи діди до вов‑
ни і тею краскою красили ту вовну. Я сама собі краси‑
ла [...]. Тово роздери те радно, кинь та кажи: радюга.
[Чи ткали обруси?] Шо то таке? Брýсок. Купляли. [Ви
ткали в скільки підніжків?] Те – на дьві, а те – на шти‑
ри. Запаска на штири тчеться. [Як називали на запасці
найширшу смугу?] «Ґальони». [Полотно в скільки під‑
ніжків?] Дьві. Було таке, шо тре було шити, то шили.
То називається... [Вал?] «Валовина». [Ткали рушники
з валовини, щоб втиратися?] То давно. Я не знаю. Не
такі вот ткають десь, шо продають на базарах, такі
вузькі рушники білі. То вони на таких верстатах, але
тако шириною. [Де раніше зберігали одяг?] Скрині
були. [«Прискринок» казали?] Було.

ІМ

СОРОЧКА [Жіночі сорочки шили] у дьві пілки. Вставки
були. Колись казали – «герстка». Рукав ніби на пле‑
чі призібраний був. Як хто хоче. [Як казали на ман‑
жети?] «Манжети». [Чи знаєте, що таке «чохла»?]
І чохла. Планку я знаю як вставляли. Маньжета чи
планочка. Комір. Гладдю вишивали. [Білими нитками
вишивали?] Господь їх знає, хто якими хтів. Робили
мережки. Тут витягали і робили так. [Низ сорочки
мережили?] Як хто хотів. [У чоловічій сорочці] така
пазуха, комір вишитий стоїчкою, чохли. [Якої довжи‑
ни були сорочки?] Така, шоб в штани влазила. [Якими
кольорами вишита?] Хто якими хтів, чорне й червоне,
зелене. [Де застібали?] Посередині. [І чохла застіба‑
лись? Чи казали ґудзики?] Да. Як мав [крайку], то під‑
перізувався. [...] Каралі носили. Я ше помню, носили
дівчата. Як десь у гості іде, тако насаджує. До церкви
насаджує.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ Спідниця. Запаска. Спідниці довгі
колись шили, расні. [Яких кольорів?] Хто які мав.
[Стрічки пришивали знизу по спідниці?] Як лєнточ‑
ка? Обшивали. [Чи знаєте, що таке запаска?] Чула.
Знаю. Покажу. Оце тобі запаска [показує] То я сама
робила. Така снівниця була на штири дручки. І на ту
снівницю беруться намотуються нитки тако і кру‑
гом обмотується. З теї снівниці скидається, нави‑
вається на верстат. На верстат намотують і тоді вже
роблять. [Основа з купованих ниток була?] Так, де‑
сятка. [Які ще запаски, крім такої, були?] Хто який
хтів. Якими нитками робив. Цвєту. Пояс. [Ви чули

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Вінок
на голові. А стрічки які! В нас кажуть «корона під вельоном». Волосся розпущене, а то тепер позакручують.
Прийшов молодий до молодої, молода стає на коліна,
розплітають косу її. [Хто розплітає?] Сват. І корону
ше тоді, але я не знаю теї корони, тобі не розкажу.

с. Тилявка
Записали В. Щибря, О. Головко 18 січня 2018 р.
у с. Тилявка Шумського р‑ну
Тернопільської обл.
від Трифонюк Єви Тимофіївни, 1927 р. н.,
та Затворнюк Марії Тихонівни, 1933 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. Сіяли
коноплі, мочили в воді – вимачували, викидали назад,
воно висихало. Так були терниці, тіпали, вичісували,
прали на коловротках. Я сама прала. Прала, потім ро‑
била на верстаті отак, як роблять. [Де сіяли коноплі?]
У нас був город коло хати, ото там і сіяли. Там всьо
сіяли: і буряк, і цибуля, ну, всяка продукція. Коноплі
вибирали: плоскінь і матірку. Плоскінь вибирається,
як вже воно кашкує – як вже ділиться. Ділиться, шо
вони ростут разом, а потім воно вибиває цвіт і така
біла кашка. То ту плоскінь вибирали і мочили. А то ка‑
зали матірку – вже чекали поки достигне на насіння.
Тоді з насінням всьо виривали і молотили, і з того на‑
сіння волій били. А те так само знову мочили, прали,
робили прадіво. Мочили в річках. Воно відкисало пра‑
діво від кістриці. А потім його до терниці і ломили,
і тіпали його, поки повилітає. Ото таке робили. В кож‑
ній хаті цим займалися, бо тоді не було іначого виходу.
Тоді не було ні матеріалів, нічого. Тоді мусіли робити:
прасти полотно, робити на верстатах, тоді полотно бі‑
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лили, несли на долину, мачали в річку, стелили. Воно
на їдéн бік вибілювалось і тоді шили: і штани, і рубаш‑
ки, і сорочки, і блюзки – всьо шили, бо не було. Не
було тоді нічого. Був льон, тоже робили, але я з льо‑
ну не робила. Він такий-во ріс невеликий, а коноплі,
то вищі мене могли рости. Хто міг, то з льону [прав],
були вроді тонші нитки. Прали на веретено. Крутили,
коловоротком прали, тако ногою крутило. Тако кужілка і крутили веретено. [Де тонше виходить?] На коло‑
вротку. Хто не мав коловротки, то прали на веретено
тонко тоже. Але то вже загайніше, а на коловротку
легше. Те вже прали грубше, то вже робили такі, як
казали, «вісімка» – на мішки. Тепер є мішки які хочте,
а колись їх не було. Десятка, одинадцята, дванадцята
була. [На сорочку] ото тре’ було дванадцяту, таку то‑
неньку. Воно ше вибілиться, таке м’ягеньке – то на со‑
рочки. Спідниці дівчата вишивали собі, шили блюзки,
мужикам сорочки вишивали отак як тепер рубашки,
колись – сорочки, пазухи, комирі, чóхли, всьо це всьо
вишивали. [Вовну] прали. Я тримала вівці. У мене, ше
можу показати, он є три чи штири клубки напрадяної
вовни. [Вовна миється] на вівці. На вівці мити легше
і хорошіша вовна, бо вівця помита – вона пішла ви‑
тріпалася і висохла, а як уже обстригти вівцю і прати
вовну, вона вже лямцьом. Збита, ломець такий. Ото я
своїми руками прала на коловротку. Вже як обстри‑
гли вовну, тоді скубаємо, прадемо. Светри робили,
спідниці – всьо робили. Купляли краски і фарбува‑
ли. І були вівці чорні, сиві – всякі були. [Де купува‑
ли барвники?] Десь приносили якісь жінки чи при‑
ходили сами фарбували, то платили їм гроші. Краски
приносили [...]. [Окрім ряден, полотна і сукна що ще
виготовляли на верстаті?] Виробляли ше й коври,
але я їх не робила. У мене є ковйор зроблений, то я
носила до Кременця, там мені виробляли. [Як у Вас
на скатертину кажуть?] «Убрусок» чи «скатірка», як
хто скаже. То топір скатірки, колись не було скатірок,
колись були убруски. [У скільки підніжків тчеться
убрусок?] Робиться полотно у дві підніжки, а радно
робиться у штири підніжки. [У Вас казали «кросна»
чи «верстат»?] Верстат. [Чим прибивати, як нази‑
вається?] «Блят». «Начиння». «Навій». Навій нави‑
вається і йде те-во начиння на блят і тепіринька туди
завивається і робиться. [А в човнику?] Цівки́ казали.
Той такий верстатик – сукати цівки з ниток. [Цівки
купували чи робили?] Робили сами. Отака є, знаєте,
бзина, а в ній осередок. Ото поробили такі-во цівки
чи там такі, чи такі. Самі це м’якоть вийняли – і цівка.
Насадила на того верстатика і сучим. [На мішки] ві‑
сімка була. Веретеном прали і коловротком ткали такі
грубі нитки і то його робили. На мішки, на радна, то
вал щитався, то вже вісімка була. На вал воно качало‑
ся. А вже як брали, то вже там собі як хто хтів: хто на
мішка, а хто на радюгу. [Радюга і радно – це не одне
й те саме?] Ну, бо радно стелилося на ліжко. А вже
таке, як на мішок, то там бере вже чи зілля носити чи
шось робити, то вже радюга. [Для господарства?] Да,
ото таке. [Чим вкривалися?] А тим самим радном. Со‑
ломи накладем на постелю, на те ліжко, радюгою за‑
стелем, радном вкриємся і так жили. [Були якісь по‑
лотняні торби?] Робили. Як полотно робили, то і тре’
було торбу. А треба на муку. З того, з валу грубого не
візьмеш на муку, тіко треба брати якесь тоненьке, тре’
брати полотно. Маленьку таку-во торбинку пошив
та й пішов.

СОРОЧКА З конопель робили прядиво. Сорочки шили.
[Їх вишивали?] Як жінкам – то там, може, дехто, а хло‑
пам вишивали кумарі, пазухи. [Сорочка жіноча була
з рукавами?] Так як хто. На три четверті рукав був.
Хлопам – то були довгі [рукави]. [Жіноча сорочка] до
кулін чи там далі от кулін. [Чи вишивали підтичку?]
Вишивали такі, дехто вишивав так – віночка внизу,
під низь [...]. От, припустим, я на себе шию сороч‑
ку: чи там півтора метра чи два. Ну, два метри нема,
півтора метри шиється сорочка. А на музьку сорочку
(коротша) менше треба. [Була уставка і рукав?] То то
вже старші жінки собі шили. Тако туто на зборку і тут
ше вишито зверху. [А як на плече казали: «уставка» чи
«полик»?] Рукав. Прамо пришитий і всьо. [Як казали
на манжети?] «Чóхли». Це бала звалася пазуха. Комір.
[Сорочка] женьська суцільна, а мужиська – коротка.
[Низ сорочки виглядав?] То як таке вишивали собі,
робили спіднички умисно. Яка там темна спідничка,
таке вишиття підшивували, шоб воно там вроді ви‑
глядало, а ні – робили сєтки. Сами робили кручками
сєтки. То пришивали собі до спідниців. [Чим виши‑
вали?] Голкою, нитками. Купляли нитки і вишивали.
Хто гладьою, хто хрестиком. В мене он рушники нави‑
шивані, я собі навишивала. Пошивки вишиті в мене,
сушники вишиті. Білими нитками не вишивали. [Ро‑
били мережу?] Робили, робили. От робили обруски,
то витягнули нитки і обробляли на дьві сторони. Хто
робив гречечкою, хто робив кілочком собі мережку.
Як хто хтів, так робив. Отаке було. [До яких років но‑
сили полотняні сорочки люди?] Бог їх знає. Поки не
появилося вже фабричне. Поки вже потім пéркаль по‑
чався. А вже потім пішло і вже тепір і не треба. Вже
не треба прасти, не тре шити, готове пішов купив та й
є. [Що вишивали на чоловічій сорочці?] Чохли, комір,
пазуху. На бік застібалось. Чорне й червоне – нитки.
Чорні й червоні, бо то більшинство вишивали таки‑
ми. [Носили навипуск чи заправляли в штани?] Як
хто хтів. [...][З прикрас носили хрестик] їден. А каралі
носили всякі.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ Спідниця. Запаска. Таких сорочок
жінки не шили довгих. То тіко шилася як тепір хо‑
дять – сорочки чи комбінації. Тепір вже й без комбі‑
нації ходять, вже голі пупи тіко. Спідниці нижче колін
були. Потім вже пішли такі. Робили з вовни полотно
вовняне і робили дротами спідниці. [На верстаті спід‑
ниця якого кольору могла бути?] Якою вовною по‑
робе, така й буде. Старші жінки, то носили такі расні
спідниці. Матерія – то колись не було, як кажуть, за
Польщі – всьо купляли. Спідниці були й вишневі, й зе‑
лені – всякі були. [Чи ткали у Вашому селі запаски?]
Я сама робила, в запасці все врем’я ходила. Робиться
радно. Основа снується. Така була снівниця. Снуєть‑
ся на снівниці, тоді збирається, тоді навивається на
верстат. Радно робиться в дьві сталки, а запаска ро‑
биться в їдну сталку, бо там переробляється, там під‑
ніжками робиться. Там перевертається радно робить‑
ся цілковите. Робили колись зшиті, а вже топіринька
почалося, шо робили цілковиті радна. А запаска ро‑
биться так само, як радно. Тіко проробила трошки,
подавала ґльоники такі ширші. Другого кольору. Там
п’ять чи шість кольорів. Отакими-во смужками, нази‑
вались то вже «ґальони». [Вовною все?] Да. Була осно‑
ва колись, як прали нитки, то основою робили тею, шо
напрадали. А ото вже останнє врем’я я робила радна
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і запаски. Купляли чорні (десятий номер) нитки і сну‑
вали нитками і робили радна. [Якого кольору була за‑
паска?] Може бути рабенька. Там кинула таку вовну,
там – таку, там – іншу. А більше чорного. Могло бути
й червоного, або ше й зелена. Як хто собі хтів. [Чолові‑
ки] штани прамі носили ше колись. До колін сюди то,
а сюди такі широкі. «Галіфе» казали.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ  Я ше зара’ в камізельці ходжу. Із
вовни отеї, шо у мене є. Вимащена така, але я без неї
не можу бути. Така погода, шо й постірати нема як, ви‑
сушити. [Плетена чи з тканого сукна?] Плели. У мене
он є зара’ біла така сплетяна і одна сива є. Є, я ше тепір
хожу. Є така біленька, то я її коли там тако вдягаю, а то
в чому-небудь, яку-небудь, аби мені тепло було. Я вже
холоду боюся, не можу ходити.
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Кожух. Вівці різали, виправляли шку‑
ри і шили кужухи. Жовті. Гунька. Гуньки́ такі роби‑
ли – з вовни на верстаті, просто шили. Хлопам – для
коней, чи там шо. Як ведуть пасти навіч, водили ж
коні пасти, то беруть з собою, шоб вкритись чи по‑
стелитись. [Гунька] із сукна була. [Як збивали вовну
на сукно?] На верстаті рубили та й шили. Кольору, яку
хто хтів: і жовті, і сиві, чорні – всякі були. [Її чоло‑
віки одягали?] Да. Жінки не носили, то чоловіча була
[гунька]. [А жінки що носили?] Кужухи – хто мав, то
не всі мали ті кожухи, хто був багатший – той мав, хто
бідніший – то не мав. Куртки купляли [...]. [Із сукна
верхній одяг з рукавами який був?] Пальто чи куртка. Кафтан. Ше гуньки були, казали – «чемерки». Че‑
мерка довга, з капішоном. Ззаду з морщунами, бо мій
дід ходив в тій чемерці, яблука завше рвав. У мого
діда була проста така собі, як казали, гунька, тіко че‑
меркою пошита і завше із башликом. Тепір капішон,
а колись казали «башлик». Ше й, кроме того, ходили
в куртках і з башликом. [Чим гунька відрізнялась від
чемерки?] Уже на ній нема моргунів. Вона вже просто
собі гунька і всьо. Пальта купляли, вже котрі люди
були заможніші. Десь собі шукали луче, а бідні як мог
ли, так жили. [Яким був кафтан?] Його шили навіть з
того самого прадіва, робили вовняне і шили кафтани.
Він коротший і вже має свою форму іначу, рукав вже
в нього не такий. [Яких кольорів був?] Всяких, яких
хто міг, таких і робив. Кожухи були. Тримали вівці,
дерли шкурі, виправляли, красили і шили кожухи.
Тоже шили не ті[ль]ки жіночі, а й мужські кожухи.
І короткі і довгі, всякі були. [Яких кольорів були ко‑
жухи?] Як хто покрасит. В темніше хто покрасит, ше й
вишивали вже потім ті кожухи. Були й білі, то то вже
підкрашені. З прямою спиною, дуже потім обшивали
[смушком]. Потім вже куфайки настали. То вже ку‑
файки купляли, ходили. А так не було, хто шо мав –
те ходив.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ Хустка. [Заміжні жін‑
ки завжди в хустці ходили?] Ну, аякже ж, у хустині!
[Хустини де брали – самі робили чи купували?] Нє,
купляли, в магазинах купляли. [На весіллі молодій
теж хустку зав’язують?] То вже вдома, як забирають
молоду, кінчаїця весілля – то то тоді вже велюна ски‑
дають, а зав’язують хустку вже. [Це у нього вдома чи
в неї?] В нього, в нього. [Тоді, коли молоду привезли?]
Да-да, як її привезли, вже там перезва́, вже кінчаєця
весілля – теперечки вже знімають [вінок з веляном]
та зав’язують хустку [...]. Ніхто розплетений не хо‑
див так, як тепер. Всі заплітали коси. Хто заплітав
у дві косі і назад попускали. І до церкви так ходили.
В їдну косу не заплітали. Вплітали лєнти в косу. [Чи
запліталися після того, як вийшли заміж?] Колись не
запліталися. Тако зібрали, закрутили, зашпилили і
всьо. Як вийшла замуж – має бути біленька хустин‑
ка, тісненько кругом голови зав’язана. Ото казали, та
хустина біленька – «чепець». Може, в кого була зшита,
а хто, може, й так собі зав’язував. Я в ньому не ходи‑
ла, я не знаю. [Що поверх чіпця одягали?] Хустина.
Перкальóвенькі, ше такі були хустини, шо купляли
марлю і зав’язували на голову. Хустин не було. Каш
кет. [Які головні убори носили чоловіки?] Кашкети.
[Ці кашкети були куповані вже?] Купляні, ну а шо ж,
такі, як теперечки купляють. Шапка. [Шапки з овечої
вовни] рубили самі шиделком, шили. Високі, чорні.
Казали «зімова шапка» та й і всьо. Капелюх. З соломи
[капелюхи] були, десь купляли, самі там їх не плели.
Ни було таких в селі десь, шо плели – купляли. А зараз
є одежі! [«Брилі» кажуть у Вас?] «Капелюш», казали
[...].[Шапки були] якісь кожушані. Десь їх шили. І ше
й навушники плели, на вуха насаджували [Із соломи
робили на літо на голову?] Капелюші робили. Не висо‑
кі, такі-во, як і тепер. Самі плели. І тепер самі, бо ж як
по телевізорі дивлюся, то шо не плетут сами! Плетут.

ВЗУТТЯ Постоли. Були і пустули, й чоботи, і черевики,
і туфлі – всьо було. [Постоли] – я їх не бачила, як їх
рубили з лика. З липи, певне [...]. Мій дідуньо плів,
я в тих постольцях ходила. [Нога обмотується чим?]
Трáпками. [Казали якось на них?] «Онучі». Постоли
з вушками йдуть. З того самого прадіда робили такі
шнурки, заволікали у вушка і обмотували. Ті шнурки
називалися «волоки», то заволікали їх в постоли, і так
об’язували, і так ходили. [Чоловіки так само в посто‑
лах ходили?] Да. І хлопці ходили, і чоловіки ходили.
А в чому було ходити?

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Багат‑
ші були та й не тіки за Польщі. Були і за німців, і за со‑
вєтів, і тепер є. [Раніше, коли все вишите й ткане було,
й полотняне, чи було видно, що це бідніша людина?]
Канєшно, було. Воно лучче вдягнене, в хорошішому
вдягане, та й воно видно. Таке, шо я в вимащеному,
а Ви в чистому, таки видно, є якась разніца? Так і то:
якшо воно йде в чистому, у файному вдягане, а те
йшло в бідненькому, то шо? І топір видно, і топір так
само є. І тепер є лучче і є гірші, і є такі, шо мают, а є
такі, шо не мают, не всі мают. Ше пішли в зарібки такі,
шо нема заробітків та й мусим жити, а шо зробим?
[Одяг у Вашому селі і в сусідніх селах був однаковий
чи відрізнявся?] Була різниця. Не тіки в селі, а навіть
і в хатах. В того – таке, а в того – таке. [По одягу було
видно, що людина з іншого села?] Разниці не було, шо
воно розріжнялось. Там була спідниця і тут була спід‑
ниця, всяка була.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Ко‑
лись були всякі паперí. Машинові паперí були. Квітки
робили. Мама моя завше робила квітки, витискали
шпильками якимись, Бог знає. Задерали їх з тих па‑
перів цвіточки – сплели віночка. [Якої довжини мали
бути у молодої стрічки?] Подоки спідниця. Чи там має
пальто, чи там має шо, такі лєнти мали бути. Квітки
до боку. В молодої, як іде до шлюбу, то з лівого, взя‑
ли шлюб – перечіплюют до правого. І в молодого, і в
молодої.
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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

с. Угорськ
Записав В. Щибря 18 січня 2018 р.
у с. Угорськ Шумського р‑ну Тернопільської обл.
від Тимощук Марії Кирилівни, 1944 р. н.

ІМ

Ф

Е

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. Сіяли
коноплі в нас. Десь на Львівщині, то там сіяли льон,
а в нас – коноплі. І ті коноплі мачали. Вибирали таківо стебла великі, а тоді сушили, а тоді їх везли в річ‑
ку чи в кого шо там було. І в ставку воно кисло тричотири дні. Тоді те волокно відстає від тих стебел. Тоді
його знов сушили. І були такії... казали «терниця». То
їх човпли-човпли, тіпали в ніжки, тоді ше щіткою стя‑
гали його. А тоді брали короволотка і вже його як го‑
тову пражу прали. Як напрадуть, снували, а тоді вже
брали верстата до хати. Ткацький верстат – робили
на ньому. Начиння таке, кидали човником туди-сюди
і такі були сорочки. Тоді те полотно вибілювали. Не‑
сли його до річки. А як в кого нема річок, то вдома.
Мачали в холодну воду, викидали на траву на сонце.
А тоді воно тамичка сохло. Так декілька раз. Тоді такі
були умови життя. Така була, казали «зілниця» – діж‑
ка, не було в ній дна. Те полотно визолювали: брали
окріп (гарачу воду кип’ячу), і воно кип’ятилося. Брали
золу, попіл, сіяли через решето, шоб не було вугликів,
тоді завивали його в якусь стару полотнину, склада‑
ли в ту зілницю і окропом поливали його. Воно тоді
ше відпарувалося. Йшли до річки і випирали, аж тоді
була сорочка. [Коноплі вибирали перші, а тоді другі?]
Плоскінь – то перші, вибирали десь так, певно, в лип‑
ні. А вже матірку вибирали в кінці серпня – на по‑
чатку вересня. Воно вже таке було з сімням. А тепер,
бачте, шось таке зробили, шо не мона сіяти. Сімня
терли його і бараболі в нього мачали. От піджарать
на пательні, а тоді вже його зітрут в макітрі, пересі‑
ют ше на сито і добавлят цибулі чи часнику (шо там
хто любив) і трошки олії. Теї ж олії тоже не було, так і
жили люди. [Розкажіть за вовну.] Вовна – то з овець.
Вівці держали, стригли вівці. Заводили їх чи в річку
чи вдома, хто де мав. Помили їх, а тоді вже вівці обсо‑
хла. А тоді її стригли і ту вовну скубали і прали. І тоже
з вони робили тії сведри і радна. То колись в Білорусії
був завод. Їздили по нітрон. І мій покійний чоловік
їздив по той нітрон. Привозили той нітрон і його тоже
тре’ було на короволотку напрасти, а тоді вже тоже на
верстаті. На основу брали нитки десятий номер, чор‑
ні. Брали ті нитки снували і так-во робили. [Як нази‑
вається те, що тчеться?] «Поробок». [Вовну напряде‑
ну давали фарбувати?] Нє, дома фарбували. Купляли
краску. Така була суха та краска. Я вже тої вовни не
красила, але ше мама красила. Купляли краски всякі.
Чорну не красили, бо чорні були вівці, а білу красили.
І зелена й червона – всякі кольори. Оцту не було, ці‑
дили розсіл із огірків і сіль. І так казали: «Загалунити
треба». Шоб воно не облазило. А ше те полотняне...
Мама колись розказувала, шо не було в чому ходити,
то брали полотно, шили штани чоловікам і красили
в вільсі. Дерево вільха, знаєте? То получалося корич‑
неве. А красили в бузині, в тих бубках, то получалося
синє. І шили спідниці, то вже з того, сорочки чи шта‑
ни. І ше брали тоже ту вовну, робили такий кожушок.
Казали колись, шо брали з конопель – була основа,
а тею напрадяною вовною робили такі кафтани. Такі

як пінжаки тепер [...]. [Це у вас «хідник» казали?] Да,
то доріжки казали. То «основа», а то «навій» назива‑
лося – тут внизу, а то посередині – «начиння», шо то
в нього заволікати. [А ось це, що прибивати?] «Бляток». Тут підніжки, де ногами нажимают. А тут ото
цівки сукати. Казали: той козлик, шо цівки суче. Така
палочка, а до неї прив’язувалась шнурочок і судив.
Ото насаджується на тую деревинку тако, а воно кру‑
гле таке. То коліща, тут дзюрка в тому верстаті, а тут
другий стовпчик – тоже дзюрка. І тако сучиш, і воно
на тую цівку намотує. Тоді ту цівку закладають в той
човник і сюди й сюди кидают. Тут тими підніжками
тре’ внизу перебирати. Потом вже дохитрилися, шо
стали робити радно цілковите, не зшивали. Бо раніше
зшивали, то вже тре’ було чотири тих підніжки. [Як
називаються самі основні?] Ото «поли» називаються,
а ото «навій». Називали «верстат» та й всьо. А тута
такі колісця, а ото виглядають само начиння, де в ньо‑
го заволікаються нитки, й то воно ото грає всю роль
оте начиння [...]. Ткали з валу ото ті радна. На мішки
вал був, ото вже лляне полотно. То вже продавалося в
магазинах. Шили з нього радна на ліжка. Воно як ви‑
білиться, випереться, то воно таке біле. Чи може на
базар як їздили, то купляла, то були такі радна. На
радна було воно, то носили зілля з цього-во. Ше були
зразу стелили на ліжках, як воно вибілиться, а потім з
города солома, зілля. [Є різниця між словом «радно»
і «радюга»?] То їдно й те саме, ті[ль]ки радно, то вже
стеле лиш на ліжко, а радюга – носиш тамо десь со‑
лому, сіно, то то вже радюга. То вже робоче. Брусок
робили, було таке-о тоненьке полотно, ткалося як от
радно і його вишивали туто. [У скільки підніжків воно
тчеться?] Колись робили на дві підніжки. Ті[ль]ки він
посередині той убрусок ше зшивався. В ньому шири‑
на була, ше могло бути на сантиметрів отако ширше,
хай на десять сантиметрів. І ото і на ліжко такі радна
зшивали ото вдвоє і ото ті обруски. [Казали, що в дві
пілки?] Нє, вдвоє. То радно, а в дві пілки – то спідни‑
ця була. Запаска тчеться на дві підніжки. Як робили
радна цілковиті, то на чотири. Ото таке було воно те
виробництво наше всьо.

СОРОЧКА Cорочки з довгим рукавом. Я їх пам’ятаю,
але їх вже в мене не було. В сорочці ше полотняній
ходила в дєтстві. Отакі-во рукави. З короткими. [У
скільки пілок шили сорочку?] Ті сорочки не шилися
в пілки, як складається вдвоє полотно, там вирізува‑
ли, рукави пришивали і так воно з двох кусків шили.
[З лестками сорочки бачили?] Тоже шили. Тако тута
перерізано, низ збирається, а тута верх – таке. Ше ви‑
шивалася ґерстка, туто ше кругом комирка, казали:
мережили. Сорока, каже, вимережана. [Білими нит‑
ками вишивали?] Мережка була білими нитками. Ви‑
білювалися ті ниткі, і тими нитками шили. Але тоже
треба було дуже тонесенько прасти. Вісімку прали і
сімку, робили радна на спід стелити. А була десятка,
одинадцята і дванадцятка – то вже робили на сороч‑
ки. Десятка була грубша, одинадцята, а дванадцята, то
вже була сама найтонесенька. [Як називали манжети?]
«Чóхли». [Чи вставляли клинчик між рукавом і ста‑
ном?] Які були люди. Якшо повніша жінка чи чоловік,
то тре’ було вставити, а як худіша, то було з двох кус‑
ків. [Казали, що вставлена «ластка»?] Нє, казали клинці. [Сорочка жіноча довга – вона суцільна?] Суцільна.
[Виглядала з-під спідниці?] Було таке колись. Воно
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таке було якби сьваткове, шоб гарна біла сорочка ви‑
глядала з-під спідниці. Ше й вишита була внизу. То
казали: «Ото господиня, бо вона має таку сорочку».
[Як низ називався?] «Лиштва». Лиштву підрубляли.
[Чи знаєте, щотаке «підтичка» або «подолки»?] То десь
туди на Поліссі, то бі[ль]ше ті слова такії. [Як вишива‑
ли?] Гладь і хрестик. [Коли з’явилася спідня білизна?]
Десь до сімдесятих років вже була. Вже в шістдесят
п’ятому і ше раніше, то вже перкаль купляли на со‑
рочки. Вже тих полотняних не було. Шили з перкалю
сорочки. А вже в сімдесяті, такі тії трикотажні вже
було. [У чоловічих] комір і ґерстка. [А пазуха?] Каза‑
ли, вишита ґерстка. [Чи вживали слово «маніжка»?]
Нє, у нас такого не употрібляли. [Якої довжини була
чоловіча сорочка?] Вище колін. Були різні. Якшо вже
була вишита сорочка, то її в штани не заправляли.
І ше підперазуквались крайкою. А вже ото як ходили
в жнива, то я ше помню, як ходили косити на колгосп‑
ні поля, то пороздягаються, як гарачé, а на споді (вони
так і ходили в біллі) – полотняна сорочка й штани.
І всі як гуси білі йдут, поскидают з себе верхній одяг,
бо гарачé і в тих білих штанах. [...] Коралі носили.
Один хрестик носили жінки.

ВЗУТТЯ Яке було коли врем’я. В постолах ходили в нас
туто. Помню постоли. Лика дерли, певно, то з берес‑
та чи з липи. Тоді ті лика десь випарували, шоб вони
були мнягкі і робили постоли. Ті постоли робили, як
от тапочок і такі були «вуха», шоб було заволокти.
А шнурка сукали із конопель. Топір завивали ганчір‑
ками. Ми казали «внучі». Видирали з полотна, зави‑
вали ногу і в ті постоли взували. Ше туди всередину
стелили солому, шоб було тепліше і взувалися. Старі
казали, якшо йде в ліс, то візьме збризкає ше трошеч‑
ки водою, шоб воно замерзло і , каже, цілий день ходе
в лісі і не холоднó в ноги. [Чи казали на шнурки «воло‑
ки»?] Казали й волоки, й шнурки. Чоботи були хромо‑
ві. Бі[ль]шенство колись взували чоботи. А чобіт хро‑
мовий, то він був кожаний той чобіт. Ті[ль]ки в ньому
не було всередині мєху. Ті[ль]ки так дві тих – верх і
під сподом – казали «піднарад». Зверха був передок і
холява, а під сподом, каже, були чоботи з піднарядом.
То такі вони моцні були ті чоботи.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ Спідниця. Була ше колись україн‑
ська спідниця. Така спідниця була, шо ніби матерія
була червона чи вишнева. Шилася та спідниця туто
в складочки, а тоді пришивали лєнти, лєнточки. Ко‑
лись казали, шо дівчата фартушки вишивали до теї
спідниці. То таке було життя. [Чи ткали спідницю з
вовни?] Вовну прали і на шпицях робили. [На верста‑
ті ткали?] Ні, такеї, певно, не робили. Робили шпиця‑
ми спідниці і хустки. І такі як шаліки, як шарфи, тоже
робили на шпицях. Пальчатка робили тоже шпиця‑
ми, носки – то всьо було з вовни. Спідниця, а до неї
фартушок. А як не було, то так і було. Вишиті блюзки
до спідниці були. Запаска. Носили всі запаски, то за‑
мість фартушка було. То та запаска робилася так само
на верстаті. Була дуже практична, бо запаска дуже не
вмастилася скоро. Витрасли і всьо. Моцна, то носили
запаски і жінки, і дівчата – всі ходили колись. Були
святкові і буденні. Чиста запаска, гарна – то сьватко‑
ва. А вже буденна – то вже як замащана, то ходе кожен
день. Вже заношується. Пояс. Колись казали, шо ко‑
жухи підперізували крайками. Кожух з овець. Різали
вівці, виправляли шкури і шили кожухи, підперізу‑
валися тими крайками. Штани. [Чоловічі] штани ж
були такі-во довгі. І в сорочках і косят.

називалося «кафтан». [Чоловіки і жінки носили?] Нє,
чоловіки бі[ль]ше – кафтан, а жіночі, то казали сачок.
Зімовий сачок. Короткі такі. Які були кожухи? Були
колір вишневий, коричневий і червоний – крашені.
І білі були кожухи. Були різні. Були отакі-во кожушки
і були по коліна такі-во кожухи. Хто мав кожуха або й,
може, не мав того кожуха. Отам якусь кахтанину на
плечі. Я ше помню, такий дядько старий – Явдоким і
прийшов до дівчини. Забирав дівчину, йшли до церк‑
ви вінчатися. То той дід (тоді чоловік) був у такому ко‑
жухові довгому, і та молода була в довгому кожусі. Ді‑
вчина була заплетена, певно, в дьві косі, два червоних
банти було в неї. То тая з їхньої хати дівчинка, другої
сестри, каже: «Йди, побачиш, як буде наша тьотя Лєна
йти». То знаєте як малим цікаво? То були обоє в дов
гих кожухах.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ Камізелька. [Чи бачили Ви ка‑
мізельку?] Чо ж ні? Бачила. З вишивкою камізелька. [З якого матеріалу їх шили?] Колись казали, шо
шерстяні камізельки́ були. Й оксамитові були ті
камізельки.́ І були такі, шо прамо з простої матерії. Як
в кого. [Як вони застібалися?] Тут були такі ґудзики,
застібалося. А були гаплики, але вона повинна була
бути вишита. Ґерстка тут сюди-во, повинна бути ви‑
шита, й туто – кругом рукавів вишивалася. І пóли ви‑
шивалися тоже. [Таку на свято носили?] Ну, на свято,
а на будний день, то камізелька була звичайна. Неви‑
шита чи пошита. З теї самої вовни зроблена. Бі[ль]
шенство у нас були тут чорні камізельки.́
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Чемерка. Гунька. «Чемерки», – казали.
Це жіноча, а гунька була чоловіча. А може, то й в чоло‑
віків була гунька й чемерка? Такі як пінжаки були – то

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  Дівчата запліталися. Роз‑
плетеними не ходили. Як в неділю йшли в церкву, то
заплітали лєнту в коси і ніколи не ходили розпатла‑
ними. [В одну косу чи в дві?] Як хто. Хто в одну, хто
в дьві косі. Як одну, то закручували, а як дві, то одна
сюди, друга туди – так закладали ті коси. Як хто. [Чи
запліталися старі люди?] Запліталися, а хто й не за‑
плітав. [Заміжня жінка могла заплітати косу?] Каза‑
ли, шо тре’ не заплітали, а закручувати. Коси повинні
бути закручені. [Пам’ятаєте, щоб старші жінки носи‑
ли чіпець?] Я того не пам’ятаю. Але чула, да. Кажуть,
шо то повинен бути чіпець в кожної жінки. З тканини,
так якби берет шився, кругом на голову насаджував‑
ся. Я знаю, колись бачила ше в книжках тих старих,
шо баба в чіпці ходила, то хусткою. Там так написа‑
но, шо хустка наверха, чіпець повинен бути на голо‑
ві. [Які найдавніші хустки були?] Казали «тернова
хустка», то така якби шерстяна, з френзелями, вони
квічасті були. І малі були тоже хустки такі. [Яких ко‑
льорів були переважно?] Були й вишневі, зелені, і чор‑
ні – різні кольорі були. [Чули таке слово «намітка»?]
Нє. В тас ті[ль]ки мітки казали, шо то як прадуть, то
намотували мітки і налічували скі[ль]ки треба на вер‑
стат. А те намітки, то в нас шалік казали. Ше пам’ятаю
шапки чоловічі. Такі в’язані шапки були з вовни. Ота‑
ко насаджувалися прамо і все. [Каракулеві або з яг‑
няти були?] То тоже такі були, ходили тоже в таких
шапках. Купляли на базарі вже пізніше. Кимирі були
каракульові. Колись мій батько шив був ті шапки, але
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я ше була мала. Шив кашкети з матерії. Спідниця по‑
дерлася чи шо, де тамо ціла (бо не було з чого), то при‑
носили і шили кашкети. Таке ше було врем’я, да. Бо
скі[ль]ки ж там на кашкета піде? А спідниця вже то
донизу подерлася, тамо десь трохи ціла, то видумува‑
ли, вирізали тії. І шапки зимові тоже шили.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. Як
ходила молода просити на весілля, то був вінок з кві‑
ток. Тоді були й білі, і такі кольорові, і до такеї стрічки
пришивали лєнти. І ті лєнти тоже прив’язувалися на
голову, а тоді потом вже по тій стрічці, шоб та не ви‑
глядала – вінок. І так молода ходила на весілля про‑
сити. [Молода вінчалася в ньому?] Нє, в нас нє, не
вінчалися. [Як вдягалася молода?] В білому платті [...].
Як робили весілля, то вінчалися в п’ятницю. Приходе
молодий до молодої, забирає молоду, ідуть до церкви,
звінчалися. Як іде в зяті, то йде до нього, там погос‑

тяться, а тоді вже на другий день йдуть до молодої.
І тут вже перепили, тоді приходе мати і знімає з неї
той вельон і насаджує на дружку. А тоді молодий бере
накидає її на голову хустку. Такі є звички: скидає, тоді
він вже її поцілував. [Скільки разів скидає?] Три рази.
І тоді вже зав’язав її і там вже мати поправила ту хуст‑
ку і всьо – вже молодиця. Ніде не ходили без хусток.
А до церкви, то, Боже ізбав, було йти без хустини.
Бі[ль]шенство жінки колись зав’язувалися і ото в тих
запасках, то ото ніби як сьваткова була – до церкви.
Старі люди до церкви чіпляли запаски. А жінки вже,
якшо вона звінчалася, чіпляли фартушки. Йшли мо‑
лоді жіночки по двадцять років, по вісімнадцять – по‑
винна була йти у фартушку до церкви. Були вишиті,
а в кого такий чи білий, чи в квіточки, то такі були
фартушки. [З якої матерії пошиті були фартушки?]
Та ото з ситцю.
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Богодухівський район
с. Крисине

с. Петрівське

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [30–90-ті роки ХХ ст.] Одяг у по
ховальному обряді. Померлому одягають, що в кого є.
Та ні, не у вінчальне. У новеньке вдівають. У труні –
платочок і мєлоч. Кажуть, що місто там купиш. Ну
хто там, мабуть, його закупе. [...] Шапку не кладуть.
Чоловіків наряжають: костюм, тухлі, хрестик і все.
Ноги розв’язують, ручки розв’язують. І на головку
вінок, ота пов’язочка. [...] Коло покойника кладеться
платочок з правої руки. Тоді утром встаєш і жінка,
якщо є, якщо є мама – мама його вмиває. Утром вста‑
ла, водичкою витерла його цим платочком і йому той
платочок положила під подушку. Як ховали дівчину,
що неодружена, 18 лєт, то надівали їй фату. А в по‑
хоронній процесії молодим хлопцям вішали платочки
і цьвіточки. Оце так було, як на весіллях. А померлу
вбирали у фату, віночок, як нєвєсту. Дівчата на по‑
хоронах волосся не розплітали, а тільки напинали на
голову чорний платок або чорну лєнту. [...] Чорний
одяг близькі носять до дев’яти день. Дев’ять день при‑
йшло – можна й зняти. А є, що носять до сорока днів.
Сорок день одправили, а тоді вже знімают. До року не
носять і за мамою. У нас цього немає.

Е

Записали Н. Гаврилюк, О. Боряк у липні 2009 р.
у с. Петрівське Балаклійського р-ну
Харківської обл.
від Распопової Марії Пилипівни, 1938 р. н.,
та Климової Марії Андріївни, 1921 р. н.

Записала Н. Зяблюк 17, 19 вересня 2003 р.
у с. Крисине Богодухівського р-ну Харківської обл.
від Коваль Уляни Павлівни, 1910 р. н.,
Наконечної Оксани Василівни, 1909 р. н.,
та Вензеля Миколи Антоновича, 1928 р. н.

ІМ

Ф

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Середина ХХ – початок
ХХІ ст.] Одяг у поховальному обряді. Восковые
цветы были, и ленты, и монисто. [...] Костюм – рубашка вышитая, стяжка – безрукавка, юбку брали
в Протопоповке. А так я стежки пошила сама. Со‑
рочки сама шила, и такие у нас носили, не то, что на
каждый день. На Пасху, на Троицу. Собирали гулян‑
ки, да пойдут по вулице. Стежки также. Под сороч‑
ку подкладивали картонку. Бахаморчики – бахрома.
Монистов много. Обмыли, одели, нарядили. В таз на‑
ливают воды и немножко свячёной, и обмивают чис‑
тими тряпочками. Кладут на пол, стелют простинь и
обматывают, обтирают и одевают все то, что ненад‑
еванное, с этикеткой. У ней всё было приготовлено.
[...] Я уже тоже приготовила себе узел. Приготовила
нижнее, верхнее, кто в чем ходит, то и приготавли‑
вают. Обязательно носки с этикетками, всё ненад‑
еванное – ну, этикетки можна оторвать. Обязательно
тапочки, носочки. Если туфли оденешь – вот у нас
одевали мужчин – сняться сны, что мол тяжело нам
ходить! И умирает второй человек, передают тапоч‑
ки. На голову мужчине кепочку, шапку, або кладут в
ноги чи в голову, а женщине – платочек завязывают
или кладут. [...] Девчонку семьнадцать-восемнадцать
лет, как невесту наряжают, а маленькую, как одета.
Нарядили, одели. [...] На воротах, когда покойника
вынесут, обязательно ворота завязывают носовым
платочком или накрывальным платком, или по‑
лотенцем, чтобы больше покойников не было! Лю‑
бого цвета, новеньким. [...] У нас людям ничего на
руку не завязывают. У нас вянки несуть, вянок с той
стороны, и вянок с той стороны перевязывают. [...]
У нас, кто там, пьяница или бедный, говорять: «Дай‑
те ему хлебушка». И с полотенцем или платочком
носовым отдают: «Нате, помяните!» Деньги клали
пять копеек – место выкупать. В карман или под бок
в платочок завязывали.

Борівський район
с. Гороховатка
Записала Х. Ткач 6 липня 2001 р.
у с. Гороховатка Борівського р-ну Харківської обл.
від Ядухи Федори Кіндратівни, 1910 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [20–90-ті роки ХХ ст.] Одяг у
поховальному обряді. Закривають ворота. Плато‑
чком зав’язують. [...] Миють і голову, ну ви знаєте як...
дустечком, він же купаний, він же не такий грязний.
Бриють мужиків. [...] Шо в кого було. В сорочках хо‑
вали, ше й у полотняних... [Коли ховали в піджаках?]
Ну це вже при совєцкой власті. [До войни вже хова‑
ли?] Ховали. Були і такі прості костюми, і шерстяні
куповали. Колись надівали мужикам носки, а бабам
чулки.
І не взували. Ну, оце вже, як совєцька власть
́
[почали взувати]. [...] Ой, одяг одягали гарний... І цвє‑
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ток робили восковий, чіпляли, вона чи замужем ше чи
не була... На лоб, як і молодій, яка іде заміж. «Цвіток»
називався, не вінок. Вінок, то за покойніком... [Чи чі‑
пляли квітку на груди?] Ні, не чіпляли. Були і виши‑
вані [сорочки], були і так полотняні гарні. У кого, які
средства були. Хустку напинали, потом цвіток надіва‑
ли восковий. [...] Перев’язують: платочками, носови‑
ками, раньше рушниками. [...] Дають гроші, напрімєр,
там по трояку [тим, шо обмивають], по платочку. Як
оце миють покойніка, положуть, то ото їм дають. [Чи
платили колись?] Ні, хліба вони не брали, а ото як об‑
миють, чи по платочку, чи по трояку грошей дають.
[...] Дерев’яний хрест роблять, [перший несуть]. Руш‑
никами, як женщина умре – платками, і так і так – на‑
вхрест [перев’язують]. Двома. Той хто несе хрест, той
і забера. Один. Любий дядько. [Чи може хтось рідний
забирати?] Ні. [...] Як умре, зразу набирають водички
і становлять. Хліб на столі лежить на рушнику чи на
платочку.

с. Лозова

Е

Записала Х. Ткач 6 липня 2001 р.
у с. Лозова Борівського р-ну Харківської обл.
від Токар Клавдії Миколаївни, 1916 р. н.

[...] Нічого не кладуть. Збирають усе з цієї лавочки,
чи стола [де лежав покійник], одежу ту скомкають і
слідом за покійником виносять. Кладуть там... [Вики‑
дають чи палять?] Ну хто як. Одежу виносять зразу.
Слідком за ним. [...] Лежить [на столі при покійнику
хліб]. Батюшці оддають. Чи печений, чи купований.
Так лежить на рушничку чи на платочку. [...] Копійки
покладуть. У платочок зав’яжуть і під руку... [Чи кла‑
дуть гребінець?] Кладуть. Якшо мужчина – в карман‑
чик. Вмотували. А почали взувати в совєтцьку власть
уже. Полотном обнаковенним білим. [Чи об’язували
нитками?] Ні, обмотували і все. Колись вкривали по‑
лотном. Тепер же тюллю. [...] Той, шо на покійнику
одяг, той закопують вообще... Дома, в любому місці
закопати, шоб не топтацця по йому. [...] Закопують
[одяг] хазяїни вже самі. [...] Раньше все воно ховали
в полотняному. В сорочках. В кого вишита, в кого й
не вишита. А тоді вже начали ховати в піджаках. [До
войни ховали в піджаках?] Ховали. [Натільний хрес‑
тик, що в ньому людина ходила, знімають і одягають
інший в труну?] Знімають. Якщо є, надівають інший.
Оце [«прохідна] у руки кладуть, [є] така молитва. І на
лоб і на руки, а тоді хрест на руки. У хустці. [А як поми‑
рає дівчина молода?] Всьо равно в хустці зараз. Рань‑
ше я не знаю. Як молоденька, лєнточкою перев’яжуть
голову. Картуз кладуть збоку. [Чи застібають одяг?]
Обязатєльно. [Чи можна покійнику одягати вбрання
червоного кольору?] Нє. Хто зна. Бачте, і на похорон
у красному не йдуть. [...] Проводи́. У нас поминають,
ну вже не так. На Паску саме головне. [...] Гостинці
[оставляє], може перев’яже [хрест] чи там хусткою,
а тоді хтось зніме... Так положено. Зразу можна знять.
Конєшно, хороший, новий же платочок. Чи рушни‑
ком. Допомогає. Сильно він допомагає, як голова бо‑
лить чи там може поперек, чи рука – перев’язують. [...]
У нас у сусідки хлопчик умер – вісім місяців, хлопчи‑
ки несли віночок. Вдягають. [Дітей не замотують]. [...]
У мене вже десять год лежить [одяг на смерть]. Оце як
пішла вже на пенсію, можно вже. Воно ж не вгадано,
коли ти вмреш. Є й молоді мруть. [...] Не так давно,
годів десять, ховали у чужій сорочці, не було своєї.
[Чи хоронили у весільному?] Ні, не було. Колись по‑
лотняні сорочки одягали, то підв’язували. Ремень не
вставляють [у брюки]. А раніше пояси були. Поясом
підперізували.

ІМ

Ф

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [30–90-ті роки ХХ ст.] Одяг у
поховальному обряді. Якщо дівчина вмре – платоч
ками руки [перев’язують] і вінки... [...] В кого є голо‑
вні платочки – такими, в кого нема – носовими. З обох
[боків]. Причипляють до вінків, тоді несуть, а тоді на
кладовищі... [забирають ті, що несли]. Я несла, вінок –
я одчепила свій платочок і забрала. Можно. Можно
на голову надівати, як болить голова, чи там поперек
болить, прив’язують ... Перев’язували раньше рушни‑
ками і зараз на хрести чіпляють рушники, ну мало,
більше платок. [...] Зараз перев’язують бульшинство
платочками, або носовими платочками. Праву [руку].
Перев’язують усих. І тих, шо кришку, і тих, шо хрест,
і тих, шо труну, і ті, шо вінки, і ті шо васильки. Не од‑
наковими [хустками]. Кому яку. Цього не було [до
войни], перев’язки не було ніякої. [...] Покликали двітри жінки, вбрали, поклали на лаву і тоді їм дають
чи по платочку, чи там по рублю, чи по два. [...] [Чи
одягають молодій дівчині, як померла, вінок?] Ні, не
одягають. [І у фаті не ховають?] Ні, не ховають. Якшо
хлопець умре, а в його була дівчина, значить, обяза‑
тєльно вона прийде, її перев’яжуть. Платком. Батьки
його [перев’язують]... А якшо дівчина вмерла... його
[хлопця] кличуть, його перев’язують. Він сам при‑
ходе, як його кохана умерла. Вбрання одягали на неї,
волосся заплітали, не розпускали, зав’язували... крас‑
ненькою лєнтою. [...] Узувають обязательно. У ком‑
натні чи які там черевики, чи може, хто потребує й
туфлі. Напрімєр, я діда свого ховала, так він заказав
мені, шоб наділа галіфе і хромо́ві чоботи. [...] [Що буде,
якщо не виконати прохання?] Снитиметься, шо він чи
вона казатиме, шо чого ти на мене не наділа, чи чого
ти не надів на мене, того шо я казала. Поки ти його
не возьмеш оце ж, та оддаси комусь людям. І це єсть
[кладуть наступному померлому в селі в труну]. У нас
тут, та годів́ уже три-чотири заховали і як вони вбира‑
ли, шо забули сорочку надіти... і приснилося не рідні,
а свасі, шо вона каже: «Свахо, як же ж так, шо ви мене
поховали і сорочки на мене не наділи». Так передава‑
ли. [В ноги поклали?] Ні, так просто під покривайло.

с. Чернещина
Записала Х. Ткач 8 липня 2001 р.
у с. Чернещина Борівського р-ну Харківської обл.
від Буланої Марії Григорівни, 1912 р. н.,
Гонтар Євдокії Миколаївни, 1925 р. н.,
Хвідкової Василіси Яківни, 1915 р. н.,
та Шляхової Меланії Михайлівни, 1927 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [30–90-ті роки ХХ ст.] Одяг у
поховальному обряді. До году не йде [на кладовище].
Да тож до сорок день чорну хустку носить жінка. [...]
Колись було полотняне все чисто. Батько мій як умер,
так усе полотняне на ньом було. Вишите. Штани й со‑
рочка [не підперезані]. А тепер як умре, так надівають
і споднє білльо, і верхнє, напугають його... Оце послє
войни. А до войни в полотняному ходили. А послє
войни оце стала матерія. Да й пряли ж до войни. [...]
Одягали [як молоду]. Цвіток надівали. Це вже тут не
дуже давно, годів п’ять... ховали дівчину так і в цвітку.
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«Валківчанка». [Що там вишивали?] І скатерті, і сал‑
феточки, і рушнички, шо нужне було. [Чи вишивали
одяг?] Ні, не вишивали. Це вже потом, як я робила на
«вишивалке». У Харкові відкрилась фабрика «Укра‑
їна», там ми робили, там я вишивала. А вишиваю я,
вообще, з п’яти год. Отак мама вишиває, а я ззаді стою
й дивлюся, як вона робе, як ті хрестички ложе. Я вмію
все. У нас сім’я, ми все самі робим від прабабушок.
І кофти вишивала, і чоловічі сорочки. Все – хрестом.
Як пішла на роботу в «вишивалку», та хтозна, може
годів двадцять [проробила]. Тоді ми в основному ви‑
шивали сорочки мужскі. У нас філіал був в Валках,
а там в Харкові, то вже була здорова фірма [фабрика
«Україна»]. Я не знаю, чи вона і зараз є. [Основний
асортимент був чоловічі сорочки?] Були і кофти, ну
дуже рідко. А оце, скатерті і сорочки. Дуже багато
вишивали. Сорочка була у мене мужского кроя, «Гу‑
цулка» вона називалась. З отаким воротнічком. І сама
носила, і чоловікові таку вишила. Як кофту носила її,
тільки того, шо в юпку. [Хрестиком вишита?] Хрести‑
ком. [Чи зустрічались Ви з чоловіком, коли сорочку
йому вишили?] Та ні. Це я в 1960 году заміж вийшла,
а до того я вишивала і дівчатам, і кому тільки не лєнь...
[Чи замовляли одяг?] Конешно. Кофти. Як блузка.
Оце все вишите [показує на лінію грудей], отут все
порозкидуване, красіве дуже. [Вишите спереду і тут
розріз, так?] Тут воротнічок такий вишитий стоіч‑
ка. Були й відкладні, всякі були. І отакі були вирізи,
отут вишите призібране. Хто як любив, так і носив.
[Де тканину брали?] Я ж не купувала, вони, хто зака‑
зував, той [купував]. Тепер дочечка мені купляє його.
А сейчас його уже не вхватиш, не купиш, воно беше‑
ні гроші [коштує]. Оце метер, по-моєму, 130 гривинь
оцієї ткані стоїть. А раньше воно копійки було. Отак
я і прожила: і з вишивкою, і з піснею. Я ні одної ви‑
шивки не вишила, шоб я не співала. [Де Ви брали ві‑
зерунки?] Та в магазинах їх повно було. Десь у когось
побачу, возьму, попросю, десь шось купила там, десь
хтось привіз. Я виписувала журнал «Работніца» і «Се‑
лянка» на білорускому язику. Там тоже вишивки були.
[А українською не було?] Було і український. [Чи при‑
гадуєте журнали українською мовою?] Ну, всьо равно,
самі вишивки, саме те, шо мені інтєрєсно, я там все
покупала. Я так нєт, нєт, та й піду на почту подивлюсь,
чи немає там чогось новенького такого. В мене подру‑
га тут, вона недалеко живе. Так в неї куча вишивок:
сорочок, кофточок. Вона така востребована людина
і в жіночий раді, і в адміністрації, то вона почти шо
всігда ходить в вишитому. [Це тепер, а раніше?] Ну, та
як Вам сказати? Ну ходили ж, наверно, хто хотів. [...]
А я оце скажу, шо кажуть, вишиванки були. То тільки
в мужиків сорочки вишиті. Оце в мужиків було. [Як
святковий одяг носили?] Да. Оце в клуб як ідуть. Хто
з коротким рукавом вишито, хто з длінним рукавом.
Оце в них мода тоді була на вишивку. [Вишивали міс‑
цеві, чи їздили десь купувати? ] Нє. Самі люди [виши‑
вали]. В мене свекруха вишивала гарно. І полотенця,
і досі простині коє-які там є, шо вона мені навишива‑
ла. Вона все любила вишивати в мене. [У сорочках, Ви
кажете, чоловіки ходили, це в 1960-х роках, у 1970-х?]
В 1957, 1958. Оце вони уже ходили. [Звідки ця мода
прийшла?] А хтозна ж відкіля уже. Тоді ж телевізорів
же не було. А відкіля та мода пішла? Бог його знає, від‑
кіля. Може, десь хтось один, а тоді той в того, а той в
того [побачив] – і понеслось. У клуб, як ото прийду, як
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Вона у фаті і цвіток одягають. [...] На хрест чіпляли,
як жінка – платочок, як мужик – утиральничок. Воно
висіло, поки скажеш: «Піди возьми, платочок», так я
піду, як ти скажеш. Ти підеш візьмеш і ото кажуть на‑
пинайся тим платочком – голова не болітиме. Тепер
тіки повісиш, дітвора таки сумки набере – нема ніде
нічого. Колись висить, поки люде на кладовищі, а тоді
вже розбирають. [...] Та мо’ до сорока день [в чорній
хустці ходять після похорону]. [...] Ми вдвох сиділи
цілу ніч. Вечеряти дали нам. Багато сиділо. Ті розхо‑
дяться, а дві остаєцця... Хліба не давали, а по плато‑
чку давали. Рушники – це ж як мужик. [...] Молодих
дуже не кликали, раньше старих людей кликали. Об‑
мивають, тоді їм дають по платочку. [...] Наряжали, як
нєвєсту. Обнакновенно. Платочком напнута... Колись
не клали, а тоді попервам почали цвіток ложить. [...]
Вкривали й полотном раньше. [Чи хоронили у він‑
чальному одязі?] Такого не ховали і не держали, а на
смерть... Можна зразу, як вийшла заміж – і собирай‑
ся [збирати смертне вбрання]. [...] Казали, шо палять
[одяг що в ньому вмерла людина]. Є роздавали, а є шо
носять свої [речі померлого]. [...] [Чи давали хустки
після поминок?] Ні, не дають. Як моя бабуся вмерла,
так давали: забула та, шо роздає, тоді роздать, як похо‑
рон. Каже: «Остались, тепер на поминах роздам». [...]
Як обід, із кладовища прийшли, і гостинці – платочки.
Раньше ж не було цих вінків, а тільки платочки. [...]
Раньше на матузках, верьовка опустили. А тепер бе‑
руть матерію і опускають. Одну там хоронили бабку –
полотно. Раньше ж ткали. На полотні опускали, того
шо вона собі придбала, на похорони оставила. А тоді
поділять порівно. «На портянки, – кажуть, – буде вам»
... Я додому приносила полотно. [...] Та до войни по‑
шти усіх у полотняному ховали. Полотенце підстеля‑
ли, полотенцем укривали, полотенце розрізали ноги
обмотували: пообтикають, носків не було... Може, як
де багатий – вбували, а то більш полотенце зріжуть,
ноги обмотають... Застібають [сорочку]. Було тіки
таке, шоб рубашку надівали, ніде не було тих швів.
Шили з довгим рукавом і шоб швів не було. А хто
зна... Така мода була. Це ще давно: я малою була. [...]
Носити до году красного не розрішали. Як оце забув
та присницця, шо мати боса або шо... Так як хто вмре,
так несуть та вродє передають – у чужу труну кладуть.

Валківський район
с. Костів

Записала М. Олійник 12 жовтня 2016 р.
у с. Костів Валківського р-ну Харківської обл.
від Бугай Людмили Артемівни, 1938 р. н.,
Раїси Тимофіївни, 1943 р. н.,
Бутко Наталії Олексіївни, 1960 р. н.,
та Гребеніченко Віри Миколаївни, 1953 р. н.
СОРОЧКА [Середина ХХ – початок ХХІ ст.] [Розкажіть,
якою була «гуцулка» – чоловіча сорочка?] Рукав такий
широкий без манжета. А отут така широка вишив‑
ка, тут стоячий воротнічок. Вишивка такого україн‑
ського формату. [Ви на неї брали візерунок з місця, де
працювали?] І там, і знову ж таки у альбомах. Я спе‑
ціально їх виписувала. [Розкажіть, де мама робила?]
Вишивала, вишивальна артель така, називалась –
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ото інкубатори – всі еге. Да, вишиванки, сорочки, це
було. Обнаковенні штани, тільки сорочки вишиті. [Де
купували штани?] Тут у нас в Валках в магазині мож‑
на було купить. Універмаг, усе, тут і купували. А більш
нікуди. [Чи вдягали на весілля вишиті сорочки?] Ну,
хто у кого знаєте. Хто надівав, ну мало. Це як у клуб,
то субота, неділя, так я ж кажу, оце інкубатор ідет і
всьо. Я за своє село розказую, шо тут хлопці. В Мико‑
ли Зубика і щас сорочка чорна вишита. Да, ходе він.
Шо ходе, то ходе. Завжди він ходив. Його мати виши‑
ває. Мужики, страшне, ходили в сорочках. Чорна со‑
рочка, красним вишито, хрестиком. Чорна рубашка,
а красне оце отут і на рукавчиках. Більшість у нас чо‑
ловіки ходили в сорочках вишитих, жінки – ні. Я сво‑
єму правнукові повишивала. Він у садік ходив, п’ять
год йому, а він у вишитій сорочечці. Ще він у садіку в
ній виступає. Я кажу: «Ваню, будете виступати – на‑
дівай. Не буде ні в кого, а тільки у тебе одного». [...]
[Розкажіть про сорочку, яку мама сама вишивала. Де
вона візерунки брала?] Тоді вони виписували журна‑
ли «Крестьянка», «Работніца». Там були вставки такі.
І там були узори, що можна було вибрать, то вона з
журналів вибирала. [Я ще за сорочку хотіла розпита‑
ти. В яких кольорах вона була вишита лічильною глад‑
дю? Чи була вона довга ця сорочка?]Ні, ні. Як блузка.
Блузкою була. А кольори були: красний, жовтий, зеле‑
ний, наче такі. [Чи зберігала бабуся вишиті сорочки?]
Та, може, і збрігала. У неї полотно було, полотняні тоді
були сорочки. Була в неї длінна така сорочка, вона ка‑
зала: «Це моя ночнушка». А полотно ще й мені пере‑
дали на придане. [...] В мене бабушка вишивала. Тоді ж
була ткань лляна, і ото бабушка в мене вишивала про‑
стині, підзорними. А тоді ж мене мама вишивала тоже
і гладдю, і хрестиком. Та це вже давно було, я так дуже
не помню. І сорочки, щось було, но вона комусь повід‑
давала. Сорочки довгі були і короткі, це отакі настояні
були, знаєте, лляні. А сестра в мене тоже ж оце, це я
помню хорашо, вона і гладдю, і хрестиком вишивала,
і тоже картини разні, любительниця була. [Який одяг
зберігався у Вашої бабусі?] Я не знаю, де воно ділося.
Може, вона своїй дочці віддала, шо в Харкові. Сундук
був такий великий, він до сих пор зберігається. Там
дитяче зложувала. [Якою технікою вишивали?] Хрес‑
тиком, чорне мені запам’яталось таке. [Чи хотіли Ви
собі вишиванку?] Хотіла, щоб вона [мати] вишила
оце. Але ж це треба зайнятися. [Вона лише собі виши‑
вала чи й замовлення були?] Та ні, вона так, для себе.
Но нема ні в кого вишитого [одягу], представляєте.
Сама вишиває, а для нас нікого не вишила. В невістки
тоже нема – бачу, в онуків тоже нема. Ну в мене по‑
питка була, набрала [тканину]. Але вона сказала, що
не така матерія, бо не вишиєш. Нада спеціальна якась
така матерія. Я хочу дуже мати. Я вже їздила у Харків,
туди на «барабашку» [назва базару], там недорого –
триста п’ядесят-чотириста гривень, можна купить, та
не те воно. Хочеться, щоб ручна робота була. В мене
в тьоті оставалась така [блузка], маленькі квіточки.
Це раньше було [в неї], вже рукава пообрізувала вона,
і такі маленькі квіточки розовеньким і зелененьким.
[Коли Ви її носили?] Та оце років три тому. Це літо я
якось не вділа ні разу, а тоді носила.

лиштвочка розочками. [Так Ви завели таку моду?] За‑
вела таку моду, вишивала. В мене була і голуба, і ко‑
ричнева [спідниці], багато було. Я любила і хрестиком
і художньою [гладдю], і якою я тільки [не вишивала].
[Збереглися ці спідниці?] Нє-є. [...][Якою була плах‑
та?] Плахта ткана була квадратами: жовтий, зелений,
а между ними на чорному фоні зделано. Красиві ко‑
нечно. [Чи була запаска до плахти?] Ні. [Якщо не було
запаски, то поли одна на другу заходили?] Да, да.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Друга половина ХХ ст.] [Чи ходи‑
ли жінки в блузках?] Мало хто ходив. В мене виши‑
вана і досі. Плаття, це, мабуть, у п’ятьох було. Біле
плаття чи голубе і внизу там цвіточками вишито. Це
було. А дівчата – то там, то там якесь плаття. [...] Ки‑
тиці на вишиванці-сорочці і на жилетці. [Жилетку
«керсеточкою» називали чи просто «жилеткою»?] Ні,
це просто жилетка. Корсети були у мами. Старовина
така бархатна була, зелена. Ну, це від бабушки, вже
її немає. Я не знаю, де вони її діли. Як переїжджала,
може десь поділа. Була в неї жилетка на пугвичках,
жупаном зроблена. [Бабуся носила цей одяг?] Вже не
носила. Ще в молодості може і носили, бо вони теплі
такі були. [...] Була блузка, ткань шовкова і гладдю ви‑
шита. Вишиті волошки такі були, ті шо польові во‑
лошки. Це сестра моя вишивала – Коляда Валентина
Ілінічна. З вшитим рукавом, сучасна. Оце перед – отак
волошечки були. [Художня гладь була вишивка?] Да,
художня. [Де вона брала візерунки до вишивки?] У неї
багато їх, і зараз багато сохранилося. Я все прошу:
«Виший мені сорочку». Воно якось не доходило. Ну
ще вишиє. [Вона в журналах бере зразки?] Да, журна‑
ли у неї «Крестьянка», «Работница». Вирізочки багато
в неї є. І муліне у неї разне, яке хочеш є. Я отак набрала
собі матерії, щоб вона пошила, але вона сказала, що
воно не годиться.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [50–60-ті роки ХХ ст.] Як я вже нача‑
ла дівувати, в мене була спідниця вишита. Коричне‑
ва юпка така, саржева ткань була, і оце отут по краю

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [70–80-ті роки ХХ ст.] У неї така зеле‑
на бархатна була, отут ще отак окантована була таким
жовтим, шось так мені здається. Темно-зелений такий
цвіт і жовта окантовка була стрічечкою. Поясочок зза‑
ду був, дві пуговички і таке, наче зборка. «Плюшка» у
неї чорна сама собою була.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Кінець ХХ – початок ХХІ ст.]
Як я приїхала на Харківщину [в 1981 р.], то тут ви‑
шивали і блузки, і спідниці, і костюми, і плаття. Тут
не так Харківщина, як сюди раніше приїхали з Сум‑
щини. І от іменно ті, що приїхали з Сумщини, вони
у вишиванках дуже ходили. І сарафани вишиті у них
були, і костюми вишиті. Це дві жінки, вони вишива‑
ли дуже красиві наряди. Вони і хрестиком, і гладдю
вишивали. І такі дуже нарядні костюми. Вони не то,
шо до якогось свята надівали як традиційний [одяг],
а як звичайний одяг. Вони носили як звичайний одяг.
[Чи можна сказати, що вони завезли із Сумщини таку
моду?] Ну, можна так сказати і так. На щот одягу тіль‑
ки, а картини в нас вишивали свої, місцеві. [Люди із
Сумщини носили тогочасний модний одяг, стилізо‑
ваний під український?] Да, сучасний одяг. [Чи тепер
хтось ходить в українському вбранні?] А зараз, да.
Зараз дужще пішло. Зараз у вишиванках ходять і до
школи, хоч свято є, хоч немає свята – ходять у виши‑
ванках. А вишиванки які? Ті, шо вишивають, і ті, шо
обичні, оті фабричні вишиванки. Дорослі ходять, і як
виступи йдуть на сценах, то надівають. І свято виши‑

www.etnolog.org.ua
Валківський район

Ви колись бачили використання народного одягу на
Чернігівщині чи тут на Харківщині?] Тут не бачила.
Розкажу за двоюрідну сестру. Вони ходили у п’ятницю
зазивали дівчат (Варвинський р-н Чернігівської обл.,
сусіднє село). Вона в п’ятницю зі «свідєтєльнецею»
(счас так називають, тоді називали «дружкою») в
українському наряді, з віночками, з лєнтами, виши‑
вані сорочки, жилетка, спідниця і ходили ж пригла‑
шали на свадьбу: «Оце просили батько...». [Коли це
було?] Семідесяті года. Може сімдесят шостий [1976],
десь отакі года. Оце вони ходили, зазивали: «Просили
батько, просили мати, і я Вас прошу, приходьте до нас
на весілля». Ходили приглашали на весілля в україн‑
ському одязі. Я сама бачила, бо ми ж поїхати туди до
тітки. [Де брали такий одяг?] Вони самі готували. Я не
питала, не знаю, но це в них тільки в українському
костюмі, в вінку йти запрошувати на свадьбу. А сама
свадьба вже була така: плаття, фата – все. Свадьба вже
проходила в весільному вбранні, а от запрошували в
українському наряді. Одяг у календарних обрядах.
З українським одягом знайома ще з дитинства. Свято
таке – Щедрівка, на Миланки, ну, і мама ходили зі сво‑
їми подругами і щедрували. І вишили вони кажда собі
український костюм. Плахту їй бабушка зіткала, в неї
був верстат ткацький. Сорочку сама вишила гладдю:
такий воротнічок-стоїчка, тут з такими бубенчика‑
ми, вишивка спереді і рукава були вишиті гладдю,
ниточками. І вишита така суконна жилетка чорного
кольору, і квіти вишиті спереді, на зав’язочки збоку.
І так вона мені передала в наслєдство, він [одяг] до сих
пір у мене храниться. [Ви бачили, як вона сорочку ви‑
шивала? Ви ще дитиною були?] Да. З мамою жили, то
вишивала вона дома, там ще. Ходили ж в цьому виши‑
ваному костюмі вони щедрувати ото на Меланку. [Цей
костюм ще якось використовували?] Ніяк, тільки на
щедрування. [Як обрядовий?] Як обрядовий костюм.
І от вона ходила в ньому. Бабушка ткала, оце мамі
поткала для наряду. Ще була в неї така прядка, вона
із вовни ткала такі ниточки тоже. [Де брали вовну?]
Із овець, тоді в’язали носки, рукавиці. Мама в’язала,
бабушка ці нитки пряла їй на прядке. Помню, прядку
бачила, як вони пряли.
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ванки проходило в Валках, то майже куди не повер‑
неш голову – усі в вишиванках. Даже звичайні люди
були в вишиванках. В кого сорочечка, в кого плаття,
в кого сарафан, то були в вишиванках. Раньше такого
не було, піонерські галстуки, комсомольські значки.
Раньше вишиванки не було. А зараз вишиванка –
об’язатєльно. [Як одягалися, коли Ви були молоді?]
У нас були строгі плаття, чисто строгі плаття. Укра‑
їнського орнаменту як такого не було. А от їздила,
встреча у нас була в цьому році, тридцять п’ять років,
в училище поїхала, то конечно – земля і небо. Все в
українському стилі. [Розкажіть, будь ласка, зараз Ви
берете участь в фольклорному гурті?] Да, фольклор‑
ний гурт «Вербиченька». В нас п’ятнадцять учасників
з керівником нашим. Керівник у нас Згурський Мико‑
ла Михайлович. Співаємо українські пісні, були у нас
українські костюми. У нас ансамбль більше тридцяти
років. Були у нас старі костюми. Це були такі виши‑
вані сорочки: спереді тут червоний і чорний колір,
вишивка – гладь фабрична. І були запаски синього
кольору, були длінні спідниці. Там не вишивка була,
а аплікація. А тепер нам зробили вишиті костюми зе‑
леного кольору. Тоже такі самі запаски з вишивкою,
жилетки з вишивкою. Сорочки у нас такі красиві ви‑
шиванки, тут і золотистий колір, червоний і чорний.
Тепер оці, як вони називаються, «очіпки», тільки на
зав’язках. [Де їх замовляли?] На фабриці реквізитів у
Харкові. Нам показали зразки, ми вибирали і остано‑
вилися на цих костюмах. Співаєм, прославляєм Укра‑
їну. [Яке в учасників гурту взуття?] А взуття, поки ще
не доросли, кожний у своєму. Сорочки білі, жилетки
салатного кольору. Гарні костюми. Тканина сучас‑
на, синтетична. [Ви вдягаєте сценічний український
одяг, а чи є у Вас вишиванка?] Чесно сказати – не‑
має. Є цей костюм, мамине наслєдство. Як коли куди
надо, то використовую. Є ж такі меропріятія, що нада
одіть вишиванку, то надіваю мамину вишиванку. Оце
було свято вишиванки, вдягала мамину вишиванку. У
школі була в онучки, в Ков’ягах живуть вони. В онуч‑
ки був відкритий урок в українському стилі, то їзди‑
ли туди, вишиванки вдягали. Ну а так, щоб кожний
день вишиванку вдягати, то цього немає. [Що для
Вас означає український одяг?] Ну, ми ж должни буть
українцями, то одяг наш... Я даже не знаю, як сказать.
Ну, треба показать, що ми ж не з Росії, в Росії даже
очіпки одіваються по-другому. Ми ж должни надіть
їх на лоба сюди, бо українці, щоб ми відрізнялись від
інших народів. Наші українські вишивки, наші укра‑
їнські обряди, ми готуємо обряд з нашим ансамблем
«Вербиченька». Сейчас ми готовимо обряд «Яблучний
Спас». Пісні збираємо, як його раніше святкували,
і хочемо це все воплотить, показать людям. [...] В вал‑
ківський хор двадцять два роки вже ходжу. Люблю я
це все дуже. Оце ми тільки почали заніматись, іменно
фольклор сам. [Ви виступали в українському одязі?]
Да, да. Воно в нас по домах, бо тут страшно якось так
оставляти. Костюми і старі, і нові. Так шо ото таке.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Друга половина ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. [Скажіть, будь ласка, чи викорис‑
товували український одяг як обрядовий на весіллях.
Може, запрошували, може, десь Ви колись бачили.]
Шили ми торби для шишок свашці, вишивала. Руш‑
ники вишивала свадібні. Рушників в мене багатень‑
ко було, продала, то пороздарювала. [...] [На весіллі

с. Огульці
Записала М. Олійник 13 жовтня 2016 р.
у с. Огульці Валківського р-ну Харківської обл.
від Янковської Наталії Тимофіївни 1958 р. н.,
та Столярової Майї Тимофіївни, 1937 р. н.
СОРОЧКА [Середина ХХ – початок ХХІ ст.] З вишивкою
я зустрілась вперше вдома в себе, бо моя мама була
професійна вишивальниця. Така була професія, вони
вишивали сорочки, вишивали на заготовках, а потім
зшивали. Вони вишивали сорочки жіночі, чоловічі
отам, як карманчики, вишивали скатертини. [Чоловічі
сорочки були лляні?] Так, лляні. В сім’ї у мене у папи
була мамою вишита українська сорочка. Вона, мабуть,
була з батисту білого, з довгим рукавом. Чорними з
красними нитками вишита на грудях, манжети на ру‑
кавах. [Який комір був у сорочці?] Стоєчка. [Якою тех‑
нікою вишивали?] Хрестик, геометричний був орна‑
мент. У мами було багато і мережаних речей. [Якщо
вона була професійна вишивальниця, значить, там був
якийсь комбінат?] Це був філіал від якоїсь харківської
фабрики. І ото вони на заготовках кроєних вишивали
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те, що їм замовляли. Вишивали вони вручну. Дома у
нас було багато речей. Я з самого дитинства ходила в
[вишитих речах] і до сих пір ще єсть ті речі, мамою ви‑
шиті. Мама ходила в вишитих платтях. Нам елементи
[одягу] прикрашала, навіть пальто і то вона нам ви‑
шивала. [Розкажіть, будь ласка, де вона брала візерун‑
ки?] Ті, шо на замовлення, то давали, а ті дома сама.
[Придумувала, збирала чи в журналах брала?] Ні, вона
сама. І картіни вишивала хрестиком. Гладдю вміла ви‑
шивать. Мережки, дуже багато в нас було з мережками
одягу. Особенно оце була імітація карманів з мереж‑
кою, у мене така кофточка була, у мами така кофточка
була. Колекція оцих [шкільних] вишитих сорочок – це
вона створена, коли створювався кабінет народознав‑
ства. Всі речі і глечики, і прялки, і праски – оце все тоді
збиралося. Це по хатам Світлана Михаловна, вона з
дітьми ходила по хатам назбирала. Тут хоч коли-не‑
коли десь щось використається. По-перше, бувають
тематичні години спілкування з дітьми. На святах,
якщо це одяг, то ми дуже часто його використовуємо.
[Яка тематика свят в школі, на яких Ви використовуєте
одяг?] Ну, по-перше, це може бути зустріч з письмен‑
никами рідного краю. Вони в нас дуже часто відбува‑
ються. Потім може бути День села. В нас є таке свято,
коли визволення [від фашистських загарбників], свят‑
куємо перший вихідний вересня, так у нас встановле‑
но. [Український одяг використовується як сценічний
одяг?] Здебільшого да. Діти якусь роль виконують і
вони вдягають оцей одяг. Ще ми ставимо уривки з ви‑
став. Стараємся брати наших письменників, земля‑
ків і використовуємо оцей одяг [традиційні сорочки
з колекції шкільного музею]. А также у нас єсть свої
письменники. В нашій школі учився Корж і раз в п’ять
років у нас точно відбувається свято, де всі діти в укра‑
їнському одязі. Ми запрошуємо його родину, це вже
правнуки письменника. У нас тісний зв’язок з його
рідньою. Багато у нього творів, читають діти його ві‑
рші. Є у нього і проза, кусочки інсценізуємо. [Чи збе‑
рігається зараз у людей такий одяг?] Може, в кого ще
і зберігається.[...] [Як називали одяг?] «Сорочка», то
сорочка. А ото корсетка. Спідниця була. Плахта була.
[Ви у когось плахти бачили?] Ні, не бачила. Це плахта,
а зверху плахти фартух і обов’язково мережкою. Оце
сорочка [на зразок сорочки з музею], оце «станок»,
оце на сорочці «брижами» називали і брижи на рука‑
ву. Оце «розпірка» [показує на розріз сорочки]. Нитки
червоні і чорні називали «заполоч». Люди старались,
вишивали при каганці і пісні співали. [...]. [Чи ходили
після війни у вишитих сорочках?] Після війни, десь в
п’ятдесятих роках, була мода – жінки своїм чоловікам
вишивали сорочки. Вони були білі обов’язково і з ко‑
міром, і оце лиштва тут обов’язково. Вони з гордістю
носили. Це було десь з 1954 року до 1960 року. І це було
навіть у місті. [Вишивали хрестиком?] Хрестиком.
[Чоловіки з костюмами носили?] Да, обов’язково кос‑
тюм і носили ці сорочки з китичками, помпонами.[Це
святковий одяг був?] Ішов з роботи, а робота важка,
приходив умивався і йшов на вулицю в сорочці. [Чи
був дитячий український одяг? Може, ходили коляду‑
вати в ньому?] Ні. [У школі можна було когось побачи‑
ти у вишиваночці?] Ні. [Жінки вишивали своїм чоло‑
вікам, а собі блузки вишивали?] Я не пам’ятаю. Мене
вразило, що вони вишивали своїм чоловікам, це мене
вразило, і я це запам’ятала. А чи самі вони вишивали
собі – не пам’ятаю.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [50–60-ті роки ХХ ст.] [Кишеньки
не було, а тільки місце розташування кишеньки по‑
значено мережкою?] Да, прямокутником і там оце ж
шестикутник, квітки оті ружі чи як вони називають‑
ся. На вісім пелюсточків і витягнуті нитки, і тими ж
самими нитками зроблено. Був вигляд як ткано воно.
[Це блузка у Вас була?] Ну, кофточка була на пугвич‑
ках, теж лляна така у мене була. Я в ній ходила, і потім
іще мої діти в ній ходили. [Коли Ви її вдягали?] Це я
в клас, мабуть, восьмому була, мама мені її зробила.
Вона ж тоді була на вирост, а стала дівчиною, я не на‑
багато поправилась, то я в ній ходила. В інституті теж
в ній ходила. Я в інститут ходила і, до речі, навіть сюди
приїхала в сарафані і мамою вишитій блузці на батис‑
ті. Тонка така тканина, вишита розками, рукавчик
«фонариком», хрестиком вишито. Це я в перший день
сюди так приїхала. Це мені подобалось, з одного боку,
а з другого боку – в ті часи всі були однакові. Мені не
хотілося бути однаковою, і я просила маму, щоб щось
мені зробить таке, щоб ні в кого не було. І сама кур‑
си закінчувала кройки і шиття через те, щоб не бути
такою, як усі. Зараз, слава Богу, вже не так, а тоді ж
було, що всі пішли і одного кольору у всіх одна ж та
сама річ, одного фасону. Ви, може, такого і не застали.
Це було вообще: 56 розмер і 36 розмер – і все одна‑
кового кольору, і все однакове. Тому через це, а може
генетика якось спрацювала, я не можу сказать, ну мені
це не подобалось. Мама робила, мені це подобалось,
це було красиво, отак би я сказала. Я хотіла бути кра‑
сивою. Я на заняття так ходила. [...] Мама моя збере‑
гла уміння вишивати і одного разу уже в Харкові ні
за шо було купити якусь блузочку, то я кажу: «Та ти
купи мадепалам, ти кроїти вмієш і виший». Так вона
собі таку хорошу блузочку вишила, що і зносила її.
[Це були вже п’ятдесяті роки?] Так, п’ятдесяті, а нит‑
ки були муліне уже. Хрестиком вона вишивала. Вона,
по-моєму, червоним і чорним вишила. Причому вона
з голови вишивала. Ніяких малюнків не було, вона з
голови. Вона каже так: «Я була іще малою, а наша мама
Ганна Андріївна, кинула мені полотно на піч – виши‑
вай». І вишивала вона, це моїй мамі вона [бабуся] ка‑
зала. Це було їй років дев’ять-десять.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [1970–2000-і роки] [Можна
так сказати, що в повсякденні Ви активно викорис‑
товували такий одяг?] Нєт. Так не можна сказать, для
мене це був святковий одяг. Це для виходу був одяг,
а в звичайних платтях – це вже вдома. [Чи зустріча‑
ли Ви, навчаючись у Харкові, когось у вишитому одя‑
зі?] Може, хтось приєзжий, не місцевий. В інституті,
коли я навчалась, ніхто не одягав. [Викладачі також
не одягали?] Нєт, не було. В школі у нас [в Огульцях]
був учитель української мови і літератури. І він же ди‑
ректор бувшого музею огульцівського. От він в інших
сорочках не ходив, тільки в вишитих. Олександр Сер‑
гійович Кериченко. Він настільки щирою українською
мовою говорив і одягався завжди щодня в вишиту со‑
рочку. [Які в нього були сорочки?] Лляні були сороч‑
ки, білі з довгим рукавом. [Якою технікою вишиті?]
Усі хрестиком, була і машинна вишивка, була і ручна.
Це він спочатку був директором у нас в музеї, а потім в
філіалі Музею Лесі Українки в Ялті, бо він був хворий,
і йому той клімат підходив, і він туди переїхав. Потім
він повернувся і у нас учителем працював. У багатьох
є сучасний вишитий одяг, вишитий вручну. У мене в
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Дворічанський район
с. Кам’янка
Записав О. Васянович 17 вересня 2007 р.
у с. Кам’янка Дворічанського р-ну Харківської обл.
від Дягілєвої Ганни Петрівни, 1919 р. н.,
та Плаксіна Івана Йосиповича, 1940 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ [Перша половина
ХХ ст.] Виготовлення тканини. Сіяли прядіво – ко‑
ноплі па-хахлацкі, плоскінь – це перве вибираєм, а яке
вже на насіння, то «матірка» зветься. І таді вибираєм
його, снопиками в’яжем і таді вже везуть його у річку.
Воно мокне у річці скіки день. Навалюють там грудка‑
ми. А таді їдуть вимивають, посушуть, привозять до‑
дому. Зачинають тіпати. Така була мельниця зроблена,
ручна. Таді парубають мельничкаю, патіпають, паті‑
пають. Дівчата, а тепер же м’яти вам прядиво ногами.
А воно ж грубе. Мнем, мнем, помнем. Не ум’яли, то
у ступі тавчіть. Тавчем у ступі. Вано м’яке зробить‑
ся. Мама сідають і гребінь, і гребінка, і вани чешуть
і мички роблять. А таді днище, пряха. «Сідай, Нюрка,
пряди». Прядем, прядем. Верстать була свая. У хату
внесуть, шоб снувать пряжу. Напрядем клубків. Це
аснова була. Аснуєм. Називалося десять стін. Щитаєм.
А таді ж верстать і навчили Нюрку не то шо прясти,
а й ткати. Ще і нага не даставала. На лежанці пряха
стаїть, а на печі сидю. Пряду. Це удосвіта мама встає:
«Я тебе не будитиму, я сама буду прясти». Спішимося
ж напрядати, бо ж ткати треба. Путчем. А таді білим.
Весна прийде – білим палатно. У нас там у лісі були
паляни і прудок. Прудок такий був, як у нас кухня,
широкий такий. Доска положана. Становлюсь я, сте‑
лю. Ад сонца вано біліє, вигаряє палатно. Тільки стане
висихати, ап’ять умачаю, збираю, ап’ять несу. І оце за‑
хльобуюся. А тепер і ноги балять. Тепер виходе, синок,
усе. А рушники вививали, діжники, скатерті. Діжники – це па-масковськаму, а скатерті – па-хахлацькаму.
В кажнам дварі були авечкі, і вовну пряли, плели плат‑
ки. Пастрижуть авечак, памиєм, а таді пазбираєм і
прядем. Тепер адіяла паявилися, а кались шо – папони.
Так яка вовна хужа, так ссукали на вал, а таді цей вал
пряли. Папони ткали із вовни, так як Дарочка. Ізши‑
вають і вкриваємось. Як заведуться там вохи і гниди,
так і в піч пхали, шоб попарилися там трохи.

Ф

Е

десятому класі у всіх [учнів] є вишиті сорочки. Їм це
подобається. [Дівчата самі вишивають чи купують?]
Вони вміють [вишивати], ну це куповані в них. Їм ніх‑
то не каже, вони на всі урочисті заходи одівають. Ка‑
жуть, що одягтись парадно [в сорочку] – це красиво.
За всі класи я не скажу, а от за своїх дівчат я скажу.
Це буквально років п’ять, як у нас в селі, що майже у
всіх є [вишитий одяг]. Сценічні костюми у нас майже
у всіх дітей єсть, тому що з четвертого, п’ятого, шосто‑
го класу ми обов’язково український танець ставимо.
А раз танцюють, то всіму класу шиються костюми од‑
накові. Може після цього дівчатам і захотілося мати
власний одяг, щоб [кожна] була не така, як усі. Ходять
дівчата в такому одязі поки тепло. В Харків їдуть і ку‑
пують. [В основному машинна вишивка?] Ні, вручну
багато. [Самі вишивають?] Вміють вишивати, але одяг
не вишивають. Як сорочка вишита, її щодня не бу‑
деш носить. По-перше, бережеш, по-друге – вересень,
вони на уроки ходять, по-третє, на свято вдягають і
в травні, коли тепло. Мені здається, що це уже прий‑
шов час нам українцям бути українцями. Просто на‑
просто, мені кажеться, що генетика наша спрацьовує.
Підґрунтя для цього уже зроблене. Уже нікуди нам ді‑
ваться: або ти українець, або не українець. А якщо ти
українець, то хочеться якось це показати іншим, що
я українець. Я думаю, що і діти так вважають, у край‑
ньому випадку – мої діти. Я стільки з ними спілкуюсь,
що хочеш не хочеш, теж щось моє залишається. Я б
хотіла, щоб більше, ну це вже не від мене залежить.

ІМ

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [70–90-ті роки ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. [Чи пам’ятаєте Ви використання
традиційного одягу в обрядах?] На кожух на весіллі
садять, да, і я своїх дітей садила. Коли прийшли, на
кожух садили. Не знаю чого, но знаю, що так треба,
то сідали. З хлібом-сіллю на рушнику ми їх зустріча‑
ли. [А Ви сідали на кожух, коли одружувались?] Не
пам’ятаю. Пам’ятаю, що мама мені вишила рушник.
Весілля було в Мерефі. А я своїм дочкам купувала
рушники, такі мальовані, не вишиті. Дома у нас є речі,
шо мама повишивала: які викинули, а які рука не під‑
німається. Пофотографіровали все, шо вже залиши‑
лось, після того як повикидали сто раз. Свашка ж єсть
обізательно, її перев’язують не хустками, а відрізаною
тканиною навхрест, і ця тканина на плаття свашці іде.
Їй залишалось два відрізи на сукні. Я помню, що об‑
ряд такий був: увечері, в перший день [весілля], мама
чоловіка закутала [молоду]. Закутала свекруха і ска‑
зала, що оце береш. Надо б було, щоб це було на дру‑
гий день, вже коли вона жінкою стане, і тоді замість
фати її хусткою зав’язували. Там був красівий обряд
томадою зроблений. Це робила свекруха, не мама ро‑
била. На другий день їздять Цигани, перевдягаються.
Нєвєста обязательно – це мужчина должен бути. На‑
мальований він, вдягають в кого шо єсть. Наша сва‑
ха, вона брала костюми. Там були вишиті українські
костюми. [Були українські сценічні костюми?] Да, да.
Брали, наряжали їх, отак ото гардіну вместо фати. Лі‑
кар обов’язково должен бути. А хто ж ще? Нєвєста,
лікар – не менше трьох должно бути. Навєрно, женіх,
я його не дуже помню. Народ сміється, як уміє, бать‑
кам купують те, шо надо, і батьків нарядили у те, шо
купили. [...] Оце, як весілля, то обов’язково в неї фата
і оцей вінок із воскових квітів, і плаття біле або го
лубе. І все.

СОРОЧКА [30–50-ті роки ХХ ст.]З палатна шили рубахи, підштаники даже косинки і то шили. Женські ру‑
бахи довгі шили. А тоді трошки стало культурніше, то
верх шили з матерії, а підтичку мама палатняну при‑
шиває. Бо ж перкалю багато треба. А папані рубаху на
спід тоже шиє. Комір у дві ниточки вистрочити – це
моя работа була. Ниток мама напряде тонко-тонко.
Пабілють, і то я вистрачую. Мама пакроє сарочку, а я
ш’ю. Шили уручну і сарочки, і підштаники. Мама па‑
міряють палатно, пашиють, точно якраз. У нас моди
не було вишивать рубахи. Так просто було.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [30–50-ті роки ХХ ст.] Спідниця була
з прядива. Красили. Чорна – кльон був, дерево, мама
адварює. Синє-синє буде. Мама пакрасить синеньке.
Платтячко пашиють, вірьовочкою падв’яжуть мене.
Хвартух всігда є. Обязанность така. Як стала совєць‑
ка власть, у школу ідуть дєтишки, покупили їм одина‑
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кові платтячка, хвартушки одинакові, галстуки крас‑
ненько. А бабам юпки шили із сукна. А вана ж тепла.
Жінки ходили без штанів. Ідуть бідні прати білльо.
Прийде – усе таке красне, як гов’ядина. Ноги позама‑
тивають да й ідуть.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ [30–50-ті роки ХХ ст.] Свити шили.
Тонко, тонко пряли пряжу суконну. Люди шили свит‑
ки – каму довгу, каму коротшу свитку. Чорні свитки,
бо вівці були чорні.

Е

ВЗУТТЯ [30–50-ті роки ХХ ст.] Приходе сапожник.
А чинили самі шкуру. А воно сиричинна. Пошиють ті
башмаки. Вано як так, то нічого, а як намокло, як із‑
сохнеться, то пропали ноги. Лаптів у нас не було. Це у
росіян. Росіяни у лаптях. У голад у нас багато померло
людей. А відтіля прислали. Приїхали – і старе, і мале
у лаптях. А тепер у нас стали вани хадить у сапагах.
Пряли пряжу, ткали сукно і ото тряпки по два метра
як наматають у ті лапті, і воно тепло. А таді вірьов‑
ками уматують і ходять хоть би табі шо. Усю зіму. Як
поприїзжали такі хлопці, а їх заставили арати разом
з нами. Паприбігали у батіначках у хромових, а ноги
памерзли. Поки ви передохньотє, ми підемо лапті оді‑
немо, бо у нас ноги пообмерзали. Шо ж там насочак
адин у батіначку. Так вани лапті паабувають, шурують
і кажуть: «Нам тепер тепло».

рає, одівають шапочку з круживцем бєлєньку. [До
скількох років так одівають?] І маліньких, і манюнє,
і більшеньке... [Без поясочка могли похоронити?]
Можна. [Якого кольору поясочок?] І розовенький,
бєлєнький. Тоді знаєте, скільки лєнточок було. [Каза‑
ли, що червоний не можна.] Можна, можна все було.
[На ніжки що одягали?] Чулочки. Я скільки не знаю, й
мама казала, шо грішно зараз обувать покійного, раз‑
ні тухлі з каблуками... Січас ото ж обувають, а рань‑
ше не обували, грішно. [Чому?] Казала мені мама
так: «Не положено цього робити з давніх давен». Їм
завіщали це і священіки, і всі. [Чому?] Бог знає, я не
знаю. [...] Так і сина сховали. Наділи і босоножечки, як
тут лежав, а як уже закопували, так зняли. І батюшка
так розрішає. А єсть такі, шо черевики такі надінуть,
а труна мала. Прибивають потім, можна і пальці по‑
відбивати. Тут чоловік намучивсь, та ще й на той світ
іде неспокійний, черевики не скине і пальці поодбива‑
єте. [Черевики кладуть у труну чи залищають дома?]
Нє, залишають в труні. Там рядом. Хоч тапочки, хоч
шо. [...] В кольцах, напрімєр, в сєрьгах не кладуть.
У мене сестра, напрімєр, умерла в 26 лєт. Молода, кра‑
сіва і кольца на руках. А перед тим, як уже до ями до‑
несли, зняла мати і кольца, і сєрьги. Батюшка сказав:
«Скиньте все, все». [Чому скидали?] А того, шо мало
лі... Було, шо знатна людина вмерла, так вони ж її ви‑
копали та розділи. [Якщо не золоті, а звичайні речі, то
тоже скидають?] Ну, ви знаєте, скільки я по похоронах
їзжу, не бачу я, шоб хоронили в сєргах. Не бачила ніде.
[У намисті хоронять?] Ні. У нас отут і не носили їх.
Дівочки носили раньше, так оце оті... ну як його ска‑
зати... як оце мізинчик, кругленький, красівенький,
бєлінький, не прозрачний, а матовий. [Як називали?]
«Буси» – так і називали. А більше ні. У нас крєстіки
носили. Усі: і молоді, і старі носили. А як безбожніки
тоді були, то... Як тривога, так усі до Бога... [...] Тепер
не ховають в більї, а положено в більї ховати мужчину,
з давних давен. [Чому?] Так положено з давніх-давен.
Наспіднє більйо: надівай труси, надівай майку, рубаха
спідня і кальсони. Потом одівають яку хочеш рубаху,
брюки, носочки, піджак. І все. А там вже вінчик кла‑
деться. [Як було раніше, коли піджаків ще не було?]
Я не знаю, бачила, шо в рубасі хоронили. Но положено
во всьо. Любий мужчина красівий, єслі він в костюмі.
[Що взували?] Носочки і все. Ото одівають, ото гетри
такі. І я ж кажу, якщо хочуть обувають, но потім зні‑
мають взуття і кладуть рядом. [Не обмотують ноги
нічим?] Та на Западі обмотують портянками, я тут
бачила, шо казали дівчата, що обмотують. В нас тут
такого нема. В носочках. Женщини в чулках. Плато‑
чок носовенький кладуть у карманчик.

Ф

ГОЛОВНІ УБОРИ  [30–50-ті роки ХХ ст.] Як вийде за‑
муж, маладиця, чепчики рабили. У нас моди не було.
То у москалів. Приїхала свекруха. Вана сама і шила їх.
У нас моди не було, у нас – платки. Дівчата у платках,
у касиначках.

Ізюмський район

ІМ

с. Діброва

Записала М. Маєрчик у 2003 р.
у с. Діброва Ізюмського р-ну Харківської обл.
від Коніної (Листопадової) Ольги Платонівни

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Середина ХХ ст.] Одяг у похо
вальному обряді. Намотала [квач], промочила і каже:
«Пали сорочку. Дівка буде тіки така!» [Вже сорочку
Вам на смерть приготували?] Да, вже пошили мені
сорочку. А тоді від цього вмирали. «Свинка», чи як
називається. [Скарлатина?] Та не скарлатина. Воно
обклада горло, то ангіна, а то... дифтерія. [...] [Ска‑
жіть, а то пошили Вам сорочку на смерть, то треба
було її спалити?] Ну, то вона так сказала. Я її зносила.
Я її потім носила цю сорочку. [Яка то була сорочка?]
Вона шилася з рукавами довгенькими, без нічого, тут
отак... [Застібалася чи зав’язувалося на грудях?] Ні,
тут під горло, а ззаді застібалося на пуговичку. І длин‑
несеньке, длинненьке. А тоді ото лєнточка, і вона
підв’язувалася, і ножки даже закриті. [Скажіть, вона
чимось відрізнялася від звичайної сорочки?] Ви зна‑
єте, здорових людей як хоронили, так одівали так,
як і здорових. От я з мамою ходила на похорон, так
одівали все, як нада: і юпку, і кохту. Все нормально
було. І чулочки. Раньше не обували, ні. Черевики – це
грішно надівати, тільки чулки. [Це сорочка, що Вам
шили?] Ну, воно не сорочка, а як платтячко більше.
[На поясі відрізне було?] Ні, рівне. А підв’язувалося
лєнточкою, це для дєтокок. І ото тоді, як дєвочка уми‑

с. Студенок
Записала М. Маєрчик у 2003 р.
у с. Студенок Ізюмського р-ну Харківської обл.
від Заболотської Ольги Олександрівни, 1931 р. н.,
родом із с. Кримки Ізюмського р-ну
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Друга половина ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. Ой, таке весілля роблять! Оста‑
ються без копійки, а весілля таке, шо по 800, по 1000
плаття купують. [...] Хотіли мене в ставок... так я пли‑
ганула... У платті, у черевиках. Я не хотіла, шоб мене
кинули. [...] [Збирають гроші на одяг?] Цигани ходять
та просять же ж на пелюшки, на коляску, женихові на
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тя, як молоду наряжали. Віночки ж надівали – тепер
же фата. Він же – стерлина, таке, як ото парафін. Ні
[бумаги нема]. «Стерлина» вони називали його. Було
й таке [платок і вінок], як зімою. Були лєнти. В тру‑
ну [червоні не клали]. [Чи клали гребінець у труну?]
Не помню. Хто роздасть [одяг, що лишився від покій‑
ного]. [...] Жито і свічка стоїть, платочком замотують
хліб, ну хлібинку зав’язали – поставили на столі. Бе‑
руть ту хлібину, тоді везуть на кладовище. [...] Ранше
не вдівали, як тепер. Ранше удівали простеньке. Клали
у труну солому, а сіна клали в подушку. А потом кла‑
ли покійника у простенькій одежі: сорочка полотняна
була ... а ноги вмотували в такі... полотно стареньке...
Чýлки не надівали – вмотували. Нізя вбувати, бо ноги
болять. А я кажу: мабуть, не того, шо вбувають по‑
койнікові, а того, шо січас усі ходять в ризині і болять
ноги в людей.

с. Пархомівка
Записала Х. Ткач 10 липня 2001 р.
у с. Пархомівка Краснокутського р-ну
Харківської обл.
від Друзєвої Наталки Тимофіївни, 1925 р. н.,
Литовченко Ганни Єгорівни, 1915 р. н.,
та Анастасії Андріївни, 1922 [?] р. н.

Е

машину... [Чи наряджаються так, що парубок моло‑
дою і навпаки?] Да, да. У нас тут як понаряджаються...
єсть двохметрові хлопці такі, та як нарядять його ні‑
вєстою, та хвату йому з тюлі причеплять, по землі аж
тянеться, та чудний же. [Що ще на нього одягають?]
Плаття біле пошиють із марлі. І зроблять і груди,
і задницю причеплять... А жениха нарядять отакого
завбільшки, малого. І вона його за руку держе і по‑
гляда на нього. Всігда ото тільки великого наряжають
нівєстою, а жениха малого. [У що одягають жениха?]
Та обикновенно він наряжений, в костюмі, все. І ще
цвіток пречеплять йому красний на картуз. [...] А ту‑
холь знімали з ноги. Як сяде нівєста за стіл, а там хтось
підкрався і зняв тухоль, а тоді заставляють: єслі вип’є
жених із тухля водку, значить отдадуть, а тоді підстро‑
юється і п’є отак боком, де каблук. А тоді отдадуть.
Одяг у поховальному обряді. [Як маму хоронили] все
було совремьонне. Я їй готовила, я полотняного не
схотіла. Миткальна була сорочка в неї, а пошита так,
як раньше. Вона шиється так: планочка і так, як у тії...
як пісатєльніца... Леся Українка, отак примєрно шили
сорочки, плєчиками отак. А тут дуже плечико, а тут
починається рукав вишивається, отакий по локоть
рукав, сорочка широка... Отут на зборичках і ззаді
на збориках. Вона тоді широка. Я такі люблю сороч‑
ки, як ночна рубашка...[У що взували?] Такі тапочки.
Чорненькі, щоб м’якенько було. Матірчаті, аби не босе
було. Чулки такі прості, ті, шо раньше були. Юпка
чорна, кохта була салатна. [Босими не хоронили?] Ні...
Та як нема чого, так і босими хоронили. А як є шо,
то надівали. [На голову що одягали?] Платок пречис‑
тенький, такий зелений, цвіточки зелені. [...] Ото ж
[на фото] подзорнік, що це тут кружево... [«Подзор‑
нік» пришивають у труну, так?] Та з ним же так: на
чому він лежить, на тому і кладуть у труну. [А це що,
ось?] А це те, що він був ним укритий. Він же був на‑
чальником міліції, так він і хоронився. Білий костюм
у його був і такий... міліцейський білий... [Ремінь був у
покійника?] Не знаю, тоді, видно ж, був. [Можна пояс
класти в труну?] Нє, нільзя. [Чому?] Не знаю. Ні рім‑
ня, ні часів нільзя класти. [Чим штани прив’язують?]
Та просто застебнули на пуговичку та і всьо. Я людей
помагала і покупать, і одіть... мужиків.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг
у поховальному обряді. Платок чи шо там лежить,
і там хлібинка [на платку на кришці]. [...] Догомини
накладають [зараз] то платки, матерію кладуть. А я
сказала нічого не кладіть: я там не ходитиму і я не
цариця, йду до Господа. Обувають. Кажу: «Я боти не
вбуваю і класти не треба...» У нас мама, коли ото ле‑
жали, а невістка й каже: «Ма’, я пошию вам тапочки
легесенькі, вбуєм». А вони: «Не здумайте вбути. Вбу‑
єте – я буду кожен день ходити, шоб ви з мене зня‑
ли». А вона [невістка] каже: «Е... тоді – ні, бо ми ж не
знімем. Як покласти, то ми вам передамо, а так – ні».
А вони кажуть: «Подивіцця: усі босі святі, а ми так
хоч чулки надіваємо, так ще щоб і вбутися». Ранше,
казали мама, тряпочки, були ото поряки обмотува‑
ли, а коли появились чулки – стали в чулках. Оце по‑
слє войни почали [взувать]. Хто хоче взува’, а хто не
хоче – не взува’. Ну, хто положе – не надіва, а хто так,
шоб надіти. А мама казали: «Ми будем уставати на
Суд і вбуті будем?!» [...] Як дівчина, то надівали ві‑
нок і платтє... Воно не одягали, а накривали. [...] Їм же
за те, шо обмивали, дають чи там на плаття, чи плат‑
ки... Напрімєр, у мене мама як умерла, троє обмива‑
ло. Тоді пирожків не було, не клали. Сорочки́ дала я
їм усим, готові сорочки́, мамині. А ця бабка висока
[сусідка] каже: «Буде на смерть». – «Так коротка ж
вона на Вас». Мама така як я, а вона ж висока. – «Всьо
равно, там спідницю надіну». Отож кличутуть бабок.
[...] Да, вішали [на хрест]. Мужчинам – полотенце ві‑
шали, сорочки́... я сама вішала: дєдова сорочка нашо
вона мені? А люди вже знають: кажуть, не дають і по‑
вісити – беруть. Ну просто, шо каже: «За Царство вже
ніхто його не носитиме»... Людині «за Царство», шоб
йому легше було лежати там. Жінкам на хрест вішали
хустки. [...] Коли людина умерла через два часа її вби‑
рають. Я скажу, в чому хоронили: полотняна сорочка,
штани полотняні, ноги просто обмотали, а тепер же
ото і вбувають, ото таке, якби взяв та повбував... а шо
ж він ходитиме там чи шо – гріх, нізя. Хто як при‑

Краснокутський район
с. Козіївка

Записала Х. Ткач 11 липня 2001 р.
у с. Козіївка Краснокутського р-ну
Харківської обл.
від Тесленко Марії Хомівни, 1910 р. н.,
Божко Софії Амросіївни, 1915 р. н.,
та Ганни Павлівни, 1924 р. н.,
переселенки з Черкаської обл.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [30–50-ті роки ХХ ст.] Одяг у по
ховальному обряді. Робили віночки, не гільце, а віно‑
чок, таке, як парафін... Оце як дівчина вмре, ото ро‑
блять такий віночок, на голову одівають і один цвіто‑
чок на груди до плаття, з правого [боку], відкіль сідає
молода до молодого. Заплітали [косу]. [...] За хлопця я
не знаю... [...] Клали і зараз кладуть шерстяне. Як ді‑
вчина молода вмре, її наряжали... надівали біле плат‑
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дбав [сорочку]: у кого чистенька [не вишита], у кого
з манішкою. [...] Да, да держали для смерти [сорочку
спеціальну]. Старі готовилися. [Чи готували молоді
собі одяг на смерть?] Нізя готовитися, це гріх, ка‑
жуть. А старикам це положено вже було. [...] Віночки
надівали [незаміжній]. Не на хустку, просто надівали
як вона йде заміж. З бумаги разної тоненької: бува
хто чіпляв лєнти і збоку лежали. Буває збоку лежали,
а буває чіпляли. А віночок надівали. Бачила я... двоє
угаділо [дівчат]. Так це вже аж при совєтской власті.
Ховали: гарно вишиті [сорочки] були, гарно, квіт‑
ками такими. Довгі рукава отут з чохлами. І внизу
вишита й воротник вишитий. Ховали отак дєвочок.
Жилєточки надівали. Спідниця. Плахти́ були, це ще
раніще, до [19]20 году. Були такі спеціалісти, кустар‑
ники були [плахти робили]. Поясом підперізували.
Чинарки́ носили. З рясами [по талії], станочок і ряси.
Це були хлопці в їх ходили. Це в кого чинарка – це
багатий чоловік, багатого батька син. Шапка. У зі́му
були теплі чинарки́, а на весну були, як то кажуть –
голі, оце тоненьке було... Пуговички в два ряди... Не
ховали [в шапках]. Не клали [шапку, картуз в труну].
[...] Клали тіки комуністам [червоне в одязі]. А так ні‑
кому не клали [червоного]. [...] Палять [одяг, в якому
померла людина]. Єсть роздають, а є свої розберуть
[одяг, який носив покійний]. [...] [У вінки втикали
хустки?] Та це ж тепер. Я ж кажу, до колєктивізації
без нічого було. А після... і платками перев’язували,
і красним, як комуністи. [...] І у цвітку ховали. Зро‑
блений, з чого свічки роблять [З воску?] Ні. Забула.
[З парафіну?] Зроблять, помочають, цвітки спеціаль‑
ні робили, красиві цвітки, ото вона в кісника, а тоді
вже після войни у фаті стали класти, як дівка. Оце
ось-де дві душі ховали в червоних платках. А вони
пожелали, їм поклали... [Чи могли кісники просто по‑
класти поряд?] То завісіло от того, хто наряжа, заві‑
сило од матері од батька... Такі ж вони як і заміж ішли
[цвіток, що клали на голову померлій]. Косу запліта‑
ли. Як у цвітку – платок не одягали... На пальчик я
такого колечка не знаю, а хрестики в руки робили, не
продавалися хрестики... Напрімєр, щас у церкву піди,
у батюшки все є... і молитва, шо до лоба кладецця, не
нужно ж прощацця з тілом, а у віночок і у хрестик
[цілують]. Віночки були ці, воно бумажка, молитва...
Як не було, так робили з воску хрестик, з хрестиком
ховали... Об’язатєльно й щас одівають [на шию хрес‑
тик]. [...] Ранше за одяг... постірають і на другий день
надінуть і ходять, не боялись. Тепер палять... Чужі
[виносять]. [...] [Чи робили гильце нежонатому хлоп‑
цю]. Робили. У кого як: картуз клали й обув клали.
Сєчас взувають, а ранше клали... Роззуть у ногах і
кладуть [одним носком до людини, іншим – в інший
бік]. Хрестик у руку, на шию, іконка (коло лиця) ма‑
ленька. [...] Юпка і оце ж сорочка вишита і підпере‑
зували. Памнятаю й в плахтах ховали. Такі клєтчасті,
большенство шерстяні, прості клали... У нас не ткали
плахтів, ні. У нас полотно ткали, лльоне, полотенце.
«Очіпки» звались. В очіпках ховали, це вже як вона
вийшла заміж, це їй вже оділи очіпок, а наверх хуст‑
ку... І ще надівали раньше те, шо вона вінчалась. Ба‑
гато таких, шо ховали, в чому вона вінчалась..., вона
як повінчалсь, вийшла заміж, його зложила, й воно
лежало, пока вона вмирала ... Вінок не помню, шоб
клали [отой, що заміж ішла]. Тепер вінків багато но‑
сять, а тепер багато бабів старих умира’ і не хотять

вінків і кажуть: «Як я заміж ішла – я у вінку ішла,
а щас мені вінок не нужен». Багато отказуєцця од він‑
ків. Як одмолоділа, а ще на ту неділю йде вона ще й
тий позичила. В однім вінку, може, й двадцять ішло.
Було шо ще й позичають платтє або юпку і блузку на
свайбу. Та під голови і під боки, як начнуть класти та
на самих платках на кладовище одвезуть... А колись –
ні. Колись чулок не було на ноги, оддеруть од якоїсь
старої рубашки або юпки – уматають ноги. Оце я
вмерла, а моя кума чи родичка прийшла: хай мій пла‑
ток кладуть... В сирежках не ховали... Я не знаю про
намисто. Легенький [платок на голову]. [...] Ранше не
клали, і шерстяного нічого, а тепер і костюми шерстя‑
ні надівають, і плаття, а ранше – ні, тіки простеньке...

с. Чернещина
Записала Х. Ткач 13 липня 2001 р.
у с. Чернещина Краснокутського р-ну
Харківської обл.
від Туманцової Марфи Максимівни, 1913 р. н.,
Величко Наталії Омелянівни, 1919 р. н.,
Віконик Ганни Степанівни, 1930 р. н.,
та Комісарової Галини Павлівни, 1930 р. н.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [30–90-ті роки ХХ ст.] Одяг у по
ховальному обряді. Як молода і замуж не ходила. То
убирають її: фату, біле плаття, цвіти. Були – віночок.
Бумага і стерлина, як свічки. Так як і зараз віночки
продаюцця. [Коси розплетені]. Приходилось мені
бачити, но лєнти ні: віночок, біле платтє. Зараз наді‑
вають і туфлі, і носки там чи чулки. А тоді було так
і біленькі ганчірочки – обмотували ноги. [Чи було
гільце?] І мужчина, якшо не женився, білі цвіточки
приколюють на груди. [...] Хто шо [обмивальникам].
Чи на плаття [тканину], чи платки дають. Я дала на
плаття і платки давали. [...] У нас колись молода ді‑
вчина вмерла – двоє дівчат, так ховали з цвіточками,
на груди... на голову я не бачила. Ну, з воску такі, як
ото молодиє – такі й кладуть. Так, як і полагаєцця
на праву [сторону]. [...] Ми гребішечком розчісуєм і
так остаєцця [у волоссі]. [...] Напрімєр, я наготовила
шерстяну – тут чиста, а тут вузенька кайомочка. Білу,
да, білу. Так і остаєцця [хрестик на шиї]. І мою сестру
двоюрідну – в сережках [ховали]. Як вона ходила – так
і положили. Сказали, шо вона заробила: вона вік про‑
ходила. Оце ж хто їх буде з мене знімати – я всю жисть
у їх проходила. Бачила – ховали [в намисті]. Хрестик
на намисті... На ноги одівають [взуття], а як у яму бу‑
дуть опускати, тоді скидають і кладуть коло неї [збо‑
ку]. Тоді як оце на похороні батюшка праве – свічки
держимо із платочками. Платочок я собі беру, а сві‑
чечки усі збираємо – не догоряють – і кладемо в ноги.
[...] І тоді платочок новий – мілоч кладем: серебро і
мідні [монети]. [...] [Чи кладуть під голову хустку?]
Ні. [...] У нас умер тут дядько і приснилося жінці. Він
хотів, шоб штани – брюки наділи йому, а йому купили
костюм дуже гарний, а тих брюк..., шо він ходив, не
наділи. І ото їй сниця, [що він] каже: «Кому ти брю‑
ки отдала?» Потом його кум умер і приносили – по‑
ложили в труну – передали. У ногах [поклали]. Хто
роздає...[одяг, що лишився після померлого]. Ту[т] па‑
лять у нас. [...] І січас як незаміжна молоденька умре,
її ховають як молоду. А хлопець – йому тоже цвіток
цепляють.

www.etnolog.org.ua
Коломацький район

Коломацький район
с. Шелестове
Записала М. Олійник 17 жовтня 2016 р.
у с. Шелестове Коломацького р-ну Харківської обл.
від Таганської Лідії Іванівни, 1937 р. н.,
та Володимира Миколайовича, 1956 р. н.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [1940–2000-і роки] Вишивали
бабусі, полотенця, рушники. Тоді ж рушники весі‑
ли на фотографіях. Подушки вишивали. [Чи ходили
в 1970-х роках, коли Ви були молоді, у вишитих со‑
рочках?] Ні. Не було такого в нас. Вишиті сорочки це
десь років п’ять назад появились. А до церкви коли
йшли, Боже сохрани, шоб розкритий до церкви прий‑
шов. Там і в церкву не пустять, єслі на голові платка
немає. У нас в селі церква хороша і доси вона сохрани‑
лась. [Як одягалися до церкви?] До церкви, конєчно,
скромно йшли, платочок скромненький. Не надівали
[таке], як зараз – іде і коліна голі. Раньше, шоб вище
коліна підняв спідницю, та куди там. Це було позор
такий, шо куди там. [Чи ходили у вишиваних сороч‑
ках діти?] Нє, не було в нас такого. Просто не було чи
моди, чи я не знаю. Босі ходили по стерні пасли, ми ж
не вбувались зовсім до самої школи. Як куплять чере‑
вики якісь, то вбуєшся. Купували, їздили в Харків. Ми
держали коровку, і мати ото молока назбирає, навари
його і везе в Харків. Мати заріже курча та масла ско‑
лоте і на Харків, одвезе продасть, а нам тоді привозе
вбуваться якісь черевики. Воно ж тоді не таке було.
[Як Ви ходили корову пасти, що вдягали?] У мене
старша сестра була. Її недоноски доношувала, а їй
мати на барахолкі купувала. Раньше барахолки були,
каждий своє шось стареньке продавав. Мати, як поїде
на базар, молока відвезе, привозе як не кофточку, так
спідничку, то платтячко, то так і ходили. Модістки, шо
ти принесеш, із твого і шили. А то – де шо мати купе.
Мати у нас така розбитна була. Як на базар поїхала,
то кусок матерії привезла, то спідничку, то кофточку.
І ото несеш мадістці шити. Бувало куплять плаття,
шо марке дуже, мати каже: «Давай я тобі перекрасю
або в синє, або в коричневе». Був порошок, шо одежу
красили. Як купить яку спідничку, а я кажу: «Яка біла,
я замажу, а ти битимеш», а вона каже: «Я тобі пере‑
красю, не клопочись». Привезе порошка синього або
чорного, налила його, тоді його [одяг] вкинула туди,
воно побуло, покрасилося. Тоді ше той, уксусу наллє і
в уксусі пополоще, шоб воно не линяло, шоб взялося
харошо. [Обмін одягу на продукти] Після війни тоже
1947 [рік] – голодовка. Батько забрав вещі платки,
хустки тоді кашемирові були, – позабирав усе в чувал і
повіз на Западну міняти на зерно одежу. І так, плакала
за одним платком. Красивий був платок красний, ви‑
шньовий. Він тягне його в чувал, а я собі його тягну.
Мішок називали «чувалом». Він у той мішок тягне той
платок, а я не даю та плачу. А мати каже: «Оддай, він
же хлібця нам привезе». Ну і повіз він, і привіз відтіль
зерна, хліба. Приїхав назад, їхав товарними поєздами.
Товарними добирався і туди й назад.

ІМ
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГ [Середина ХХ ст.] Виготовлення
тканини. Після війни ще верстати були. Я пам’ятаю
у нас на вулиці, там в одних був ще верстат. Сьогод‑
ні у нас тчуть, тоді переходять до другої сусідки, там
тчуть. Ми до низу жили, до ставку. Прядиво в первую
очередь на низу сіяли, воно велике таке виростало.
А тоді його на станок, ломали. Прядиво – конопля,
у нас багато – весь низ прядивом засівли. [Матірка,
плоскінь відрізнялося?] Відрізнялося, те було таке бі‑
ліше і м’якіше, це – матірка. А той плоскінь, було гру‑
біше. Збирали вже, як воно насіння поспіє. Тоді збере‑
мо, обіб’ємо, обмолотимо те насіння, а тоді з того на‑
сіння та робили молоко, кашу робили, олію. Ну це вже
як поспіє семена, тоді це прядиво. А тоді його замочу‑
ють, станок такий був «козликом», потрошку засува,
а зверху гупає, такий брусок, шо його ламає. В каждім
дворі було цей станочок, бо прядиво так же руками
його не поламаєш. А то бистро так, одно підсуває,
а друге хлопа, хлопа. Перед цим у ставку замочували,
в’язали такі снопики, тоді воно висихає і тоді вже його
ламали. А тоді пряли, ткали із цього прядива. Станок
був великий, але у нас уміщався, він розбирався. Ма‑
буть, ширина виходила менше метра. [Полотно ткали,
а потім з нього шили?] Да, тоді шили. Рушники виши‑
вали в основному. Оце як зима настане, шо робота в
полі кончиться, тоді сідали вишивали. Пряли, ткали,
сиділи вишивали, – це все зимою.

було. Це не пристойно було, щоб жінка з розкритою
головою ходила. На голові хустка обізательно, очіпків
я не бачила. При мені вже очіпків не було. Хустки з го‑
лови не зкидали. Скине, як спати лягає. В основному в
хустці. Презирали, як без хустки яка молодиця пішла.

СОРОЧКА [Cередина ХХ ст.] Cорочки були полотняні,
домоткані. Були верстати, ткали в хаті полотно. Грубі‑
ше було і для сорочок лучче. Пам’ятаю прядки пряли,
вовну пряли, в’язали носки, рукавиці. [Які сорочки
були? Такі як зараз чи довші?] Довша, збирались по
горловині у зборочку, аж до плечей була зборочка. Ви‑
шивали чорними і красними нитками. Вишивали оце
отут рукава, і отут вишивали [показує по грудях на
пазушці]. [Чи вишивали по низу сорочки?] А по низу
я якось і не помню, ні. Вишивали хрестиком. Тоді
тільки хрестиком, гладдю не шили. Це вже пізніше.
Це ще старі бабусі ходили в вишитих рубашках, а вже
дітвора, вже моє покоління, вже не ходили. Баби ходи‑
ли. Сорочка з-під спідниці должна виглядать, там ше
пришивали кружева, в’язали.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [30–50-ті роки ХХ ст.] Баби ходили
в спідницях довгих, і отут у пояску вони рясні. Спід‑
ниця і кофта ситцева або там сатінова. На верх кофта
надівалась. Обізательно должна з-під спідниці вигля‑
дати сорочка. Спідниці в основному чорні, коричневі,
темненькі були. Воно ж дома, знаєте, хазяйство, по‑
ралися. Жилетки були обізательно.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Друга половина ХХ ст.]
[Ви весь час в хустинці ходите?] Весь час. Ні, літом, як
жарко, то розкрита ходю. Раніше люди тільки в хуст‑
ках ходили. Тільки запнені ходили. Тепер же бачиш
зимою без хустки, без шапки йде, а тоді нє, цього не

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Друга половина ХХ ст.] Одяг у
календарних обрядах. Івана-Купала святкували. Ішли
до ставка, палили костьор, плели вінки із квіток, шо
нарвеш, із польових. Тоді багато було у житові: во‑
лошки, сокирки, – плели вінки. У нас вони плавали
по ставку. Раньше було інтересніше жити. Простіше
жили, но інтересніше було. Рушники вишивали самі.
І після війни вишивали, обізательно ж должни ікони в
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батюшкє, і під Євангеліє батюшці ложицця палатє‑
нєчко, бо мужчина, а женщина – значить, платочок.
[...] Насілки перєвязуюцца. Єслі женщіна – значить,
платкамі здоровіми. Єслі тіки мужчина, значить, носовічками. І мені можуть поручить [нести платки для
перев’язування носилок]. Хтось такий, аби тільки не
рідня. [...] Стіл так, для тієї, шо читає... сюди станов‑
лять до святого угла. І оце застелють скатертю, тіко
не красною, розстиляють платочок тій, шо читать.
[...] Незамужня – на стіл кладуть. [Якщо їй 18 років,
покладуть на стіл?] Покладуть. Дєвчонку та ще й у
вінках. І тепер так. Молоденькій дівчинці не кладуть
ніяких вінків: ні живих, ні мертвих. А зверху аж на мо‑
гилі. А то кладуть одні василєчки. Ну, квітки роблять.
[Чи хустка на голові має бути ?] Обязатєльно. Закру‑
чували косу, тоді косиночкою пов’язжуть, щоб плато‑
чок держався, а тоді отож платочок чи підшальок, чи
шо – запнуть, наперед крайочки. Там вінець отак ле‑
жав, як прощалися.

Нововодолазький район
с. Знам’янка
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углу стоять. Всігда ж рушники були на іконах. Портре‑
ти та які батьків, дідів висять, об’язательно на каждом
портреті должен буть рушник. Вишивали. Коли в ар‑
мію проважали, то обізательно нєвеста должна його
рушником перев’язати. Я свого чоловіка виряжала
в армію, рушником перев’язувала. Хрестиком я ви‑
шивала, він [рушник] і доси в мене сохранився, маки
були і пшеничні колоски, букетик був такий намальо‑
ваний, вишитий, а внизу хрестиком цвіточки, лис‑
точки. Це якщо нєвеста не перев’яже рушником, то
і не нєвеста. Нада обізательно було перев’язати, [як]
в армію виряджають. Вона приходить з рушником і
його пов’язує. Я, например, ждала свого [майбутньо‑
го чоловіка] з армії три годи. Він був у морфлоті, на
чотири годи тоді був морфлот. Тоді він послужив два
года і зменшили на три годи флот. І ото я три годи під‑
ождала, прийшов, поженились і так прожили 51 рік.
[...] [Ви колядувати ходили?] Ходили. Всі гуртом хо‑
дили. Кожухи виворачували, одівали на себе і дура‑
чились туда-сюда. [Вдягали спеціально перевернутий
кожух?] Да, допустим, колядували, щедрували, посі‑
вали. [Як дівчата вдягались?] Хто як придумував, так і
робив. Гармошка, гітара, ідемо по селу.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ [30–40‑і роки ХХ ст.] Виготовлення
тканини. Ткали, прядіво сіяли. Убирали його. [Льон
чи коноплі сіяли?] Коноплю і льон. І ото ткали, пряли
оте все. [Ви пам’ятаєте, як мама це робила?] У нас вер‑
стат був, у хаті в тій стояв, і вона робила це полотно.
І шила нам те, красила матерію цю бузиною. І цвітні
такі були хароші. Возможность була – купували. [Роз‑
кажіть, будь ласка, яка була послідовність?] Льон.
На городі сіяли, внизу. А тоді він як уже ж виросте,
уже вони [мати] знають, тоді його рвали, намочува‑
ли у копанки в воду. Він мок. Намочете, тоді висихає,
а тоді його, ну, тако була ота...тіпалка. Вибивали її. Всі
костриці, все одкидалося. А це тоді пряли на нитки,
і тоді...ткали. Мама сама ткала і собі, і даже людям,
хто приходив. Такий був верстат здоровий. На прядки
вони пряли нитки, а потом намотували і тоді ж ткали.
Такий був здоровий верстат – на всю хату. Тоді вже
ставили, коли вже все вправляться, городи уберуть.
Тоді вже начинають ткать.

Ф

Записала Х. Ткач 7 липня 2001 р.
у с. Сенькове Куп’янського р-ну Харківської обл.
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та Карпенко Марії Антонівни, 1928 р. н.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[30–50-ті роки ХХ ст.] Палім [одяг, в якому помирав].
Оце все новеє, шо він на лаві лежав... там простинь із
етою простинею прямо і ложим в гроб [перекладають
ті, хто обмиває]. [...] Хлопця, єслі парєнь молодий,
неженатий, одівають як женіха до нєвєсти. І цвєток
сюди [справа на груді]. Нєвєста – одівають фату, плат‑
тя, перчаткі. [...] Була в нас мертва свадьба. Значить,
шо робили. Приїхав батюшка і каже так: «Виносьте
хлопца». Все йому зробили, шо положено: і кольцо,
і цвєток, і гільце там якесь зробили для нього. [...]
Каже батюшка: «Забирайте його, виносьте...» І з ним
заходили до нєвєсти. Перев’язані були вси мертвим.
Ну оце ж чорна із білим. (Траурне ж усе). І цвєточки
там чорні були ще. Оце так як винесли хлопець і ді‑
вчина. Перев’язані були. Пов’язки були чорне із бє‑
лим. [А рушниками і хустками не перев’язували?].
Ето були перев’язані крьосні батьки. Батько крьосний
перев’язаний полотєнцем..., мати крьосная – плато‑
чком. Ну і з її сторони і з його сторони були перев’язані
одінаково.... Лєву [руку перев’язують]. [...] На машині
був [хрест]. (Ішла машина ззаду.) Перев’язаний був
платком. Красівим, здоровим і палатєнцем, палатє‑
нєчко було. З одной сторони і з другой – накрєст. За‑
бирає той, хто держав його на машинє. [...] У дівчини
платок був красівий і хлібина. У хлопця хлібинка, така
ж сама, но полотєнци було підложено. У нас обичай
такий: мужчинє палатєнце, а для женщіни – платочек.
[...] Тоді така мисачка там, свєчечкі такі, шо роздавать
родствєнікам, у платочках вани обматани дванадцяти
родичам даєцця, а тринадцята свєчка більшенька –

СОРОЧКА [1940–2000-і роки] В мене дві сорочки виши‑
ті є. Причом одна сорочка вишита, шо такого кольору
ні в кого немає. Вона вишита жовта. Навіть не корич‑
невий, а жовто-сірий колір, і дуже красиво. А як вона
з’явилася? Та просто ж я працював. Мені на сцену
треба було сорочку, таку концертну сорочку. Я її так
називаю «концертною», хоча це національна вишив‑
ка хрестиком, ручна робота, й недешева сорочка. Я її
зробив, може, з десять років. [До майстра звертались?]
Да, звертались. У нас тут працювала на фабриці одна
жіночка у Харкові. Вона приїжджала, а інколи про‑
понувала (тоді, знаєте, з зарплатою той тяжко) брати
вироби. А я кажу, що не хочу, що б машинкою. Я про‑
сто з нею зустрівся. Кажу, [що] мені треба, тільки не
машинну, а от шоб сіла майстриня...Вона каже: «Я Вам
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го віку використовували хустки. Тому шо, як ти там
п’ятидесятирічну жінку в віночок [вбереш], воно
трошки не в’язалось. Або ще й старшу. То використо‑
вували хустки. Хустки зав’язували таким чином, зна‑
єте, отак під край зав’язували. Якщо номер ніс такий
характер якийсь веселий, жартівливий, то зав’язува
лись оце отак-от за вушками. Осюди спереді. [Зав’язу
вали наперед на три кути.] Як виходив хор «Ланка», то
підв’язували назад. Старалися зав’язать по-різному,
тобто передавало характер кожної людини. Ось ця ве‑
села, а ось ця не така весела. От в такім плані. А вже
пізніше ми замовили для ансамблю вишиті купони,
так би назвать. От конкретно у восімсят другому році
ми заказали. Звичайно, вони вже не народні, ну вони
зручні. Вони навіть і сьогодні використовуються. Бо
ми вдало підібрали ескізи такі, шоб не на рік, не на
два, не на п’ять, а може, й на десять років. Їх можна
використати і в жартівливому номері, бо це плахта.
[У плахти пола одна на одну заходить, так?] Да, заходе.
І малюнок відповідно отак іде по пройому і пішов кру‑
гом, і вуглова вишивка, но не така вона наляписта, як
ото люди є таку дурню позамовляли. Я казав: «Дівча‑
та, ну ви хоч думаєте, шо у нас красиві от скромні
маки і там же пшеничні колосочки й волошки». Розу‑
мієте, це настільки от наше, а то отакі, знаєте, апліка‑
тивні, якісь такі не зрозумілі, якийсь петриківський
розпис в отакенному масштабі, шось страшне. І ці ку‑
пони, вже вони всьо, вже вони порвалися. А зараз
вони замовили кофти собі, вже тоже так не носили.
Будемо так казати, коли вже тут набирається на шну‑
рочку. Було. Но трошки не так. Отак уже отут рюша,
вже шматки оці висять. [Якого кольору були плахти?]
Вони такого, знаєте, у нас вони темні. Вони не чорного
кольору, а таке чорно-голубуватого. Таке, як шевйот,
знаєте? От такого-от плану. Спідниці сині, гладдю ма‑
шинна вишивка. Сорочку довгу, шоб вона, якшо щось
одіти короче (у нас ще сині спідниці були), то лиштва
вилядала з-під цьої спідниці. Це обов’язково, так у нас
ходили, так у нас носили. А вже з-під нової плахти –
ні, бо це ше довше сама плахта. Вона дуже довга була.
Фактично одні носочки черевиків виглядали. Нам
було зручно, тому шо не завжди взуття можна було
купити всим однакове. А коли, ну, ми кажем дівчатам
темне взуття: та вдягла ті, та вдягла ті, а виглядають
одні носочки. Темне взуття, да, тому шо це немало‑
важно, коли на сцені виходять в рознобой – це страш‑
не. Це страшне, ми от цього дуже уходили. Старалися
навіть, коли в нас для танцювального не було білих
балєток, то ми звичайні кімнатні тапці брали, їх фар‑
бували в біле, но зато в нас діти виходили на сцену всі
в білих взутті. А зі сцени воно не видно, шо там: ба‑
лєтки чи звичайні тапочки. «Боль на выдумку хитра»:
ми брали вілюр червоний, шили його просто, під че‑
ревичок, всьо. І тут він защіпався, раз – і вдягли. Вони
взувалися в черевичок і щоб твердо ходити, і форму
тримав, от таким от чином. Черевичок цей, будемо ка‑
зати, як чулок. Виходять на сцену, як лялечки, ніхто не
знає, як вони вдягнені. Тоді появилися наші посліду‑
ваники, другі. Пояси, кушаки червоні. Підпаясува‑
лись рушниками хлопці. Підпаясувались рушниками
дівчата, вони...дівчина, наречена, вона була підпаяса‑
на рушником, не дивлячись, чи це літо, чи це зима,
коли вона йшла в кожусі. Кожух. Шився новий руш‑
ник, шоб два краї звисали, і цим видно було, шо це на‑
речена. І ще добавлялися стрічки, гарний платок, не
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вишию». Вона дешевше, звісно, з мене й взяла, бо ми
знайомі. Ексклюзивна річ така, будем казати. Так шо
вдягають, вдягають. Ну, я Вам скажу, що сорочка...
вона ніколи не зникала. З мого дитинства воно не
зникало. В дитинстві я ходив, мені було шість років,
сім років, в мене була вишита сорочечка. Якшо вона
рвалася, всьо, мама вишивала нову. В неділю я вдягав.
В будень я в ній не ходив. Мама і гладдю вишивала,
і хрестиком. І це була як святковий одяг. От неділі я
любив, ждав: бабуся до церкви поведе. Або ж просто
надягали мені вишиту сорочку. [Ви у вишитій сорочці
ходили з бабусею до церкви?] Ходив. Ніхто нічого не
забороняв. У нас, у нашій школі, портрет Шевченка
висів великий. Ми його квітами вбирали, рушниками
вбирали. Рушники у нас в класах висіли. Дозволяли
нам. Не то шо дозволяли, хто приходив в вишитій
сорочці – та ніхто нічо не казав. А на Шевченківські
свята ми приходили взагалі у вишитому. [...] [Скажіть,
будь ласка, мама сорочки шила сама?] Шила. Сороч‑
ки із рукавами [довгими] були і такі з короткими. [Чи
відрізнялися хлопчачі й дівчачі сорочки?] Хлопцям
своє, а дівчаткам своє. [Що Ваша мама вишивала?]
І рубашки вишивала. Кофточки. І батькові рубашку
вишивала хрестиком. І гладдю, і хрестиком уміла.

Ф

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [40–50-і роки ХХ ст.] [Чи були в мами
спідниці?] Аякже: і спіднички, й кофточки. Ну, купля‑
ли, і в магазині купляли тоже. Як коли ото возьме по‑
красе бузиною. І шили там плаття чи спідничку. А так
купляли в магазині. [Мама брату шила, вишивала?]
Нє, йому нє, а мені вишивала. Хрестиками так, як цві‑
точками. Хароші були вишивки.

ІМ

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Побутування національномаркованого одягу] [1940–2000-і роки] Хор Знам’ян
ського в Будинку культури виконував різні пісні: і па‑
тріотичні, і радянські пісні, і народні пісні, як «Летіла
зозуля» там. [Чи одягали народний одяг на виконання
концертних номерів?] Аякже. [Як Ви обирали цей
одяг?] Ну, звичайно, ми дивилися, що носили при‑
близно в нашому краї, в нашому регіоні, отут у нас, що
носили. Вишиті сорочки, які сорочки. Тому що фа‑
брика театрального реквізиту, вона шила...їм все одно,
шо шити. У нас із такою стоїчкою носився. От.
Обов’язково зав’язочки із кольорових ниточок. Пле‑
лась косичка – отака зав’язочка. Були з манжетами,
були без манжетів. Для хора ми брали з манжетами
[сорочки]. Це було більш естетично і зручніше. [Чоло‑
вікам замовляли звичайні штани чи шаровари?] Шта‑
ни були. До шароварів не дійшли. Все таки двадцять
п’ять чоловік. Хор..., одягти його повністю в україн‑
ське було важко. Важко навіть для колгоспу, бо гроші
де ми брали! Гроші брали в колгоспі. Костюми і на той
час дорогі [були]. Ми заказали у восімсят другому
[1982] році костюми, це вийшло три тисячі [карбован‑
ців]. Три тисячі – це страшні гроші. [Чоловікам роби‑
ли вишиті сорочки?] Так, вишиті сорочки. Жінки у
нас також могли вдягати вишиті, була зміна: верх ви‑
шитий, а низ темний, просто темний низ cвій. [На‑
мисто чіпляли?] Вдягали намисто у кого, яке. А ми ще
купляли отаку біжутерію дешевеньку. Зі сцени воно
яскраво було, крупно. Шось червоне там, шось розове.
Одягали. Для голови [головні убори] ми якби не роби‑
ли нічого. Якщо це були сольні [виступи] чи дуети, чи
тріо, єслі це молодь, то використовували віночки. Ви‑
користовували віночки зі стрічками. А жінки старшо‑
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хустка, а платок. Велика шаль. А на нього вже чіпляв‑
ся віночок із квітів і стрічок. [Поверх хустки?] Да. [Це
взимку чи влітку?] Взимку. Влітку просто вдягався ві‑
ночок із квітів. Бувало, шо зроблене, а бувало, шо з
свіжих. Як були свіжі квіти, живі, вдягалося так. Кир‑
сетку одягали. Одягали, от корсетки ж у музеї. А по‑
тім ще, Вам скажу, що ентузіазм людей. У нас дуже,
учасники самодіяльності, не дивлячись на те, шо, ди‑
віться, ну, бідність будем так казати, скрута [в 1990-х
роках]. В борг якось десь позичаю. Якщо взуття – ви‑
йшли всі в однаковом. Кажна собі купила. Ми не мо‑
гли нахиляти й приказувати, люди прохані, вони
зарплату не отримують. Це ми мали хоть якусь зарп‑
лату, а вони – ні. Вони самі – просто хотілося. Просто
це, мабуть, те, що називається «результат роботи з ко‑
лективом». Да. Їм дано. Вони люблять сцену. [...] А ото,
шо кажуть зараз, це, знаєте, нема чого робити. Та ніх‑
то його [одяг] не викорінював. Дорослі люди в дорос‑
лому житті носили. Причому не червоно-чорна ви‑
шивка була, а була синя вишивка. Синя світліша й
темніша нитка. Вишивалося. Носили сорочки і з та‑
ким розширеним рукавом, і носили з манжетом, оце
все вишите, стоїчки, – всьо. То дуже багато ходили.
Женилися! Це вже я пам’ятаю п’ятдесят якісь шістде‑
сяті – женилися в вишитих сорочках. [Хлопці вдяга‑
ли?] Да. Хлопці. Бо піджак ото хлопчато-бумажний є,
то єрунда було, знаєте. Дорогий, не купили. А от каже:
«Та вишили сорочку. У виштій буде сорочці». Як це
красиво було, та Ви шо! Жінки вишивали, дуже багато
вишивали. Зараз майстринь нема. У нас зараз раху‑
ється дві майстрині, но вони шиють епізодично. Так
шо сорочка ніколи не викорінювалась. Шаровари – да.
Шаровари не носили. Я такого не пам’ятаю. Це був
ідеал весіль різних, якихось свят, виступів на сцені.
Я пам’ятаю, шо в шароварах виступали на сцені. Ви‑
користовували навіть старі речі: корсетки, спідниці
старі, фартухи, очіпки. Це все збиралося в людей,
отак, як і в музеї воно, потім поміщали – і на сцену.
Воно було старе, но воно було національне. [Не лише
сценічні, а й реальні зразки одягу?] Да. Тоді не було
сценічного. Хто його шив в п’ятдесяті там роки, в шес‑
тидесяті? Да, воно жило. Воно не вмирало. Воно пере‑
йшло тоді в музей. І навіть зараз ми старовинні речі
використовуємо в постановках такі, як українська
класика, там, Старицький, Квітка-Основ’яненко, там,
де використовуються ці речі. Навіть музейні речі обі‑
груєм. Ми продовжуєм їм життя. [...] Ой, я Вам скажу.
Федір Пархорович Росторгуєв. От я його пам’ятаю.
У нього була широка така вишивка, знаєте, масивна,
багата. Він дуже полюбляв сцену. Із побуту щось не‑
слось на сцену, но шось бралося зі сцени. Сцена – це ж
не просто сцена. Це виховання. Привиття отієї куль‑
тури, отієї любові до національного. Чому зараз живе
воно на сцені? Осучаснений костюм, но він таке ж там
десь шиїсят-сємсят відсотків від старовинного націо‑
нального костюму. Причому так, де було, у яких селах,
у яких регіонах. От у нас одягалися так. Дивіться, у нас
на Харківщині, на Слобожанщині, можна нарахувати
десь вісімнадцять-дев’ятнадцять різновидностей тих
же українських національних костюмів. Ніяк це не
скажеш, шо це татарський чи монгольський... Це
український національний слобожанський. Но в за‑
лежності від регіона. Від того, як люди жили, який
уклад життя їхній був. Можливо, навіть і вплив місце‑
вості. Як з’явилися оці личаки, не лапті, а личаки... від

того, що це треба було, це побут такий був. [...] [Чи
ходили в вишитих сорочках до війни?] Хто вмів ви‑
шивать, хто вишивали, одівалися. А то ходили, хто у
чому мог. У селі як могли? Роботи скільки було, тоді у
колхоз ходили. Боже сохрани, не виробиш трудодні,
скільки вони заказали, так і оштрафують, ще можуть і
посадить тебе у тюрму.

с. Стара Водолага
Записала М. Олійник 14 жовтня 2016 р.
у с. Стара Водолага Нововодолазького р-ну
Харківської обл.
від Наталії Федорівни, 1959 р. н.,
Зінаїди Петрівни, 1950 р. н.,
Коротецької Зінаїди Іванівни, 1953 р. н.,
Коротецького Миколи Андрійовича, 1949 р. н.,
та Хихлі Зої Максимівни, 1935 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [50–70-ті роки ХХ ст.] Виготов
лення тканини. [Чи розповідала Ваша мама, як тут
люди раніше жили, чи вдягалися вони в народний
одяг?] Аякже. І пряли, і ткали самі. Помню, шо в ба‑
бушки, в маминої мами, був верстат, де ткали на йому.
Оце помню, човник ще на ньому був, я ж ще мала була.
Ми на однім краї жили, а вони нижче на другім краї.
Ткали на цьому, і прядка у нас була, і гребінь, і стілець.
Чесали ото, тоді крутили, я ще крутила на веретено.
Пам’ятаю трошки, сім-вісім год було мені. [...] Це у
мого брата [двоюрідного] баба шила руками, вона не
признавала машинки. Вона до посліднього дня шила
все вручну. Це в материної тьотки, сестри діда, була
швейна машинка, і вони шили на швейній машин‑
ке. У мене десь іще кусок полотна сохранився. [Це ж
хрестиком вишито? ] Хрестик, але дуже дрібний, на
дві ниточки. Це все, шо осталося, ще було дві рубашки хароші такі, більш білі, а це вже, ви ж бачите, сіра.
Може, якби її постірав та відбілив. [Чи розповідала
Ваша бабуся, який був одяг раніше?] Ото розказували
за цю ж плахту, за свитки. Розказували, шо шили все
із домотканого. Ткали полотно, дома у нас станок був
свій. Я помню, ще я вчився ходити, кругом його ходив.
Валяння сукна. А отут, за Бахметівкою, щас тут став‑
ки – рибу розводять, а тоді називалось «сукновальні».
Сукно ж били, ви ж знаєте, як його робили. У нас ро‑
били як: сначала ткали, як ткань, вона така рідка була,
як просвічується. А потом на сукновальні там же вода
і крутиться і б’є, і робилось настояще плотне сукно,
з якого шили оці свитки. З валяного, як сукно обикна‑
венне. А поначалу сукно, воно рідке. На сукновальню
всі носили, здавали. Овець держали, стригли.

ІМ
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СОРОЧКА [Друга половина ХХ ст.] [Чи носили виши‑
вані сорочки?] Були, я ж робила у бібліотеці, 26 років
проробила. У клубі я убирала, і ми збирали як музей
оцей, рубашки вишиті були. Довгі були іменно жіночі,
а тоді зверху як юпочка одівалася отаке. [Сорочки по‑
лотняні були?] Да, прості, з хлопка, хто зажиточний
був. А так вони полотняні обично були. Все воно на
полотні було, і самі ткали це полотно. [Яка вишив‑
ка була на сорочках?] Була і гладдю, як ото кажуть,
і хрестиком було. В основном хрестиком люди виши‑
вали. [Якого кольору нитки обирали і які елементи
сорочки вишивали?] Красний, чорний, рукава, отут,
кругом воротнічка. [Який був комірець?] Стоєчкою,
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сять. [Ваша мама хрестиком вишила вишиванку?] Да,
хрестиком. Вона вишивала харошо, вміла вишивати і
хрестиком, і гладдю, і ще якось картіни вишивала, під‑
зори, накидки.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [1930–2000-ті роки] [Розкажіть
за вашу внучку, чи є в неї вишиванка?] Ми тільки
оце літом їй накупили вишиванок, як у школи йти.
Давно хотіли. Ми по Інтернету дивились, хотіли їй
платтячко вишиваночкою купити, ну не получилось.
А юпочка з вишиваночкою є. Ходить в другий клас,
Слава Богу. Вишиваночка і для школи, і в церкву щоб
ходила вона. [Чи хочете Ви мати вишиванку?] Да, хочу
і куплю, Дай Боже. Я люблю, купимо вишиванки і бу‑
демо ходити так, як раньше.[...] [Чи використовували
народний одяг у художній самодіяльності?] У нас і ді‑
вочий ансамбль був, і хлоп’ячий, і хор був. У нас [кос‑
тюми] були заказані, ми брали даже в районнім Домі
культури, тоді ж Жовтневі свята були, то брали чорні
юпки красиві, жилєточки вишиті і білі вишиті руба‑
шечки. Вишиті червоним з зельоним, чорним трошеч‑
ки було. Ми брали ці костюми, як виступали, у нас
концерти були. Село у нас було густо населене, а тепер
уже старше покоління вимерло.[...] Клуб у нас був у
1969 році новий побудований. То в клубі у нас гриміла
і художня самодіяльність, і були там українські кос‑
тюми. Я сама як стала у [19]75 році тут працювати в
школі, то ходила на хор, приймала участь у всіх оцих
вечорах, вела вечори, об’являла номери художньої са‑
модіяльності. Дуже добре було. Ну тоді був ковгосп,
і він фінансував учасників, давав транспорт, купував
ті костюми. [Як вибирали костюми?] У Харьков їздили
і заказували. Там була спеціальна фабрика по пошиву.
І такі красиві костюми, розшивали і золотими нитка‑
ми. Українські костюми були. Була плахта отож, шо
з запахом, картата – коричневе з сірим якимсь. Тоді,
значить, була спідниця під неї, ні – сорочка біла довга,
а внизу отак трошечки вишита була, кайма виглядала.
Вишивка чорне з красним. Оце сорочка, коли наді‑
вається, отут зав’язується, на рукавах тоже вишивка.
[Машинна вишивка була?] Машинна, не ручна. Ручної
не було ніякої. [Чи була керсетка, віночок?] Віночка не
було. Віночки були окремо і в основному використо‑
вувались, якщо там дует дівчат співає або танцюють,
то віночки тоді. А так віночків не було. А керсеточки
не пам’ятаю. Я ще в інституті виступала у хорові, так
там теж були ці костюми красиві. [В інституті теж ви‑
давались костюми?] Видавались нам костюми красиві
такі, тоже українські. [...] [Чи була у Вас в дитинстві
вишиванка? Хтось у родині вишивав?] Бабушка в
мене була, Ганна Прокоповна, я даже не знаю, з якого
вона року. Вишиваночки не було, а таке взросле ото
як у школу ходили. Бабушка мені давала кофту, юпку
таку, платок такий квічастий. Кохта вишита – ну ру‑
башечка, рукава вишиті, тут вишите [показує на па‑
зушку], да все вишите. І ото в українському костюмі
я виступала, «Гопак» танцювала. Вишивка хрестиком
була, червоний із чорним. Красіва була кохта, ну во‑
обще така. [...] [Чи є у Вас фотографії Ваших батьків
в давньому одязі?] Була фотографія, коли бабушка ще
була не замужем, а брат в [19]14 году, це бабушке буле
дванадцять лєт. І він з Германії написав письмо, по‑
просив, щоб вислали фотографію. І вони сфотографі‑
ровались там з сімйою, і вона стоїть у вишитій оцій
рубашці. Була така фотографія. Вони вислали йому
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маленький такий стоячкою, і ото вона обшита така
була. В основному вишито воно було розами, і хрес‑
тиком, яскраві такі. Зельоний цвіт, хороші такі цвіта
були. [В чому Ваша мама ходила?] Я вже не помню, в
чому вона ходила. Вона розказувала, шо в 1963 році
померла її мама. У батька нічого такого не було з ви‑
шиванок, а в мами підзорничок був, вона сама виши‑
вала. [Чи прикрашали вишивкою блузки?] Та я блу‑
зочки і не знаю, як воно. Обично сорочки у них були,
шо дліненька отака рубашечка, і так воно на руках ви‑
шито. Єсть дрібненьким вишито, було і з длінним ру‑
кавчиком і отут вишито на манжетку тоже було. [Чи
ходили старші люди в керсетках, довгих спідницях?]
Та вони в довгім вообще ходили. Раньше бабушки
ходили в хустках, волосся прибране було, закручено,
щоб ніде той [не виглядало]. Хусточка, це всігда напе‑
ред зав’язана. І в бабушок всігда такі рясненькі юпоч‑
ки були, темненькі, а під низ же рубашечка була, хай
не вишита. Полотняні були рубашечки. Кофти були
не вишиті, а простенькі: манжетік, тут рукавчик за‑
стьобувався. В кого темненька, в кого світленька, хто
як любив ходити. Єсть бабушки були такі чистесенькі,
наче вона [сорочка] всігда поглажена в ній. Оце був
рубель і качалка. Вони [жінки] качають, і воно ви‑
гладжене, як утюжком. На качалку намотували, вона
така кругла була, а рублем отак дурр... Покачав тудисюди – і воно так вигладжено, тоді складають його.
Шишечками з сосни топили, щоб гарячий був утюг.
Отак відкривався він, туди складали. Розпалили його,
він розкалився, трошки постояв на підставочці, щоб
не спалило і ним гладили. Це такий був в нас утюг.
А тоді як не стало в нас того утюга, мама ото складає,
постірала його акуратненько, рівненько зложила, сіла
отак і погладила, і всьо. Вона в мене така чистюшичка
була. Вона любила в розовенькому ходити. Щоб світ‑
ленька кофточка, розовеньке, біленьке, хай не виши‑
те, ну однотонне. І спідничка була – середина литочки,
не така, шо до п’ят ходили. Вони всі чистушечки були,
чепурненькі. [...] У нас було вдома дві чи три женські
рубашки вишиті полотняні. І ото все як празник,
так і беруть то в школу, то в клуб виступати, та так
і десь заносили. Та то їхнє діло, вони нам не нужні,
в них ніхто не ходив. [Чиї це були сорочки?] Це моєї
бабушки. У бабушки плахти були. Вона в них не ходи‑
ла. Вони зберігалися, дві чи три їх було. [Ткані картаті
плахти?] Да, картаті. Я ото спрашував, шо це таке. Це
вони повсєднєвно ходили в сорочках. Длінні сороч‑
ки такі полотняні, а на той обмотувалися плахтами.
Це раньше їх прибивали до стіни тіпа ковриків. А як
пішли коври, стало лучче жити, повикидали плахти.
Я й сам був одну викинув, була на кроваті. На матраці
тканина протерлася, а на плахті, та така плотна, і ото
покрили тим матрац. А кровать як викидав, наводив
порядки і все повикидали. [Чи пам’ятаєте, якою тех‑
нікою вишивали?] Хрестиком красним і чорним були
вишиті рубашки. Не буду казати, скільки років тому
в мене була вишиванка. В мене мати вміла шити. Їй
тьотка, як вона заміж ішла, дала швейну машинку,
і вона шила. Вона і на курси кройки і шиття ходила
і пошила мені вишиванку, оцю перву, шо я пам’ятаю.
Вона довго лежала, може, і зараз десь лежить. Я сам
зараз в школі працював техробітником, то часто бував
на міропріємствах, то ходять в вишиванках все більше
і більше. [Чи була у Вас вишиванка ще за радянських
часів?] Ну, я знаю, скільки мені років було, може, де‑
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Плаття було гіп’юрове із люрексом, – красиве було.
Білі туфлі у Харкові [купили], отам по проспекті Ле‑
ніна був магазин, «Весна» називався. Він обов’язково
по запрошеннях [відвідувався], і ми брали запрошен‑
ня. Плаття ми купували в зовсім іншому місті, а оце
туфлі йому [чоловікові] піджак – там. [На другий день
весілля в кого рядилися?] У всяких: і Цигани були,
і Лікар, Баба Яга була, тоді була Циганка, Циган, Же‑
ніх і Нєвеста. Одяг у поховальному обряді. [Як вдя‑
галась Ваша бабуся?] Довге вона не носила. Сарафан
сірий носила, як щас помню, і лімонна кофта у неї
була. Кофта і юпка ілі плаття-халат – отаке вони но‑
сили. Вона ходила за покойніками читати, конєшно,
вдягалася темненько. Вона співала харашо, її просили
отпєвати покойніков. Одяг у календарних обрядах.
[Чи колядували Ви в дитинстві?] Колядувати ходили,
наряжались бувало. Одівали довгі юпки, хто – кожу‑
хи. У мене був настоящий кожух, він уже у мене обліз.
Бабушка передала не мені, а племіннику мойому, а він
в йому [кожусі] не ходив, передав мойому чоловіко‑
ві. Та настоящий овчинний кожух, ще ми Віронічку,
мою онученьку, казали, на ньому треба хрестити, так
ми хрестили. Той кожух обліз уже. Я вже жалію, що я
його спалила. Чого шкода, бо він дуже-дуже давній,
його моль побила. Він чорний був, на баранячому [?],
бо закручені оці ті були. Ото переодівалися і вперед.
[Чи одягали хустки?] Українські ж, у мене вони ще дві
лежать. І досі нові лежать. Хотіла пооддавати, потом
думаю: та дітвора росте і сама, як ото в церкву, – вдяг‑
нуть. Зелена і біла хустки, великі такі шерстяні з ки‑
тичками. [Де Ви їх узяли?] Це моя свекруха дала своїм
онукам, а вони – діти мої. І так вони лежать. [...] [Чи
була у Вас традиція колядувати, щедрувати?] У моєй
молодості не було цього. Це все, як сказать, призєра‑
лося. Не ходили поминати на кладовище, ніде нічого.
Це вже воно не так давно начало відновлюватись, і ря‑
жані пішли і все. [Чи тепер у селі ходять, колядують,
наряджаються?] Та так, мало. Років десять так, то хо‑
дять, собираються. Щас уже оце дівчата (вони вже в
інституті учаться) платками опинаються, закутують‑
ся, ходять. Платки одягають великі. Є ще, совсім не
пропало. Одяг у родинних обрядах. Кум, кума хрес‑
тять, купляли крижмо. Дитині було десь півтора міся‑
ця, ми рано хрестили, це був 1978 рік та 1983 рік. [Хто
купував крижмо?] Крижмо купували ми, я купувала
подарок для крьосної – матерію, і вони також дітям
крижмо, матерію. [Крижмо було полотняне, біле?] Ні,
тоді матерію набирали на плаття. Помню, тіпа шовка
воно було. [Чи зберігали крижмо?] Та нє. Це у ону‑
ченьки полотеночко і досі є, а те не зберіглося. Тоді чи
хто думав, що так воно перевернеться.
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фотографію, а одна у себе осталась. Фотографія зроб
лена, може, в [19]15-му чи в [19]16-му. Оце так. [...]
До [19]29 года, оці плахти [були]. А тоді шо? Колхоз
як організовувся, каждий должен був здати ілі про‑
стиню, ілі плахту, шо-нібудь, як учасник. Колхоз – це
ж колективне господарство. Я кажу для чого то, шоб
зерно накривали чи ще шо-нібудь оцим одягом. Сей‑
час це цінеться, а тоді ішло як непотрібне. Ще до ві‑
йни, до [19]41 року, ще люди так ходили. Одежа була
в людей, бо в період окупації ходили на Полтавщину,
там були такі села з сільхозпродуктами: крупа, пше‑
ниця, – і одежу вимінювали. Віддавали туди одежу.
[Тобто з Харківщини ходили на Полтавщину і вимі‑
нювали одяг на продукти?] Да. В села ходили, скільки
тут – п’ятдесят кілометрів. Полтавщина вона трохи
розкидана. Так мені казали, що там є села, що німці
практічески не стояли, обходили їх, бо не було страти‑
гіческого значенія. [Який одяг носили молоді люди?]
У хлопців були обикновенні штани, у дівчат плаття,
спідниці. [...] [Який у бабусі одяг був?] Як празднік, то
може одягти українську якусь таку [одіж]: сорочку ви‑
шиту, фартух вишитий. Сорочка хрестиком вишита,
а фартух – я уже не помню. Фартух цвітастий, виши‑
тий, може, гладдю, отак, по-моєму. Спідничка – темна
юпка, і ото вони одіваються в празник і по сосєдству
собираються. Може, коли-небудь шось приготовлять,
з сусідами спілкувались. Тоді вулиці широкі були і ба‑
гато людей жило.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Друга половина ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. Я за свою сестру скажу. В мене
сестра з 1932 року. Помню, як сестра заміж йшла, її
чоловікові покійному до кепочки пришивали роз‑
очку отаку, і я її пришивала. Це було в 1956 році. Мені
шість років було, я цю картинку пам’ятаю. Я при‑
шивала йому і плакала. Дуже плакала за сестрою,
шо вона заміж іде. Тоді модно було пришивати роз‑
очку. Надо було пришити, а для чого воно було, хто
його знає. Дуже тоді не розпитував, не доходило тоді.
В молодої була блузочка і юпочка, шось отаке. Мод‑
но було тоді, я пам’ятаю на фотографії біла блузочка
з довгим рукавом і сарафанчик на довгих бретельках
широченьких, спідничка рівненька така. Фата і віно‑
чок був, простенький віночок. Не такий, як раньше
вінки були, от він по всім селі ходив той вінок. Вінок
можна було передавати, а фату нельзя. Єслі вийшла
заміж, то фата должна зберігатися у молодої. Держа‑
ли в сундуках. Раньше не шифанер був, а сундук. І у
мами був сундук, одежа там була і документи ложили.
[...][Як Ви були одягнені на своєму весіллі?] Біла до‑
вга сукня, довга фата. Зараз коротенькі, а у нас довга.
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СОРОЧКА [Перша половина ХХ ст.] На тіло одягали
із «білої бумаги» (так називають тканину) сорочки.
Вони були із такої трохи грубішої тканини в точечку
або в міленький рисуночок. Була ще й «жовта бума‑
га» – то було трохи хужого качества.

смт Велика Олександрівка

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Се‑
редина ХХ ст.] Тоді ж вирощували коноплі і льон. За‑
раз же коноплі – це наркотики. Льон взрівав, коноплі,
тоді його вимочували в річці, вибивали. Потім волок‑
но те було. Тоді те волокно несли тоже до річки, мо‑
чили, на сонці вибілювали, тоді пряли. І тоді вже такі
рулони були з льону, з коноплів. З коноплів більше,
в основному на мішки використовували. Лляне відбі‑
лювали і його ще можна було фарбувать, воно набага‑
то тонше. Фарбували листям з горіха.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Перша половина ХХ ст.] Спідниця.
Одівалися у юбку. Юбка із шерстянки. У багатших було
даже із мусліну, це таке тонесеньке полотно, на подобіє
батісту. На будній день шили юбку із «синьої пеньки»
(так називалась тканина). Юбки шили і із ситцю. А вже
пізніше навчились і плаття шить. Штани. Чоловіки
взимку носили ватяні штани, а влітку – з сірої тканини.
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ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Перша половина ХХ ст.] Кофта.
[Жіноча] кофта із сатіну [була]. Кофта носилася на‑
верх. На грудях тонесенькі-тонесенькі вистрочки, або
ще шили з широкою оборкою од талії на юбку. Ва‑
ротнік покошений, якщо і оборка покошена, або був
круглий воротнік. Рукав призбирався на манжеті під
резинку, но не сильно був собраний, злегка.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Перша половина ХХ ст.] Куфайка.
Як холодно було зимою, то одівали куфайку зверху.
Бушлат. В кого не було куфайки, то шили такі, на‑
зивались «бушлати». Короткі, на ваті, ззаді хлястик,
попереду кармани. Тканина на них називалась «чор‑
това кожа». Якщо куфайка простьогується, то бушлат
не простьогувався і був більш виходний.
ВЗУТТЯ [Перша половина ХХ ст.] На ноги [жінки] взу‑
вали літом туфлі, а взимку ботінки і галоші. Ботінки
були на «в’єтнамському» каблуку, і до того ж каблука
були зроблені і галоші. Взимку ще взували і валянки.
ГОЛОВНІ УБОРИ  [Перша половина ХХ ст.] Косинка. На
голову [жінки] одягали косинку, наперед обв’язували
тоненьким кружевом. Косинка була «жопова» (чисто
біла), інколи була муслінова. Взимку на голову носи‑
ли в’язані платки або косинки. Очіпок. Старі бабушки
мої, я їх ще пам’ятаю, ходили в очіпках, таких неначе
спеціальних шапочках. А в мої врем’я вже так жінки
не ходили. І даже підсміювались: «Дивись, бо одінемо
тобі очіпка, як така розумна будеш!». Шапка. На голо‑
ву [в чоловіків була] шапка, а влітку – картуз. Шапку
робили з овець (сірих в основному), шили самі або
віддавали майстрам.

СОРОЧКА [30–50‑ті роки ХХ ст.] Батьки такі бідні
були – вони в полотняних рубашках ходили, з міш‑
ковини. Сорочка [у жінок] з‑під спідниці виглядала.
Воротничок вишитий увесь. На грудях вишита, на
рукавах. Широкі рукава і манжети вишиті. Манже‑
тики були, що і застібалися, і нє. Носили чоловіки
сорочки, було модно сорочки аж під шию носить,
на застібочках. Я даже пам’ятаю, в [19]33 році помер
мій тато, мого тата репресували, а потім відпустили.
І я пам’ятаю, як він лежав. На ньому була сорочка
сатінова такого фіолєтово-коричного кольору. І оце
планочка отут, і ґудзиками застібалася, і аж під шию
стойочка-воротник, аж під саме горло, і пувичечкипувичечки.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Середина ХХ ст.] Спідниця. Із льону
спідниці [були]. Мама пофарбувала мені спідницю фі‑
льонкою, і це я ходила в такій шитій спідниці в школу.
Як дівчатка – до литок, а жінки – носили довгі. Спід‑
ниці носили широкі. Ото в поясочок затягнули розин‑
ку – очкурик такий. Були вишиті внизу, білі. Було так:
посередині канва велика, а зверху і внизу менші канви.
Кружево було, ну це більше в багатих. [...] Шила бабу‑
ся – ото ж юбка-«татянка» з поясочком, нияких обо‑
рок. Простенька-простенька юбка. Штани. Штани
[чоловіки носили] лляні, широкі. І це ж для здоров’я.
У білих і ходили. Після войни, я носив, напрімєр, із
попівських риз пошили штани та покрасили в бузину.
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А потом пройшов дощ, а воно все вмилося, і видно ті
цвіти на ризах. Скіки я там ходив, [19]44–[19]46 роки,
а в [19]47 році вже голод. Потім в [19]50‑і года появи‑
лися мужскі галіфе, як зараз воєнне. Тіки зара у воє‑
них не сильно широко, завужено, а тоді ж нє. Це як
парубок в галіфе – то всі дівчата за ним.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ [50–60‑ті роки ХХ ст.]. Кофта.
Обикновена кофта шилася, на павичках, наверх юбки,
з довгим рукавом і отакий маленький манжетик. Оце
виходне було [у бабусі, яка] десь 1885 року народжен‑
ня. До моїх 20‑ти год [до 1966 р.] вона таке носила. [...]
На кохтах візерунки з квіточками різними дрібнень‑
кими [вишивали]. У нас більше хрестиком, а в Захід‑
ній Україні – більше гладдю. В мене даже єсть моя кох‑
та, а тіки «росіяночка», а тому, шо несуцільна вишивка
і неширокі рукава, якщо українська – то весь рукав.
Це я вишила ще в радянські роки.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [40–60‑і роки ХХ ст.] Я студєнт‑
кою була – гафре-плаття носила, плісе. Я родилась до
війни. В 1946 році пішла в перший клас тіки. Не було
нічого [одягнутися]. Була німецька палатка з гербом.
І оце в мене тут кльош, тьотя мені зробила – сонце ши‑
роке; палатка, видно, здорова була. А на грудях полу‑
чився в мене герб. І я в другому класі [так ходила]. Я б
і не пам’ятала, просто в мене єсть фотографія, я оце
косинку зняла і оце тут закрила [той герб] під піджач‑
ком, шоб не видно було. А вже як підросла, мама мені
розказувала, шо це таке. [...] Раньше готового одягу в
магазінах не було. Портні шили. Мені вже років де‑
сять було, це в [19]50‑ті года вже штапель появився.
Як штапельне плаття – це свєрхмода. Мама моя вже
в [19]60-і года пошила зімній костюм. Це якийсь там
бобрик товстий, суконне. Вишньового кольору пряма
юбка і коротке пальто. Шили кожухи, жилетки.
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ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Балетки. Мій батя шив ба‑
лєтки. Раньше були комбайни, не самоходні, а такі,
трактор тягали. І там були полотна, де скосила косар‑
ка, і вона на полотно, а полотно йде в барабан, там
б’ється. Ну, а це полотно вибивається, потому шо со‑
лома, пшениця скошена, всьо б’є. Їх вибраковують, і от
з цього вибракуваного шили балєтки. Це якшо білень‑
кі – це виходні. Як комнатни [тапочки], тільки це із на‑
туральної кожі. Робилися розрізи і протягувалася дру‑
га кожа – так якось украшеніє, не було там ромашок,
а всьо равно украшенія робилися. Туфлі. Після войни
появилися парусові [туфлі], ой це ж крик моди був. Це
ж люди ходили в основному босі. Моє дитинство про‑
йшло босенькою по попелищу. Палили соняшників
бадилля, солому, а попелище все на дорогу стелилося.
Можете уявить як вся дітвора лазила в ньому. Чобо
ти. Хромові [чоботи] – це вже багаті носили, до колін.
Чуні. Зімою чуні вмєсто галош із камур машин [роби‑
ли]. На колодки викроють і склеюють, на подобі галош.
Обикновенні, вдівалися на валянок. Шкарпетки. Ба‑
вовну собирали, пряли – носки в’язали.

було разків декілька намиста, вже як на свято наря‑
жалися дівчата. [...] Багато [намиста дівчата] надівали,
якшо, знаїте, раніше після войни все гульбище було на
центральній вулиці, в неділю ходили гуляли вечором.
Сережки. Серги носили, як ото в циган, здорові такі,
заокруглені, як дуті. В мене була знайома з Херсона.
У Херсоні було дуже багато турків до війни, і вони
дуже ювелірні вироби робили. І вона мені даже пода‑
рувала такі невеличкі сережечки – дуточки. Ну я їх не
ношу, тому шо воно з простого металу.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Середина ХХ ст.] Стріч
ки. Якщо раніше дівчинка була сирота і йшла по вули‑
ці, то знали: якшо в неї голуба стрічечка зав’язана, то
ця дівчинка сирота. І тоді люди багаті дарували цій ди‑
тинці гроші і одяг. Перша стрічка, шо в’язалась, це була
коричньова – признак землі, тоді голуба – небо. Зараз
неправильно в’яжуть. Вінок. Дивлюсь у віночках маки,
а маки тіки колись тим [уплітали], у кого хтось загинув
на фронті. Робилися з різних бумаг. Бомагу фарбували
чорнилом, синькою. І робили квіточки. Хустка. Жін‑
ки обов’язково повинні були ходити в хустках. І їсти
варе в хустці, і до корови йде в хустці, і в церкву, не дай
Боже, ні в якому разі з розкритою головою ніхто не мав
права піти. Жінки, мабуть, були чепурніші. Косинка.
На голові – батістова косинка. Це було свєрх всього,
ще й отуто кружевце по краю, тільки ободочок. Чоло‑
віки носили шапки-папахи, і брилі, і картузи.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Середина ХХ ст.] Намис
то. Намиста багато було. Більше крупне було, дріб‑
неньке я шось не пам’ятаю, шоб воно було даже в моді.
[...] Намиста жінки носили недорогостоящі. Красне
або отаке розове, темних разків не було. Уже у мами
моєї темний разочок появився із якогось каміння. Це
вона вже, коли магазіни появилися, то купила, темнокоричньове. Якийсь натуральний камінь. [...] Треба

с. Борозенське

Записала Я. Ставицька 29 серпня 2018 р.
у с. Борозенське Великоолександрівського р‑ну
Херсонської обл.
від Хвіленко Лідії Андріївни, 1935 р. н.,
Шведун Катерини Юхимівни, 1935 р. н.,
та Коваленко Наталі Костянтинівни, 1933 р. н.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] Сорочка [у жі‑
нок була] з круживом під низом. У дядьків на грудях
[на сорочці] було вишито чорненьке, красненьке. [...]
До кісточок, канєшно, юбки носили, на ризинку, з кру‑
жевом посерединкі. Шестиклинки, восьмиклинки були
і десять клинів. Зверху ушиваєш, донизу, шоб широке
було, а тоді ж фартухом підвяжеця мама. Фартух з на‑
грудником був, наші не вишивали. Шоб вишите було,
то нє, просто лляне. [...] Фартухи світлі носили. Я по‑
мню, шо мама моя після своєї мами носила. На поясі
зав’язувались. [...] На голові платок всігда, а на ніч чепчик шили біленький, як шапочка, тільки зав’язується.
На ніч лягає спати і всігда одіває. Платок на лоба на‑
дівали. [...] Взимку кожухи з вівців шили, вовною все‑
редину. Просто, як куфайки. Всі носили. Були женскі і
мужескіє. [...] У воєнне время в постолах ходили. Кожу
соллю пересипали. Зарізали порося, він обдер [шкіру],
розстелив. А тоді дирочки [у тій шкірі] роблять, моту‑
зочки – і надівають. Як тапочки із кожі. Мотузки могли
зав’язуватись до середини литки. Це отако тряпки [як
онучі] кругом ноги зав’язав і пішов [у постолах].
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Середина ХХ ст.] Намис
то. Намисто носили багаті, а жебраки не носили. Шо
ти будеш помнить, як Борозенське бідне село було.
Оце одна вулиця, і жебрак на жебраку. Я тобі скажу,
носили хрусталі, прозрачне. А хто візьме, наріже со‑
ломки і нанизає [як намисто], бо не було за шо купить,
а хочеця. [...] Бувало, понадівають намиста, собируця
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і пєсні співають. Намиста різні цвєтом були, ще й як
навішають. Сережки. Я давно й давно ношу сережки.
Дядько в Германії був і привіз сережки мені. А в мене
вуха не проколоті. Я в дзеркало голку, ти подиви, одне
вище, друге нижче, застромила, кров тече, а я затягаю.

с. Довгове
Записала Я. Ставицька 27 серпня 2018 р. у с. Довгове
Великоолександрівського р‑ну Херсонської обл.
від Ковальової Галини Іванівни, 1947 р. н.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [Середина ХХ ст.] Спідниця.
Юбки – спочатку біла, а зверху друга, дві носили. Тоді
й не носили [той домотканий одяг], бо його міняли,
в основному 25 км на район. Це вже при мені. Война,
голодовка – його й не носили. Я тіки знаю, шо в мами
в сундуку було, я бачила. А потом вона його все носи‑
ла туди й назад пєша, з Іщенки на район. Міняла на
баночки. Так вона його все поодносила. Вона його й
не носила вже. Юбки в них не так, шоб вишиті, а рюшиками були понизу, з матерії поскладені цвєти. Біле
полотно, ну його потом красили: то буряком, то якоїсь
іще трави, з лушпайок цибулі. То получалося красіве.
І зелене, і красне получалось – яке хоч. Фартух. Фар‑
тухи були. У мами фартух був аж отак [з нагрудником]
і з рюшиками. Робочі – темні були. Штани. У чолові‑
ків штани тоже з полотна були. У батька обикновен‑
ні штани були. Були коричневі, а з чого вони робили,
я вже й не помню. Пояс. Поясів на зав’язках не було,
це там більше на Западній [Україні].

Е

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини [Середина
ХХ ст.] Розказувала свекруха, як вони вимочували [ко‑
ноплі] в річці, і вибілювали і сушили. А ще дуже добре
знаю, шо в нас півгорода були коноплі. І коноплі ці ко‑
сили в пучки. А потім ці пучки ложили на тачку і тачку
закачували коло мосту у воду, і вони кисли. Клали ка‑
міння та прес. Вони харашо одкисали, а потім додому
привозили. І по-перше, нада було їх помолотить. Ота‑
кий станочок із ручкою ложать і стукають. Ну, це при‑
ходилося бачить в дитинстві. Коли потовкли харашо,
потім такий гребінець був дерев’яний, і це чесали, шоб
нитки оставалися. Ну, в нас же не льон, а коноплі були.
А потім ці нитки снували. Веретено [використовува‑
ли]. А потім з цих ниток, або це була основа для тка‑
нини [на] дорожки, а тоненьки нитки – для рушників.

нього шили. І конопля була. Ну шо з льону шили – рубашки мужскі і женскі. Рукави [сорочок] були длінні
з чохлами. В кого аж під горло була, розріз був, і отак
кругом вишитий. Оце в таких сорочках тіки вишива‑
ли на чохликах і на грудях, а тут внизу ніде. Рукав не
вишивався в нас. Сорочки ці під сподом носили. Ви‑
плітали із ниток косички такі [як зав’язки], а потом ще
балабончики робили. Вишивали, в основному, красні
і чорні цвєта, і хрестиком, і гладдю. На чохлах виши‑
вали отаково [зигзагом]. А на грудях – тоже якось так,
но не цвєтами, нє! Хрестиком, разними зубчиками.
Ну, це я бачила в мами. А я вже сорочки не вишивала,
вишивала наволочки, простині. Мама 1895 року наро‑
дження. А чоловікам з полотна тоже рубашки шили.
Я в батька не бачила вишитих.
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ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ  [50–60‑ті роки ХХ ст.].
Зачіски. Ну, якщо нас заплітала – ой, надо було ждать,
поки вінок баба Катя заплете. А в кінці кісники – лєн‑
точка або матерія. Лєнт зразу не було. Це після. То
кусочок, стьожечка матерії, і до кінця зав’язали, ще й
підв’язали. Волос завжди підібраний. Шоб хвост тили‑
пався – такого не було. І в моєї матері, і в тьотки коронки були. Оце волос. Такий, як прутик, закручували зни‑
зу догори, і виходила гулька, її під низом підв’язували.
Хустка. На голову платки – здаравенні, суконні. Плат‑
ки із китицями, із орнаментом, не просто китиці, а та‑
кими уголками, і китиці висять. І куплені, і саморобні.
Матерію купляли, наприклад, така бордова на платок,
а краї – чи муліне, чи чим, китиці робили. Косинка.
Косинки з круживами по краях [були]. Красиві, ніжні.
Вже пізніше – гіпюрові, батістові. Ну, вони або вибиті,
або круживні. І так – весь щас голова покрита.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.]. Лляні сорочки були. Сорочки вишиті трошки. Орнамент – як
буси, цвіточки чи шось таке. І дуже багато кружевних
було (кружево було на сорочках). Коли шили сороч‑
ки, обізатєльно круживо було і знизу, ну це старі. Пе‑
реважно червоними і чорними [нитками] вишивали.
Спідниці були вишиті. У бабушки була сіра і на ризинкі,
наче. Ниже коліна, не короткі. Круживо, вставка-ви‑
шиванка, а потом ще раз круживо. Це на спідниці, на
сорочкі ж воно не видно. Це моя бабушка таке носила.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Середина ХХ ст.] Очіпок.
Чепчики були. На ніч надівали такі чепчики. Косинка.
А так косиночки обізатєльно. Жінка должна була буть
запнута. Косинки були вишиті, зав’язували наперед.
ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Чоботи. В дитинстві шо но‑
сили. Шо я помню – в дрантях ми ходили. Одні сапо‑
ги кирзові на всіх. В мами путнього повно було, вона
його все виносила, шоб ми з голоду не повмирали.
А потом шили з всякого разного, солдатцького. Шили
у нас сапоги хромові, ну це пізніше. Може, раньше й
було, ну я ж не помню. З кожі – то це було празничне.
Постоли. Лапті були з кожі, а спереду зав’язувались
на мотузках (мама в’язала із льону, із нитки в’язала
крючком). А тоді під спід чимось підшивала, з якогось
стар’я під спід.

с. Новодмитрівка

Записала Я. Ставицька 30 серпня 2018 р. у с. Іщенка
Великоолександрівського р‑ну Херсонської обл.
від Задонської Поліни Фадіївни,1939 р. н.

Записала Я. Ставицька 27 серпня 2018 р.
у с. Новодмитрівка Великоолександрівського р‑ну
Херсонської обл.
від Щетини Марії Федорівни, 1925 р. н.,
Карабан Валентини Терентіївни, 1938 р. н.,
Чепурної Людмили Пилипівни, 1940 р. н.,
та Хартукової Клавдії, бл. 80 р.

СОРОЧКА [Середина ХХ ст.] Самі дома сіяли льон.
А потом його вибивали. Ну я мала була, ну помню, шо
виб’ють його, вимачують, потом з нього прядуть нит‑
ки. Станки були такі ткацьки, на них ткали полотно, і з

СОРОЧКА [Середина ХХ ст.] Оце ткали полотно, ко‑
ноплі сіяли, возили до річки, а тоді ж вдома сушили,
мняли. Не було ж коли й погулять. А тоді ткали такі
ж тоненькі ниточки. А тоді шили рубашки. Сорочка

с. Іщенка
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[жіноча] бувала, шо й з кружевом. Ще й кружевце ви‑
глядає – так як рисунками кружевце було. Отак унізу
большинство, це воно з-під юбки виглядало, до со‑
рочки пришивалося. [...] Підтички були: тут було таке
з матерьки [до пояса], а відсіля сюда пришивали по‑
лотняне [від пояса]. [...] Раньше короткі рукава – не
мода була, а старорежимська мода – [з довгими рука‑
вами]. Мужикам шили рубашки, вони не защібались,
а так якось, широченькі вони були. Крайки вишиті
були. Комірець січас же ж, бачите, одложний, а тоді
так як вроді стоячий, маленький [два-три сантиме‑
три]. І зав’язувалися [мотузочками] із ниток цвіт‑
них, а на кінці такі бубончики. На грудях вишито не
було. Вишивки не було. Ми за роботою, не було коли
раньше, які там вишиванки. [...] Манєжка в папаши
була. А він був предсєдатєль сєльского совєта. Іде ж
мєжду люди, а сорочок немає. Так манєжка така ви‑
шита [була], і жекет одіваєш без сорочки. Вона вроді
як сорочка, тут же застібається все, а тіки перед, зза‑
ду нема. А зверху піджак – наче в сорочці. [...] Бать‑
ко, 1919 року народження, [носив] рубашки байкові
у клєточку.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [Середина ХХ ст.] Спідниця.
Спідниці носили широкі, длінні. [...] Ткали і шили
юбки, носить то не було чого. Тоді така ніщета була.
Тоді ж не було ні краски, нічого. А як оце надінеш
ото полотняну [спідницю] – той самий мішок. Шили
з нього мішки. Ми красили так: беремо нитками
пообв’язуємо тканину, кульки намотаємо, покрасим.
А тоді, як висохне, розпустим, а воно вроді як цвєта‑
ми. Кидали ті юбки у бузину, пов’язали, а воно там,
де в’язане, туда бузина не проходе. То виходить ще
й цвітами. Нічим не прикрашали, не було з чого. [...]
Полотняна спідниця була до половини литки, ще й з
розпорішечкою збоку. Фартух. Фартухи – це обіза‑
тєльно, це така форма. Фартух вишивали отуто-во
внизу і на грудях. Він був на мотузах. [...] Фартушок
біленький, а внизу смужечки, ще й оборочка на фар‑
тушку. А оборочка така сама, з матерії. Який фарту‑
шок, така й оборочка. Вона знизу і чуть завернута.
Штани. Батько носив галіхве – зверху широкі, а до‑
низу вузенькі, при нозі, і в сапог [заправляв]. Чьорні,
тьомно-сині [кольори тих штанів]. Пояс. Пояс [був]
обикновенний, кожаний.

були раньше хромові, і женскі були, і мужскі. Черевики.
Черевики раніше [теж] сапожніки шили. Чоботи по‑
рвуться, а халяви оставалися, то несуть до сапожніка і
черевички роблять. Щас комнатні, а тоді такі черевич‑
ки шили. По размірях одразнялися. В мене, знаю, хро‑
мові [з чобіт черевички перешиті]. Я два рази пішла на
танці, покрутилась – і дірки, і пропали. Понесла до са‑
пожника, а він і каже: «Якби взяв оті чоботи та надавав
по голові. Я тіки шо пошив – і вже дірки». Якось, ще й
попружечка [пояс], ще й отак застібалося – черевики
такі [чоловікам на будний день] шили. Туфлі. А так, як
у виходний або й на роботу – вже трошечки пізніше
були парусові такі туфлі, і спереді нашиті так, як кожа,
кожазамєнітєль, отако тільки передочок. І ззаду сму‑
жечка шкіряна, шоб задничок стояв. Це вони вже і в
магазині появлялися. А раньше шили тільки в сапожні.
Руминки. Руминки носили – тако, як ботички з опуш‑
ком (опушок тіки для краси). Це таке у багатших було,
із кожі. Як полусапожки, на шнурках. Тапочки. Лізем
на горище з дівчатами, нам було по одинадцять год,
кардонки якоїсь найдем, сядем на горищі і ото хрестосики такі носили. До картону бумажного пришиваємо
планочки, пришиваємо до підошви. Тут кардоння така
бумажняна, а тут із тряпок. Валянки. Валянки шиті,
валяники биті [носили взимку]. Биті – вони товсті,
пресовані, як з вовни, а шиті – обикновенні. Тоді ж у
магазині сукно було. Брали сукно, брали вату і шили –
оце шиті валянки. Галоші – як і зараз в магазині, а тіки
вони міленькі. Валянки в галоші [взувалися]. Жіночі
і чоловічі форми одної були, ну просто жіночі менші
розміри [мали]. Каблучок, як у тапочка, широкий, як
на палець. Чорні були.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ [Середина ХХ ст.] Кофта. Коф‑
ти носили навипуск. Кофта біленька, в цвіточок, із
матерії, спереді защібалася. Раніше були такі, шо
шили. Матерія була разна у магазінах. Так, як літом,
то старалися ситчикові такі, тоненькі. Все таке легень‑
ке. В праздник – то старалися, шоб світленьке було.
І кофточка світленька. [...] Кофта вишита – це празд‑
нична. Це не буденна, до церкви ж хаділі часто. Жи
летка. Жилєтки були без рукав.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [50–80‑ті роки ХХ ст.] Кожух. Кожух
носили. Десь так до колін. Плюшка. Плюшки носили.
Зсередини ватяне, а зверху покрите чорним. Як шуб‑
ки, ну це вже пізніше, це десь [19]80-й год. Куфайка.
Дома, на роботу [одягали] куфайки. Пальто. На ви‑
ходний ватяне пальто було. В магазінах купляли.

ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Чоботи. Сапожня була. Шив
[майстер] на дому. І до його додому носили усе. Купля‑
ли матєріал. Усе шив. Чоботи шив з халявками. [...] Ще
я дівчиною [була], то хромові чоботи шили. [...] Сапоги

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Середина ХХ ст.] Зачіски.
А жінки – вобщє-то волос заводили, без головного
убору. Косинка. На голові носили білі косинки з цві‑
точками. Бабушка ходила в косинкі. Хустка. Здарові
платки, на них – маки, рози, китиці здаровєнні бав‑
тались. Мама робила платок. Вишньової шерсті взяла,
поприв’язувала китиці. [...] З палаток шили [хустки],
ну це у войну, палатки були голубенькі.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Середина ХХ – початок
ХХІ ст.] Намисто. Намисто носили не всі. На Запа‑
ді – там багато носять намиста, в нас нє, так не носили
багато. Носили намисто дрібненьке таке. [...] Мама но‑
сила номисто – таке, наче, розовувате. Сережки. Серги
носили. Багато не носили. Бувало таке, і мєлкі, бува‑
ло – довгі. Сережки ще й досі є. Були в мене колом, як
місяць, вроді надуті. Там пустота всередині. Хрестик.
Тепер хрестик ношу.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] Ми платтячка такі носили [як дуже малі були]. Хлопці носи‑
ли такі ж плаття, як і ми, а тіки без трусиків ходили,
бо ж тоді не було так модно. Були й полотняні, бо
як почухаїся! Воно не кололось, щас ситець, знаєте,
м’якенький, а те полотно [натирало], пока воно разів
скіки [не випралось]. І тоді ж гладили це полотно – ка‑
чалку накручували, і рубель такий з рубчиками, і ка‑
чали його. Викачають, і тоді воно м’якеньке. Як тіки
пошиєш, то воно шкрябуче. Покамість разів скіки
воно постіраєця, розкачаєця.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді [Друга
половина ХХ ст.] Нєвєста [одягала] віночок на голову
восковий, фата длінна (крохмалили її), лєнти чіпляли.
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Якісь бомажечки вмочали у воск, кольорові такі вони
були, і дружкам, і всім тоже ж чіпляли такі віночки.
Чіпляли цвіточки дружкам всім і старшому боярину.
Діткам – тим купляли ни воскові, а простенькі, бо тоді
ж, знаєте, воскове – це було наче ж дорого. То друж‑
кам чіпляли воскові, а вже діткам кольорові, але бу‑
мажняні. [Як на весіллі покривали молоду?] Заводять
нівєсту в хату отдєльно. Знімають [з неї вінок з фа‑
тою]. Садять на стуло і свекруха стоїть запинає пла‑
точком. Цвітний платочок шерстяненький [пов’язує].

с. Старосілля
Записала Я. Ставицька 27 серпня 2018 р. у с. Старосілля
Великоолександрівського р‑ну Херсонської обл.
від Чекамової Анни Максимівни, 1927 р. н.,
Мальчикової Раїси Митрофанівни, 1931 р. н.,
Швигар Ольги Давидівни, 1938 р. н.,
та Клімової Ніни Михайлівни, 1941 р. н.
(село засноване у 1812 р. білорусами,
які переселилися з теренів Могилівщини)

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [Середина ХХ ст.] Спідниця.
Спідниці у войну – так ото [перешивали] німецькі
плащ-палатки. Раньше хадили – юбка була длінна, по
кісточки, притом ще з палатна. Хто внизу на юбках
аборки рабив, як ото, знаєш, січас плаття з аборками.
[...] На юбку з палатна нічого не чіпляли. І вона не
була дуже длінна, а от рубашка – по косточки. А юбка
вже була вище, на ґудзиках. [...] Мама виткала із па‑
латна [мені у школу спідницю] і в бузині пакрасила.
Плахта. Плахти носили – як до церкви йдуть. В іх на
празник [ходили]. В церкву ішли, надівали вишиван‑
ку, плахту, фартух абізатєльно зверху юбки. Фартух.
Фартухи насили. Абізатєльно на фартуху далжна буть
знизу аборочка. Хто робив кругом фартуха, хто робив
рівний. Не вишивали, хіба внизу наче якась палосочка
була. Вишивали разними нитками: красними, чорни‑
ми. Штани. Чоловіки [штани] носили із палатна, на
пуговкі та і все. [...] Чоловіки штани з лляного [полот‑
на носили]. Хто в бузину красив. Раньше це все кра‑
сили. Як один дєд, розказували, в Новопетровкі чи де,
приїхав син же ж (жив десь у гораді, таді ж жінкою
приїхав) – білі штани, біла рубашка, вона приїхала в
басаножках, та й палягали аддихать. А баба й каже:
«Діду, та як вийдуть же ж вони меж люди?! Та нас же
ж люди засміють! Давай, ти палатай їй тухлі, а я па‑
красю йому штани». Та нарвала бузини, отої, шо цвіте.
Бо білі [штани] – це ж як у сподниках. То ж раньше
мужики сподники носили, трусів же не носили. А тут
такі кальсони білі. Баба, пока вони спали, бузини на‑
давила та й пакрасила йому ті штани. А дєд поприла‑
тував латки на басаножках із якихось там тухоль. Як
устали, а Боже, нема, шо надіть. Приапаратили їх. Не
можна було в світлих штанах, то казали, як пакойник
іде. Пояс. Пояс не казалі ж, а казалі «папружка». Чор‑
ниє [пояси були] із шкури, так застібалися спєрєду, як
крючьочкі. Вузенький поясочок [до спідниці був].
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Серед‑
ина ХХ ст.] Палатно ткали самі. Виращували каноплі.
Я помню, ще тьотка моя, баба і мама каноплі зрізали,
таді їх зв’язували в снапи (у кулі). Таді насили в річку
їх. У річкі замочували у воду, каміньми прикладали,
і вани викисали. То вани неділі дві-три кисли в річкі.
Таді їх витягали, привозили додому і товкли. Ото така
була, як же вона називалася, «битовка» – ті коноплі ті‑
пали. Воно ж таді ставало м’ягке, те волокно. Таді його
мняли, таді скубли, пряли на прядку. Гребінь такий був.
Така ж була ращьоска – ращесували. Пряли із йога, як
нитки. То ж які вже були адходи – то «кастриця» на‑
зивалася. Із його ткали такі, як зараз, палаци. У нас ще
досі верстат мамин на гарищі лежить. І я ткала, знаю
як ткать. А то його і в’язали, і ткали. І там ото, знаєш, із
тіх коноплів, отакі стирчаки були. Ми на пічі як поля‑
гали, та як укрились тим [домотканим] ліжником. А я
без привички, так воно мені як покололо, то я, мабуть,
тиждень на собі тіло роздирала. А то ж пряли лляні
нитки, а тоді ткали палатно. Таді його адбілювали. Хто
луг робив із сояшників. Оце ж попіл, соняшниками то‑
пили, стовбурцями. А тоді той попіл собирали. Мила
ж не було, парашка не було. Та мама нам і голови ним
мила. Ставляють, бувало, таке відро з тряпкою якоюсь,
тоді туди ложуть попіл, а тоді кип’ятять воду і кипяток
ллють на той попіл. І то та вада, шо пробігає, вана така,
знаєш, ядавита, прямо руда така.

рабили – і широкі, і длінні, і в кого кароткі були (бо
не було з чого). Адна пуговка була, разрєз, да і всьо.
Хто бідніш був, то в палатні хадив і в празник, і в бу‑
ден день. [...] А на споді насили такі [талійки], як зараз
ми носим лівчики. Я помню, ще моя баба, мені вже 80,
насила таку сарочку і вмєсто ліфчика насила талійку.
Як жилєточку осьо ти надіваєш, а тіки отако тугенько
сюди попід груди отако-во. А тут просто так, як жилє‑
точка. А зверху на плечиках, як-от знаєш, старовинні
зараз сорочки, як майки. Спереду вана так разстіба‑
лася на пувичках. Чоловіки сорочки вишиті насили.
Тіки так: тако вузенькі вишивки на грудях, манжети
вишиті не були, то у жінок були. [...] І діти в палатні
носили. Це год в десять появлялися юбки, а [до того] –
палатняна рубашка длінна і всьо.

СОРОЧКА [Середина ХХ ст.] Сарочки з палатна [шили].
Із таго, як казалі раньше, «кутерьоває» [полотно],
сарочку мінє пашила баба. Ще й вишила отута, шоб
надівала, знала, як зад і перєд. Вишивали хрестиком.
Хто як умєв, то й вишивав – чорноє й красноє. [...]
Сарочки разні були. Хто як рабив. Хто через голаву
надівав, тут таке воно – [комір,] як на оборочкє. А хто
проста рабив, як з варатнічком вишитим. Були длін‑
ні рукава отакі, з манжетиком. Я не помню, шоб старі
люди носили кароткі рукава. Все носили з довгими.
Вишиті було отуто-во рукава, на манжетах, на грудях,
і аж поки в юбку не вбиралось. Манжет [рукава] засті‑
бався на пувичкі. Виріз обізатєльно був під шию, хоть
і стягувався отако він, а вортнічок був. [...] Раньше не
знали, шо це – ситцева рубашка. Рукава по дастатку

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Середина ХХ ст.] Кожух. Кожух [був] в
кого длінний, в кого короткий. Ну, длінний – це на ве‑
ликий праздник. Зімою кажухи насіли. Вівці держали
люди. Тоді ото шкури вичиняли, кажухи з овечої шер‑
сті [шили]. Мужики насили кажухи. А кажухи – до
калін. У нас був, ну ми його викинули, ми ним цибулю
вкривали зимою. Жупан. А баби жупани [одягали].
Жупан – приталене, як курточка, а тут ішло (од по‑
яса), як розкляшоне. Ну, воно як пальто, тіки притале‑
не було. Нижче каліна, з рукавами. Це ж зімня адежа.
Бурнус. Щас такого нема [верхнього одягу] – «бурмус»
називалось. Ну, як пальто, разкляшоне було ад саміх
плечей. Жінки насили. Як обичне зімнє пальто, тільки
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разкляшоне, широке. Заматаюця в його, кругом себе
дитину заматає. Отак: права старана, вана паложе ди‑
тину, лєвою [полою] накриє і пішла. Застібалося. Тем‑
не пальто, світле не було. Сачок. Це ж тепер кажуть
«жекети», а раньше казали «сачок» – рукава довгіє, за‑
стібався на пувички, варатнічок, чорниє. Жінка насіла
сачок, а мужик – пальтішка такоє. У жінки пряме [за
кроєм було].

Записала Я. Ставицька 27 серпня 2018 р. у с. Старосілля
Великоолександрівського р‑ну Херсонської обл.
від Старостіни Анфіси Василівни, 1940 р. н.,
родом з с. Новопавлівка Великоолександрівського р‑ну
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] Ми вже со‑
врємєнне носили. А раньше, помню, бабки ходили –
дуже довгі в них юбки були, до землі. Вони ж ходили
без трусиків. Нічого на юбках не було. Більшість темні.
Під низом у них сорочки були, тоже довгі. Сорочки не
виглядали, бо юбки до самого низу були. У нас вишиті
не були. Вообщє не було моди на вишивку. Вишивало‑
ся тут уже коло району, ми ж у Новопаловкі були – то
там ніхто не вишивав. Із тканини простої білої ши‑
лись. Фартухи носили. На город іде, вибарає помідо‑
ри чи огірки – у фартух навибирала і пішла. Це старші
бабушки. Які там у їх прикраси?! Ото кольорова про‑
волочка, отак наріжуть, нанизають, шоб намисто було.
Бєдно там було. Сережок не бачила. З косами ходили.
Тоді стрічок не було. Це як з городу привезуть, то це,
ой, праздник. На Паску всігда нове плаття шили і лєнточок купляли, заплітали. Жили бідненько всі. Жінки
в основном платочки носили. Платки кольорові і здо‑
рові такі були. Тьотки мої платки носили. Одним кра‑
єм так круг голови обкручували, коли прохладно було.
Чоловіки штани у чоботи вбирали. Рубашки обикно‑
вєнні, в кліточку, [носили]. Я робила в Новосибірську
(село затопило в [19]60‑х роках через сніг) – там бага‑
то з Західної України було. Так у їх вишиті і рубашки,
і кохти вишити, і жилєтки, і юбки пообшивані. Всігда
як виступали на якісь свята, так ходили до їх брали ці
костюми. А любили вишивать в Жданово. Там виши‑
вали багато. Ну його вже тоже на карті нема, там всьо‑
го тридцять вісім хат було, одна вулиця.

ІМ

Ф

Е

ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Постоли. Мій дід Никон, ма‑
мин батько, кожи чінив. І пошив мені постоли. І я ж
наділа ті постоли, і пішли у поле на роботу. І от на обід
собираюця всі, а я отдєльно сіла. Мені стидно, бо я в
постолах. Цей дід кожи чинив, «сериця» називалося
це. Вони шиті були, [на нозі пов’язувалися], шнуроч‑
ки з кожі були. Вони отак, як пиріжок, складалися і
тут спереду зшивалися – гостренькі були. Балетки.
Він багато кожі чинив: із свиней, із коров, а то піймав
якогось собаку і вичинив хром. І мені вже тоді балєтки пошились з цього собаки. Балєтки – як тапки, без
каблука. А в школу ходили – так ото крейдою понама‑
льовуєм [на нозі] балєтки. І на танці так ходили – бо‑
сяка. Валянки. А ми в школу ходили, не було в чьому
йти. Та треба було йти, та нема в чому. То мамі хтось
дав драну куфайку, ото як бушлати такі зараз мужики
носять. Так вона рукава одрізала і пошила одні валян‑
ки на двох. Я йду до обіду в школу, а сестра йде після
обіду. Ото так ходили. Чуні. Взимку шили валянки,
а на валянки [чуні] надівали. Якось придумували із
ризини. Скати ото ті, не товсті, а тоненькі, якось із‑
шивали і на валянки надівали чуні. Я в школу ходила
в чунях, ото [для утеплення] соломки напхаємо в чуні.
Панчохи. Чулки з валу в’язали. Оце коноплі, мочили
в річкі, били, м’яли ногами, а тоді мама пряла на по‑
лотно, а вал оставався по ту сторону гребеня. Так ми
з того валу чулки в’язали, вище коліна. А тільки ж не
було ризинок, то ми мотузками зав’язували.

груди. І біле, і жовте, і чорне – хто яке дастане. Намис‑
та і красниє [були]. [...] Намисто з шипшини робили.
На роботі робим, отдих – посідали. Витягає з карма‑
на голку, нитку і ниже шипшину для намиста. У неї
ж косточок нема, пракалювалась харашо. Перстень.
Я за персні не помню, бо я сама не кальца, ні намис‑
та, ні сережок ніколи не насила – нічого, не люблю да
смерті. Це січас маладьож як паначіпляє. Сережки.
Малій дитині і то сережки купили. Кажу, Боже, сахра‑
ні. Не трогайте дитину й уха не калічте.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Середина ХХ ст.] Зачіс
ки. [Які зачіски носили чоловіки?] Як зараз, під макітерку, як ото кажуть пастрижені. Це січас стрижуця
та красяця. Раньше [жінки] гладенько зачесувалися,
карону закручували. Дівчата раньше лєнти [у коси]
заплітали. Вінок. Віночки насілі із цвєтної бумаги на
празники. Кали ж тобі вєночкі насіть, як треба йти на
работу у стєп. Маладой вєночок і лєнти начіпляють,
дружкам цвєточки пакупляють. Лєнти довгі були, за
каліна. Лєнт – сколькі хто павєсіт. Хустка. На голову
платкі надівали. Раньше платкі були красівиє, чор‑
ниє, красниє, бєлиє. Назад запіналися і одним кра‑
йом. Булі раньше платкі прастиє, ситцевиє. [...] Плат‑
ки світлі з вовни в’язали спицями – кубики такі були
по краях. У Долгові багачі були, а тут бідні. Дід мій по‑
сватав [батькову маму]. А вона прийшла з маленьким
сундучком. В сундучку такі платки в неї красіві були.
Знаю, такий рудий був маленький (наперед), а то один
з лапшою [з тороками]. Косинка. І косиночка була у
неї біленька, і капочки [на ній] кругленькі. Мені так
хотілося її надіть, бо не було ж! А вона не давала, жад‑
на баба була. Шапка. А шо мужики носілі – картузи та
шапкі. З шкури робили, хто кролів держав, вичиняли
та шапки робили.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Середина ХХ – початок
ХХІ ст.] Намисто. Багата насили намиста, паначе‑
пляють баби. І каротке було, казали «разочки», і аж за

c. Шостакове
Записала Я. Ставицька 27 серпня 2018 р. у с. Шостакове
Великоолександрівського р‑ну Херсонської обл.
від Михальченко Катерини Дмитрівни, 1932 р. н.
СОРОЧКА [40‑ві роки ХХ ст.]. На рукаві [жіночої со‑
рочки вишивали], може, дві цвіточки, і біля грудей.
Не було, шоб вишитий рукав був. Нитки були біль‑
шинство чорні. Ото по білому чорним. Ото матері
моєї мати ще вишивала. А це вже німці як появились,
став трикотаж. І міняли, бо не було в чому ходить.
А то у нас стояло два – Отто і Аліс – машинами. Той
шохвер, і той. Вони довгенько стояли, а тоді на фронт.
Так, було, з ящика одімкне і винисе – такі сорочки
були шерстяні. Одному виніс – дав, і другому виніс –
дав. Ото курицю заріжуть та виміняють.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Середина ХХ ст.] Спідниця. По‑
лотняні спідниці [носили]. Це ось у Старасєллі сім’я
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нах воно було, як скляненьке таке, надуте, я бачила.
У нашому роду ніякого намиста не було. Голі шиї, ни
хрестика, ничого.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [40–50‑і роки ХХ ст.] Платтічка якісь [малим дівчаткам] пошиють. Довгі, тіки
п’ятки виглядали. У матері одне плаття в цвіточки
було. Так це вже після войни. Ситчик біленький і ота‑
кі квіточки. Так ми його тягали. Всі на роботу підуть,
а ми його цілий день надіваємо. Трусів не носили. Здо‑
рові вже, все, а як надінем – не можем ходить, непри‑
вично. Воно нам мішало і різало, й давило, а то без
трусів усе время. А почали куплять після войни. Ото
вже батько поїхав, попривозив і Вєрі, і мені. Талійки
були [під сорочкою]. Ліфиків не було. Як оце жильоткі
мужскі – оце талійки.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді
[50‑ті роки ХХ ст.] Ми заміж ішли, то лєнти більше і
ззаду, і спереду закидали. І фата з марлі накрохмалена.
Я ж ішла заміж, мені баба з ікони достала віночок десь
аж у Старасєллі, а він уже у пиляці був. Ми йому шо не
робили, а він не був білий. І ото віночок надіваєш під
фату, її ж крохмалять, і лєнтів багато. Отако шиють на
таку вірьовку, а тоді прив’язують. Прив’яжуть її на ві‑
рьовочках, шоб вона держалася зверху, під хватою її не
видно. По коліна були лєнти. Цвєта разні були: і красні,
і білі, й зелені, разніх сортів. Можна й десять вішать.
Обручєк не було. Ніяких перснів ніхто нікому не давав.

Е

[жила] велика, було багато дівчат. Це одна спідниця
на восім дівчат. Як тій десь іти, так надіває, а ті дома,
а тоді та надіває, а ті дома. [На тих спідницях щось
було нашите, вишите?] Можна підрубить спідницю,
а нанизу якусь красну кальму вишить. У Вєри нашої
була із полотна [спідниця], ще й вишита внизу. Прямо
на спідниці вишивали по низу. Одна вишита полос‑
ка. Хрестиком вишивали таку листу, як кальму. І не ті
нитки, шо вишивають, а прямо, як оце тчуть, тіко на
прядку прядуться. І ото циганка (така голка), товсти‑
ми нитками. І ото у Вєри була така тьомно-вишньова
кальма, спідниця сама полотняна біла. Із одіял [теж]
шили спідниці. Таді же не було льовких. Ото бузина
була, їх красили. Носили спідниці на [двох] пидтяж‑
ках від пояса. А спідниці вже не полотняні – рубець
чорний. Самі шили, а матерію купляли. Ну, тоді ма‑
газинів не було, на базарі продавали матерію. В мене
десь карточка була. Ми стоїмо із сестрою, вона стар‑
ша, і в саду – тако-во по коліна на підтяжках у нас
спідниці, вже дівки такі. Спідниці вже по коліна були,
довгих не було. Штани. Сподники були в їх [чолові‑
ків] – білі кальсони. Зав’язувались мотузками коло
п’ят. Надіва, а там обкручує. Зверху кальсонів [купо‑
вані] штани надівали. Дві халоші, як хлопчик, і розпо‑
ріха ззаду– [такі штани їм шили].

Ф

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Середина ХХ ст.] Пальто. У хлопців
були полусуконні пальта. Воно таке якесь аж наче
кошлате. Давали на трудодні копійки. У кінці году
батько десь поїде, хлопцям ті полусуконні пальта по‑
привозе. Бурнус. Бурмус шився з такого товстенького.
Простеньке і кошлате. Він тако [шився:] восім пілок,
рясний отакийо-во, тут до половини [до пояса] пу‑
вички. Ото дітей носили – як укруте ото в бурмус. Жі‑
ночий бурмус [був].

ІМ

ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Чоботи. Таких в селі не було
[майстрів, щоб шили взуття]. Був дід Сємьон – так він
тіки своїх [родичів] обшивав. А так, шоб носили до
нього, шоб він шось шив, то нє. Сапоги тоді купляли,
їздили на базар. Чотириста рублів [коштували] обик‑
новенні хромові чоботи. Руминки. [У якому ще взутті
ходили?] Це вже руминки [були]. Так це – сюди далі,
під литку, і обикновенний каблучок, не такий, як у
тухлях отако-во, а широченький, квадратний. Туфлі.
Парусові тухлі [носили]. Воно таке – тонше, як бри‑
зент. Були білі, в мене – коричневі. Так ходили в Ста‑
росєллю, танцювали. То в магазині були.

ГОЛОВНІ УБОРИ  [Середина ХХ ст.] Стрічки. Лєнти
[дівчата в косу] вплітали, ще й бант зав’язували.
Очіпок. Це старі були вже [жінки] – чорні очіпки
якісь надівали. Вони шиють так, шо з пояском унизу,
і збирають. І ото очіпки все надівали, і в очіпках спа‑
ли. А воно, видно, кроється, шо воно збирається на
складочки, а тоді як поясок вшивається. Надівається
на всю голову, як шапочка. Із такого самого чорного.
Його не вишивали.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [Середина ХХ ст.] На
мисто. Не було ловкіх [прикрас]. Мати мені кажуть:
«Та мені хоч якесь намистичко». Так таке чорне було.
Я нанизала круг шиї їм. Та вони кажуть: «Так мені
важко в больниці було. Я перервала [намисто] та й за‑
кинула десь пид кровать». Чорненьке таке, невеличке.
Не було намистів цих, шо січас. Хтось [робив намисто
з оздоблення] ікони. І то боялися з ікони. Там у іко‑
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Зікрач Галини Афанасіївни, 1949 р. н.,
Міхеєвої Любові Філаретівни, 1941 р. н., родом
із с. Миколаївка Високопільського р‑ну Херсонської обл.,
Лаханської Ніни Іванівни, 1944 р. н.,
родом із с. Добрянка Високопільського р‑ну
Херсонської обл.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] [Чи носили
колись сорочки?] Ой, нє, які там сорочки?! Може, десь
і було, ну в нас лічно такого не було. В мене подруж‑
ка була, була багата, одна в матері, і в неї було багато
одежі. Дала [мені] юбку – длінна чорна, рубашечного
покроя, широкий просто поясок. [Мама в чому хо‑
дила?] Папа продав бика, купив мамі юбку. Була така
сіра, не чорна, з поясом. В стан шилося. [Чи була у Ва‑
шої мами вишита сорочка?] Ой, нє. [А в багатої по‑
дружки?] Нє, вона носила все таке куплене. Вишивки
не було. А кофту дала мені сестра, їй дядько подарив
кофточку, платтячко. А вона з платтячка того вийшла
і мені дала, і якраз те платтячко було мені за кофту.
Це вже після війни. [Що одягали на голову?] Просто
косинку і все. [Які були прикраси?] Намисто носили,
в основном красне. В кого скіки було.
ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Чоботи. У папи були сапоги
кирзові, ще воєнні. У мене брат ходив в десятий клас.
Так він так, папа одрізав халяви [чобіт] і зробив гало‑
ші. На роботу папа йде в галошах, приходить, скидає
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і оддає братові. Брат надіває і йде в школу. Постоли.
[Що носив брат до десятого класу?] Лапті були з кожі.
Знаєте, як вони виглядали?! Ото Ви бачите, як ото
Чингісхан, отаково завернуті [наперед]. Ото точно
отако-во. Бо якщо так [рівно], гребеш землю і все. [Чи
самі шили лапті?] Самі шили. Більше коричневі. Смо‑
тря яка кожа була. [Де її брали?] Кожу вичиняли. Зарі‑
зали кабана, напрімєр, кожу здерли. Раньше нізя було
знімать шкуру, потому шо запріщали, обув солдатам
нада була. Так от, я помню, як папа заріже кабана, шоб
ніхто й не знав. А потом шкуру розложе, сольою її із‑
сипе, полностю сольою. І так ото в рулончики її скру‑
те-скруте і заховає. А потом вичиняють. Тоже отаково у бочку солі насиплять і кожу туди, в бочку, і вона
там кисне. Потом беруть її, розстилають. Були такі не
ножі, ну, як вам сказать, форма як у серпа, і тоді шкре‑
бли. [Хто вичиняв шкіру?] Та баби! Мужикам не було
коли, сутками на роботі.

Записала Я. Ставицька 16, 18 липня 2018 р.
у смт Архангельське Високопільського р‑ну
Херсонської обл.
від Ставицького Сергія Микитовича, 1936 р. н.,
Єфремової Параски, 1922 р. н.,
Берізко (Федоренко) Наталії, 1946 р. н.,
та Юшкевич (Чух) Євгенії Олександрівни, 1948 р. н.
(переїхала у трирічному віці із с. Рутка
Кременецького р‑ну Тернопільської обл.)
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Пер‑
ша половина ХХ ст.] Садили коноплі, тоді вбирали
їх, так уцє проробили таку ламачку і молотили, а тоді
ногами їх [м’яли]. [...] Домашнє це полотно вибілюва‑
ли, твоя прапрабаба стелили, до колодязя [несли двад‑
цять метрів]. Полили водою, поки мокре. Бабуся [дає]
команду: «Клава, полий полотно». А Клаві більше до‑
ставалось, вона була наймолодшою. А тоді вже вона
[пряде] на прядку, а тоді ткає. Воно виходить полотно
таке. Ото шили собі рубашки.
СОРОЧКА [Середина ХХ ст.] Дядьки носили в осно‑
вном вишиванки. Бувало таке, шо йде дядько – в ньо‑
го вишита сорочка. Така вишивка простенька. Були з
комірцями і без. [Які комірці були?] Коротенько, не
було так викоту. Під шию або так, вони казали «манижка». [У] сорочки були, казали, «чохли» – це ман‑
жети. [Чохли вишиті були?] Да, на ґудзиках. Звичайно,
там нічьо ніхто не вигадував, а хто тоді міг вигаду‑
вать. І ще шо було. Культівірували російську косоворотку. Це ж вона наліво застібалась, і на картинках це
воно так. [Де її брали?] Привозили з Росії, видно, оце
перед війною. Може, в магазині [купували], а може,
й самі їздили. І сорочка довгенька, штани, як на кар‑
тинці росіян малювали, і шнурком підв’язана, тут дві
китиці чи з цього боку, чи з цього. Це було. Губарівські
хлопці – дядько Микола, дядько Сергій (вони старші
мене), – то у них були [ці косоворотки]. Які в наших
жінок були вишиті [сорочки]! На рукавах вишито
було. Це називались «українки». Бабуся Ніна вручну,
це ж при німцях, вишила «українку». [Якими кольо‑
рами вишивали?] Квіточки вишивали, червоні й зеле‑
ні. Якщо це виходний день або свято – тоді в основ
ному у вишиванках ходили з орнаментом, не квіти.
[Як вишивали?] Хрестиком. Гладдю – пізніше. А ви‑
тинанки? Знаєш шо таке витинанки? Чим вікна закри‑
вали. От, у когось жінка мала машинку швейну, вона
вчилася, вирізала там шаблон, наносила цей шаблон
на біленьку тканину і вирізала ножицями, обшивала,
машинкою прострочувала. [У жінок на вишиванках
витинанки були?] Були, особливо це на грудях. Якось
воно так. Одну ниточку висатували. Тіки вже не ска‑
жу, вертикально чи горизонтально. А другу залишали,
а тоді якось зшивали. І це ж була вже обновка яка! І ще
шо було. Було таке, шо сорочка з кружевом. Це вже не
в бабусь. У бабусь були сорочки довгі, до п’ят. Там в
основному білі були. І ще й вишивка, яка знизу була –
квіточки. А вже в післявоєнних жінок – там теж були
юбки, і обов’язково кружево [сорочки] повинно було
виглядать з-під юбки, що в бабусі, шо в матусі. В од‑
них було дійсно кружево, як сказать, таке делікатне,
а в інших м’яким його не назвеш. Взяли оцю ткани‑
ну, ножицями обкарнали і дирочки вирізали, обшили
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ – початок ХХІ ст.] Подруга держить
рушники, а нєвєста, наречена, бере і перев’язує. Сна‑
чала його [нареченого на сватанні в’яже], даже не
його, а вперед старостів. Перев’язує одного, друго‑
го староста, всєгда в нас шарф або платок, тоді вже
зав’язує на руку. Я й не помню, кажется, на праву
[руку] перев’язала. [...] Вперед наречену за платочок
виводять у двір, і там вже йдуть танці до упаду, скільки
хотять. Це в суботу вечером [у переддень весілля]. [...]
Викупляють [у неділю] квітки бояри. Дають квіточку,
пришили. В нас таке було, що до фуражечки [їм квітку
пришивали]. [...] А ще: тільки йому [нареченому квіт‑
ку] пришили – начинають дружки своїм пришивать.
Так само каждий свою кєпочку продає. Шуткують, ви‑
купляють. Каже: «Ой, кинув п’ятак, а казали, шо в нас
наречений такий багатий, а він жадний». [...] Як фату
зимають і як до свекрухи ведуть – вездє співають «Го‑
ріла сосна, палала». Вона [наречена в понеділок] прибі‑
гла з полотєнечком, це всі так роблять. І свекруху уми‑
ває, і подарочок там дає. [У Вас теж так було?] Да, наді‑
ває косиночку, фартушок і сама хазяйнує на свадьбі...
Раньше ж не було такого. А то вона її вмила, і батькові
рубашку дає. [...] Така приказка була, хто перший кому
зав’яже косинку: чи свекруха невістці, чи невістка –
той буде над тим править. І ото спішили, aби перша.
[...] Тоді не було ні газових плит, нічого, то: «Кончилась
свадьба?» – «Кончилась!» – «То полізли куфайку в ди‑
мар заткнем, щоб не топили більше!» [...] [Які частуш‑
ки на весіллі співали?] Кажуть: «От, шелестить юбка».
На язик же ж усі розумні в селі. «Нехай шелестить, аби
грошей не платить». Сама пошила. І тут тобі на другому
весіллі в селі вже частушка [сформувалась]: «Ой, гоп,
Лукеріє, шелестить матерія. Нехай вона шелестить, аби
грошей не платить». Одяг у поховальному обряді. Оді‑
вають людину у чисте [вбрання], все нове, поки вона
не захолонула. Коли помре людина – відчиняють во‑
рота і зав’язують хустку на воротях. [Якого кольору?]
Немає значення. До вінків усіх прив’язують платочки,
косинки. Всіх, хто несе – перев’язують. Хлопців, муж‑
чин – полотенцем чи великими носовими хустками.
А кришку, якщо жінки несуть, то [їх в’яжуть] такими
хустками. Якщо жінку ховають, то капроновими чи
шерстяними хустками зав’язують руки. Обов’язково
[родички померлого ходять] в чорних хустках. До со‑
рока днів носять чорні хустки.

смт Архангельське
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його ниточками якими, таке грубе. [...] Рубашки но‑
сили такі: тут матерчате [до пояса], а тут до половини
із тканого. Ходила я в дєтстві, отака рубашка на мені
була [до середини гомілки]. Тут застібалося, до ціх
пор [до грудей]. Пувички маленькі, біленькі. Старша
сестра – ту вже трохи лучше мама вдівали, бо старша
пішла в школу. А я ж мала ще бігала, скіки мені було
годів, може, п’ять.

ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Чоботи. Взимку в основному
чоботи були і в жінок, і в чоловіків. Тіки у жінок були
підбори на конусі – де п’ятки, [підбір] ширший, а дони‑
зу вужчий. Це такі виходні були чоботи, хромові. А такі
кирзачі – то підбор був однаковий, невеличкий, як зви‑
чайний. Сандалі. [...] Босяка ходили. А так як в церкву
йдуть – сандалики були. І мама в сандаликах [ходила].
Черевики. Багаті купляли дітям чобітки. А ми так, по‑
середки – то на виходний ботінки [взуємо]. [Вони]
запліталися шнурками, з каблучком маленьким. А зі‑
мою – ботики до кісточки. Туфлі. [Що дівчата взували
на танці?] Парусові туфлі були, на шнурочках. Балет
ки. Дід шив балєтки. Прийде мама: «Діду, пошили ба‑
лєтки?». – «Пошив!» – «А які, хороші?» – «Мені якби з
рук здать, а з ніг вони самі поспадають». Юмор! Були
войлочні [балетки]. Хромові такі були – уже на виход.
Папашка мій пише [у щоденнику], шо дід шив сам, не‑
хай неоковирні, а своя взувачка.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Середина ХХ ст.]. Спідниця. [Які
спідниці носили жінки у Вашому селі?] Пам’ятаю
одяг бабусі Стеші [1880‑х р. н.] Носили довгі юбки,
до кісточок. Це воно, видно, ще з тих пір перейшло.
І так же її ровесники приблизно такі юбки [носили].
У бабусі Стеші була юбка із двома смужками, тіки не
скажу якими, мабуть, зелена і жовта. Всякі юбки були,
і сірі, ну червоних не було, білих теж не було. І бабуся
Міля [мати Ставицького С. М., 1914 р. н.] так носила.
Юбки десь отако [до середини гомілки] були. Це вже
в бабусі Мілі. І шо дівчата, хитро, по шість юбок но‑
сили, а без штанів і зимою, і літом! Це я дивуюся, як
це можна було ходить зимою, ну, шість юбок, ну, так
холодно ж, однак. Морози тоді були сильні, не такі, як
зараз, а до тридцяти й більше, і ходили так. І при том
ще й шли на роботу так. Ну як це без штанів зимою
йти?! [Бабуся Ніна була пошила] юбку штапель, шили
юбки. На юбках – три з дідусевих ватяних штанів. Се‑
редину випороли і юбочку пошили. [...] Носила мама
рясну спідницю аж до кісточок. Аж унизу пришита
була така якась тісьма рясненька кругом. [...] Раньше
ми купляли матерію. Брали рисочки другої лєнти. Не‑
довгі юбки ми носили, десь тако [до середини гоміл‑
ки]. Самі не шили, [несли] до [кравчині] Семенець,
але не тільки до неї. Це юбка була на резинкі, то вона
була така рясненька. Плахта. Дома надівали спід‑
ницю. А тоді, як якесь собитіє – тоді, може, надівали
оцю плахту. [...] Плахти були. Дуже рідко у нас їх тут
носили. Видно, вже виходила мода. Зеленкуваті були.
Оце ж на спині вона в’язалася, а тоді фартухом при‑
кривали розріз. Воно, то там розрізу не було, але ця
пола заходила сюди, а ця наверх, чи навпаки, кому як
було зручніше, хто направо, хто наліво. Фартух. От
фартухи були вишиті. Були й фартухи, що й до гру‑
дей йшли. Штани. А шо [чоловіки] носили – звичай‑
нісінькі штани, такі, як і зараз. З полотна навчились
[шити штани] під час війни.

з Архангельська в Новопетровку, п’ять кілометрів.
А тобі ж треба, шоб не змерзнуть. От наділа якусь фу‑
файку, може якесь пальтичко, ще шо-небудь, кожухів
не в кожного було. От оцей сіряк виручав і в дощ, і в
сніг, і в заметіль. Як пальто, обикновенне, довге. Оцей
же ж вал товстий був, для того, шоб воно тепле було.
І через це він і важкий був. Дід Сірьога надівав сіряк,
як куди треба, Федот надівав. Сьогодні батьку треба
кудись, погода не позволяє – сіряк накинув, пішов.
Пальто. Я ще доношував пальто. «Московка» була –
як ото в мене [куртка] з капюшоном. Комірець був,
простеньке таке, суконне, кишені були і там, і там [на
стегнах і на грудях]. Сіре було і рудувате. Чоловіки
в основному ходили.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Середина ХХ ст.] Кофта. А коф‑
точка вже матерчата, вишита. Хрестиком вишивали,
і цвіточки, ну найбільше хрестиком. Одна, друга мен‑
ша, третя більша, така, як ця [тобто, квіточки посту‑
пово збільшувались]. Чорні, зелені, красні найбільше
[кофти були], більш не помню других. Жилетка. Жилєтки шили і обшивали їх цяцьками. [Які жилетки
були?] Обикновенні, без зборок, рівненько, виточки
дві ззаді.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Середина ХХ ст.] Сіряк. Ще ж тут
овець тримали. Тепер же навчилися овечу шерсть ро‑
бить так, шо вона біла, сніжно-біла. А тоді стригли,
випрали, скрутили на прялці. На веретено теж кру‑
тили, з валу ткали жінки полотно. А тоді те полотно
кроїли і шили сіряки. Він був і теплий, і важкий. І жін‑
ки носили, і чоловіки. Це носили його тоді. От ти десь
їдеш, тоді ж не було автомобілів і мерседесів, і їзди‑
ли або волами, або кіньми. От десь їдеш, наприклад,

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Середина ХХ ст.] Зачіски.
[Які зачіски носили дівчата?] Більше, мабуть, коса. Бу‑
вало так, шо гулька і грєбєшок. [...] [Чи ходили дівчата
до одруження по селу з непокритою головою?] Ходили.
Така сіточка була, як авоська, от приблизно така штука
була, жінки заправляли оцю ж саму сіточку, вічка такі,
тільки не квадратні, а ромбішні якісь. І це ж заправля‑
ли коси. А в основном носили жінки коси, мало в кого
були підрізані. У бабусі Тіни нашої – у неї були підріза‑
ні коси. Не знаю, чого, ну, так. А тоді як німець грянув
сюди, чого-то це було прийнято, шо єврейки таке но‑
сили. І тоді ж стали переживать, шо це ж можуть роз‑
стрілять [за таку зачіску]. У нас же дві сім’ї єврейських
розстріляли. Вінок. [Чи носили вінки?] Я не пам’ятаю.
Так, де весілля було, то там могли приходить дівчата в
вінку і стрічках, а шоб так серед будня [– то ні]. [...] Ві‑
ночки носили, і самі плели з ниток, літом – з ромашок,
нагідок. Косинка. Носили [дівчата] косинки, платок
перерізали і тут такі маленькі кружевця пришивали
[на краях], така косиночка, вишита [зав’язувалась зни‑
зу]. [Чи було таке, що заміжні жінки ходили з непо‑
критою головою?] Та ти шо, шоб маму мою засміяли!
Вона даже так надівала косинку. То вона всігда одівала
не просто одну косинку, як іде в центр – то в неї ви‑
бита косинка. Вона отак запнулася [зав’язала її назад],
а зверху наділа ще [одну]. Хустка. Хустки були про‑
сті, а були хустки великі – вони були шерстяні, біла
шерсть. [Хустки пов’язували заміжні жінки?] В’язали.
А тіки одні хитро в’язали. Оце хустка, вона ж квадрат‑
на, перевертали її так, щоб в діагональ [тобто трикут‑
ником складали]. На лоба в’язали оце [гострим кінцем
назад], а крайки ж – оцей сюди, а цей сюди, і зав’язують
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на лобі [як ріжки]. Оце таке пам’ятаю. [Якого кольору
були хустки?] Всякі. У бабусі довго була біла хустка,
такі квітки були. Ну вона розлізлася од старості. Це ще,
мабуть, [моя] бабуся Агафія носила, а тоді мамі воно
досталося. То мама носила, носила ще й тітка Шура,
бо їй треба було, вона лікувалася, дідусь Іван возив її
лікуваця, а не було в чому [голову пов’язати]. То бабу‑
ся їй дала. [...] У мене ще досі є ота хустка мамина, шо
вона нас у ній носила. Ото накине на плечі. Називалась
«хустка». Іде на базар – укриється нею. [...] Якась хуст‑
ка [була], це я чув, шо бежева – хустка сєндєлєва. Мама
нас до церкви посилає, наряде нас – сєндєлєвий платок
зав’яже, аж краї висять.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Середина ХХ ст.] Сарафан. І були
ше сарафани. Сарафан так – спереді, отут до пояса
тіки питяжки. Питяжка іде осюди, до оцих пор, а отут
спинка. Ідуть плечки, ідуть отак, одна осюди плечка
(це ця підтяжка), а одна іде осюди плечка – [навхрест]
до пояса, і тут груди. Тут открите – тут кофта [одіта].
А поверх кофти оце надівається сарафан, і поверх
сарафана оце питяжки навхрест. А спинка отут само
собою є, де питяжки, оце спинка закривається. Спин‑
ка закривається полностю. Полностю закривається
до пояса. Це все носили мої тьотки, це мені ше було,
мабуть, сєм-восєм год. Це називалося «сарафан», та‑
кий з питяжками. Кофта. [Під сарафан що одягали?]
Кофта люба! У кого яка є, то й і надівав, потому шо
тоді такі года були. Кофти повишивані [у багатших
були]. Жакет. Білий жекет зверху [на сорочку чоло‑
віки одягали].

ІМ

Ф

Е

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Перша половина ХХ ст.]
Намисто. Намиста було багато. І різне було намисто.
Начепе на себе – так там різне: і зелененьке, і черво‑
неньке, всяке було. Оці самі намистинки і дрібнесень‑
кі були, отакого десь діаметру [один-два міліметри],
а то, десь, може, і півтора сантиметра. [...] Мама носи‑
ла янтарні [намиста]. [...] Намиста були з хрестиком.
Намисто було всяке: і мєлке, і крупне. Дівчата носили
міленьке намистичко – і длінне, і на вузлик зав’язане.
[Чи були дукачі?] Я цього не пам’ятаю. І справа в
тому, що дукати, це воно десь звідтіля, з Заходу – там
більше цього було, а в нас тут менше було. А оце ж
ці дукати – це ж вони були, як монети. А тіки ж це
вони, по-моєму, були із цінного металу, або золотий,
або срібний. А тут після голодовки [19]32–[19]33‑го,
так люди позбувалися, шо в кого було. Були такі утво‑
рені «торгзіни» (розшифровувалось воно, як торгівля
з іноземцями) – туди приймали. У тебе є кільце зо‑
лоте – його оцінили, кілограм макухи тобі дадуть,
харчів. Люди збувалися золота, щоб жить. Оце таке
я знаю. Ну це ж я вже родився тридцять шостого, це
десь років чотири мені було, коли я оце все увібрав у
себе. Сережки. У моєї бабусі були хароші серги, рань‑
ше були вони такі, як циганські [за формою – півко‑
ло]. Ну, тоді мама одна була у сім’ї із дівчат, а четверо
хлопців, то, конєшно, досталися мамі серги і кольцо.
Ну, тоді, як була голодовка 1933 году і ходили у Інгу‑
лець по хліб, по зерно, мама виміняла серги, другий
раз кольцо. То не вмирать же. Хрестик. Мама носила
хрестик всігда, даже коли ішла куди-небудь, то в неї
був прив’язаний до ліфика. Того, шо тоді ж запрєщє‑
но було у церкву ходить. [...] І нам хрестики чіпляла
мама. Віруюча, учила нас Богу молиться. І досі молюсь
ті молитви, яким вона мене вчила багато.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ [50–60‑ті роки ХХ ст.]. Спідниця.
40 років, до 50‑ти – це вже бабушки були. Носили
юбки рясні вони, ніколи не носили плаття, тіки юбки
і кофти. А жінки, дівчата – так носили плаття, длінні.
Спідниці всі були довгі, потому шо тоді трусів не но‑
сили. На юбках були вишиті як лєнточки, понашивано
замість вишивки унизу. А якшо є на юбкі кармани – то
й кармани оброблялися [стрічкою]. Ну раньше ж ста‑
рі люди носили юбки тіки, і на юбках кармани були.
А кажда ж носила якусь тряпочку стара людина, чи
платочок який, чи шо. І на ризинкі і на пувочках [спід‑
ниці були]. На юбочкі складочки були, бо тоді шили
все, шоб рясніше, шоб більше воно було, габаритніше.
Штани. [Які штани носили чоловіки?] Хто які носив.
В основному більше носили дліні геть і широкі, даже
із самотканого льону. Лльоне таке носили. В осново‑
му на роботу [у таких штанах] ішли. Білий льон – як
вибілять. Отут по низах, на галянищах кальмачки по‑
нашивані. Який колір – зелений, синій, чорний, ну не
красний. Мужики носили білі.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] Іде сьогодні заміж Оксана, а в неї з мар‑
лі весільне плаття, і фата – і це все. Тепер хтось іще
йтиме після Оксани – «позич, Оксано». Це після вій
ни. І це ж в селі Оксана пошила [весільне вбрання],
то це з десяток дівчат в ньому виходили заміж, ніхто
не казав, що це не можна. У селі на весіллі повинен
чоловік розплести косу. Я маленький був, а таке було.

с. Вереміївка
Записала Я. Ставицька 29 серпня 2018 р.
у с. Вереміївка Високопільського р‑ну Херсонської обл.
від Аноченко Ольги Григорівни, 1936 р. н.
СОРОЧКА [Середина ХХ ст.] Сорочка спідня – так всіг‑
да була лльона і [довга] донизу. У багатіх були сорочки
мужскі полотняні повишивані.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Середина ХХ ст.] Сюртук. Як хо‑
лодно – накидали такій, називався «сюртук». І воно
пошите, як пальто, до пояса, а от пояса воно іде роз‑
кльошуване. І кажда [жінка] купляла собі, чи шили
по росту своєму. А тоді унизу тут, це ж як ось плаття
за коліно, обізатєльно коліно закрите. А тоді оце отут
нашивається, як воно, допустім, пальто суконне, зна‑
чить, із сукна другого, якогось під цвєт нашиваються
полоски кругом. Нашиваються [смужки], отут ви‑
шивається такими, груба така, як тобі сказать, груба
заполоть, чи шо. Ото і вишивається. Красіві такі, на
грудях вишиваються. Воротник вишитий увесь, оце
одкидається, більше одкочений – це у дівчат. У му‑
жиків [до сюртука був комірець] стоячий. [У чоло‑
віків теж «сюртук» називався?] Нє, я за мужиків не
знаю. По-моєму, «сюртук» у всіх чисто воно назива‑
лось. Ну я не помню. [У чоловіків яка форма сюртука
була?] В чоловіків рівна форма. Тіки длінні, геть аж
до половини литки. Вони більше прикрашені чорним
якимсь, замшою чорною там або шо. А там якусь вєт‑
ку зроблять – одна вєтка ж там, «тру-тру» якесь. По‑
роздєлують там таке унизу, оце геть аж у низу. [Що
таке «тру-тру»?] Це, як тобі сказать, отака, допустім,
лєнта із бісером. Уся лєнта бісером [обшита], а тіки
бісер чорний-білий, чорний-білий – це в мужиків. А у
жінок було тоже так – так там разноцвєтний [бісер],
смотря який візерунок. Лєнта з бісєром нашивалось
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наверх. В неї, як вінок іде на лєнтах, а у вінку цвіточки
(бісер красний), листочки (бісер зелений). І вже він іде
прямо, як віночок. Ото таке. А в другої – так тіки роз‑
очки одні, а у кого отак – тіки як напрям такий [зигза‑
гом]. Посередині отак іде лєнта, і це тут [бісер], а тоді
вущинька і тут вущинька [по боках]. Ну обізатєльно
три [смужки]. Ніколи не було, шоб це більше, а тіки
три, до трьох, більше не вишивали, чотири вже не ви‑
шивали. А в чоловіків рівне було воно, не в пояс, не
в талію. Рівне і длінне, до половина литки. І в жінок,
і в мужиків були сірі, тоді тьомно-коричневий, в кого
який, тіки обізатєльно темний. І було тьомно-тьомновишневі, і такі коричневі. У мене такий сюртук довго
був. Я взяла, отдала сусідкі – вона ж шила валянки.
Вона: «Давай я та й пошию валянки». Та валянок по‑
нашивала нам. Який це красівий, повишиване тут
отако з дуба листя, отак і отак віночком [довкола гру‑
дей]. І тут оце на полах так само [прикрашено]. А вона
шила валянки, а тоді ж не було сукна. А тоді вже скіки
я раз думала, шоб оце той сюртук був би до ціх пор, то
й вже б у музей десь здать.

с. Зарічне
Записала Я. Ставицька 29–30 серпня 2018 р.
у с. Зарічне Високопільського р‑ну Херсонської обл.
від Мойсєєвої Ніни Кузьмівни, 1929 р. н.
та Раушної (Щербини) Ольги Володимирівни, 1934 р. н.
СОРОЧКА [Середина ХХ ст.] Сорочка [у жінки була]
з рукавчатами, на спині під планочку. Не була рівна,
а присобрана до планочки. Рукава до ліктів. Це вона
буля літня. Більше ходили в такому. Сорочка довга
була. До сорочок на грудях кружива [були] – це вже
молодьож [такі носила]. [...] Сорочки шили лляні.
А сорочки, як потчуть матерійку ту, трошки спід‑
ничка не покривала її, сорочку видно було, смужеч‑
ка біленька. Смужечка не вишита, а як виплетене, як
клинчиками [з ниток виплетено]. Під шию не була
сорочка, з вирізом. Рукава були довгі. Застібалося і
на пувичках, і на ризинці, біля рукава збиралася, а до
цього вишите було. Сорочка вишивалася на манже‑
тах, і смужечки дві від розрізу на грудях. Самі рука‑
ва не вишивалися. Більше вишивалось красне й синє.
Комірець, якщо відкладний, то по краях вишитий, так
само як і манжети. А в мужиків сорочки були виши‑
вані, і було такі коміри, шо отак застібалися до шиї,
набік отако. Ця планочка була і пувички. І оце вишите
на грудях. Ну, це так празничне було. [...] У чоловіків
були вишиті сорочки, тіки куплені. На комірі було ви‑
шите, на манжетах. У мого хазяїна сорочка вишита
була, свекор купив.

Ф

Е

ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Чоботи. А взувачку [таку
носили:] сапоги (попалили баби) і туфлі на каблучках
(настояща кожа, м’якесенькі). А сапожки я раз надіва‑
ла, як в магазіні робила. А в їх тіки виступать на сцені.
Каблучок заточений. Як на людині – так це картинка.
Вони обсмикаються, оце надінеш, а вони облягають.
Передочок кругленький. Постоли. Постолів я не по‑
мню, постоли я тіки бачила в деяких людей.

стікляне. І тоді таке, як тепер у нас кажуть «пласт‑
маса», а тоді хто зна, яке воно, тоді і не розбирались,
з чого воно, шо воно. І крупне таке, як тобі сказать,
і отаке було крупне [як п’ять копійок], і меньше. Ко‑
роче, разніх сортів носили. Січяс одрізняється от того,
січяс красивіші, більші, знаєш, уже. За границю їдуть,
достають все, а тоді шо в нас було. Наші батьки нічо‑
го не побачили. [Намисто зі скла були?] Не з тонкого
стікла, а то все таке, як ото, як хрусталь ото товстий
такий. Прозоре. І любого цвєта: і біле було, і любого
цвєта. Намистину зсередини полностю зафарбують
там, а тоді вже розрізали, розділяли. Сережки. І серги
носили, в кого які є.

ІМ

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Середина ХХ ст.] Хуст
ка. [Чим хустка відрізняється від косинки?] Платок
осьо [великий], і він складається, а косинка – платок
розрізаний надвоє, один шар, і отуто кружево причі‑
пляється, а тут вибите. І можна дві косинки [з платка
зробити] – будуть дві жінки носить. Тільки по цен‑
трі вибито, і то ни на центрі, а отуто-во оце ж. Тоді не
носили косинку, шоб отак, як ми щя носим. Тоді ни‑
зенько всі ходили, тоді низенько оце кружево [лоб за‑
кривало], а оце отуто-во вибите. Тіки спереді. В мене
й косинка єсть іще така, ну то вже косинка [19]50‑х го‑
дів. І платок є кашеміровий, тоже давній-давній ма‑
мин, шо мама у ньому ше ходила. Косинка. Косинка
літом [носиться], не платок. Косинки вибивали самі.
Намалює узор, а тоді ножничками повирізає, і виби‑
вали косинки. А тоді отут оце і отут – так тут кружево
причіпляли, вузесиньке круживо. Я б тобі показала,
в мене дома єсть косинка, но вона не вибита. Чого?
Того, шо з кружевом. Того, шо вона сильно батістова,
тонесенька, так її важко сильно було обдєлувать. [Де
мереживо вибивали?] Ну, осьо косинка, отут круже‑
во, а отуто посиридині вибите, шоб на голові отуто
[було] (якраз на голові, на пучечку отут).

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [Середина ХХ – поча‑
ток ХХІ ст.] Намисто. Намисто носили по достатку,
у кого який достаток. І батьки, якшо є дівка в хаті, які
про дівку свою дочку дбають, вони хочуть, шоб вона
була лучша, ходила [гарно одягнена]. А які й багаті,
а не купляли [намиста], кажуть, що то розкіш. Були і
по десять разків, оце так, біля шиї нижче, нижче, і оце
аж сюди [до грудей]. І разні, аж сюди. Тут [біля самої
шиї] уже не намисто, а тільки нитки, потому шо воно
цілий клубок буде. [З чого намисто було?] Разне, яке
хочеш. Було і стікляне, більше того [намиста,] шо було

ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Середина ХХ ст.] Спідниця. Люди
коноплі собирали і в річку носили, і намочували – до‑
бували нитки. Прядкою надівали на цей гребінь і оце
висмикали таку тоненьку [пряжу]. Так от, з цього то‑
ненького спідницю шили, а з товстого – то рядна шили.
Костриця та мулялася, ота ж суха. Я знаю, шо в мене
була спідниця, виткана з цього полотна і бузиною по‑
красена. Я надівала цю спідницю на празник. Спідниці
були довгі, на середину гомілки, шоб коліна видно не
було. То лає батько, якщо видно. Спіднички були усякі.
Матерію, яку витчуть і смужками. Юбка чиста, а вни‑
зу смужки були. Смужки бували разні. Були широкі і
вузенькі. Як широка єсть, то по боках вузенькі, а далі
просто чиста спідниця. Смужки виткані були. Були й
чорні, і сині спідниці. А смужки красненькі виткані.
«Тетянкою» були, на пувичках. [...] Після войни і ши‑
нель різали [для пошиття спідниці]. І палаткові спідни‑
ці [були]. Фартух. Хвартухи – як вмерли, то на смерть
одягали. Темний [фартух одягали]. Штани. Після вой‑
ни носили матерію. Пошиють [жіночі] штани – як ідеш,
вона шелестить, на неї казали «чортова кожа».
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ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Постоли. Як я ходила в шко‑
лу, то я ходила в постолах. Шкура яловичина чи сви‑
няча – її вичинювали. А тоді вирізали полукругом і з
тої шкури робили шнурки, а тут дирки. І тоді так стя‑
гали цей постіл. Протерся був – прилатав лапку май‑
стер. Шльопанці. Шльопанці дерев’яні були, і поясо‑
чок з кожі, шоб не спадав. Чоботи. Були сапожки такі
раньше (у мого батька аж блищат) – «хромові» назива‑
лися. Балетки. А як підросли, то був у нас сапожнік,
то він з цих сапожків шив нам балєтки. Як тапочки,
з поясочком під кісточкою, на павичках, простенькі.

Е

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Середина ХХ ст.]. Зачіски.
Кажде було з косима, не стриглися. Розчешися, звиє і
гребішком приколе. Вона ж коси скруте свої, обвиде,
обвиде і гребішком. Запліталися, а тоді коронку за‑
кручували. Ободок носили на голові – коси піднімеш
і отако натягнеш, як дугою. Хустка. На придане, оце
заміж так мама йшла – платок такий, казали «буклі
новий». Отут отако ламався. Бєжевий платок, напи‑
нався одним краєм. І були великі платки з китицями.
Всігда була покрита голова. Запиналися наперед і на‑
зад. Косинка. Кружева були до косинок. Були косинки
вибиті, ну уже люди навчилися вибивать машинками.
Батіст – така матерія була.

ленькі. Такі тоненькі канатки робили. Вище кісточки.
Перед круглий. Зшивалося по центру. Руминки. Руминки шили. Вони були трохи за кісточку. Шнуровоч‑
ка перехрестям. Вередині тепленькі, там мєх всредині
іскуствєний був. І невеличкий підборчик. Дирочки
обробляли, і туди шнурочки [заправлялись], ну, як
обично. Оце як завернуто було, то оце тут опушеч‑
ка, мєх. Балетки. Шили, як зараз у магазинах, такі
легенькі, вроді вони як з клійоночки такі, підошва і
всьо. Як комнатні, тіки з якоїсь кожі. «Балєтки» на‑
зивались. Перекрашували все на чорне. Візернуків не
було ніяких. А в чоловіків – як туфлі, тіки з тоненької
такої шкури. Щас як туфель, то він такий, як товстень‑
кий. І там єсть підкладка, не гола ж кожа. А раньше
як – голу кожу вирізав, пришив до підошви та і все,
та й балєтки є. Босоніжки. [Дочка] стала узуваця, та й
каже: «Папа, а де ж мої босоножки?» Він каже: «Які?» –
«Ну, я ж купила вчора, поставила отуто. А де ж вони
ділись?». А він каже: «Ой! Таку чепуху купила!» Вона
купила, а він позалатував. Вона каже: «Шо ж ви це
наробили, ви ж мені перевили!» Він же ж зшив його.
А тоді вже ж вона як попорола, шо ж воно вже видно
шите, вже ж воно не таке. Це її батько. Це було десь,
навєрно, в [19]40 – [19]50‑ті [роки]. Черевики. У че‑
ревиках ходили – парусові, кожка трошки обшита, на
шнурках. Валянки. У валянках обично ходили у шитих. Тут у нас одна шила жінка. В неї машинка була.
А сукно, це так, якесь пальто обдеремо старе, і вона
там найде собі полоси. І валяночки строчила. Шиті
валянки і галоші – оце баби ходили все время в таких.
Та й я ходила на ферму так. Чоботи. А тоді вже появи‑
лися чоботи резові, кожаненькі сапожки. Це вже мені
було дев’ятнадцять, заміж вишла, то це вже були такі
сапожки на каблуку, отакі ж високі, кожані. Я сама ни‑
зенька, так любила той високий каблук сильно. Туфлі.
Тухлі на каблуку [були].

Ф

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Середина ХХ ст.] Намис
то. Намиста носили так – перемотає разів три. До‑
вгі були. І жовті, і красні, і чорні. А тіки чорних мало
було. Були й дрібненькі, були й крупненьки. Ми й з
шипшини робили намиста. А воно колюче. Сережки.
Біднота серги не носила, а трохи багатші. Длінних не
було. Я бачила маленькі.

с. Новопетрівка

ІМ

Записала Я. Ставицька 29 серпня 2018 р.
у с. Новопетрівка Високопільського р‑ну
Херсонської обл.
від Шевченка Сергія Степановича,1929 р. н.,
Красуцької Галини Степанівни, 1937 р. н.,
Костенко Катерини Кузьмівни, 1938 р. н.,
Гончаренко Валентини Петрівни, 1939 р. н.,
та Лут Алли Миколаївни,1950 р. н.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Середина ХХ ст.] Спідниця. Длінна
юбка [була]. І цвєта всі прості були. [Носили юбки] і
брезентові, і ситцеві. Нічого на них не було. На ризин‑
кі, ось як я й зараз. [...] Штапельні чорні юбки, не дуже
довгі [були]. Вишивалися квіточки. Темно-красні, такі
як бурякові. Наче, гладю [вишиті]. Юбки носили біль‑
ше, плаття не носили. Длінні юбки – «Тетяночки».
Присобрана на поясочку. Фартух. Фартухи носили
[старші жінки] на виход. Неділя – то на призьбі вони
посідають. Такі були пишні, розкошні, квіточки були
вишиті, помережене. Штани. Штани [хлопчикам
шили] під ризинку, внизу ризинка і всьо. [...] Рань‑
ше були штани прямо з палаток [військових пошиті].
Вони маскірувались під зелень, під дерево, бризенто‑
ві. Взимку ватяні штани [чоловіки] носили.

ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Постоли. Це бабушка розка‑
зувала, шо робили постоли із [шкіри] якоїсь тварини.
Отако, як черевик, а тоді спереду зашнуровувались.
Спереду як зашиті. Бабушка десь 1890-року. [...] По‑
столи були із шкури корови або свині. Чинили, кида‑
ли в кислоту, шерсть та злазила. Неглибокі були, мі‑

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Середина ХХ ст.] Зачіски.
Це ж не було ни бантиків, нічого. Розочку вирвемо,
запхаємо в косу, заплетемо косички віночками. Це ж
краса була. Хто одну заплітав косичку, а хто дві на
проділ зробе. Це ми дівували – заплетемося і розочку
запхаємо, шоб не випала. Як поженились, тоді я вже
хвостик робила ризиночкою. Хустка. Ситцеві платки були, вдвоє складалися, голубенька кайомочка. [...]
Хустки такі вибиті посередині, ззаді зав’язували, білі.
Очіпок. Чепчики носили. Оце як вона заміж вийшла,
надівають чепчик, таке, як ото в поваря. Тільки в по‑
варя воно стоїть [високо], а те на ризиночкі надівали,
шоб волоси не видно було, як шапочка. На лоба не на‑
тягувався, просто шоб волос закривав, бо не можна
було, шоб хтось дивився на волоси.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Середина ХХ ст.]. Намис
то. Намиста були, хто які любив: хто дрібненькі, хто
крупні. Я носила дрібненькі, один разочок. А хто лю‑
бив – перекручували, як косичка носили. [...] Намисто
носили блискуче, розовеньке. Один разок [одягали],
а хто і три. Я [носила намисто] одне – таке блискуче,
красіве, посередині здорове, застібалося. Сережки.
Серги кольцами носили, циганські. [...] Серги носили
простенькі, такі кругленькі, кажуть, серебрені. Хрес
тик. Хрестики носили всігда.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.]. Виращува‑
ли коноплі. І ще я знаю, що ми їх мочили, тоді били,
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гардероб, ліжко, чотири подушки, два одіяла, пальта,
білизну і вишиті мною рушники, і серветки у скриньці
невеличкій. І я переїхала мешкати до мужа. Це було
26 листопада 1958 року. [Одна з сучасних прикмет го‑
ворить, що на нареченій у день весілля повинно бути
надіте щось блакитне, щось старе, щось поношене і
щось нове. Як ви думаєте, з чим це пов’язано?] Це все
видумки. Не треба цим прикметам взагалі вірити – як
захоче людина, як буде робити кроки до щастя, бла‑
гополуччя – так і буде. [...] Не можна нікому давати
міряти фату, в якій ти виходитимеш заміж, бо сім’я
розпадеться. Не можна ніколи міряти весільну сук‑
ню, якщо ти не збираєшся одружуватися, бо довго
не знайдеш собі пару. Одягти щось старе і нове – це
значить прислухатися до думки старших, але мусять
з’являтися нові ідеї, тобто поважати старі традиції і
створювати свої. Блакитне – щоб син народився пер‑
ший (я знаю таку прикмету), а ще блакитний – колір
неба, мрії, щоб задумане збувалось. Ношене [вбран‑
ня] – значить, щоб наречені дотримувалися традицій.

Нововоронцовський район
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а тоді м’яли. Воно таке колюче. А тоді робили ві‑
рьовки, крутили, шоб воду тягти, дорожки. А одежу
з конопель не робили. Може, раніше було, ну, наша
бабушка вже не робила. Вишите не помню, просто
лляне. З полотна сорочки шили чоловікам. А зверху
[на полотняну одягалася] ситцева сорочка, на брите‑
лічках, тут підріз збоку і собрана, шоб свободна була.
Ну це на ніч надівали. Ліфчиків раньш не було, шили
талійки – як жилєтки, плечки такі неширокі і виріз
зроблений. Спереду засібалось, і так воно груди дер‑
жало. Ззаду просто приталене і трохи вище талії, гру‑
ди минає і сантиметрів чотири-п’ять ще. Оце одягали,
як десь іти, то вони одівали вмєсто ліфчика талійку.
Зверху блузочки на пувичках, кохточки. [...] До юбки
кохточка така. Всередину вставляли кофту біленьку і
більше закриті, комірець кругленький, і застібнуте аж
до шиї, дліненькі рукава, а літом короткі. [...] То все
время носили «японки» – плаття без рукав. Я так не
любила з рукавами. Я без рукавів з молодості [ходжу].
А тепер, [як стара стала,] уже ж невдобно без рукав.
Шили [плаття] самі. Ситцю послі войни було повно,
зара ситцю не найдеш. [...] Жилєтки у нас є такі [те‑
плі] – душогрєйки. А желєтки западенські – вони ж
там повишивуваті, повидєлані, канєшно, красіві. Зі‑
мой плюшечки [носили], а на будній день – фуфайки
(«кофайки» казали раньше).

Записано у с. Біляївка
Нововоронцовського р‑ну Херсонської обл.
від Ступак Фекли Калістратівни, 1910 р. н.

ІМ

Ф

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ – початок ХХІ ст.] Раньше була фата, ві‑
ночок такий робили. Щас нема. Причепе отуто хвіст
та й усе. А раньше ловко було. Фата – капронової це
трудно [достати]. Це я не знаю, в кого були капронові,
це, може, хто їздив та купляв. А обично марльові. На‑
крохмалять, і отако-во прошиє, тоді оп’ять, прошиє
і оп’ять, а тоді другу, третю [складочки робили]. Ро‑
билася пишна. А тут віночок. Віночки були не рогові,
а воскові – такі ловкі цвіточечки і манюнінькі сосуль‑
ки. Воно біле – красіво. Лєнти були кругом от самої
фати. Були красні, розові, сєрєньові, білі, зелених не
бачила. [...] Фата була не така, як зараз – кусочок. Тоді
ж фата длінна, ідуть, ззаді діти держуть, рідня, бо вона
ж тіліпаєця по землі. А тепер же той віночок почепила
і фату маленьку, і все тако, якби на плечі. Лєнти і голу‑
бі, і красні. Йде нівєста, лєнтами ментиляє. Тепер вже
ж нема. Брали і по два, і по півтора метри ж од фати.
Лєнти майоріли по всій фаті.

с. Біляївка

Каховський район
с. Малокаховка

Записала А. Яблонська у березні 2009 р.
у с. Малокаховка Каховського р‑ну Херсонської обл.
від Терехової Людмили Олександрівни, 1936 р. н.,
та Баран Лідії Павлівни, 1937 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ – початок ХХІ ст.] Я сама собі з білої
тканини пошила плаття. З білої накидки пошила фату.
Обручки купляв наречений. Свекруха знімала фату і
накривала голову хусткой, щоб була я гарною госпо‑
динею. Подарили мені чашечки, тарілочки, рушнич‑
ки вишиті, матерію. І гроші клали в блюдо, яке моя
дружка підносила кожному з гостей. А після весілля
на вантажну машину батьки допомогли мені згрузити

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Оді‑
валися у фабричні юбки. Тканину пряли не самі, бо не
було з чого прясти. А кохти з довгим рукавом шили
в маленьку квіточку або без малюнка. Воротнік шаль‑
кою або частіше і без воротніка. У низ рукава вставля‑
ли резинку. Кофту в основному носили наверх юбки.
Словом «спідниця» не називали. Спідниця для нас це
те, що одягають із споду (знизу). Влітку тоненький
платочок одягали на голову, а взимку теплий, клєт‑
чатий платок. Куфайку зверху [одягали]. Пряли носки
і чулки із овечої пряжі. Були в селі жінки, які це вміли
робити або із Херсона привозили фабричне все.

c. Осокорівка
Записала Л. Боса 15 вересня 2011 р. у с. Осокорівка
Нововоронцовського р‑ну Херсонської обл.
від Дудки Ольги Іванівни, 1956 р. н.,
Фоменко Марії Миронівни 1930 р. н.,
та Школьної Марії Іванівни, 1939 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді.
[Друга половина ХХ ст.] На заручинах була повна
домовленість. Квітки чіпляли молодій на груди, це
значило – до неї вже не можна підходити. А молодо‑
му чіпляли на головний убір. Була стрічка, яка про
це говорила. [...] Мати і батько молодої споряджали
дружок, щоб вони йшли запрошувати на весілля.
Я пам’ятаю, як гарно вони співали. Одягнені вони
були по-святковому. Стрічки пришивали на спід‑
ницю багато, були різнокольорові. А запрошували,
це вже, що я пам’ятаю, дівчата. Вони були осучас‑
нені, на них вже не було [тих давніх] нарядів. [Яким
було вбрання молодої?] Молода була у білому платті,
фата і обов’язково червона стрічка широка ззаді (це
говорило про цноту нареченої). [...] У мене плаття
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було із парашута, нашла коло корівника, понесла до
портного, він пошив мені плаття. А на голові, бачте,
цвіточок, віночок почепили, ще й батько в мене ри‑
балка [був, то що] міг зібрати на весілля. [...] [Як у
Вас називали весільне деревце?] «Дивень» називали.
Кожна гілочка прикрашалася цукеркою, обов’язково
стрічкою. [...] В основном переховували її [молоду] у
старшої дружки, свати повинні знати, де вони ідуть.
Були в нас випадки, одна заховалася у курник, і фата
осталася на сідалі там. Зайшла молодою, вийшла мо‑
лодицею. Різні випадки були смішні. [...] Ну, в моло‑
дого [у хаті] це було. От, скамеєчка в нас була, нази‑
валася «богословна» – клали кожуха, молодят садили.
Кожух – він повинен бути кругом на весіллі. А потім
брали дві свашки хустку, накривали молодят і співа‑
ли: «Покрівочка плаче / Хоче покриватись. / Не так
покриватись, / Як поцілуватись». І це вони раз на‑
крили, і оце вони наче хочуть поцілуватися, а свашки
піднімають [хустку], потім ще раз – це тричі роблять.
Вони сидять під хусткою, коли вони збираються поці‑
луватись, їх відкривають. Потім молодий знімає фату
і стрічку червону, а свекруха одягає хустку. [...] [Чи
знаєте пісні про чоботи?] Чоботи – це гуляли із поне‑
ділка. В понеділок гуляли тільки заміжні, там моло‑
дих немає. І отам співали: «Чоботи, чоботи зять для
тьощі дав...». Наш фольклорист із Херсону казав, що
це нове і привезене із Чернігівщини свіжо, не старин‑
но. [...] На другий день це називалися «кури». Пере‑
вдягалися в циганів, катали батьків на возику. І там
приймають участь тільки одружені люди, там немає
молоді. Молоді порядкують. Ряжені одягають батьків
в намиста із буряків, картоплі, курячих лапок. Різні
маски (циган, військових, лікарів) одягають, йдуть
по селу і крадуть у людей курей. [...] В основном [ве‑
сільні гості] надівали кохти і ліфик. Значить, сват пе‑
редівся – надів на верх рубашки ліфик білий і труси
поверх чорних штанів. Надів фату, губи накрасив. [...]
«Цигани» вдівалися в юбки. І чоловіки, і жінки пере‑
вдягалися. Я була перва «Циганка», як молодою була.
Одівалися і в молодих. [...] Оце через тиждень і ка‑
жуть, що розпивали бочку, отам, де сто гілочок сто‑
яло, там була бутила перев’язана червоною стрічкою.

І йшли вони з цією стрічкою через тиждень. Батьки
брали стрічку, бутилу розпивали – називались «розп‑
йовини». Узнавали, як дочка себе вела.

Олешківський район *
с. Козачі Лагері
Записала С. Маховська 14 червня 2013 р.
у с. Козачі Лагері Цюрупинського р‑ну Херсонської обл.
від Святохи Діани Василівни, 1929 р. н.,
родом з с. Костогризове
Каховського р‑ну Херсонської обл.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Пер‑
ша половина ХХ ст.] Як то із льону та із коноплі ткали
[полотно]. Бачила як тьотка [ткала], я тьоткє намоту‑
вала ті [шпульки]. І ото такі шпульки, і вона тако ткає,
тут витягає, а я беру на шпульки. То таке, то таке, ось
вона мотає, набирає. Тьотка: «Дивися, моя племіннич‑
ко, дивися, дивися». Тьотка молода, брава така. [На
чому раніше ткали?] Станок. Оце ж на шпульку, а це
ж тьотка тут сидить, і ото туди-сюди випихає, пере‑
бирає. І мені: «Ану, племенничко». Пробувала.
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СОРОЧКА [Перша половина ХХ ст.] Вона [тітка] мені з
льону виткала ту, як її, рубашку вишиту. Отако я знаю:
з льону, і вишите таке тут, і тутечки [на грудях і рука‑
вах]. [Вишивали раніше самі?] Самі. Вони вишивали.
Тьотка в мене дядькова вміла і ткать, і пошить. І ру‑
башку пошила – вишита, довга. [Які були раніше со‑
рочки?] З рукавами, довгі. І я ж така довольна. І мама
прийшла, а я кажу: «Ма’, диви, яку тьотка мені гарну,
яку ту рубашку [пошила]». Вона: «Ой, молодець». А та
[тітка]: «Я ж її заставляла, вона ж мені шпульки на‑
мотувала, та я так [віддячила за допомогу]». Хароша
тьотка така була. [Як раніше обробляли горловину со‑
рочки?] Вишите, вишита посередині, а тут [під шиєю]
застібаєцця. Таке я знаю. А мужики носили рубашки,
штанів не було. Не було брюків, так вони ото рубаш‑
ки, да вже парубки. А рубашки довгі і повишивані.

* До 2016 року – Цюрупинський район.
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Волочиський район
с. Зайчики
Записала Л. Артюх 1989 р. у с. Зайчики
Волочиського р-ну Хмельницької обл.
від Сосницької Анастасії Микитівни, 1915 р. н.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді.
[30‑ті – 40‑ві роки ХХ ст.] [На сватанні] хустками всіх
пов’язувала вона [дівчина], а його [хлопця] мама її
зав’язує хустиною й лентою. [...] Перев’язувала молода
весь його рід хустками. [...] Просили на весілля в поне‑
ділок на друге село, а в своєму – у п’ятницю. Без хліба,
а їй [молодій] дарували хустки. [...] В п’ятницю почина‑
ли віночки плести позолочені. Молода кликала на він‑
ки дівчат, плели віночки з папера, позолотку. На дроти‑
ках – ленти. Лазон – зелененький дрібнесенький, барві‑
нок тільки молодій за пояса, як фату затикали, а тепер
лазон чипляють.
У молодої вінок – білий, у дівчат –
́
розмаїтий, в лентах. В неї три ленти: голуба, розова і
червона – під фатом. Тепер не вбирають. [...] Букетики
з бумаги. Позолочують дружкам і дружбам, а молодим,
то сам білий. Дарували на весілля хлопцям. Дружки́ їм
чіпляють, а хлопці платять їм за це. Перед вінчанням.
У неї тільки це робили. [...] Він їй приносить сорочку
з дружбами, старостами, світилками, а вона йому дає
сорочку (на тарілочці). Хрестик, платочок. [...] Витяг‑
нуть, віночок з барвінку, рушником обв’язують, розма‑
їті цвіточки й лазон, збоку вінок, а всередину – з паперу
туди різку робили таку, щоб була густенька, з дощиком
на середину, три квітки зверха і на кожній гіллячці
жито, квітка. [...] В суботу з сорочкою молодець до мо‑
лодої приходить. В суботу кінчаються вінки. [...] Тепер
вельон убирають на неї, молодий дивиться. [...] Руки
в’язав [священик], і тримали [молоді] віночки (у правій
руці). [...] Мама і тато встрічають з хлібом-сіллю й об‑
разом на порозі, хлібом міняється, мамі вона зав’язує
платок, рубашку – татові. [...] Розбирають вельон з мо‑
лодої, свекруха зав’язує назад, перегулює з мамом [све‑
крухою], тоді сідає, мама її розібрала, тоді з дівчатами
перегуляє вельон, з дружками й світилками.

легідь. Канешно, як помирає людина на таку смерть
раптову, що вона ще молода i вона не готова до того,
то її нецiкаво готувати собi ще замолоду. От я дуже
давно шила костюм Бильськiй, дуже давно, ще я
жила в iншiй хатi, то вона заболiла трошки, тодi я
їй шила на смерть, коли вона ще молода була. Так я
не пам’ятаю, щоб кому в молодостi шила костюм на
смерть. Людина вже стара собi приготує все, у мене
вже є все зав’язане в клумку, I воно вже багато раз
було розв’язане i зав’язане, кожного разу я собi щось
пiдкидаю. [...] Наприклад, окуляри, взутя також, ко‑
лись взагалi взували, а зараз чюлки i кладуть взуття
збоку, але не положено взувати, бо всi святi – босi. Так,
як той образ не можна цiлувати на столi. Всi вузлики,
якi є, розв’язують i гудзлики розщiпляють, як кладуть
в труну. [...] [Чи буває таке, що сниться померлий і
просить передати йому якусь рiч на той свiт?] Було
таке, той навiть положили. Я свому чоловiковi капцi
не положила, то скажу своїм, щоб менi положили,
я йому передам. [Як i чим перев’язують руки тим, хто
несе труну?] Перев’язують хустинками. Наприклад,
тi, що несуть вiнки, то їм стараються носовi плато‑
чки давати бiльшого розмiру. Наприклад, як спiваємо
панахiду, як правимо, то є такi люди, що дають зави‑
вають всiм свiчки з платочками i складають хустин‑
ку вчетверо, I так пороздають всiм, треба щоб кожен
свiчку тримав. Тим, хто знаходиться бiля мерця. Но не
всiм, а тим, хто правлять. [...]Як хлопчик [помирав],
то чіпляли букет на груди на ліву сторону, бо не заму‑
жем [не одружений], як дівчинка, то плели віночок і на
головку, як молодуха, букет тоже чіпляли, все як має
бути, дівчинку обирали тоже за молодуху. Я якось-то
навіть шила плаття та велен. То я пішла до мерця,
взяла то все і її там вбирала ще, люди також помагали
вбирати. [Як одягали померлу дитину?] Дівчаток вдя‑
гали у весільне вбрання, чіпляють фату, а якщо хлоп‑
чик, то чіпляють букет. [Чи одягали з воску обручку?]
Так, таке було. Клали крижму. Здається, робили.

Городоцький район
с. Варівці
Записала В. Шмир 22 листопада 2009 р.
у с. Варівці Городоцького р-ну Хмельницької обл.
від Шкодяк Ганни Іванівни, 1928 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[Друга половина ХХ ст.] Одяг готують i все зазда‑

с. Велика Яромирка
Записала О. Воробєй 27 червня 2013 р.
у с. Велика Яромирка Городоцького р-ну
Хмельницької обл.
від Надкриничної Антоніни Мойсеївни, 1933 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [40–
60‑і роки ХХ ст.] Були такі верстати, робили ту-во
тканину. І човники такі були, і мотали на катушки,
ну тепер то по телевізору показують, як вони роблять
вже. Ті човники. І заводи, заводи вже тепер, які човни‑
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [Жіночий]. [30–50‑ті роки
ХХ ст.] Спідниця. [Які шили спідниці раніше?] Довгі.
Довгі носили такі. [Аж до самого краю?] Так. В мої мами
колись була така спідниця. Боже, така довга та широка,
та ше до низу якісь пасочки чорненькі попришивані.
Такі собі, як під матер’ял: як матер’ял синій, то лєнточка
червона, як червоний, то вона чорна. Таке-во. [Із скіль‑
кох частин шили спідниці?] Одна тіки, но широкі шили.
Сюда поясочок тако-го. Єден матер’ял, це з одного цьо‑
го матер’ялу. То тако пряменьке, а то ж клини пяли.
[Чи правда, що незаміжня мала носити з двох клинів
спідницю, а заміжня – з трьох?] Нє, такого не було. Хто
хотів, так ходив, і хто як хтів, так носив. Шестиклинки
спіднички були. Шестіклинки. [Чи носили пояси?] Це
всьо Украєна туда Западна, там всьо таке було, пояси і
всьо, а тут такого не було в нас. Село є село.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Жіночий / чоловічий]. [Середина
ХХ ст.] [Що таке станик?] Станик – общем, камізель‑
ка. Простеньке таке-во. Колись з пальта такового [по‑
шила]. Рукава відкинула, відкраєла і таке, бо треба в
чімось було ходити. Нічо’ не викидав ніхто, бо не було
де брати і не було грошей, не було нічого. [Чи робили
безрукавки з вовняної тканини?] Плели, но я не пле‑
ла. Ото жилєтки то такі вже були для хлопів, такий
великий виріз, а тепер з костюмами навіть продають
такі жилєтки. [Як називали жилетки?] Я знаю, в нас
казали «жилєтка», може, в кожнім селі енакше... Гуньки такі шили, якісь вони без рукавів, таке накидали на
себе, то всьо западне, [у нас] такого не було. [Чи шили
бюстгальтери?] Шили. Я його не шила, но тоді шили.
З плечками, отут-во напереді гудзики і тако вшивочка
звідси, і гори вшивочка звідси, і такі були станічки з
плечками. Не тії тепер, отакі-во були, а такі-во були с
плечками станіки. [Якого розміру їх шили?] Ну, такі,
як в якого розмєр який. Як я така груба, то для мене
великий такий, а як я худенька, то для мене туй-во.
[По об’єму міряли?] Так, так. Який кому підходе. [Чим
відрізнявся одяг молодого чоловіка й одруженого?]
Ну, як то мав, то і вдівав. [Не було такого,] шоб якась
різниця вже була.
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ки... Сіяли коноплі, і тоді вони вже достигли, тоє зерно
вимолотили і несли на річку, «вязали» казали, вязоч‑
ки такі вязали, вязали докупи і наклали в воду, камін‑
цями прикладали тії, отую ті коноплі, і дві неділі чи
три вони киснуть в річці, тоді з річки виймают, сушат,
шоби вони висохли. А тоди є терлиця така, терлиця є
така і підкладут на тую терлицю, і так «калать-калатькалать-калать», і тії патички всі обломляться, а тоє,
того прєдиво витріпуют і просушуют, і веретеном на‑
мотают, і тоді роблять ту. [Чи були модістки в селі?]
Були. Я сама шила! І платячко шила, і штани-галяфе
для хлопців шила, і станіки такі шила – всьо. І всьо
шила, во машинка стоїть. [Це Вашої мами машинка?]
Нє. Я купила. Дівчати, дві дочки є, то не можуть шити,
бо не мають енергії. Якшо людина має охоту... Не хо‑
чуть! Кажуть, шоб женився, ну, шоб здибав дівку, шоб
мала корову і на машинці вміла шити. Так хлопці смія‑
лись. Так хлопці казали. Б[у]де шити – тій будуть гро‑
ші, то б[у]де жити. [Жінки, які шили, були в пошані?]
Ну то як в пошані, на тобі шити, бо не було, якийсь
клочок, якийсь клаптик, якого-небуть матерії, то вже
шо-небуть ті й вже вдінеш, а так шо. Робила [в колгос‑
пі] з двадцяти років, до цеї пори. [Приходила додому]
і шила, і ночом вишивала. Я хтіла. Собі шила. Рушники
всякі і всяке всьо. [Чи Ви шили одяг своїм дітям?] Вони
маленькі, платячка шили. А потом єдно з другої, єдно з
другої, єдно з другої. Та й вбиралося, вже тоє підросло,
а тоє... Ті й таке. Я шила всьо тоненьке таке, я грубого
нічого не шила. Станіки шила. Я всьо для себе шила.
Дуже рідко попросять, то я вже тоді пошию.
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СОРОЧКА [Жіноча / чоловіча]. [40–50‑і роки ХХ ст.] [Як
шили сорочки?] Штопали. Шили і вишивали. Вишива‑
ли – брали десь купляли такі тіє-во. І вишивали такі, от
навіть в мене [...] таке – вишита блюзочка і така жилєт‑
ка... [Які сорочки шили для чоловіків?] Шили і сюди-во
вишивали, пасочками і бантіки туда-во привязували.
На Западній всьо таке, всьо-всьо-всьо там. То всьо на
Западній, вони там дотримуються всіх тих обрядів...
Вони якось приїзжали до нас за нитками, я рушнички
собі вишивала. Хрестиком. Є так, шо хрестиком, а є так,
шо гладдю. [Який виріз на сорочці робили?] Прямо собі
так отязали, а тутечки завязали собі на бантіки і тут,
і так от всьо. [Чи довгі були рукави?] Так отсьо. Длінні.
Прямо тако-во. Вот сього тако собі вишито і всьо. [Жін‑
ки носили довгі сорочки?] Сорочку, ну, я знаю, які там
носили. Коли то як хто мав, а як тако ходили. [То не було
довгих сорочок?] Таких – нє. Це як віддавалася дівка, іде
на село просити людей, гостей, кланяється татові, кланя‑
ється матері, батьки її благословляють, вона собі робить
віночок із лєнтами, і йдут і дружки вже просити. [Який
був комір сорочки, яку шили на спід?] Тако виріз, і ці-во
тут завязувався бантічок, і на рукавах ту-во було виши‑
то. [У чоловічій сорочці не було коміра?] Нє. Ну, є такі,
шо ше був комір, а так то нє, не було. [Чоловічі сорочки
були з довгими прямими рукавами?] Так. [І вишивалися
теж тут?] Так, маніжика. Прямо шили тако рукав, при‑
шили і всьо. Простенька сорочка. [Якими кольорами
вишивали сорочки?] Як хто хтів. Хто хтів – таку свєтлу
робив. Чорна і така красна нитка. А хто робив з візерун‑
ками, а хто яку. Таке було. Ну, то як в одежі ходили ті й
ходили. Так ходили, шо в будній день ходили навиворіт,
а в неділю ходили до церкви, то це – на лице. Як не було
того, то так було, так жили. Не так, як тепер: то купив, то
викинув, то воно не таке. А колись було таке.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Жіночий]. [30–50‑ті роки ХХ ст.] [Як
раніше ходили взимку?] З голими литками, і йде на
річку прати жінка, і спідниця довга, і йде на річку пра‑
ти, пере на річці, запнялася сюда-во, а спідниця та за‑
мерзла – по литках «лоп-лоп-лоп-лоп». І так ходили.
Сорочка і спідниця. Ну, там на ноги шо ше було. І так
не слабували, [як зараз]. [Чи шили свитки на зиму?]
Ну, ті й шили, купляли сукна, такі були, ті й станіки
такі-во шили, ти й валянки шили. З довгим [рукавом],
бо зимно. Куфайка це одягалася. [Із чого її робили?]
З вати. Матер’ял, а тоді та вата, а тоді матер’ял. Чугайка. То якісь тримали худобу і ті ці вівці, і вівці били, ту
шкуру вимочували якоюсь там так і з тої шкіри шили
вовну до тіла тако. То я такого тоже не знаю. Виробля‑
ли, мочили, відходило.
ВЗУТТЯ [40–50‑і роки ХХ ст.] [Яке взуття носили жін‑
ки?] Капці плели з того плетеного ті й ходили в плете‑
них капцях. З тої коноплі. [На літо плели?] Так. [Під‑
ошви теж до них плели?] Нє. Воно таке вже спленеться
та й вже ходиться, шо вже не по грудаках, не по ці-во.
То таке прям, як в нас зара’ комнатні, оці шльопані,
то воно плетене було з цих ниток конопляних. [Ці
капці натирали ноги?] То чо’ терло, як воно мягень‑
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ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [30–40‑і роки ХХ ст.] [Які
прикраси носили дівчата?] Пацьорки носили. [Із чого
їх робили?] А я не знаю, це купляли. Не знаю, хто їх
робив. Були тоже коралі – тоже купляли їх, десь діс‑
тавали. Гудзіків не було. А різали патички, такі-во па‑
тички коротенькі, вирізували на них такі ямочки і на
нитку чіпляли, і так защіплялись. Прорізувались, шоб
тая нитка не шовгалась взад-перед, а трималася на
тім патичку. Замість гудзіків патики були. Гудзіків не
було. І купити ні за шо було. І так патичків таких на‑
ріжут-наріжут, і туди прорізь пороблять та між нитку
замотають, а петельку так зробили, тій так застібали‑
ся патичками.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–40‑і роки ХХ ст.] [Догляд
за одягом]. [Як раніше прали одяг?] А палили туйого.
Ой, чим то палили... Парили попіл той і кидали туди,
такі деревяні були діжки, і в цій діжки вугіль, і пере‑
сипали тим попілом, і так золили шмаття. [Залишали
його,] шоб воно трошки побуло, і тоді на річку йдуть
і полощуть. А то воно було полотняне з того грубого,
з того конопель, з цих ниток було грубе, і так сюди-во
відпералося.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] [Що одягали, коли виходили заміж?]
Шо хто мав, та й то вдягав. А хто справляв весілля,
а хто й не справляв. Ті й віночки, як дівчинка чесна, ті
й віночок клали на голову і привязували до букета –
такий віночок малесенький якийсь чіпляли. Таке було
той барвінок. Барвінковий віночок. Вечір дівчатка зби‑
ралися і сидали за столом, і співали той-во, і такі віноч‑
ки плели. [Молода наступного дня вдягала його?] Так.
Значить вона чесна дівка і вона заслужила собі той ві‑
ночок. Одяг у поховальному обряді. [У який одяг вби‑
рали покійного?] В чорне все. Чорний костюм хлопку,
білесенька сорочка. Жінки – в чорному костюмі, чорна
хустина і біленька блюзочка. А тепер ховають вже в
чім хто хоче. [Чому саме в чорному?] Бо вже розлука,
печаль. Траур. І колись як маму ховають, мама помре,
маму вже ховають, то розпусте коси дочка, йде за це,
бо вже її більше ніхто не розплете. Вже розпускає коси
і йде вона за мамою на кладбіще, то вже їй ніхто коси
не розплете. [Якщо дівчина ще незаміжня?] Ага.

Е

ке. То ж нитка. З ниток же. Прєли, вот так напрєтут,
і тії нитки, і з тих ниток вязали, такі ключки були, то
деревяний гачок такий. І так вязали. Ти й чо нитку, ти
й закладаєш, закладаєш і гачком таким. [Що взували
чоловіки?] Ті й чоловіки носили. Ті й плели якісь берляки, ті й ходили. [Що таке «берляки»?] А такі капці
якісь. Це як тепер поробили такі здорові, то не плели
такі капці. [«Берляки» носили влітку?] Так. Такі пле‑
тені з ниток тих, з баловини тої – з конопель. Зимою
ходили в валянках шитих. Глибокі галоші, шиті валян‑
ки. Носки вязала на ноги. Чотири клюшечки, а пята
вязала, такі вязала. Пять треба. Старі свидри торочи‑
ла. [«Свидри» – це що таке.] Кофта, чи як воно кажуть
у вас. От і таке-во вязала нитками. Як це купують в
коопераціях зара’, а то були з дротику робили штири
такії типу, я забула, як це на них кажуть, штири, а пя‑
том вязала. Шпиці! На штири шпиці, а пятом вяза‑
ла, тую вязала, тую витягла, тую вязала, тую витягла.
І отакі-во. І такі і ходила, а чім мали свидре торочили і
взувалися й ходили, бо не було в чім ходити, а взутися
треба було, а старе дреться, тій так вязали – на спід
шоб були гудзи, а зверху файне. [Це Ви в’язали людям
чи собі?] Нє! Для себе тако. Так хто попросе – шила.
Чоботи. [Чи були в селі чоботарі?] Були. Чоботи до‑
рогі були. [Скільки пар чобіт було в сім’ї?] І таке було,
шо єдно скинуло – друге взулося, бо так не було тако
розкоші, шо і такі, і сякі. «А то перший встав, то ся в
штани вбрав» – така приповідка.
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [Жіночі / чоловічі]. [30–
60‑ті роки ХХ ст.] Чепки вже шили з брошочком, як ти
вже віддана, в той чепок заложеш, то ти вже не маєш
права, батюшка тебе поблагословив, дав тобі шлюб,
вже ти не маєш права йти розкручена. А як дівчина,
шо в опшем має дитину наперед, то тепер в законну
силу ше ввійшло, шо як найшла собі дитину ту, то вже
всьо, батькам беруть гороплянку, з соломи кладуть
на голову, шо вона значить не варта вельона, тако, ка‑
жуть, закладають таке, і на той горопляник і заложать,
зроблять прутик такий, і батьки її водять по селі. Го‑
ропляник – з гороплянки таке зроблять, з соломи. Шо
значить, вона вже не дівка, і таке, і батьки особієні, ка‑
жуть, шо водять батьків. [Хто водив так батьків?] Село
так! Позор такий, позор! По селу водили – такий позор
для батьків. Хустка. А завязували хустки собі і тако
сюди-во собі в бутичок цьогої хустини, значить, вже
молодичка то вона, вже не має права бути розкруче‑
на. Так сюди поперед [зав’язували]. Або так, як я осьо.
[Або так назад?] Так, так назад. [Улітку носили легші
хустинки?] Канєшно, перкальові. Колись перкальові,
перкалик такий легесенький був. Капелюх. А капелю‑
хи зо соломи плели. Шо таке-во зо соломи, то такі-во
капелюхи плели. А таке-во, знаєте, круглі такі – то ста‑
рі, такі діди старі плели. З соломи. Зачіски. [Які зачіски
раніше робили дівчата?] То зачісувалась і заплететься
в косу, і на кінці вивяже з бильця бант. О, дівка! Дівку
коса красить! [Одна коса була в дівчини?] Так, єдна.
Дві то так заложить і так закладає сюди. [Яку зачіску
робила заміжня жінка?] Вона вже тоді, як виходила за‑
між, то вже дупку закладала, заклала дупку і в косинку
завязалася чи то закрутилася, – то вже вона молодиця,
вже вона не дівка. [Як підстригали чоловіків?] «Під ма‑
кітру» стригли, а хто «в польку» постриже, а тут тійого
лисе, а так всьо під туйого, наголо. Найякже ж постре‑
же-постреже те й всьо.

с. Лісоводи
Записала В. Борисенко 12 липня 1980 р.
у с. Лісоводи Городоцького р-ну Хмельницької обл.
від Волос Ніни Олексіївни
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] Молода виходить із-за столу і в’яже ста‑
ростів рушниками (тепер частіше платками), матері
молодого дає хустку, батькові – рубашку. [...] На «гус‑
ки» ввечері приходить молодий і приносить в хустині
колач і «гуску». [...] Запрошуючи на весілля, дружки в
родичів збирають барвінок і дають за це «гуску». Бар‑
вінок складають у хустину. [...] Тепер більше молодиці
співають, а дівчата плетуть. Сплетуть віночок, моло‑
да кладе хліб, дружка кладе віночок на хліб, і молода
забирає вінок. В неділю цей вінок до коси чіпляє. [...]
Після вечері мати починає розплітати косу нареченій.
Як розплете косу, кладе на голову вінок. Молода встає
і чіпляє букет молодому, дружки чіпляють букети
дружбам. [...] Батьки виходять зустрічати зятя і обмі‑
нюють молодому два хліби, з якими він прийшов. На‑
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речений у відповідь одягає тещі хустку, і його заводять
до хати. [...] Починають ділити коровай з рідних батька
й матері, потім хрещених батьків. Дають кусочок ко‑
роваю, «гуску», подарунок (хустку, відріз тканини, ру‑
башку). [...] Мати кладе дочці на плече примітку і хуст‑
ку. Примітка – шматок полотна. [...] Батьки молодого
зустрічають сина і невістку з хлібом (міняють нарече‑
ній хліб). Наречена пов’язує свекруху хусткою, і захо‑
дять до хати. В хаті свекруха знімає фату і зав’язує в
платок (це і колись, і тепер так). Молода вельон (фату)
кладе по черзі на всіх світилок.

Деражнянський район
с. Зяньківці
Записала С. Маховська 23 червня 2013 р.
у с. Зяньківці Деражнянського р-ну Хмельницької обл.
від Шовдри Ніни Олександрівни, 1932 р. н.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [30–
40‑і роки ХХ ст.] Прали кужелі, такі були прадіво.
Бо ще як казала, ще й конопель сіяли. Коноплі були.
Це була ще, були плоскінки́, і була ма́тірка. Плоскін‑
ки – це такі були, сухе, це воно вже як зійшло, то як
плоскінка,
то воно зара’ зсохне. А як матірка, то наби‑
́
раєцця сімня, називаєцця таке сімня, ніби такі було.
То вони доспівали осінью, осінью вже їх вибирали з
усім і тоже мочили, потому вибирали. Всьо робили.
Мочили в калабанях
таких і вибирали, витягали, це
́
три неділі там воно помокло, вже воно це розмокло,
пішли пополакали в тій калабані, витягли. Оно висо‑
хло, додому. Такі були те́рлиці, шо терли ці коноплі,
вже називаєцця «терли» – то плоскінь, а це матірка.
То матірки ще не терли. А матірки ще ні, бо дозріває
сімня. Брали, в кого були, в нас то була така прадка,
називалася. То було таке велике коле́со, і то така ці́вка,
зверха крутилося ця цівка, і прали. Ділили на двоє її.
Як гарне прадіво, то була така дванадцітка – дванад‑
ціть пасим, щитали. Таке було мотовило, щитали по
три ниточки з єдного боку. Щитали це дванадціть па‑
сим, то це «дванадцітка» називалася. Десіть пасим – це
«десятка» називалося. То воно вже таке всіляке, гру‑
бе. А було таке вже клоча – то то вже таке, ніби тоже
робили, то це мішки вже шили, радна шили. Робили
з нього всьо, з цего клоча. Це з клоча робили, двері
оббивали. Не було таких дверей, як зара’ це-во. Тато
робив ці двері, сам оббивав їх клоча. Оббив двері, бо
віє сніг до хати. Повно було снігу кругом, не так, як за‑
раз... Були такі верстати. І робили на верстаті. Це такі
великі верстати. З дерева складалося. І були такі сну‑
валки. Снувалки такі великі, то снуєцця десятка. То
там було назначено, по доки [допоки]. Снуєцця клоча,
тоже було назначено, по доки. Це, якшо є ця, як клоча
прали, то це було три пасмі – це називався «міток».
Три пасмі – це клоча. А як десятка – десіть пасим, це
називався «міток». А як дванадцітка – дванадціть па‑
сим, це міток, це називалось «дванадцітка». То було
тоненьке дуже, делікатне. А в нас його не було, бо хто
нам мав його робити. [Що робили з «дванадцятки»?]
І блюзки шили, і спідниці шили – всьо шили таке, шоб
ходити було. Бо хто мав звідки, то купляли, а хто не
мав, то шили своє. З десятки шили сорочки. Ну і радна
робили, таке грубе. Радно називалося «валком».
́

СОРОЧКА [30–40‑і роки ХХ ст.] [Які раніше сорочки
були?] Та і сорочки полотняні. Довгі сорочки. Довгі,
нижче кулін були. Складалися тако, напрімєр, як від‑
різала, поміряла до себе на сорочку, то дві половині,
ця сорочка тут. Сорочка ще повинна бути з рукавами.
Без рукавів не було сорочки ніколи. Поміряла тако до
кулін, тут заробила, тут вирізала шию, обробила сама.
Так постибнувала нитками, бо всьо нитки. «Постибну‑
вала» – це називаєцця так, шили так стибнівку. Шили
сорочку тими нитками. Обробила сорочку собі. Рука‑
ви тоже такі були довгі. В кого ще були такі рукави,
називалися ті, сорочки були з маніжками. «Маніжка»
́
називалася. Тая сорочка така, маніжка отака защіпню‑
єцця, ґудзічки́ пришивалися тоже. [Якого кольору була
маніжка?] Як сорочка. Як хто вмів вишивати – виши‑
вав, а хто не вмів, то так собі вбирав та й так ходив.
Хто там вишивав його. Хто там мене вчив вишивати?
Мене шити ніхто не вчив, не тіко вишивати, бо не було
кому... То вставлялися клинчики. Такі маленьке тіки
під рукав, шоб було пришито рукав. Бо як не буде цего
клинчика, то буде сорочка тягнутися і буде рватися
скоро. А як вже є цей клинчик, то сорочка не тягнецця.
[Сорочку підперізували?] Так носили. Сорочки носи‑
ли так. Та тіко така спідничка була, шо собі взяла там
на шпільку зашпілила чи мотузочки попришивала і
підв’язала. Таке було. Таке було життя. В городі, я не
знаю, яке було, а в селі – то було тяжке життя. [На гру‑
дях робили якісь вставки?] Розрізали, робили таку ма‑
ніжку, називалася «маніжка». І на рукавах це назива‑
лися «обшівки».
Кажуть: «Це
́ На рукавах це обшивка.
́
була з обшивками сорочка в неї». Вона дуже богата.
А як бідна, то тих обшивок не було. Шо вона мала зро‑
бити. Ті обшивки. А полотна то тоже не було такого.
Таке, яке могли, як хто міг, так жив. Но дуже були тяж‑
кі роки. З дєтства носили всьо. Полотно було. Може,
хто в чому і ходив, може, мав, но ми всьо в полотнянім
ходили. І тако шо і люди нам давали. В кого вже пови‑
ростили, то давали нам люди. Я собі за себе розказую.
Я ні про кого, про себе. Давали нам люди шо. Як пови‑
ростали, там помішалися які сорочечки, які ті платяч‑
ка полотняні, нам давали, ми ходили.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [30–40‑і роки ХХ ст.] Спідниця. Мама
моя була з богачів, вона мала, як колись казали, спідниці дуже широкі. То з єдної подспідниці нам поши‑
ли з сестрою дві платті,
по дві платті ми мали з єдної
́
спідниці маминої. То пошили нам та жінка, шо тато
їй всьо робили, то вона нам пошила. Була дуже довга
і широка [спідниця], така широка, шо по дві платті
пошили. То шо там було з тої спідниці! Були спідниці
полотняні, такі складочками, бо такі, шоб на резінку
засилити чи на мотузочок, не було, бо було дуже таке
грубе. А це вже складочками. Та й так вже, як мені по‑
шили цю спідницю полотняну, я собі складочки по‑
складала, постірала, і складочки ті поскладала, і ка‑
чалку, на качалку, і така була «моґільниця», покачала,
і ті складочки собі стояли. Я вже вбрала в ту спідницю,
і так мені гарно, вбралася в ту спідницю і пішла вже
собі в клуб. Таке, як полотно було. Це полотно було не
ширше, як таке-во [метр]. І це була спідниці, пошила
спідницю собі – в «три пі́лочки» називалося. Це три
кусочки було, «три пілочки», з трьох частин спідниця.
Це називалося «трьохпілочна» спідниця. А як вузень‑
ка, то «двохпілочна» – то вузенька спідниця. Но всьо
шили вузенькі спіднички, не шили всьо широке. Бога‑
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чі тіки носили широкі. А хто бідний, то всі такі шили
вузенькі спіднички. То дві пілочки, такі завширшки,
як півметри, то так і ходив. І таке було.
ВЗУТТЯ [30‑ті роки ХХ ст.] В клуб ходила боса, бо не мала
в чому. Діти мали в шо взутися, а я не мала, бо не було
кому купити. Потому вже, як я зачала вже ходити трош‑
ки на роботу, вже зачали там трошки дужче платити в
колгоспі, а то, хто за нами дивився, хто за нами пиль‑
нував. Шо заробила... Я скажу тіки-но за себе. Поїхала
мама з татом на базар, купила ботіночки єдні, бо не
було грошів купити нам двом. А ми були пошті одна‑
кові, шо я там, старша за неї на чотири роки. Як купили
її ботіночки, не дали її, на другу неділю їдуть на базар,
бо мали свого коня, купляють ще другі ботіночки. Тоді
нам дають обидвом разом ті ботіночки. Ну шо, взула бо‑
тіночки, но не маю нічого: ні носків, ні панчіх, нічого.
Отак взула та й пішла. І то таке було. Таке було життя.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–40‑і роки ХХ ст.] [Догляд за
одягом]. А шмаття всьо було полотняне. Всьо золили,
зільник такий був високий, і золили. [Догляд за волос‑
сям]. Но дуже були великі воші. [Як боролися з воша‑
ми?] Попелом сипали. Як уже прали і золили. У п’єцу
палили і лляли кип’яток туди, в той зільник, і палили,
те залізо закидали, і то лили той кип’яток. Тоді залізо
кинули туди. Воно все прокип’ятилося, всьо. Потому
було дустові мило, і так тим дустовим милом мили ті
воші. І вже не було вошей. [Чим раніше мили голову?]
А робили такий луг, називалися «луг» з попілу. Брали
так, чекай, як він називався, ой, шо воно тоже росте
на дорозі, забула, як воно називаєцця, забула, але на‑
гадаю. Така трава. І кидали того лугу туди і ту траву,
і кидали туди попілу. Попіл такий, шо не грабовний,
а з берези тіко попіл. Тіко з берези на голову. І так
мили. Мила не було. Може, і було мило, але хто нам
його купляв. Нам ніхто не купляв нічого.

пустім, там, бо ж колись тіки з полотна жили. Полот‑
но робили на верстатах, шили сорочки. То кажуть, так
мусіли виживати люди. [Із чого раніше пряли?] Пра‑
ли, ну, сіяли коноплі. Сіяли коноплі, посіяли, вони до‑
стигали. То їх тоді вибирали, молотили це сімня, шоб
воно було змолочено. Тільки з конопель. А тоді брали
вже в’язали, як то ті снопики в’яжуть, несли у нас там
до річки і мочили. Тако забивали коли, клали разом і
мочили ці коноплі. Тоді виймали, сушили, були такі
те́рниці, терли на терницях. Пачи́сували. Словом,
прали так люди. На верстатах робили та й так жили.
Полотна було. Білили. [Як називалися волокна?] На‑
прімер, коноплі потерли, а то такі щітки були гострі.
І тако то брали, то це тут лишалося кло́ча, а тут було
таке велике це прадіво. І то навивали кужелі, і пра‑
ли. Кло́ча – то таке прядіво цего, то таке, шоб було,
шоб мішки шили. Таке було. То була дванадцятка –
таке полотно робили, а була ще тринадцятка – ще
тонше було полотно. А там же таке, которе грубше,
то, щіталося, на мішки. Це клоча, це шили на мішки.
Всьо таке робили. Там на верстатах люди робили, хто
умів на верстаті робити, то там як то, знаєте, як у го‑
сударстві були верстати, то так і люди тримали ма‑
ленькі собі. Навивали ту пражу та й робили ті полот‑
на. А тоді вирізували його, золили. [Як золили?] То
так: гокропи [окроп] в п’єцу киплят, а такі були вулиї,
кидали його в вулий, а тоді зверха лляли цим, заси‑
пали, закладали горо́хлянка, шо горох є, шо як сіють
в полі горох, то вже як він достиг, молотили і цьою
горохлянкою засилювали вулей, а тоді сипали попіл
цей з п’єца, шо дрова горіли. Треба, шоб був ясеновий
попіл. Ну, ще якийсь там. А тоді вже лляли окроп і
золили. А тоді вже виносили на річку, клали на воду,
праником його товкли. А тогди стелили по берегах,
діти білили. [Як білили?] Намочають і постелять на
траву, і воно собі там кілька раз мочать, і воно собі на
дворі білиця. І так шили. Так проживали люди. Тяжке
було время. З конопель, тіки з конопель прадіво. А те‑
пер вже... А так перше все полотно робили. Не мали
часу, цілу зиму прадут, шоби напрасти, шоб вироби‑
ти, бо навесні ж треба йти на роботу. Бо то й буряк
був, треба було обробляти старим бабам. Не мали,
бідні... Свата [свята] не було, ніхто його не сваткував
[святкував]. [Що таке матірка?] Матірка – то це та, шо
засіяли, і вона вперед тако як цвіте. То так щітаєцця
матірка. Тоді ніби вибирают. А вже ця, буду казати,
шо вже плоскінь, шо вже має ці зернята, то це вже
пізніше, вже як вона доспіває. І того, і того мочили.
То і то мочили, і то прали, і то прали люди. [Що ро‑
били з насіння конопель?] А голій [олію] робили. [Що
раніше шили з полотна?] Всьо одяг. Ну да, сорочки,
під спід було шоб шо вбратися. Навіть і потому вже,
як то вже за німця, вже не було. То вже спідниці шили
і блюзки́ баби шили. [Одяг раніше самі робили?] Да,
робили самі, на верстаті. Був верстат такий. То пра‑
ли, сіяли сімня. Були коноплі. Вперед посіют, воно
зійде, виросте, має вже насіння. Тоді збирают його,
молотят. Сімня знову ховают на насіння, а то мочать
влиті. Воно вимокне. Прадіво, ниті. Це прадиво трут
з коноплі, чешут, прадут. Роблят і мотают. Тоді і сну‑
ют. Було ділов багато. [Чи робили тоненьке полотно?]
Робили із грубше, прали грубше. Робили і тоненьке
полотно. Потому йшли на річку, кидали його на річці
в воду, стелили на березі, воно білилося і робилося
таке біле. Зробилося біле, тоді шили. Руками шили,

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[30–40‑і роки ХХ ст.] Це колись так казали, шоб це
було на смерть своє радно, всьо шоби було своє, шоб
не купляли так, як зараз всьо купляєцця. Шоби було
всьо своє – радно, валком. Це застеляне під спід, це
було всьо. Тоді положили на це радно, вже там це під
сіно, сіна набирают в тру́мно. Це подушка з сіна, тоже
з полотна шилася цего. І покривадло
– тоже було по‑
́
лотняне, бо казали, шоб те було всьо своє. Так казали
старі люди, шоб було всьо своє, шоб не купляли нічо‑
го. Складали так і так, собі на смерть готували, всьо на
смерть. Як хто мав звідки, то готував, а як хто не мав
звідки, то і не готував – у чому було, в тому і похова‑
ли. А єдну спідницю маму вбрали на смерть. Бо вони
так то ніби, як можна сказати, тато померли в войну,
а мама померла до войни. То сім років тато ще після
мами прожив. То шо нас там, нам було, малі.

с. Новосілка
Записала С. Маховська 23 червня 2013 р.
у с. Новосілка Деражнянського р-ну Хмельницької обл.
від Вознюк Ніни Василівни, 1929 р. н.,
та Шевчук Параски Олексіївни, 1923 р. н.,
родом із с. Підлісне Деражнянського р-ну
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ І ВЗУТТЯ Виготовлення тка
нини. [20–40‑і роки ХХ ст.] Кужіль, шоб прасти, до‑
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тоді ніяких машинок не було, не було нічого. [...] [Яке
взуття раніше носили?] Хто шо мав. Було взуття. Мій
батько був сапожником, то він робив чоботи, мама
ходила в чоботях.

с. Миньківці
Записала О. Боряк 26 червня 2013 р.
у с. Миньківці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.
від Шляги Оксани Антонівни, 1947 р. н.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Жіночий]. [Друга половина ХХ ст.]
Шарпанка або балахан. То це шарпанка у спідницю
заложується, а якшо поверх спідниці така блузка, то
це називається «балахан». Літник – це з вовняного
самотканого полотна спідницю шили, «літником» на‑
зивали її. Вона була у такі складки. А низом, як який
ткач виробляв, може полоску дати якогось іншого ко‑
льору. Такий літник. Це дівували. І мама літник мала.
Спідниця біла така зубчиками. Шоб видно було чутьчуть з-під тої спідниці. Така підтячка. Пояса не було,
тільки підтячка була. Тепер шо, чуйка. Фартух. [Як
називають фартух?] «Фартух», «фартушок», «припинда». Були фартушки прямокутні і були фартушки
круглі, полукруглі. Оце фартушок, це недавній. Я була
на весіллі помагала, то мені дали. Я в нім ходила коло
столів. Років вже п’ятнадцять. У нас так заведено. Хто
весілля справляє, повинні коло столів ходити, то їм
заготовляють фартушки. Ті, шо обслуговують за сто‑
лом, свахи, чи як воно називалось... Це дуже давній.
Років, навєрно, сімнадцять чи вісімнадцять. Як сусід
женився, то я коло столів ходила, то нам видали всім
такі фартушки. Це у мене пам’ятка така. Круглі – це до
застолля, а прямокутні – це святошні. Прямокутні –
це такі з прошвами такими, складинками. Може бути
низом вишитий. То це святковий. Це до церкви. В та‑
кому поховали мою маму. Білий, сюда так зроблений,
прорізь і вложена вставна, сіточка така. Такий він
гарний, такими рубчиками по боках. Гарно зшитий.
То всі у прямокутних ходили баби до церкви. Йдуть
паску святити всі з фартушками. Так було. А такі фар‑
тушки тепер кожна хазяйка має. Це називається такий
до кухні. А я до города, бо я носила телефон – в нім
зав’язувала. Халат був без кишень, то я зав’язала. Чи
садила шось на городі, так і кинула. Дзюдзюрка була,
на шпильку зачепила. Отакі фартушки.
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СОРОЧКА [30–40‑і роки ХХ ст.] [Які сорочки раніше
носили жінки?] Хто яку хтів, таку носив. Старі баби,
я вам кажу, шо я полотняні то не ходила, бо я вже
тако-во. А такі були сорочки, хто яку хтів, шив. Хто
хтів, шив з рукавом, рукав аж тако-во, такий з маніжкою. Тако от як би з ґудзичком блюзка. І тут з
комірчиком старі баби носили. І довгі носили. Хто
собі хтів, так собі шив. Туто вставки такі робили,
то «клинця» казали, «клинчики» – під рукою були.
І таке. А тут, на грудях, хто шо хтів, робив собі: хто
вишивав, хто... Як хто міг, хто як міг. Хто тоже такого
з маніжкою, а хто... Знаєте, жінки більшу часть виши‑
вали. А чоловікам була з комірчиком тако гет. А тут
така була під шийку, тут ґудзички два чи три, а тут
тако була маніжка. До цеї пори [до грудей] простро‑
чена, бо колись треба було руками брати по дві ни‑
точки, як тоненькі, чи по три, шоб його вистибнува‑
ти гарно було. Гарно ходили колись люди, тоже ходи‑
ли. [У чоловічих сорочках теж були маніжки?] Були.
Сорочки тако сюди-во, знаєте, як хлопські, а рукави
довгі... Колись шили такі довгі рукави. А старі рукави
шили аж ого-го [до зап’ястка]. Хлопам тоже шили,
ну як зараз воєнне шмаття. [Як оздоблювали рука‑
ви на сорочках?] Старі баби вже на смерть збира‑
лися, то шили такі, колись казали «манжети». Таке
довге, збиране. Були це на смерть. А тепер ходять
без сорочки. Нема сорочок. [Сорочки були довгі?]
Довгі. Робили тако, через голову. З коміра́ми, тако
защіпнювалися.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [20–50‑ті роки ХХ ст.] Спідниця. [Які
були спідниці?] То красили.
Чим бачили, красили.
́
Чим хоч. Довгі були, широкі. В мої мами була шти‑
ри пілки. Я то не ходила ще. Я то не буду казати, шо
я ходила, я не ходила. То штири пілки, шоб широка
була, і ще тако, шоб ті фалдочки були. Мама ті фалди
складе. [Який раніше був одяг?] Обикновенний. Був
і полотняний. Я кажу тепер вже до гонуків до своїх,
бачу, то валяєцця, то валяєцця, я кажу: «Дівчата [три
дівчини, два хлопці], я віддавалася – у мене не було
плаття. Ніякого плаття. Мені якесь привезли, мамин
брат, вже дядько, то пошили спідницю і блузку, юбку і
кофту». А тепер краще, то воно валяєцця, бо купили –
те не таке, купили – те не таке, вже не модне. А тоді
було модне. В мене була єдна спідниця, чорненька
така, я виперу, прийду з роботу, з бураків, на роботу
ж іти. З бураків прийду, виперу, витягну, погладила.
Не гладила, бо ж не було утюга. А качалкою викача‑
ла, боса, вмилася, в хустинку закрутилася, погналася
тако в клуб. Тепер іде в село, ніби в церкву. І не тільки
вона. Я вже стара і то, як вже йду в село чи куда, то я
вже перевдіваюся, шоб була чистенька, шоб люди не
сміялися, шоб була не гразна. А тоді хіба в яке вбра‑
лася в то, шо в клуб ходила, пішла на роботу. Було і
таке, тяжке було життя. Потом стало легше вже, вже
після войни. То чим рік було вже легше, легше. Тоді
вже трошки люди жили. Вже в колгоспах були. Да‑
вали в колгоспах трохи хліба, сахару. Так піталися
люди. Таке було життя. А зараз добре, через шо? Че‑
рез то, шо платят. Якби не платили тої нещасної пенсії
[сміється]...

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  У нас кажуть «кафтан». Ну то каптан,
а ми казали «кафтан». Це такий коротаж. Це такий
кафтан. Жіночий коротаж, кафтан. Таке полупальто.
То це називається «короташ». І мої дівки дівували в
коротошах. Обов’язково коротаж повинна мати і ша‑
лінку. Шалінка – це хустка квітчаста. [50–60‑ті роки
ХХ ст.] Чуйка – це такий жупан чоловічий, чоловічий
верхній одяг, виготовлений з самотканого гребінного
полотна. Такого конопельного, грубого, покрашеного
в бузину. Або базник, є така... Вони плоди однакові
мають. Бузина – це кущове дерево, а базник – це одно‑
річна трава така. Листя таке, як у бузини, і цвіте так,
як бузина всьо. Але то однорічна трава. Вона кущьом
росте. Такий лиловий, такий чорнильний колір. Це
чуйка. Жупан, може, і був, то він називався «корота‑
ші», я знаю таке, і це чуйка, і літник. Жакет носили.
ВЗУТТЯ [Жіноче / чоловіче]. [Середина ХХ ст.] Черевики були і жіночі, і чоловічі. Сап’янові чобітки
такі були, казали «сап’янці». Такі черевики жіночі на
шнурках казали «сап’янці». Чобітки такі, чуть каблу‑
чок був. Балєтки. А такі шили самі, як комнатні зараз.
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Заколочував те, шо перегоріло, той весь попіл чорний
з смалцем і на щітку, і так вилаксує. Ваксує до блис‑
ку шерстяною тряпочкою. Вперед щіткою намастить,
а потім до блиску вилаксує. Бо так помастить – хтось
буде взувати, то руки замастить, то смалець до чор‑
ної гидоти тої. А він так її витре, шо так, як стікляне.
Якби він одну роботу робив. Ну він од цього годував
свої діти. П’ятеро дітей. Колись всьо тоже було труд‑
но. Крім того, вапно ще палив. Там же випалюють...
Там є скала така, шо там її відробили, носили на пле‑
чах каміння і з лісу дров крали випалити вапняроч‑
ку: і на базар, і треба дівкам шось купити вдягнутись.
То якась була ціна, як годувались. Тоді люди які були.
Моєї мами сестра на верстаті всякі вироби робила. Ті
обруски такі, були кубиками такими. Рушники всякі.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Жіночі / чоловічі]. [50–
70‑ті роки ХХ ст.] Кашкет. А в кожному селі інакше
[називають]. В Капустянах Навушицького району, ря‑
дом тут село, «кепка» кажуть або «кешкет». Так на них
і кажуть – «кешкети». Не «кашкет», а «кешкет». Там го‑
ворять м’якше якось. Це до сходу ближче туда, до Ві‑
нниччини. А в нас кажуть «кашкет». Так це ми назва‑
ли «шапка-ушанка», шапка стовбурна папаха, смуж‑
ка з молодого барашка, капелюх називали «бриль».
Хустинка – для дівчат. Хустка. Хустина заплетена і
всьо. Хустину закручували. Наперед кінцями, так як
я зараз. Це казали «заслонена», як так-о, як я. Назад
зав’язана і кінчик поверху. Це у хустинці заслонена.
Понад чоло закручували. А як наперед кінцями, то
просто закручена в хустинці. Тако-о. Зачіски. Гребін‑
чик все ставився в коси дівчатам. Купляли у євреїв,
возили. Гребінець. А гребінець могли заквітчати бар‑
вінком, чорнобривцями. Коси все повинні були ви‑
миті в лугові, а луг виготовляли з попелу дерев’яного.
Виймали з печі, пропарювали, товкли, воно вистоюва‑
лося, процідили, і така м’ягенька получалася водичка.
Коси гарно росли. Не було перхоті, нічого. Ніякої хі‑
мії. Оце в золі мили голову і заквітчували квіточками
гребінець. Потому пішли лєнточки, стрічечки. Заплі‑
талися в стрічечки. Ще виплітали, як же це називало‑
ся, решето. У решето, заплетені коси. Це так, як зараз
заплітають оцими отак-о. Дві косічки і так як зараз
почали заплітати дівчатам. Іде воно таким гребінем.
Препліталося, препліталося, і тут гребінь, косічка.
А тут так-о виходило бантики. Кажуть, пішла дівка
дуже гарно у решето заплетена. Зараз воно вертаєть‑
ся. Бачу, дівчатка малі всі плетуть такі, і ведучі по те‑
лебаченню – бачила такі косички. У нас називалося
«решето», того шо воно йшло від цього заплетено і
так-о кругом, кругом, кругом. Як довші коси, то ви‑
ходило назад верталися і бантікі тут-о. А як коротші,
то зв’язувалися сюда. Воно вплітало одно в друге. Так
гарно получалося, кругленько, як решето. І хустинка,
бантіки у решето запліталися. А вже пізніше, як я вже
запліталася, це вже було, казали, «дупу» викладали.
Я вже ходила з «дупою». [19]70‑ті [роки]. Це так-о
зав’язувала ззаду коси, кидала наперед. Таке було, то
шо я чесалася, то я його не викидала. То казали мої
племянники, жили зі мною, ця Ніна, шо тепер весілля,
«піпа» на нього. А воно з такими заколками було, шо я
його заколюю в голову, а тоді вертаю коси назад і під‑
колюю сюда. Отака була піпа. Всьо врємя я з такими
стрижками. [...] Но я виробила, заміж шла і відрубала
коси, бо тоді я вчилася, і дуже мода пішла підстрига‑
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Ну, то були шкіряні балєточки. На вулицю. Святкове,
балєточки такі низькі. В [19]60‑ті [роки] були ще ці ба‑
лєтки. Чого я знаю, бо мій тато шив балєтки. Хромові
чобітки, балєтки він шив. Чоботи. «Хромові» нази‑
вались чоботи жіночі. Теляча шкіра. Мій тато і робив
на двері, і вікна, і грав на трубу, і віршовані чотири
строчки, все в нього були шутні. Якби був грамотний,
то би було шось. Мій старший син так само – може за‑
шити собі чоботи, зашити туфель. Він всьо таке тоже
може робить... Різних розмірів мій тато робив [чобо‑
ти], і ці копита були. Я тими копитами бавилась всьо
врємя. Різних розмірів були такі копита. Натягалася
шкіра вже виправлена, готова, покрашена. Як кра‑
сили? Це другі майстри якісь робили, кожум’яки тії.
А це вже шкіру приносили готову. І тато так натягав
її на це копито, забивав цвяшками під спід, і тоді на‑
зивалося «піднаряд». Я всі запчасті знаю. Піднаряд –
це натягнено отак-о. Оце шкіра, оце копито. Він так-о
накладає, звідси прибиває, так як факстригує. Тоді
називається це «піднаряд». Тоді він обрізує тут-о, тут
він оббив, тоді знімає. Він зняв, вона має вже форму.
Знімає обріз цей і тоді обшиває так, як на машинці.
Боже, яке це терпіння було, шо шити – стебнути. Це
називається «стебнування». Він стебнує чорною нит‑
кою, до смоли її смолить і так шилом пробиває дирку,
і тоді голкою з ниткою і стебнує вже халяву до піднарядиця. А це, шо на низу має бути в чоботі. Це назива‑
ється «піднаряд». А стебнує вже халяву, шоб засувати
туда. Зшиває, стебнує це всьо. Халяву перед цим він
зшив вже. Помір нитку втроє, хоч і дуже тісно, а ко‑
тра легше, і туди це все він престібнує, пришив. Вже
є халява і є зверха всьо. Тоді зі споду вирізає такі, як
стілки, вирізає з кожі твердої. Тверда кожа – то коня‑
ча. Шкіра коняча тверда така, як на два сантиметри.
Він звідти вирізає таке, як стелок, але воно назива‑
лось інакше. І тоді він вже знов натягає на те копито,
і вже не цвяшками прибиває, а наперехрест такими
нитками, і тоді прибиває кілочками, з берези вирізані
такі кілочки дерев’яні, і тими кілками б’є до того ко‑
пита. Помню, тако-о в роті тримає два кілочки, такий
спеціальний молоточок був, і забиває. Це в три ряди
кругом оббиває. Кругом копита в три ряди кілочки
ті. А як ті кілочки заготовлять. Такі треба, як цвяш‑
ка, брати березові, тоді він їх ріже пилочкою на такі-о
кусочки, такі прянички і сушить на печі, шо б вони
висохли. А тоді ножиком їх колить, і такі, як сірник,
виходять квадратні кілочки. І він їх загострює ще і по‑
том забиває в копито. Но воно дерев’яне, і там воно
залазить, він знає, скілько сантиметрів там повинно
бути. Це всьо він прибиває, тако-о воно на копиті, а це
всьо в два ряди кілочками на підошві. Забиває в два
ряди або в три кілочками дерев’яними. На копиті за‑
биває. А тоді знімає так, як ногу. А потім постукав і
виймає. Я ж думаю, чого мотузочки були. А там було
підв’язано на таку ключку, мотузочок зв’язаний, і по‑
тому він впирається ногами, і раз – і вийняв те ко‑
пито звідти. І вже є чобіток. Я ж думаю, шо він тими
мотузочками перев’язує. Я ж думаю, чого це було мо‑
тузками, такими грубшими мотузочками. А тоді він
раз, потягнув – і вже є чобіток. А вже коли зробить, то
робив мазь. Смалець якийсь старий, засмерджений.
Не такий, шо можна було ще десь. Вже той спеціально
він десь собі в коробку та й так. Палив бумагу, як було
шось десь резінове, чобіт старий резіновий, то то всьо
він спалював у такому тазику і собі робив таку мазь.
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тися. Як мама мене сварила... Я приїхала з коротким
волоссям. Боже, шо вона мені казала за це. Це я була
така світловолоса, а коли постриглася, зразу стали
чорні коси в мене. Чого – я не знаю. Помінявся колір,
і я стала така чорнява. Мама сварилась. Плекала косу.
Велика коса в мене була. Оце такий гребінець... Зараз,
бо я притримую ним коси, шоб не падали. А так-о
переплітали, собі заложували. Тут-о коса, тут гребі‑
нець такий заквітчаний. А я в парихмахерській коси
лишила. На весіллі розплітали... І тут весілля... Розплі‑
тати... Так приходили обнімати за коси. Я вже була посучасному. І вельон вже у мене був по-сучасному. То
колись були такі кругленькі якісь збирочки, а в мене
вже була наверху корона. Така я була модна.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[Друга половина ХХ ст.] [Чи клали фартух у домови‑
ну старшій жінці?] Фартух? Клали. Аякже. Моя мама
стара вже була померла, то заказала і злагодила собі
обов’язково фартушок. Чогось фартушок тоді в моді
був. І так вона і дівочила з тими фартушками, і так і
померла в фартушку. Носила різних кольорів.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Жіночий]. [30–40‑і роки ХХ ст.]
Спідниця. [Які були спідниці?] Були довгі, з полотна,
бо ніхто ж нічо’ ще не був. Були зразу шили такі – «на
збирка́х» [збірках] в нас казали. Тако шо збирається,
тут збирочка, тут збирочка, тут, тут, і вона получаєть‑
ся така. А тоді вже після того всього пішла мода таківо довгі шили, два куски полотна зшили і вже всьо.
І вже получилися вузькі. То ж казали тая «на збирках»,
а то «плоска́»... То колись шили такі спідниці кльош‑
ні, чотири- чи шестиклинка – такі були спіднички.
А сюда в довгій жакетці, кишеньки. В общем гарно.
Така мода підійшла, но не було з чого. То була при‑
слала с Америки, вона була в Німеччині, а там її сестра
була на гуральні на Антонівці. То вона їй була присла‑
ла корту такого, такий корт, у нас такого ніколи нема.
Сам такий голуб’ястий і такий, шо зараз в нас шерсті
такої нема. І я собі набрала вже того корту. [Що таке
корт?] То такий матеріал, називаєцця. І шила там моя
сестра, дуже шила, вона була вже модісткою, то зшила
той костюм, і як я ішла, ти всі тако в очі вдивлялися,
такий костюм. Но я ж не була таке якесь забите.

Е

с. Мушкутинці

лись в довгих. То були маніжки [на рукавах] і ще тут-во
маніжка [на грудях]. Такі зараз футболки є. Шо зараз є
такі защіплені і є такі. Ну то, Боже, не життя було. [Чи
були вставки під рукавами?] Нічого не було. Рубець
то ще був, гризе тебе та й таке. Такі-во простий, таке
зшитий. Отако як краят, приміром, ту сорочку, то таке
викроять, шоб тако загнути, то тут рубець ще полу‑
чаєцця. [Як оздоблювали низ сорочки?] Хто там його
обробляв? Обрубили так, зробили оце-во, напрімєр,
полотно, тако загнули, тут рубець зашили, ще й ру‑
ками, хто там тою машиной шив. І всьо, вся обшивка.

Ф

Записала С. Маховська 25 червня 2013 р.
у с. Мушкутинці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.
від Ярмолюк Ганни Ананіївни, 1929 р. н.,
родом із с. Антонівка Дунаєвецького р-ну
(у с. Мушкутинці проживає з 1969 р.)
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [30–40‑і ро
ки ХХ ст.] А сіяли коноплі такі, шо робили полотно,
ряднини такі, як зара’ капи, прєли. Куделі тако. Була
матінка [матірка], полотно то таке робили, матінку
[матірку] вибирали. Таке полотно, з таких – то сімня,
то тоди кожна хата мала. То з того жили, бо робили
полотна і вбирали. Тою спідницю шили, закрасили.
́ Бо
нічо’ не було. Таке є в нас зілля, «безник» такий нази‑
ваєся, таке чорне воно, то таке душили і так спідницю
краси́ли. Ми ті коноплі вибираємо, несем в річку, мо‑
чим на дві неділі, прикладаємо камінням, тоди берем
полощим його, такі снопики маленькі, тоді коло річки
шоб воно висохло. Тоди приносим додому, такі були
терки, такі, шо терли. То тоже витирали. Тоді вже то
витерли, то називалися «повісма». І тоді ці повісма
берут чешут. Така була щітка з дротів, і там тую ви‑
чесали, то тут робицця – «клоччя» називалося, а то
ніби повісмо вже лишаєцця, то як вата. Ну воно трош‑
ки більше, як вата. То то значить на верети було, а се
на полотно було, на одежу. То плоскінь, повісма – на
зброю [одяг]. А шили капчики з того полотна. [Як роз‑
різняли повісма?] Хто як хтів, таке зробив. А прийня‑
то тако, то клоччя то не було. А такі були ще візки, такі
як дерев’яні були, то такі візки, і то таке колесо, і то
таке, де ногою ставати, а ниточки попускати руками
і так прєли. То була «тринадцятка» і була «плоска»,
так називали. Тринадцятка – то це мільче пускалася
ниточка, а якшо, то грубша. Плоска – то грубша нитка.
СОРОЧКА [Жіноча / чоловіча]. [30–40‑і роки ХХ ст.]
[У якому одязі Ви ходили?] То полотно. Ми більше
нічого не мали. Шиту сорочку, з того полотна. Так на‑
чухає, що ноги і плечи, бо ж грубе таке. І душно – не
душно, ми в тім ходили. [Які раніше були сорочки?]
Хто як хтів. Но більше всього довгі. Ходили всьо ко‑

ВЗУТТЯ [Жіноче / чоловіче]. [40–60‑і роки ХХ ст.] Така
була в нас мадістка – шила ті капчики, викроювала,
як то дарят. Отакі ці капчики, оце тако вона вирізала,
поміряла ногу, вирізала, зшила їх. І тоді ще такий си‑
ненький туда ремінець, а сюда ще синеньким обшила,
і таке в нас взуття було. Це з полотна таке взуття... То
на літо були капці. На зиму шили валянки, і були чуні
такі, бо зара’ є калоші. А тоді з ка́мурі [камери], шо та
от камура від машини, і ті камури вирізували, і брали
клєй, і робили такі – «чуні» називалися вони. І валян‑
ки шили з полотна. Хто мав вату, то мав, хто не мав,
то без вати. А потому вже появилися кирзові чоботи,
такі, шо я зараз їх, мабуть, не піднесла би. Так ніби
жили тоді. [Чи були панчохи, носки?] Хто там мав ті
панчохи?! Хто їх мав?! Ніхто штанів не мав.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [Жіночі]. [40–50‑і роки
ХХ ст.] Хустка. [Що одягали на голову?] Хустки були.
Тепер діти розумні, і всі розумні. А тоді ми не знали
ходити розкручені, всі, яка не є, мусиш бути закруче‑
на. [Чи відрізнявся спосіб одягання хустки в дівчини
й жінки?] Хустка не відрізнялася. Під шию, хто собі
там хтів, зав’язався, хто собі назад кінці, хто там на‑
перед кінці. То не відрізнялося. [Чи багато хусток було
в жінок?] Не було тих хусток. Які там були хустки, як
хто десь трудився, то се єдна. Я була дівочила, я вже
була трохи дівча, то вже навіть позичала хустки. То
в мене була така вуянка, шо в неї не було дівок, шо
в неї була така шалінка, біла, з фрезеля, і якась така
салатова. То я собі шила там коли вже костюм, то то
вже, Боже, яке то було. Зачіски. Втинати – не втинали
[волосся], коси були. В мене такі-во були коси [довгі].
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Більше були коси. Вже після Німеччини більше хто
підтинав чи завівку робив. То нічо’ не було. [Жінки
теж коси заплітали?] В косах. Собі заплітают дві косі.
У мене були такі коси. То не тілько я, то багато нас так
ходило. То замотували, замотають і тако закручували.
То всьо подивляться, не раз кажуть, шо таке!

Кам’янець-Подільський
район
с. Привороття Друге
Записали О. Боряк та О. Воробєй 28 червня 2013 р.
у с. Привороття Друге Кам’янець-Подільського р-ну
Хмельницької обл.
від Бапчука Станіслава Михайловича, 1932 р. н.,
Григорчука Михайла Володимировича, 1956 р. н.,
та Мельник Катерини Яківни, 1946 р. н.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [Чоловічий / жіночий]. [30–
50‑ті роки ХХ ст.] [Чи був одяг, коли Ви парубкували?]
Ну, вже ніби було. [Полотняні штани були?] Вже не
було. Вже починалося бути бєлльо натуральне. Вже
були куфайки, вже на зиму куфайка, от ватні штани.
А то давали на проізводстві ватні штани, куфайка.
Ватні штани вже були, бєлльо вже купувалося. Не так,
шоб вдостач купувалося, але було шо одіти. І зелені,
і чорні. І так уже пішло помаленьку. [Чоловіки ходили]
в штанах. Я знаю, мій тато ходив, як то казали, котонні,
це просте називали. [Які штани шили? Прямі?] Такі, як
зара’. Мій тато в таких ходив, як зараз. Тоді саме було
галіфе. Я помню галіфе. [Чи чоловіки носили підшта‑
ники?] Канєшно. Всі, мій ше ходить всьо время. Тільки
ці кальсони і сорочка спідня. [Улітку їх носили?] І вліті
так. [Чи жінки ходити в штанах?] Вообще ніхто не хо‑
див. А штани не можна вдягати [жінці], того шо це ми
православні, і в Євангелії пишуть, шо жінка не должна
носити мужеский убор. А штани – того шо це непри‑
лічно, нехай чоловік вбереться в спідницю ті й ходить.
[Чим відрізнявся одяг молодого хлопця й одруженого
чоловіка?] Нічим. І той молодий, шо ше хлопець, може
бути в такому, і такий, шо вже одружений, тоже в та‑
кому. [Як застібалися чоловічі штани?] Носили так, як
зараз. На подвязках цих. Ширінка була обізатєльно.
І ремінь, і гудзік. [...] [Штани] такі самі, як взимі, так і
вліті. Шила таке-во тільки для себе й для дітей. А так –
нє. Таке саме шили, як зараз. Ну канєшно, коротеньке
ніхто не шив тоді, все ходили нище колін. Коліна не
повинні були бути видно. [Це молоденькі дівчатка так
ходили?] Усі ходили. Спідниця. Старі вобще, це моя
бабка ходила – сорочка була видна тако, а спідниця
була трохи вище, а нє, шоб сорочку перекривала. Ніх‑
то не ходив у коротких. Всі ходили в довгих. З моїх ді‑
вчат, з мого покоління, ніхто не ходив [у коротких]. Це
старі баби ходили в тих довгих. Я знаю, це моя бабка,
то ходила – сорочка біла була лляна такого, а тако спід‑
ниця широка вишита, сорочка сюди-во і воротнічок
вишитий. Були квіточки вишиті. Більшість квіточки
були вишиті. [Які квіти вишивали?] А такі вроді би
ромашки. Не білі. Квіточки були розові і такі на подо‑
біє, як ромашки. Червоні і розові були [кольори]. Лис‑
точки зелені були і жовті. Моя бабка тоже любила ви‑
шивати хрестиком. [Де брали нитки?] Нитки нам ви‑
силали. Ленінградське муліне. Тут шось тоже були, но
більшість, в мене була сестра в Ленінграді, і вона мені
звіти висилала нитки. І бабка все ходила, барашкова
спідниця була, то таке, як то зара’ вєлюрова. То того
барашкового було кусок вставлено тако внизу. Красо‑
ту воно такого придавало. [Спідниця була з полотна?]
Нє, не з полотна – з такої чорної матерії якоїсь. Бабця
любила широкі спідниці такі. [Воно може з вишивкою
було?] Цея камізелька була, я не знаю, чи барашкова,
я вже не помню, забулась, шо називалося барашкова.
Це була барашкова спідниця така, вона була зелена,
і такі клєточки чорні по ній були, то це була вихідна
така – десь вийти, а так то тоже туто-во чорне, шо я
кажу, шо зара’ вєлюр вкладали, а як його називали...
Це барашкова була та зелена. [Влітку й узимку носи‑
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [40–50‑і ро
ки ХХ ст.] Моя бабка мочила коноплі, робили дорож‑
ки, верети робили, то то навіть є в мене такі нитки, я
зараз свічки роблю до церкви. То з тих ниток робили
на таке, ну, як мочили льон, мочили коноплі, потому
його вимочували, сушили, вибивали його. [У терли‑
ці?] Да. І такі клюшки були, шо його змотували, трош‑
ки помню, бо я цим не займалася, мама ше займалася,
а більше – бабка. [Спочатку пряла, а потім шила со‑
рочку?] Це не с коноплі вже, а тіки шили лляні. Коно‑
пляні більше робили верети. Робили верети, робили
дорожки. В мене навіть були верети, но я повіддава‑
ла в церкву всі. І ткали, тоже я помню, як но я дуже
була мала. То я так помню, шо робили, но як шо, то не
знаю. Бабка моя тим займалася. Помню, як вона льон
той вибивала, чесала, потом вибілювала, мочила зразу
в річці, зо дві неділі мокло, вона там його мяла і пере‑
вертала в річці, і камінями приложить. Коноплі і льон.
А потом на сонці розтелювала. [Полотно] було грубше
й було тоньше, і було добре грубе вже таке, шо верети
робили. Робили й з вовни й робили з коноплі [вере‑
ти]. Бо вівці тримали, навіть мій тато тримав вівці.

дила бабка, магільницю мала. То така качалка. Бабка
скручувала так, а тоді така довга була, такого широка
і такого довга, і тут ручка, і такого так, як стіральна
доска, то «магільниця» називалась. «Шур-шур» – гла‑
дить баба.

СОРОЧКА [Чоловіча / жіноча]. [30–60‑ті роки ХХ ст.]
І сорочки. Вже відходило. Я в тім, шо було, в тім і хо‑
див і на свято, і будь-де. Ніби були сорочки вишиті,
але я вже не застав. Вже куповані були. Вже не робили.
[Робили] лляні. Прямо сорочка тако лляна була тако‑
го довга. Бабка дуже вибілювала її все. [Сорочки були
з комірцями?] В моєї бабки воротнік такий був ви‑
шитий, комірець. Прямо такий відложний комірець і
гарний був дуже. Ніби з кутом, ніби з таким якимось.
Таке-о. [Якими кольорами вишивали сорочки?] Були
листочка зелені, були листочки червоні. А квіточки
всілякі були: жовтенькі, червоненькі і розовії. [Скіль‑
ки сорочок раніше мала жінка?] Як в кого. В моєї баб‑
ки було багато сорочок. Були бідніші й багатші люди.
[Які рукави робили у вишитих сорочках?] Бабка, я ж
кажу, манжет такий був вишитий, а тут сєточку при‑
шивала, а тут вишито було. А дівчата із коротенькими
ходили рукавами, тоже вишиті кофточки були тут –
квіточками були вишиті. І рукавчики вишиті були.
З воротніком були сорочки, спідні то нє, а верхні були.
[Чи носили невишиті сорочки?] Носили. [...] А гла‑
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ли різні спідниці?] А я не помню. Ніби єднако носили.
[Із скількох пілок шили спідниці?] Шестиклинки були.
[Чи казали, що старі жінки мали носити «трьохпілки»,
а молодиці – «двохпілки»?] Та то нема разнєци, аби
більше з двох. Це в якім селі який обичай. В Лещенівці
всі баби ходили – широкі довгі спідниці, і так шоб з-під
спідниці видна була сорочка. Фартух. Баба все ходила
в фартухах. Фартухи всілякі були. Ці сітцеві більше
були фартухи. Були такі, як зара’ джінс, були якісь такі
грубі, но не джінсові. А такі но. Колгот не було, нічо’
не було. Я вже була, то вже були труси, панталони. Не
[такі], як зараз, то вони були другі. А бабка моя то хо‑
дила без нічо’. І взимі ходила без нічо’, і вліті без нічо’.
[Жінка поверх сорочки одягала спідницю?] Да, і кожух
зверхи. [Чи були раніше купальники? У чому купали‑
ся?] Я не знаю, як, бо я була маленька, купалася так
я, і всі діти, – доголенька роздягнулася, під камінчик
шмаття склала і в річку, і всі так. Я не помню за стар‑
ших. В них плавочки вже були. То на став ходили ми,
то тоже в плавочках. Пояс. Пояси були такі, так як за‑
раз, не було такого, шоб відрізнялися якісь пояси.

А взували тапики такі – шили самі. Такі були люди,
шо на базарі ми купували такі тапочки шиті шкіряні,
такі були все. [Чоботарі були в селах?] Були, шо шили.
Но ми на базарі купували. [Що взували взимку?] Ва‑
лянки шиті і калоші. Биті валянки і калоші. [Які це
шиті валянки, а які биті?] А шиті такі, шо шили, всере‑
дину вата накладається, зверхи сукно, а знизу ситець.
І такі валянки шиють. То зара’ є тоже на базарі багато.
А биті, то це войлокові, як би сказати. Там такий вой‑
лок – шерсть, воно таке вибите. В мене є такі валянки.
Биті валянки. І є шиті. [Валянки були одні на сім’ю чи
в кожного члена родини?] Вже в наше время були у
всіх. [...] Ми діти то все босі бігали, саме більше босі.
Літо – то вже ніхто ніяк, діти всі босяком. [...] Були чо‑
боти кірзові, були рєзінові чоботи. Башмаки робили,
правда, на чоловіків, взимі на кірзові чоботи башма‑
ки такі шили. Такі, як валянок, шили, такі закладали
сюди-во і зав’язували. На шнурки зав’язували. Бо шо
хто робив. Мій тато був трактористом чи комбайне‑
ром в колгоспі на тєхніці. То в ноги ж було зимно, то
взимі він ходив рємонтірувати, то таке я помню...

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Жіночий / чоловічий]. [50–60‑ті роки ХХ ст.] Влітку франчі одягали. Піджачок такий.
В общєм, «франчі» називалось. Один – на виход,
а один – до ходу. То ж не підеш голий, то мусиш одяг‑
ти. Та й на сім конець. А прийшла неділя, треба ку‑
дись піти, то мусиш брати з шкафа та йти вже. То воно
канєшно, за Брежнєва пішло іначе багато. [На штоль‑
ні Вам видавали?] Нє, в своїм. Брюки ніби, сорочка,
жупан, куфайчину на себе і всьо, шоб пересидіти. Тоді
моя бабка ше носила камізельку. Но як вона назива‑
лася, тоже барашкова вона була сюди-во, дуже гарна,
і бабка на кожен день ходила, і до церкви мала собі
чистеньке. [Що носили в міжсезоння?] Носили так, як
зараз, – носили костюми чоловіки, а жінки сведри но‑
сили. В [19]60-х роках то такий одяг – вже були плат‑
тя. В жінок і в дівчат були плаття. Сведра чи піджачок,
чи костюм там. [...] А як на вихідний день, то зараз
костюм, ще [19]82 [року] стоїть. Я пам’ятаю, бо я у ві‑
сімдесят другому році пішов на пенсію і получив сто
двадцять рублів пенсії, в мене не хватило, то я взяв
в неї ніби двадцять рублів, так я заплатив за костюм
сто сорок рублів. Коричневий костюм. Так він у мене
находиться і по сьогоднішній день. Оце, счітай, скіль‑
ки років... Ну, тільки в гості, на весіллі... Іду, значить,
кудась в гості – його одягнув. Прийшов з церкви, зняв
і поставив у шкаф. Я його вже не одягав ні до корови,
ні до свині, ні до кого. Він у мене сохранявся. Потом,
канєшно, купив ще один і ще один.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [40–60‑і роки ХХ ст.] Шап
ка. А на голову кепка була, там шапка. Вушанка ще. Ву‑
шанка розв’язувалась, відпускалась, а як душно було –
зав’язувалась. З псячого, з крилячого хутра, і андатро‑
ві шапки. Андатрові, то вже почалося за Брежнєва,
аже почалося всьо більш... Да, вже ціни були іначі, вже
на хліб були іначі, вже на продукти були іначі, можна
сказать. Хустка. [Які хустки носили влітку й узим‑
ку?] Вліті носили все біленьке, а взимі тернові носи‑
ли і «верітки» казали, ті й зара’ тоже така верітка. [Це
тепла хустка?] Да. [Які були літні хустки?] Батістові й
перкальові. Були прості, були це і бавовняні, як тоже
були верітки. Прості були і це ж з вівці шерстяні. Були
і такі. Капелюх. [Чи носили капелюхи?] А капелюхи
були. На базарі були соломяні і з рогожини – осока
така. [...] [Чи чоловіки носили бороди й вуса?] Як хто
хтів. Хто хтів – носив, хто хтів – не носив. Так як за‑
раз. [Які зачіски робили?] Під макітру, під польку.
«Польку» догори. Прямо догори, кажуть, під «польку»
підстригся. А макітра, то це так було, як колись Кар‑
малюк ходив. [Чи раніше дівчата ходили розплетені?]
Ходили. Мама вже їхня тоже тако ходила. Я заплете‑
на була. Нічого не казали, шо не можна. Мене бабка
заплітала, казала, шо в шушеребки тако з віти, з віти.
Я тебе заплету шушеребки, та й не буде тобі коси. [Це
так з різних боків колосочки?] Да, колосочки. [Як ще
заплітали волосся?] Тако дві косічки і тут закладали.
І так кругом заплітали. Дівчата і розкручені ходили.
І не повинна йти розкручена до церкви, того шо жінка
повинна бути з покритою головою. Бабки всьо время
протістували, шоби покрита. [Чи закручували волос‑
ся в «дульку»?] Всіляко було. От «дуля» й називали.
[«Дупка» не казали?] Це одне й те саме.
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Середина ХХ ст.] Кожух. Кожухи ми
носили. І дівчата мали кожухи. Дівчата – шили сюдиво тако талія, і він сюди-во такий креслатенький був,
а сюда тако до талії. [Які кожухи носили чоловіки?]
А прямі кожухи. Були кармани. В нас тако було, шо
пряме. Воно гарне таке було. Но не дуже сильно крес‑
лате. Трошки.
ВЗУТТЯ [40–60‑і роки ХХ ст.] Валянки шиті. Чоботи
кирзові вже були. [Купляли?] Ну а як. Валянки купу‑
вали, а то самі шили. Хто міг шити, то шив, а хто не
міг – купував. Туфлі, ботінки. Вже продавали, в тім і
ходили. В місто їздили, в Каменець. Базар був, вже на
базарі робили самодєльні ботінки. Почали купувати,
треба ж було в чомусь ходити. [Що взували влітку?]

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [40–60‑і роки ХХ ст.] [Чи
були намиста?] Були. Пацьорки. Коралі. Ті якісь ніби
стікляні були тако, но всілякі цвєта були, тако якісь
різноманітні такі. Коралі були такі, як янтарні зара’
от. Здорові коралі носили. Пацьорки то були дріб‑
ненькі, а коралі то були грубші. [Скільки разків було?]
Та як хто. Є тако більше по одному я бачила. [Коли
з’явилися персні?] Я не знаю, ми женились, то в нас
були вже. У нас уже були колєчка, а от за бабку я не
помню і за маму вже не помню.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді.
[60‑ті роки ХХ ст.] [Що вдягала молода?] Плаття бі‑
леньке повинно бути. [Які плаття були?] Крепдешінові. В мене було крепдешінове. [Яке це?] А таке, ну, як
шовк. Таке ніби рапатеньке трошки. Бо шовк то гла‑
десечкий. А це крепдешин – тоненьке воно дуже було
і таке якесь подібне до теперішнього шовку. Кріпде‑
шін, крепжоржет. Крепжоржет – зара’ є таке. То воно
похоже. Вобще там в Лещенівці так всі ходили. І там
якщо дівчата віддавалися, йшли просити до вінка...
Плетуть ввечері, в суботу вечір – це перед весіллям,
перед неділею сходяться дівчата, сходяться молодиці
і плетуть молодій вінок з барвінку. А ходять просити
дівчата, тут лєнтів таких всіляких начіпляно і тут ві‑
ночок такий гарний з квіток зроблений, і це ходять
молоді там пять-шість дружок, ходять по селі просять
до вінка. [Що ще вдягала молода?] Тоді як я віддавала‑
ся, то шо вдягали – вельон. Це такий восковий вінок,
був дуже гарний. І як зараз капронове тоже таке, ну
зара’ не таке, зара’ краще. [Що вдягав молодий?] Чор‑
ний костюм, біла сорочка. Купували. [Чи шили довгу
сорочку для чоловіків?] Нє. Номальна сорочка. От я
кажу за себе, як ми женилися. То нормальна сорочка.
В мене сорочка вже була така комбінашка біла і плат‑
тя кріпдешінове було, і вельон. А в нього був костюм
і сорочка. Обикновенна була сорочка біла. Чіпляли
квіточку і лєнточку йому. Одяг у поховальному об
ряді. [Як одягали стару жінку?] Так само, як ходила,
обов’язково в сорочці, і камізелька така була. Я помню
за свою бабку, яка була, і спідниця така була. Це таке на
смерть було все нове. Домовину оббивали всередині
біленьким полотном, зверху чорним, бо зара’ готові,
тоді не було.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–50‑ті роки ХХ ст.] [Догляд
за одягом]. Така була бочка, я помню, вродє деревяна,
такий «кадуб» казали. То туда кидали кулю – таке жи‑
лізо кусок. І там варили. Колись трудно було, за мило
було зало, порошків вобше не було, то бабка варила
луг, робила з золи, з попелу. Бабка казала: «Я тобі зро‑
била луг і голову тобі помию в лугові». Чось називав‑
ся «луг». Ну, а це варила золу, ніби це попіл ми казали,
воно всілося, тоді зіляли і тоді мили в нім голову мені,
і тоді зливали, і в той кадуб ляли. Бабка вибілювала
собі сорочки, кидала кулю туди, кусок жиліза тако‑
го розпареного, гарячого розпече і тоді киде, і воно
собі там кипить. Так вибілювали. [Пошиття одя‑
гу]. [60–80‑ті роки ХХ ст.] [Чи були в селі жінки, які
шили одяг?] Були. Такі швеї були, шо до них носили
шити. Ти й зара є. Я і сама носила шите, і сама шила,
скільки мені таке краще, бо я не така швея, шо вчена,
а таке – для себе, для дітей я собі шила. А як шось
хтіла тако краще, тут у нас була така жінка, за нею
говорили, вона зара’ в Гуменцях, вона гарно шила.
Вона вчилася на швею. А я то в’язала і вишивати дуже
любила і хрестиком, і гладдю, і болгарським хрести‑
ком, і вибивала на машинці – я в основному таким
занімалась. [Що Ви шили?] Для себе плаття якесь
таке, дітям якесь платтячка, спіднички. Тако шила
собі коло хати, шо ходили. [Для цієї швеї, про яку Ви
згадували, пошиття одягу було основною роботою чи
підробітком?] Нє, вона вдома. Підробляла. Вона на
роботі не робила. Вона собі вдома так сама. [Як Ви в
неї замовляли?] А так, ми знали її, тій так. [Казали:]
«Женю, зший мені таке плаття чи там шо». [Вона у
Вас запитувала, як шити?] Каже: «Як тобі вшити чи
складочки, як складочки». Такево, знаєте. Встрєчні
складочки вже були, стьогані. Вона гарно шила. Ми
всі до неї носили. [І вона недорого брала?] Нєа. Не‑
дорого брала. [...] В’язали. Я ж кажу, шо я в’язала. Я і
вручну в’язала, і на машинці в’язала. [Як Ви в’язали?]
І шпицями, і кручком, но бі[ль]ше спицями. [Що Ви
в’язали?] Рукавиці і носки, колготки і штани. І кофти,
і всьо в’язала. [Хто Вас навчив?] Моя мама в’язала, і я
бачила. Но мама в’язала, мама вязала більше носки,
шарфи нам в’язала, дівчатам. Я в’язала сначала вруч‑
ну, потом купила собі машинку, на машинці в’язала.
Продавала те, шо в’язала. І костюми в’язала. І на ро‑
боті робила, і вдома, їздила спєкулірувати кругом.
Була в Естонії, була в Латвії, була в Вільнюсі і була
в Молдавії і була в Києві, і в Тулі, і в Курску, і де хоч.
В Ленінграді, бо в Ленінграді сестра моя. А робила на
желізній дорозі, я мала проїздний білєт і безплатно.
[Де ви брали нитки?] А нитки носили тут по селу, тут
вони чи крали, чи де. Я не знаю уже, люди такі були,
шо носили нитки, уже знали, шо хто бере, то при‑
носили. На базарі були тоже. Тайком. Десь, наверно,
на тих фабриках крали. То я брала. В Дунаєвцях була
фабрика. Дунаєвецька фабрика була шерстяна, шо
там нитки робили. [Чи був у Вашому селі звичай, що
старші жінки сходилися на посиденьки, щоб обміню‑
ватися досвідом?] Нєа. В нас не було вже, за нашого
врємя не було. Осьо як моя мама була, то було. Схо‑
дилися пір’я дерли, гуси, тримали гуси, потом роби‑
ли подушки, то то всьо пір’я дерли, сходили, і кожна
мала своє пір’я, і дерли. Колись ше прєли. Я бачила то
все, шо робиться, но я на нім не робила. Нитки прєли.
[Як називали старий одяг?] Ті й так і казали «лахи»,
таке-во.

Красилівський район
c. Заруддя
Записав М. Пилипак у с. Заруддя
Красилiвського р-ну Хмельницької обл.
від Грицаюк Ганни Пилипівни, 1923 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Пер‑
ша половина ХХ ст.] Дівчина подавала старостам до‑
моткані рушники, а хлопцеві – хустку. Я йому вчіпи‑
ла білу хустку до боку. Вже як мало бути весілля, то
він приніс мені хустку чорну шерстяну, їх тоді дуже не
було, а я йому – білу рубашку, на тарілці. Білу хустку,
бо білі були в почоті. [...] На вінкоплетини збиралися
дівчата і плели молодій вінок на весілля – парафіно‑
вий, з рожевими квіточками. [...] Коровай пекли хрес‑
ні батьки. Коровай круглий. Коровай клали на хустку,
а під неї сипали жито, дрібні гроші... Також на коро‑
вай робили дрібненькі вінки, якщо літом, то з сосни,
із зелені. Тоді цей вінок накладають тому, хто крає ко‑
ровай, а крає його хресний батько, той, що пече. [...]
Молода в білому платті, але не такому, як зара’, шо
волочиться, а пізніше стали довгі, шо як є в молодої
сестричка, то підтримує ззаду. А молодий – в білій сорочці, костюмі чорному чи сірому, туфлях чи черевиках. [...] Весілля робили в суботу. Молодий приходив,
приносив хустку для молодої і повертався додому...
Молодій накладали вельона. [...] Дівчата знімають ве‑
льона, а зав’язує молоду свекруха. Молода перетан‑
цьовує з усіма дівчатами.
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c. Митинці
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Записав М. Пилипак у с. Митинці
Красилiвського р-ну Хмельницької обл.
від Кравчук Марії Іванівни, 1940 р. н.,
Костюк Галини Григорівни, 1935 р. н.,
Шляхової Ганни Олександрівни, 1934 р. н.,
та Горбатюк Марії Артемівни, 1931 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Друга
половина ХХ ст.] Рушниками не в’язали, а хустки то
давали. Молодому затнула за пояс, а жінкам пов’язала
хустки на руки. [...] Молода просила у віночку і лєнтах, ходила просити з дружками в суботу, бо весіл‑
ля було в неділю. [...] Тоді плели віночок з барвінку і
робили квіточки, рушником обв’язували і клали віно‑
чок на рушник. І так само зерно насипали, і хустин‑
кою застелили, а потім ставлять коровай. [...] Коли
різали коровай, то рушником, в який був замотаний
коровай, перев’язують того, хто буде різати, також на
нього накидають барвінковий вінок, який лежав на
короваї. Також мати дає йому ще якийсь подарок. [...]
У молодого чорний костюм, а молода в платті, але
не обов’язково біле, могло бути і розове. На голові в
молодої вельон і віночок парафіновий. Між тим па‑
рафіном були і квіточки. Чогось тоді були чорні кос‑
тюми, от зара’ я бачу – білі. Воно ж і гарно: молода
в білому і молодий. А ще молодим чіпляли букетики.
Як запрошувала на весілля, то віночок був і лєнти,
а на весілля вдягалася в шо хотіла. [...] Зустрічає мо‑
лодого теща з хлібом під пахвами, той хліб завиня‑
ний у хустинках. [...] Мати молодого знімає вельона,
зав’язує молоду «молодицею». Тоді вони обоє перегу‑
люють, і молода накладає вельона на світилок. Поки
я не йшла заміж, то до цього давали тільки молодо‑
му хустку і сватам рушники чи тоже хустку. Молода
перев’язує молодого хусткою, а потім цією ж хусткою
свекруха має зав’язати невістку, як покривають. Спо‑
чатку я пов’язала молодого, потом пов’язала сватів і
всьо – в Митинцях було так, шо тільки цим трьом чо‑
ловікам, а в мене мама вже зробила, шо пов’язала всіх
його гостей, своїх не в’язала, а його. В’язала і рушни‑
ками, і полотном – чим було. [...] Мати питала, чи вона
погоджується вийти заміж, якщо так, то казала, щоб
дівчина в’язала старостів. Невістка винесла молодо‑
му рушника, мені хустку якусь дали. [...] Обов’язково
запрошували у віночку з різнокольоровими лєнтами,
чим побільше! Вважали, шо лєнти – багатство! [...]
А от в Редвинцях, звідки мій зять, то молода йде і хуст‑
ки несе. Просить на весілля і дає хустку і шишку. [...]
Дівчата вміють робити, то рішили мені зробити вінок
самі. Зробили вінок з воску, а віск дуже все з рук заби‑
рає, дівчата робили в ланці, руки не дуже біленькі. Ві‑
ночок почорнів, то я мусіла купувати в Хмельницько‑
му. Ввечері зібралися – «вінкоплетини» називається.
Тоді вони роблять молодим і сватам букетики, молода
не має права робити, тепер от, бачу, не роздають, а ра‑
ніше – всім сватам. Молодому квітку чіпляють на ліву
сторону, а сватам – на праву. Дівчатам – дружкам –
нема. [...] Вінок чіпляли до косів – дівчата робили він‑
ки з воску. [...] Мама мені пошила плаття з кривдиши‑
ну – розове. Чоловік був у костюмі сірому, галстук,
біла сорочка, туфлі. В босоніжках не розрішається –
не можна! Це я навіть десь читала, шо в босоніжках
молода не повинна бути, хай лучче возьме тапочки.
В мене туфлі були чорні. [...] Як має молодий при‑

йти, молода повинна, тепер то вже такого не роблять,
а тоді то робили, – у мене були дуже довгі коси, тре‑
ба було, щоб мама розчесала і під вельон поклала. [...]
Мaма несе гребінця. Як мене розплітають, то всі мої
дівчата є, навіть якщо вони не на свадьбі, співають.
Чуть не силою садять молоду на стілець, застелений
кожухом. Посадили... Молода хватається за косу – не
дає розплестися. Мама кропить свяченою водою, хоть
і тоді не можна було... Починає плакати, шо дочку за‑
між віддає... Мама накидає вельона. Молода встає з
кожуха, а на її місце сідає старша дружка, і всі дівчата
по черзі, щоб повиходити заміж. [...] Пов’язували вже
після того, як старостів пригостили, а не відразу. Мо‑
лода чіпляє молодому хустку, батькові – рушника, ма‑
тері – хустку. А тепер – скільки душ прийде, то стіль‑
ки хусток жінкам і рушників – чоловікам. Рушники
вишиті чи набивні. Спочатку в’яжуть сватів, а потім
молодого. Молодого в’язали білою хусткою, цією ж
хусткою свекруха зав’яже молоду, тоді були тернові,
а тепер вже інші хустки. Зараз на сватанні батькові до
рушника дають сорочку. [...] Також на вінкоплетинах
виплітали вінок для молодої з барвінку, в якому вона
буде запрошувати на весілля. Складали пучечки бар‑
вінку і зв’язували грубою ниткою, бо тонких не було,
наробили квіточок і почіпляли зрідка, а на чубок –
скілька квіточок. [...] Як приходив молодий із своїми
сватами [дружбами], то дівчата приколювали їм ці
букетики і торгувалися, скільки кожен хлопець дасть
грошей. Такий букетик міг коштувати до десяти ра‑
дянських карбованців. Чіпляли його на ліву сторону
сватам, а молодому і молодій – на праву. [...] На ве‑
сілля молода запрошувала в суботу вдень. [...] Молода
була одягнена у віночок, плетений з барвінку, і лєнти.
Вінок плели самі на вінкоплетинах. [...] Як боялися,
шоб не пригорів [коровай], то брали хустину, моча‑
ли у воду, і два таких патики, і накривали зверха, шоб
коровай не посмалився. [...] Стелили на віко хустину
і сипали жито і мідячки – хто хотів, а вже зверху кла‑
ли коровай. [...] У молодої сатинове чи шовкове плат‑
тя – трішки розове. Шовкові панчохи, туфлі. Віночок
з барвінку, з квіточками, вельон – довгий. Молода чі‑
пляє молодому букетик. А дружки чіпляють сватам,
які дають за це гроші. А молодий – в чорних штанах
і білій сорочці. [...] Молоду садять за стіл, вона вже в
вельоні – вбрана. [...] В церкві не вінчалися, а батьки
вінчалися. Моя мама казала, шо бабуня пов’язала її
велику тернову хустку в церкві, чи то вже після вельо‑
на?.. Це як йде молодиця замуж другий раз, а він – па‑
рубок, то чіпляють їй хустину і кітку, не вінок – це вже
вона не дівка, а молодиця – йде другий раз замуж! Не
можна було молодиці вдягати вінок – гріх! На віку раз
вінок – більше не маєш права! Як розвідниця йде за
парубка, то молодий – так як молодий, з букетом, в неї
вже квіточка на хустинці – молодичка. [...] Приходить
свекруха і хоче зав’язати тою хусткою, що молода по‑
дала молодому на сватанні. Цю хустку молодий має
принести в переддень весілля. Мені молодий приніс
і ше вкрав картіну [світлину] з мене, до весілля... Це
крадуть, шоб молода не кучила додому [не сумувала
за домом]. Молода скидає хустку двічі, а за третім ра‑
зом свекруха ложить гроші в хустку, і так вже молода
потягнула хустку, бо вже є гроші. Раніше брали одну
хустку, а тепер використовують кілька, починаючи
з простенької і до найкращої, але традиція класти
гроші збереглась, не дивлячись на якість хустки. [...]
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Потім молода перетанцьовує з дружками і роздає їм
лєнти, але не з вінка. [...] Той, хто різав коровай, на‑
кидає вінок. [...] Молода, вже покрита, в хустинці чи
у фартушку брала кришки з короваю, шишок тро‑
хи і виходила на вулицю – давала по жмені тим лю‑
дям, які прийшли подивитися на весілля. [...] Також
є щось схоже на традиційний обряд обжинків, який
робили для батьків молодих, якщо ті женили останню
дитину: їм накидали один великий вінок і підносили
«на ура». [...] Тещу в чоботи не взувають, але на ве‑
сіллях музики цю пісню грають. Одяг у поховальному
обряді. В труно кладуть взуття і білизну, покійника не
взувають. В хустинку зав’язують монети, бо на тому
світі людина має перейти сорок митарств, кожне ми‑
тарство має копійку, треба заплатити.

c. Хотьківці
Записав М. Пилипак у с. Хотьківці
Красилiвського р-ну Хмельницької обл.
від Карасик Онисії Филимонівни, 1927 р. н.

Летичівський район
с. Западинці
Записала О. Воробєй 23 червня 2013 р.
у с. Западинці Летичівського р-ну Хмельницької обл.
від Кітнік Олени Гнатівни, 1932 р. н.,
та Дацькової Євгенії Сергіївни, 1934 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [40–50‑і ро
ки ХХ ст.] Були вeрстати. Сіяли коноплі, льон, ті ко‑
ноплі намочували в ставках. Воно мокло там по дві
неділі, тоді його витягали і сушили на сонці. Була
така терлиця. Товкли на тій терлиці, і з неї такі полу‑
чалися нитки. А тоді з тих ниток робили справжню
вже нитку, веретеном і на прядці робили нитку. І тоді
були такі спеціально верстати, моя мама на верстаті
робила, на тих верстатах ткали рядна, як колись каза‑
ли «рядно», – застелити кровать. Полотно біле зовсім,
з того білого полотна шили і спідниці, і сорочки шили,
но вперед його білили на ставках, отут-о в нас в доли‑
ні ставки. Винесемо було, ми діти були малі, винесемо,
умочила у воду і назад на траву розстелила – лежить
до тих пір, поки не висохне на сонці, потім зібрала,
знов у воду, – так цілісінький день. А тоді як воно уже
вибілилося, то тоді вже шили з нього і сорочку, і шта‑
ни чоловікам, і жінкам спідниці, блузки. Це ж з коно‑
пель. Нитка – з цих конопель. Є матірка й плоскінь.
От посіяли коноплі та й є, вони посходили, то єдно
стебло, шо воно не має собі насіння. Це, як от казати,
чоловіча й жіноча. Як то те перше звалося, то матір‑
ка, плоскінь, то плоскінь вибирали вперед, а матірку
оставляли, щоб достигло в ній насіння, в тій матіркі.
[Які були барвники?] Вже продавалися якісь краски,
продавалися на базарі. Воно облазило сильно. А тоді
вже появилися красітєлі, вже на базар ідем, і там ідуть,
і там вже купляєш, так як синька. В пакетиках таких
була малесеньких, но з бумаги зроблених. Пакетички
маленькі. То як покрасят, а вдягнула, а десь дощ пішов
чи шо – ті й всьо тіло в ньому. Вимивалося, але мила
не було. Вимивалося, змивалося, мусіли митися вже.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді.
[40‑ві роки ХХ ст.] Добре, шо в нього була сестра, при‑
везла собі з Німеччини вельон, а вінок я вже й не знаю,
хто мені, де той вінок взявся, хто його купив, бо я ше
ходила по селі в вінку, в лєнтах – просит на свадьбу,
не ходила в платочку. А віночки робили із стружки –
папірові. А коли треба було вельон, в нас одна жінка
дуже гарно його збирала. Як корона стояла на голо‑
ві. Ходили дружка і я: «Просили тато й мама, і [я] вас
прошу, приходьте на весілля на шосте січня, на час
дня!». [...] Сваха простеляє на стіл хусточку, ложе бу‑
ханець хліба. «Давай ножа!» – до неї [молодої]. Вона
бере ножа, а сваха каже: «Так, доця, якщо ти хочеш,
щоб ви були разом, жили, то ріж цей хліб на два куски,
рівно!». [...] А як вже син женився – пов’язували самих
рідних, чужих – ні. Я хресним батькам, шо там могла,
не жаліла і на плаття давала. [...] Калачі теж гарні при‑
крашали шишечками, завинені у платочки. [...] Коли
йде молода до молодого, я печу, а як молодий йшов до
мене, то йому, так само, в платочку несли калачі. [...]
Вийняли коровай, брали з діжки віко, туди сипали
жито, гроші, на спід, застеляли гарним платочком,
підстеляли газетку під платочок і ложили його. [...]
Робили з барвінку вінок і клали на коровай. Коли сват
має його різати, той вінок – йому на шию, ше й рушни‑
ком був обв’язаний коровай, рушником перев’язали
[старосту], і він ріже. [...] Перед порогом дали йому
[молодому] під пахви повиті в платочки калачі. [...]
Молодого так заводила [мати], не за хустку, а як при‑
ходила невістка, син привів, то я стелила дорожки,
шоб по дорожках ввійшла в хату. [...] Мама виходе,
несе вельона і віночок на полумиску. Коса вже була
готова, мама лише покропила свяченою водою і все.
Тоді молодих випроводжають до розпису. [...] Треба
було платочок мені, шоб пов’язала мене свекруха, шоб
я мала свою хусточку, ми пішли з мамою в Хмель‑
ницький, мама дуже хотіла вишневу, в нас не хватало
шось там п’ятдесят рублів – дев’ятсот п’ятдесят хус‑
тинка коштувала, позичити не було в кого – мусіли
купити другу, зелененьку чи яку, але купили. [...] Мене
повели раньше, поки пов’язали тою хусткою, шо я
купила, тим часом вже йде перезва. [...] Покривали в
перший день. Віночок і вельон знімає свекруха, а ще
коло неї стояли підсобники з її сторони, тримали, по‑

давали, а мої вже сиділи. [...] Яке б воно плаття не
було – більшість в розових, дівчина. Шоб було цільне,
не розрізане. Взута в чобітки на корочках. А мужик –
чорні штани і рубашка, як не було білої, то в поло‑
сочку чи в кліточку. Барвінком плаття не прикрашали.
Традиційний костюм одягали на другий день. Молода
вбиралася в блюзочку.

СОРОЧКА [40–50‑і роки ХХ ст.] Сорочку шили дуже
довгу, з рукавами. Велика прямо довга-довга сорочка.
Така довга-довга сорочка, ше й комір дуже великий,
але сюди-во лягав такий комір вже. [Сорочки шили
на щодень і на свято?] Було святкове, тоже шось було
святкове таке-во. Ну тіки то шо война, то там, Госпо‑
ди, єдно з другого переходжували, шо бачили. Те з
того, а те з того. [Як вишивали сорочки?] Вишивали
хрестиками. Більше вишивали хрестиками. [Якими
кольорами?] Кольори? Чорне і червоне. [Які орнамен‑
ти вишивали?] Півники. Чось півники були, на руш‑
никах півники повишивані. Ви шоб бачили, в чому ми
ходили, Господи Боже мій! Та я в тих не ходила. Тіль‑
ки баби старі ходили. Такі майки були, сорочки в нас,

547

www.etnolog.org.ua
Хмельницька ОБЛАСТЬ

майки. [Вишивали їх?] Нє. Прості були. [Які були дав‑
ні сорочки?] Сорочки тако, як спідниця, так і сороч‑
ка. Сюди-во була з тоньшого полотна, а підтячка –
з грубшого. Ше ж тут-о була пришита. Сюда була при‑
шита, я помню, як в бабуні, як було в неї. То сюди тако
з полотна такого тоньшого, а як появився десь трохи
перкаль, тканина біла ще з цього льону чи шо, то сюда
шили, а сюди всьо равно підтичку робили з полотна.
Як привезуть в магазін, то таки на голову одне одному
лізуть. Бо не було ше. А ше це полотно треба вибіли‑
ти. Я вже розказувала. Коло річки. Мені було надоїло
воно, шо страх. [Скільки сорочок було в жінки?] Я по‑
їхала вчитися, то була одна сорочка полотняна, а єдну
мама пошила тоже з простині, це валялася. Всьо врє‑
мя полотняна була схована, бо як вивішою стірати,
та й стидно було. Це ж вже, Господи, з [19]32 [року],
а в [19]49-му поступила, це вже сімнадцять років і
вже топіро поступила в тєхнікум. Вже ж дівка, як то
кажуть по-сільському! І це ні блюзки, ні сорочки, ото
всьо врємя прала. В суботу зняла постірала бігом, по‑
вішала, висохло, і знов наділа на себе. Моя дядина собі
сорочку шила сама, навіть ту саму полотняну. Дуже
вистьобувала цей комір. Манішку. Комір... І такі й
на смерть собі тоже заготовляли. В отаких ходили,
то дуже гарні були сорочки. А тепер ніяких нема. Де
вони? Щас ніхто в сорочках не ходить. Тут на голо‑
ву був великий виріз. Й була маніжка сюди невелика,
тіки сюди. Щоб крізь голову перелізло. Маніжка така
була. [Яке завширшки було полотно, що його ткали на
верстаті?] Отаке-во десь. [Приблизно шістдесят сан‑
тиметрів?] Да. [Коли не вистачало, то доточували?]
Доточували. Ше й руками шили. [Швейних машинок
не було?] Де в кого були, то там не доступишся, там
же той те приніс шити. Це ж не в кожного! Там була
єдна машинка на село. В мене мама всьо шила руками:
і штани батькові, і нам сорочки, й собі сорочки. Все
цими руками і вирізувала.

чорна. Така в лоскутичка ці-во. Всі тако повилазять
нитки, а я стою така, тими ногами спідницю держу,
але ніхто нічого не казав. Якби тепер, то Боже, які те‑
пер діти всьо вбрані! [Якої довжини була спідниця в
молодої дівчини?] Така нормальна, нище колін. Таких
нема довгих. Як ідемо по селі купатися, то поховають
нашу одежу... [Чи носили фартухи?] В нас особливо
таких фартухів не носили. Це Западна Україна. Туда,
це Львовська, Тернопільська область. Отам носили
ті запаски і фартухи. Бо як мене направили туди на
роботу, я прийшла в школу, всі дівчатка в фартухах.
А мені було дуже дивно. А в нас таких фартухів не
носили. Після війни появилися панчохи. [Чи були
вовняні спідниці на зиму?] Нє. Потім уже появилися
крами, то вже тоді були. А так ходили в школу, ідемо
в школу, а нога осьо гола. І снігу повно. І ше ж ішли в
сусіднє село. Бо тут було тіки чотири класи, пішла в
сусіднє село, а снігу по цей пір і повні чоботи, а цего
литка аж пашить така червона. І ніхто не слабував!
І провалювалися в ставках, і хотіли на льду ше пока‑
татися на чоботах. Цілий день на санях на цій вулиці
катаємось. І ніхто нічого. А тепер випило води – вже
горло болить. Це таке було. [Ви знаєте, що таке пілка?]
Пілка – це фартух. Кругом як спідниця навкруг себе.
Та воно й так було, простенину-пілку набрати, кажуть
«пілка-радюшка» в нас. [Що таке плахта?] Плахта – це
як тепер ми знаємо, що це спідниця, яка запахувалася,
зав’язувалася. [Чи відрізнявся одяг молодої дівчини й
заміжньої жінки?] Те саме. Так було, що не було нічо‑
го, то воно таке саме, тільки більш таке якесь, так як
то більш до талії, до росту, бо старіші жінки то довші
носили, а молоденькі дівчата, чи ше там от, наприклад,
мені пошили з того полотна, шо я білила спідницю. Ну,
воно ж біле. І губе, й біле. То брали з безу листочок.
[Що таке «без»?] Бузок! Клали сюди-во, обмотували
тако-го і зубами тако погризли-погризли, і квіточка.
Дальше другий листочок, і знов квіточка. [Воно довго
трималося?] Довго! Не вистірувалось. Так робили, бо
не було інакше нічого. [Чи передавали в спадок одяг?]
Нє. Ну, одягу так не віддавала, отдавала рядна ті, шо
ткала на верстаті, це шо придане, скатерки ті так тоже
довгі робили на верстаті. Катанка. Штани. [Які шта‑
ни носили чоловіки?] Прямі були штани. Просто пря‑
мі були й полотняні. Такі-во, і рубашки сюди, шили
тоже полотняні. [Чи були зимові штани в чоловіків?]
Були! [Вовняні?] Да. Пояс. [40‑ві – 50‑ті роки ХХ ст.]
[Які пояси носили жінки?] Крайка. «Крайка» звала‑
ся. Підперізувалися старі, ми вже не підперізували‑
ся. [Яка була крайка?] Груба, вона так тако з вовняної
нитки була, правда. Шерстяне, ше й тако гарно викра‑
шена. В бабуні меї була крайка! Я пам’ятаю, червона
крайка була такойо-го ширини і довга, і бабуня куди
йшла, тоді десь на свято якесь, то вона нею підперізу‑
валась, а так щодня не носила.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [40–50‑і роки ХХ ст.] Спідни
ця. Спідниця отака, як на мені осьо зараз. Були навіть
ше стародавніші, то ше були спідниці на підкладках.
Бо хто мав трусів? Ті й їх ні в кого не було. Ті труси по‑
явилися десь уже... Була война, то тоже не було. Десь
тако уже після війни. Да уже після війни появилися.
Бо я знаю, шо я їздила уже поступати у 1949 році, то
не було трусів, то якось була стара простинь, то мама
занесла там до єдної кравчині, то вона пошила такі
башмакові, сідати як було. Так шо в час війни ше тих
трусів не було і панчох не було. [Які спідниці шили?]
Широкі. Вовняних то таких не робили, бо в нас овець
не було. В нас таких не було. А тоді вже появилися,
як вже трохи після війни вже появилися фабрики, за‑
води, вже стали виготовляти тканину, тоді вже із цеї
тканини шили і блузки, і спідниці, і всьо. А трусів ми
зовсім не мали ніяких. Залізла на черешню, вже дівки
так, як уже моя внучка, а там колись не давали чере‑
шень рвати, тепер воно всьо пропадає, та як вилізеш,
а сторож прийде, а ми ж то без трусів, та як він стане
кричати на нас, то як злізти? То я так з’їхала, як зліз‑
ла животом – всьой живіт подертий. Таке було життя.
А тоді вже мені батько привіз такі шорти, ще тепер
діти ходять з фронту. З війни, да. Я вже тоді вдягала
платячка, такі платячка вже й роздавала дівчаткам.
Отаке було життя. Вже й дівувала, то треба було з
парубками стояти. А тако була в мене спідниця така

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [40–60‑і роки ХХ ст.] Одяг такий був
катанка. Прямо таке, тако якось тут до талії, а туто
так от... Це широченьке сюди було катанка. Це як клоч‑
чя, то був пінжак, а таке, шо тіки підкладка, і це – жакет. Був, називали «жакет». Так само в чоловіків жакет
і в жінок був жакет. [Як одягали маленьких дітей?] Ми
розпашоночки шили, от, наприклад, я своїм дітям сама
шила. Сповивали. Ще й крайкою обв’яжуть. Завязала,
і спить. Тоді так само, просто вповите було і спало. Те‑
пер ніхто не вповиває. Тоді вповивали.
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ходили. А такі, ну да, треба було зав’язували, бо тре‑
ба було, жнива на полі. Помню, шо в хустках ходи‑
ли. В простенькій, тоді в перкальовій. На них казали
«перкальові хустки». [Це вони були котонні?] Сітцеві,
ше й були тако квітки по них вибиті. Вони були тако
вибиті. А хустки ше були вовняні. Зимові. Вже я вчи‑
лася, то вже в мене була вовняна хустка. З вовни пря‑
ли нитку і з теї нитки в’язали. Самов’язка була – ро‑
били хустки. То в мене вже була біленька хусточка на
зиму тепленька така, з вовни зроблена. Кашкет. [Які
головні убори носили чоловіки влітку й узимку?] Зи‑
мою – шапка-ушанка, а літом – кашкет. [Чи носили
плетені брилі?] В нас це не носили. Я ж кажу, це всьо
в Западній [Україні] – Тернопільській [області]. Там ті
брилі носили. А в нас не носили цих брилів. Зачіски.
[Які зачіски робили молоді дівчата?] Наприклад, як
ми були молоді, то розпущені не ходили. В мене були
не розпущені, в мене була уже гарна коса, то заплетена
одна коса. А вже потім, як я вже вміла добре сама, то
збирала зверху трошки косей, заплела тут таку косіч‑
ку і ту косічку в другу косічку, якщо в дві косічки. То
получалося – туто починалися косічки, вони йшли в
ці косічки, і так було на плечах дві косічки. А то біль‑
ше в одну косу заплітали. [На весіллі] молодій роз‑
пускали косу. [Чи обрізали косу на весіллі?] Нє-нє-нє.
Не обрізали. Так і закладали. [Як закладали волосся
заміжні жінки?] В «дулю» закручували! [Чи чоловіки
носили колись вуси?] Носив, то носив. Так як і тепер,
одні носять, другі не носять. Хто хоче – носить, [хто
не] хоче – не носить. [Коли з’явився звичай голитися?]
То брилися всьо время тими – саморобні бритви були,
брилися, а тепер появилися вже такі.
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [40–60‑і роки ХХ ст.] [Що носили взим‑
ку?] Куфайки були уже. Якісь пінжаки, як в нас казали.
Шила жінка тут одна, прямо даєш їй ту тканину, пря‑
мо даєш якусь там вату, десь шукали люди. Яку вату?
Клоччя, клочі. З тих конопель, шо ото я тобі розказу‑
вала, як вимочували, як ціпали на терлиці. Як ті нит‑
ки, з хорошого робили нитки, а з хужого було клоччя.
Вати ж не було, то на тому клоччі шили пінжаки ті.
Є підкладка і таке зверхи, а всередині вшита та клоч‑
чя. На клоччі ті пінжаки. Називали «пінжак». Це вже
ми ходили в цих пінжаках. Купляли, а в час війни з по‑
лотна шили! Пальто мама з полотна пошила мені, бу‑
зиною покрасила. [Як фарбували бузиною?] Мішали
цю бузину з водою, а тоді тако ткань кидали. Ягодки
туди кидали. Це як я піду кругом села в тому пальті, то
я прихожу вся синя. Вся в бузині. Облізло! Таке було
життя. А то вже мама шила штани. То штани, а то жа‑
кет. А цего чуть пізніше, то вже стало появлятися, ну,
вже більше років пройшло після війни, вже стали пра‑
цювати фабрики і заводи. То вже тоді були і хустинки
шовковенькі, і спіднички можна було з того пошити.
Свити то я не помню. Багачі носили. Такі люди не
носили. Це чоловіки носили свити. А жінки, от Ганка
Кузьмова, в неї довго лежала катанка. Таке тут отакого, а сюди як ото брижами була. І довго ше в неї там
лежала та катанка. Кожух. Кожухи були. [Як їх шили?]
Напевно, як піджак, тільки туто обшите вже. Внизу
кожухом таким цим. Ну, шерстю догори! А тоже були
викрашені в чорний колір і в червоний. [Який був ко‑
мір?] Лежачий! А як холодно вже, то тако піднімемо,
шоб в шию нехолодно було. [Як застібалися кожухи?]
Гудзіками. Петельки нашивалися такі і на гудзічок
клали. Дерев’яні були [ґудзики]. Там така як палічка.
[Як називали поли одягу?] Так і були «поли». Казали:
«От пошили! Одна пола нище, а друга – вище!».
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ВЗУТТЯ [40–50‑і роки ХХ ст.] Чоботи. Різали чи теля,
чи шо, знімали шкуру ту. Брали дубову кору. І ту шку‑
ру виправляли в тій дубовій корі. А тоді як розмокла
шкура, вже тако її зігнути і тако потиснути. Якшо
вже воно туто біліє, значить, вона вже готова, тре‑
ба її витягати з теї кори. Кора дубова, налята водою,
і там всередині вже шкура ця. Як вже воно біліє, то
вже витягают, сушат, виминають, шоб була мягенька.
І був тут швець – Білий його називали. І він приходив
сюда в село з Меджибожа. І ше один. І він нам шив.
І туфлі шив, і чоботи шив такі... [У нього така про‑
фесія була? Він усіх обшивав?] Да-да-да. Всіх на дому.
В нього були ці копити чи як. Копити! Оті туфлі то
він шив. Такий є копит, він на нього натягає шкуру,
обшиває і тоді копита того витягає, і тоді воно вже го‑
тове. Таке безрозмєрне. Я як взую братові ті чоботи,
оце так шили. Тепер машини, а тоді коні були. То це
моя сестра, то вона бі[ль]ше знає. [Що носили взим‑
ку?] Так само чоботи. Потім пізніше появилися такі
ті валянки і галоші, як стали виробляти на фабриках і
на заводах... От привели його [шевця] в сім’ю, він по‑
шив батькові, матері, дітям. [Що він за це брав?] Гроші
брав. Але ті гроші вже не такі були, як тепер. Там чи
три рублі, чи рубель. Це так шили. [Постоли не носи‑
ли?] Тоже нє. Це тоже на Западну туди.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [40–50‑і роки ХХ ст.]
Хустка. [Що носили заміжні жінки?] Хустки були.
Очіпки були в тих старших, багатших. А то в хустин‑
ках. [Не можна було виходити з хати без хустки?] Діти

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [Середина ХХ ст.] [Які
були прикраси?] Було намисто таке червоне, чорне
намисто. Багато їх було. А ше знаєш, з чого робили
намисто? Оце з дротка викривляли. Ото вже ше ро‑
били з кабеля. Такий кабель, тільки тоненький був,
червоний, зелений. То ми той дротик з середини витя‑
гували, а верхнє це різали на такі маленькі кусочечки
і засилювали туди ниточку, і оце в нас були такі на‑
миста. [Чи робили зі скла намисто?] Не робили. Були
вони на базарах, но вони були дорогі. Хто там міг його
собі купити. Обробляли люди, вмільці, ті, хто вміли
робити, але, наприклад, я, то носила те, шо з кабелю.
А тепер то вже гарні носять, то вже золото носять.
[Скільки разків намиста носила незаміжня дівчина й
заміжня жінка?] Яке було, таке й носили. [Які ще були
прикраси?] Брошки були. Саморобні. Тоже якісь дро‑
ти обв’язали за ганчірки. Дукачі носили. Золоті. [Зо‑
лоті монетки?] І золоті, і срібні – по дві копійки були
і по п’ять. Я їх навіть ніколи не бачила. Менші вони.
Тепер вже все одно. Я не знаю, може, зараз вже нема
їх. Намисто було, і я носила те намисто, таке воно ка‑
мінне було.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–50‑ті роки ХХ ст.] [Догляд
за одягом]. Це жлухта такі були. Це жлухта тамо ще
є в баби. Кидали попіл туди, воду заливали гарячу,
і там поки побуло трохи, і вже виймали. Я не знаю,
шо на спід клали. А попілом пересипали всю одежу і
в те жлухто складали, а тоді зверху поклали таку за‑
лізяку, така була залізяка невелика, шоб туди. Вона
була гаряча дуже, і ляли гарячу воду туди, і вона там
відпарувалась. То всьо то так стірали. А тоді вийма‑
ли, йшли на ставок, і вже на ставку з того попілу ви‑
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стірували. [Більше нічим не прали, тільки попелом?]
Більше нічим. А тоді вже почали самі мило робити.
Мило ми робили самі. От здохла курка, обскубли її,
зчинили, касторки кидали. Варили, кидали касторки.
Тоді хололо, і єден кусочок мила був... Здохне курка чи
там уже худоба. Його не закопували, а чистили гар‑
но і варили, і касторку кидали, і тоді. Варили довго і
тоді висипали в кастрюлю, воно захолодало, і різали
на кусочки такі. [...] Труси були тоді лляні. Плавок, не
знаю, чи були тоді? Плавок не було тоді. В плавках я не
ходила. Не було! Бо я вже кончила вчитися і поїхала на
роботу, то ше не було, тільки були труси. А плавок то
ше такого ніхто не знав, шо ше такі плавки є, аж по‑
тім уже. То це я в [19]53-му [році] кончила, пішла на
роботу, то ше плавок ніхто навіть не знав, шо плавки
є такі. Ходили купатися, то купалися просто в трусах.
Не було тих купальніків, ніхто його не знав. І так роз‑
дівалися, і так купалися, а тоді сорочку натягнула,
труси скинула, викрутила, ше там сполоснула у воді
чи взяла додому, чи назад на себе натягнула мокрі. Та
купалися голі. Було як прийдуть хлопці та поховают
одежу, то півдня в ставку сидемо. Ніхто не слабував
зовсім. [Бюстгальтери] самі шили. Чотирикутничком.
Не так, як це тепер, якісь ці-во спички ставлять, а та‑
кий з чотирьохкутничків був і такий оце такий. То вже
не того, вже таки носили шось трохи. Я як вчилася.
А як я попала на роботу в Тернопільську область, там
в одне село. Вистірати отако ліфик і труси, де хоч по‑
вішай. Пальцем! «Подиви, подиви, подиви, шо вона
вивісила! Подиви, шо вона вивішала!» [Це коли було?]
В [19]53-му [році]. [19]53, [19]54, [19]55 [роки]. [Чи
було таке, що дівчатка не хотіли вдягати труси, бо
було соромно?] Нє, вдягали всі. Як появились, то вже
всі вдягали. Но піднімали спідніці хлописька. Як в
трусах вона прийшла. Вже були дівчатка в тому воз‑
расті, шо менструація, от возьми. І нема нічого! Шо
робили? Сорочку брали тако-го, тако-го заціплювали
сорочку. І так уже та сорочка така, як лубина. [Вона
терла?] Да. Терла. Навіть не було такої тряпочки, тепер
якісь ці є памперси і шо ти тіки хочеш, і тепер є всьо
для тих жінок, я навіть не знаю, як воно тепер зветься,
бо ми ним не користуємося. Вже тепер. А то шо. На‑
віть не було з чого якусь тряпочку вирізати, шоб якусь
тряпочку підкласти. [Бо полотно було жорстке?] Да.
Ну, таке й після родів було. Мене моя мама привела в
клуні. Навіть ніхто не знав, шо вона привела мене. По‑
кинула мене, а сама пішла до хати, наїлася яблук. А в
нас така баба була повитуха. Баба вже моя побачила,
шо шось не то, бо ж кров, як йде людина, то шось не
то. Та й сказала тій, та повитуха принесла мене до хати
ті й там вже пупа зав’язала. І всьо. А в нас ше така жін‑
ка була, вона померла, Ганка оця, ниньки привела, а на
фермі робила. Пішла на ферму і доє, ніхто навіть не
знає. І вона доє, тіки «талап-талап» спідницею. І всьо.
І якось так не слаба була, і зо семеро їх привела. І ніхто
навіть не знає, бо вона в спідниці довгій. Це таке було.

дротоки, щоб скручувати квіточку, і лєнти, і вона об‑
шивала. [Які стрічки?] Такі, як тепер! Жовтих не кла‑
ли. Тільки розові, червоні, зелені, голубі. [Молода]
ходила по селу і просила з дружками, співали. І так
вона і на другий день, неділя – в цьому самому вінку.
Вже аж потім появилися ці фати. З марлі зразу. Ірина
Луцикова – з марлі ж була [в неї фата]. А тоді батько
привіз білого краму отакого. А зразу тако то там з він‑
ком ти і на другий день, то тоді неділя, вже то вінок
той знімали, лєнти розбирали, дружкам віддавали,
а вінок в образ клали. [Що вдягала молода?] А вдягала
шо? Спідниця вже купляна з якоїсь тканини, блузочка.
І це так було. Сорочка на споді була обов’язково. Ніхто
її не вишивав. В нас вишивкою займалися аж після ві‑
йни, аж пізно-пізно. В нас не вишиті були. Рушники
то були. В Батрачки ше були рушники, вишиті цими
півниками. Ше колись брала я ті рушники в неї фото‑
графувала, бо хтось тоже приїзжав, фотографував їх
рушники. [Які були краї рукавів на сорочці?] Манже‑
тик був. Осьо-во й осьо-во. Був манжетик, закотила
його, вставляли резіночку тако, то було й на резіночці.
А тоді вже ввечері знімають вінок, зав’язують хустку.
[Яку хустку пов’язували?] Яка в кого була. Купляли
звичайно хустку. З квіточками хусточки. Одяг у похо
вальному обряді. [Як одягали покійника?] От в мене і
то є. Спеціально от вже сорочка є і блюзка є, і спідниця.
А раньше так само відкладають. І сорочку собі готови‑
ли, і хустинки. Це тепер хоч тапочки є, а то ложили
без нічо’. Бо не було! [...] В мене оно правнучка помер‑
ла маленька у больниці, забрали з Летичева в больні‑
цу. В чому було вдіте, сорочка і сповите...
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Дру‑
га половина ХХ ст.] Як вбиралися раньше? В нас по‑
чинається свадьба у суботу. Молодій роблять вінок на
голову. Така була стружка, плетуть. Різнокольорова
вона була. Чіпляли тако-го чуть-чуть ширше, таке до‑
вгеньке, і з нього робили квітки. «Стружки» вони на‑
зивалися, і з нього робили квітки. Була тут така жінка,
шо робила вінки. До неї носили ту стружку, носили

с. Шрубків

Записали О. Боряк та О. Воробєй 23 червня 2013 р.
у с. Шрубків Летичівського р-ну Хмельницької обл.
від Дідик Марії Максимівни, 1932 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [30–40‑і ро
ки ХХ ст.] Сіяли коноплі, росте коноплі таке високе,
там збирають, кажуть, вже плоскінь треба вибрати.
Це плоскінь тіко цвіла, а сімя не мала. А остається
матірка, то вже вибирають останнє, там сімена були.
Сім’я колись підпряжували, терли до пиріжків. От,
каже, сімя стерли і часничку добавили, пиріжок мо‑
чали з горохом. Ходили діти по полях збирали ко‑
лосочки. [На чому ткали полотно?] А такі верстати
були. В мої покійної бабушки був верстат. [У кожній
хаті був верстат?] Нє, не в кожній, це хто вмів. Тоді
така мала була, піду їй [бабусі] помагати, ну, помагаю.
Робила вона, робила, а тоді каже людям: «Не при‑
носьте». Вона ткала людям гробчаки, в мене є такий
грабчак – килим. В мене є і скатерки. І полотно ткала
з конопель. Десятка полотно – це воно грубше, а три‑
надцятка – це воно тоньше полотно. Білили, оце літом
мочають в воду і розстеляють по травкі, воно вбілю‑
ється, єдна сторона біла стає ткані цеї, а друга – тем‑
на. Шили з нього. Шили люди сорочки. От моя бабця
робила, ткала ці полотна, скатєрки, грабчаки – це ков‑
ри колись були, вони даже взором. [Чим фарбували
верхній одяг?] Чим фарбували... А красили, є таке –
«щавій» називається. Він росте тако, і на ньому таке
насіння. Як викопати того щавію, зварити і тоді в ту
воду мочали полотно. А то є ше таке дерево – «вільха»
називається, вільха живе, де річка, то кору стругали

www.etnolog.org.ua
Новоушицький район

з вільхи, варили тоже і красили в тій воді. Воно таке,
як вільха, й густіша юшка, то воно коричневе, а нє, то
таке рижовате. Хто як. Но таке було і так носили діти.
[Який одяг шили з полотна?] І верхню шили, й сороч‑
ки шили, спідниці шили, всьо шили, хто шо вмів, і не
в каждого було те полотно. Дуже бідили.

ВЗУТТЯ [Жіноче]. [30–50‑ті роки ХХ ст.] Були валянки
шиті, та скинула, а та взула. Тяжко бідили. Не було шо
їсти. [У що взувалися влітку?] Та босі ходили! [Чи пле‑
ли постоли?] Якось тако були, но дуже трудно було...
Дівчата в клуб ходили і босі танцювали. [Узимку тіль‑
ки валянки носили?] Валянки, да. Чоботи появилися
вже після войни, геть-геть.

с. Ярославка
Записала Л. Артюх 8 серпня 1989 р.
у с. Ярославка Летичівського р-ну Хмельницької обл.
від Дрозд Ярини Ларіонівни, 1907 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у поховальному обряді.
[Перша половина ХХ ст.] Покійного наряджують у
нове чи ношене, але чисте. Або у вінчальне. Сорочка біла, хустка з хрензлями [торочками]. «Почаїв‑
ська Божа Матір» [ікона], хрестик, блюзка, хвартух,
спідниця, туфлі, тапки. Капа [покривало], тюль під
низ – полотно, чулки, а колись полотно. Під спід капа,
простинь, полотно ще кладуть, запасний одяг, щоб
переодягаться. Коли ходять по митарствах, треба гро‑
ші платити, то до боку хустка з грішми. Прохідну на
груди кладуть і вінець на голову. А чорний крам – ду‑
бовину [домовину] оббивати, туфлі скидають, у ду‑
бовині лишають... На третій день положено ховати.
Чоловіків коли вбирають, бриють. Кашкет кладуть у
дубовину. Хтось забувся, то мертвий приснився, про‑
сив передати... Платочки в’яжуть, а колись не було, то
й не в’язали. На праву руку... Одежу спалюють. А ко‑
лись прали через дев’ять днів і ходили.
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СОРОЧКА [30–50‑ті роки ХХ ст.] [Із чого шили сороч‑
ки?] Полотно робили. Сорочки шили сквозні з полот‑
на. А як багатіші люди, то шили до пояса, перкаль був,
а туди вже «підточена» сорочка називалася, тут уже
соєдінялась, зшивалась, це вже була сорочка підточе‑
на. Донизу було полотно, а тут перкаль був. [Перкаль
купували?] Канєшно. [Дорогий був?] Всьо було доро‑
ге. В меї мами покійної була сестра в Краматорску, то
вона привозила. Сітчику там привезе на подарочок.
Це буде Олі, це буде Марусі – мені. Каже до мами: «По‑
шиєш їм по платтячку». Біда. [Яка це «сквозна» сороч‑
ка?] Ну, сорочка та й все. Через голову [одягалася]. Як
хватало ткані, то рукави ше пришили, а як не хватало,
то пряму пошили сорочку. А не було чим стірати, те‑
пер дуже порошки є. Я вмію вишивати хрестом, но я
щас не вишиваю. [Як колись вишивали сорочки?] Ви‑
шивали хрестом гарно. [Які були візерунки?] Цвіточ‑
ками. Такі розочками. І такі фуксія, то вазоночок, то я
була вишивала собі рушник фуксію. Такий звоник ря‑
дочок, а тоді внизу фуксія. [Чи вишивали геометричні
візерунки?] Були всякі. [Якими кольорами вишивали
сорочки?] Як біла сорочка, то вишивали більше крас‑
ними і чорними нитками. [Як називався розріз на со‑
рочці?] «Пазуха». Є, шо вишивали воротніки, а є, шо
тіки вишивали туто-го. На рукавах вишивали. Як хто
більше мав ткані, то туто збирали трошки, а хто не
мав... [Чи робили мережки?] Придумували. [Вишива‑
ли і жіночу, і чоловічу сорочку?] Да.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Перша половина ХХ ст.] В мене є кожух, то туто тако квіточка трухугольніком є, червоний
зверху, а там ворс великий чорний. Це колись дуже
модно було носили. То мені якось одні казали, шо від‑
дай його в музєй. Я кажу, ну як віддай, якби мені шось
заплатили, а тако віддати, аби віддати, то на горі в
мене храняться. [Яких кольорів були свити?] А свити
були й чорні, були й корічнєві. Тримали вівці... В стар‑
ших чоловіків якісь свити були, тоді то було таке, хто
був бідний, то собі самі ходили.

ІМ

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [30–50‑ті роки ХХ ст.] Спідни
ця. Спідниці теж з полотна шили. Зимою тоже ці самі
спідниці носили, що і літом, – полотняні. [У полотня‑
них спідницях було холодно?] Да, холодно було і не‑
достаток був. Бідили дуже ми тяжко. Штани. Шили
тако [штани]. Такі донизу шили [прямі]... Кажуть, шо
вже такий парубок, шо треба його женити, а він не
мав ще на собі штанів. Фартух. [Чи жінки носили
фартухи?] Ну, як тепер, хто любе фартухи. [Чи дівча‑
та одягали фартухи?] Тоже вбирали. Гордилися. [Чи
вишивали фартухи?] Хто вишивав, хто й так. Тако три
фольбаночки загинали на фартусі: одна, друга, третя.
Пояс. [Якими поясами зав’язували юбки?] Завязува‑
ли, такі були з китицями. [Які пояси носили чолові‑
ки?] Були красні пояси, туто завязували, і йде парубок.
Таке з кутасиками. Видумували.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [30–50‑ті роки ХХ ст.] Дуже було
тяжко жити. Не було чим сіяти полів. Война була, нас
було в мами три дівчаті. Не мали шо вдягнути. А такі
куфайки були, тепер їх нема. Та з плечей, та на плечі.
[Що одягали поверх сорочки?] Хто шо мав та й носив.
Жилєтки. Їх шили, були такі люди, шо занімалися
цим. Хто – з полотна, а хто з ткані доставав. Жилєтки
короткі були. Застібалися. Тепер всьо замки, а тоді гу‑
дзіки були. Піджак. [Що носили восени?] Хто куфайку вдівав, хто якийсь жакет мав старий, вдівав, ба‑
бушки й дєдушки. Хто багатіще – носив краще, а хто
бідніще – носив полатане. [Називали «жакет»?] Да. [Із
чого його шили?] З полотна.

Новоушицький район
с. Антонівка
Записав М. Бех 26 червня 2013 р.
у с. Антонівка Новоушицького р-ну Хмельницької обл.
від Онищука Миколи Петровича, 1937 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [30–
50‑ті роки ХХ ст.] Сестра старша немножко (вже по‑
мерла сего року) робила на деревлянім верстаті, то
вона робила тамечки і полотна для сорочьо́к, і верети,
і дорожки. Там вона всього робила. І так за ту копійку
ми жили.
То то так було. Хто як міг, так і жив.
́
ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Наше государство виготов‑
ляло капці чі туфлі парусінові. Парусінові туфлі об‑
щім, таке-во. А таких, імпортних, треба було збирати
лікарствєнні рослини, то то всьо, шоб взяти купити
туфлі. Міні один парінь, лісник був, правда, з Полта‑
ви, та й купив туфлі за п’ядесять рублів. За п’ядесять
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рублів – се дорогі туфлі. Та ка’ до мене: «Кум, ти зна‑
єш, шо вони на мене малі. Купи в мене. Піісять рублів.
Купи в мене». Я поміряв. То я п’ять років ходив в тих
ту́флях. Вони повикривлялися і не подерлися. О, ка‑
чєствєнно. А в нас шо? Купив туфлі – на два місяці, ті,
парусінові, а вони за штирнацять рублів. Всьо. Кірзові
чьоботи за рубля, за три рублі кирзові чьоботи. Ходи‑
ли. Куфайка так само.

с. Івашківці
Записали М. Бех та Ю. Буйських 26 червня 2013 р.
у с. Івашківці Новоушицького р-ну
Хмельницької обл.
від Коломійчука Семена Яковича, 1937 р. н.,
Коломійчук Євдокії Іллівни, 1937 р. н.,
та Чіпак (Коломийчук) Тетяни Яківни, 1942 р. н.

СОРОЧКА [Жіноча]. [40–60‑і роки ХХ ст.] [Жіночі со‑
рочки були довгі чи короткі?] Довгі. Та такі репанки,
до самої землі. А комір – отакі збри́ньки, взяти зібра‑
ти, зібрати, зібрати голкою, тако. Воно широке внизу,
таке, як вверху, але тут зібрали його, тако зібрали,
іщє зверху таким воротнічьком, таким полотном
тоже, ніби як си-во, але такого не було, тіки таке-во.
[Комір] такий вузенький і зібрана така. [Чи робили
вставки під рукавами?] Шось там, кли́нці якісь роби‑
ли. Було тут щє, вишивали поликі такі, тут маніжка.
[Її теж вишивали?] А як, обізатєльно вишивали. Туто
воно називаєця «полики». А по́грудки тако шли, і тут
зібрані тоже, і тут зібрані Рукав – до самого краю.
Ну, там, на тім, така шлярка. Ось до полики. Си-во
по́груд Ду́ди, кругом рукава дуди. А се вже тоненька.
Си зруб. [Як називалися верхня й нижня частини?]
Це не з полотна, це вже з государствєнного, це вже с
купованого. Си-во тонке, щє може бути, си-во тонке,
а то щє тоньше є. Трошки тоньше «домотканне» на‑
зивали. [Як називався низ?] Пі́ттячка вишита, а си
по́грудки [Як називалася верхня частина?] Станок.
А се вже спідниця. [Коли Ви ці сорочки шили?] А ше
дівчіною була. [Чи були раніше сорочки з великим
коміром?] Таких не робили. Се вже начали продава‑
тися сі-во, з воротніком – такої сорочки ніхто. А є
то сорочки шили з него. Боже, як я в тих сорочках
находилася! Вони такі грубі, Боже! Мині віспу нащі‑
тили, вона не зажила, та сорочка мині як надерла, то
чуть руки не позбулася! А зараз ти й це, вже зараз в
комбінаціях ніхто не ходе. А я собі ходю, ходю і всьо.
Кажу: «Я так находилася в тих грубих сорочьках,
я собі в комбінаціях». Всілякі в мене вони є: і жов‑
тенькі, і біленькі, і червоні. [Коли вони з’явилися?]
То вже років триціть. Як я вже віддавалася, в мене не
було комбінації. А в мене вже дочці єдна п’єдисєть
років. То я ше не мала комбінації. [Ви рано виходи‑
ли заміж?] В двацять два роки. То так і дочка в два‑
цять два роки віддавалася. То в мене ше тоди не було
комбінації. Були сорочки, але вже с тонкого полотна,
вже не с того домоткацкого, а в кооперації купова‑
ли і шили такі сорочки. Таке наше врем’я було, дуже
тяжке.

ІМ
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [40–50‑і роки ХХ ст.] Перше вівці тримали, робили з овець, вов‑
ну стригли, пряли, робили чугаї́ такі. Канєшно, самі
робили такі чугаї, такі каптани з вовни, бурки такі.
Общім, таке роблять сукно. Були такі люди, вибивали
то сукно якось, робили. А тоді шили, такі гарні, с кар‑
манами. А я ходив до школи, не було шо вдягнути. Ро‑
били волови́ну, пряли тоже прядиво, сіяли прядиво
на городі, тонке там відбирали на полотно, а то грубе
називалося «кло́ча». З грубого пряли такі грубі нитки
і зробили воловину, то мішки з них робили. Даже було
грубе полотно, грубе й тонке, а се було щє с клоча, бо
з клоча не зробиш з того, з кукли зробиш тоненьке.
Патіски. Патіски вони вичісували там, то тонесень‑
ке, можна з него виплести, і зробили тонке полотно.
Сорочки були, особенно на бабів, на дівок, тонень‑
ке було. А то «гребінне» називалося, гребінне – воно
грубше. Тоже біле, но гребінне, грубші. То, наверно,
і називаєця «гребінне». Така сорочка, шо як почуха‑
єшся, то аж шкіра дре. А воші як залазять по тих зака‑
марках. Були воші, страшне діло. То я ходив, то мені
випряли з того, зробили воловину, самі не робили,
робили спеціалісти, був верстак, ткацький станок, то
ті робили. Якось там то полотно було. Якийсь кафтан мені такий ушили. Який може бути з мішка? Ше
й стирчіть, навіть луска така з того, бо ж воно як дро‑
ва. То як його вичєсали добре, то воно м’ягке, а як там
з тими, термічє, «термічє» називаєця. Такий кафтан,
клоча всередину замєсто вати, і я в тім кафтані, Бо‑
же-Боже. Бузиною покраси́ли. Ходив до школи. [Воно
було чорне чи синє?] Синє. Та яке вдалось. [...] [Ви
самі пряли і ткали?] Да-а! Ткати – не ткали, але пря‑
ла. Сіяли коноплі. Тоди, коли вони стали жовті, ми їх
вибираємо, вириваєм з землі їх і робим такі снопикі.
І тоди ті снопикі виземо, і в нас були такі долини, на
тих долинах були ставки, і в тих ставках ми мочили ті
снопики. Прамо кидаєм на воду і тоди копаємо зимлі
такі брили. І на тії снопики кладем, шоб вони були у
воді. І воно там стоїт – як коли: коли тиждень, коли...
І воно вже тоди вмокло. І ми прийшли подивилися:
тако його потерли в руках. Якшо вже від тої коноплі
таке волокно відстає, значит, воно вмокло. Ми його
відти викидаємо і кладемо сушити. Висохло, і були
такі маталниці. Такій желобок і зверхі таке, як тоже,
і ми ним тіпали ті коноплі. Стіпали. Тоди була така
щітка диргільна, шоб дергали його. Котра довше стя‑
гали, а той, довше забирали, а той, довше забирали і

лишали на клочча. То то довге пряли на візкові. А то
клочча веритеном крутили. То я знаю, шо все там.
Сплю-сплю, вже будят мине: «Айда, Таню, вставай
прясти! Айда, вставай прясти!». І я вже встаю, і пряду
то клочча. Було таке мотовило, шо ті ниткі на то мо‑
товило: мотали і мотали. І його білили, мочили, пра‑
ли, шоби воно було трохи біле, і тоди аж робили вже
чі верету таку – покривало.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ [40–60‑і роки ХХ ст.] Спідниця.
А спідниці були такі-во самі, тоже с такими бринь‑
ками сюди, тут бинді́в зо п’ять, зо шість [Що таке
«бинди»?] Такі лєнти, лєнти всілякі: червона, голуба,
зелена, синя, такі. І фартухи такі, але в мене нема, бо
я відда́ла вже внукам. Фартух. І фартухи [були]. Переднік. Вишиті. Такі-во фартухи, і тут тоже бинди або
вишитий тако, такими всілякими нитками вишитий.
Це була така мода. І жилетка широка така. Така, шо
як зонтік вона. І жилєтка тоже така, шо я ходила щє,
була в цій сороцці і жилєтці, фартух, сюди виткну со‑
рочку. Такий атрибут дівки було. Штани. [Чоловіки]
в штанах ходили, таких-о, саме гребінних, білих,
тіко спідні це, а верхні, то, такі тоже були там які. Білі
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штани були такі-во тоже, грубого, полотняні, всьо.
То спідні, білі. Ну, хіба вже якісь діди старі в білих
виходили. Зверхи вже якісь були, які там були, з чьо‑
го. Були галіфе, мода була тоді. [Це після війни?] Да.
Уже в роки шиісяті [1960‑ті рр.]. А тоді суконні шили,
з свого сукна, хто там ткав, штани суконні були. Було
престіжно.
ВЗУТТЯ [40–60‑і роки ХХ ст.] А на ноги вдівали – капчіки були, якісь сандалики були, отаке-во. Дуже, як
зараз, дорогих туфлів ніхто не мав, не носив. Я щє в
постолах пробував ходить. Були вже, самі не робили,
але були давні, ходив у постолах. Так я помню. Я на‑
віть знаю, як їх морщіли, морщіти постоли со шкірі,
ушивальник такий, ремінець. Такими збірками тоже
там єго, той на ліву, той на праву ногу.

Славутський
район

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] [На сватання молода] в’язала з правої
сторони, котрий був, старший сват, потом з лівої сто‑
рони, в’язала, а тоді батько каже: «А молодого? Ти шо
не маєш хустку пов’язати?». І співають:
Я довго не спала,
Хустку вишивала,
Молодого хотіла зустріти,
Хусткою пов’язати
І свою судьбу зв’язати.
І тоді він заходить, і вона йому зав’язує хустку. [...]
[На сватанні] вона [молода] вже одіта, як вона від‑
дала рушники, надівали стрічки її, ну не в ту сорочку,
що вона мала іти до шлюбу, вона могла бути навіть
у вишитій блузці, навіть у білій блузці могла бути.
А вже як вони туди збиралися, молодий тоже мав
бути обов’язково в сорочці білій, і вони там оце вже
всьо, договорилися. [...] За тиждень до весілля моло‑
да з двома дружками ходила запрошувати на весілля.
Вони мусили бути вбрані по-українськи: вишита со‑
рочка (не блузка, а сорочка), потім ішла спідниця, по
спідниці ішов пояс – вишитий пояс якимись узорами.
У нас в селі ішли радом квіточки посередині, а крає‑
чок – маленькою мережкою, орнаментом. То дівчата
так мали бути вдіті. На головах у всіх мали бути лєн‑
ти (колір зелений, синій, жовтий, червоний – чотири,
не менше; чим більше, тим краще), але молода мала
мати сім. Молода ішла посередині, дружки – по боках.
Хрещена мати хустку мала зав’язати. [...] Не мала ні
батька, ні мати, зійшлися всі, коровай спекли, шишки
спекли, вельон купили, всьо її зробили, і всі складали‑
ся, все село, бо вона сирота. [...] Гільце прикрашали
стружками. Робили такі лєнточки, квіточки. А струж‑
ки стругалися тонесенько з дерева, казали мені, що з
липи то було. І красили вони. А як не готовили вони
самі, то завжди купляли в городі. На самому верху
ішли кутаси, квітка, вроді, а сюди ішли лєнти. [...] Вже
її косу розчесали, приготовили, так, як вона буде, бо
вона не ішла заплетена. Вона ж уже не спала, бо ра‑
ненько ішли. Як в церкву ішли, то раненько, а як в
сільраду, то я не пам’ятаю. Тільки при німцях, тоді у
нас були обряди оці вже всі збережені. Але косу все
рівно розчісували. Як потом вінок плела хрещена
мати, з барвінку. В барвінок, якщо зімою, вплітала
які були засушені квітки. Але плели його на такій, як
би марля, шнурочки. І вже як до шлюбу іти, то рід‑
на мати накладала той вінок. А молода мала готовий
вінок. Робили квітки рози, шипшини, але пуп’яшки
робили з воску, а віск красили в зелений. Так якось
косою його в’язали, а посередині коси квітки запліта‑
ли, а пуп’яшки на такі лєнточки були, вони ішли по
краям, воно тако як корона була. [...] Мати приходила,
накладала такий вінок, а молодому вона мусіла зроби‑
ти квітку-коронку. То була квітка посередині, від неї
дві пуп’яхи-листочки. Потом від неї ідуть лєнти такі,
три лєнти, але вони білі тіки мають бути, всі три білі.
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c. Старий Кривин

Записала Т. Момот у с. Новоселиця
Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл.
від Уханьової Марії Гнатівни, 1931 р. н.

Е

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] [Який рані‑
ше носили нагрудний одяг?] Вишита жилєтка, гарна
тоже. Така без рукавів, сюди вишита, чорна, підклад‑
ку мала вона... [Чи дівчата носили хустки?] Аякже,
в хустках, ніхто не ходив розвязаний. [Як зав’язували
хустку?] Так-о під бороду всьо время. Я зав’язую, бо
душно, а то тако, наперед кінчіками. Було щє й назад.

Старокостянтинівський
район
c. Новоселиця

ІМ

Записала Г. Бондаренко 12 травня 1986 р.
у с. Старий Кривин Славутського р-ну
Хмельницької обл.
від Поліщук Марії Євтихіївни, 1910 р. н.,
Заєць Олександри Сергіївни, 1910 р. н.,
та Федорчук Надії Єрмолаївни, 1904 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Пер‑
ша половина ХХ ст.] Молода йшла заміж у вельоні –
позичали. [...] Розцішка – убирали овсом, пір’ям, з со‑
сни робили, лєнточкою, цвітами. Буде лєтати молода,
як пір’їни, буде скоро ходити, свекрусі діло робити.
Молодий з розцішкою їхав до молодої, і їхали до він‑
чання. [...] В хаті вип’ють, знімають вельон, хустку на‑
кіне. Свекруха мазала голову маслом і хустку одівала.
Потім стали мазати діколоном. [...] Як дівка приведе
дитину, то коцюбою баба очіпок надягала, а всі люди
дивляться у вікно. [...] Без хустки не можна було ви‑
ходити з хати, особливо після заходу сонця, – гріх. [...]
Брали сватів, як згодна – дає хустки. Хліб на рушни‑
ки міняє. Молодому дає кольцо, рубашку. [...] Спідняк
[низ короваю] з хусткою, так як на віці стоїть, підно‑
сять музикантам. [...] В неділю молодий їде до молодої,
вона у вельоні. У вінку молода сидить в суботу. Друж‑
ки співають:
Прийди, матінко, прийди,
Познімай з мене бинди,
Наклади корононьку
На мою головоньку.
І мати покладає корону – лєнта, із білою квіткою роз‑
марину. [...] Молодому – колосок до шапки. [...] Све‑
круха знімає вельон і зав’язує хустку. [...] В понеділок
несуть снідати – щось погане, кості. Курку вбирають в
лєнти, свати просять на курку.
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Квітка верхня червона була, пуп’яхи могли такі розові
бути або жовтуваті, тоже з стружок зроблені, а лєнти
тако донизу. [...] І в суботу сорочку відносила молода
до молодого, а він її міг подарити туфлі, а мати його –
хустку. То туфлі до вінця, вона в них мала бути. Несли
сорочку, щоб він завтра вже вдівся. [...] Молода мусі‑
ла бути в вишитій сорочці. А я знаю, що казали, що
вона не мала вишитої сорочки, їй мама хрещена дала.
А як ше раньше, то баба наша казала: «А, в нас тільки
одна Вівдя ішли у чужій сорочці». А так всі мали, при
цьому ці сорочки хранили у кошику такому лозяному.
В нашої баби той кошик був у скрині, а потім він ви‑
сів у неї в кладовці під потолком, він був з кришкою,
ручечкою, з таким кілочком. Там була сорочка, в якій
вона вінчалася, спідниця, запаска (пояс, в нас казали
«крайка»). Той пояс в молодого мав мати ширину до‑
лоні, а в молодої – не більше трьох пальців, а в осно‑
вному два пальці. І в молодого мали бути китиці вни‑
зу, і з одної сторонни, і з другої. [...] В неділю прихо‑
дили рано дівчата, приготовлювали молоду, надівали
на неї вінок. Крім того, що звичайний вінок був, мати
повинна була прикрити тім’я, маленький віночок мав
бути – барвінковий. То не щитався такий вінок, цей
вінок надівали дівчата, а той посередині чіпляла мама.
Ну, і всьо, вже оділи молоду. [...] Молодий уже іде,
вони несуть гільце в короваї, а мати – хустку. [...] В нас
священик не надіває хустку [молодій]. Як вже кінчив‑
ся обряд вінчання, корону надів на голову, він руки їм
обов’язково рушником зв’язує, не хусткою, а рушни‑
ком, то шо принесли дівчата, а його приготовила хре‑
щена мати або вона [молода] сама. [...] Коли їм на го‑
лову вже поклали вінці, дівчина тримає молодої. Вінці
були залізні, і як він подавав, то дівчина мала мати
вишиту хустину і тримати той вінець тільки хусткою,
руками голими не мали, якщо вона прийшла без хуст‑
ки, то хтось мусів дати хустку. [...] Вечором начинають
роздівати молоду, знімати з неї корону, знімати з неї
вельон, і свекруха надіває її хустку. [...] Як вона [мо‑
лода] вже виходила до нього, коровай порізали на ку‑
сочки, зібрали в вишиту хустку або рушник широкий.
Чудно нам та дивно, (2)
Чого свахи не видно,
Чи кожуха не має,
Чи чобіт позичає,
Чи в постоли узувається,
Що так довго вибирається?
Мати виходить з кожухом, свяченою водою, з коро‑
ваєм їх [молодих] зустрічає. [...] «Дозвольте зайти,
показати, що ми вам не голу невістку привели». І ви‑
кладають, вона привезла там двадцять сорочок і там
скільки рушників. Ну, всьо, завели до хати, запрошу‑
ють за стіл, вона вже за столом сидить як молодиця,
але в других селах вона до нього ішла ше в вінку, а вже
в нього знімали з неї вінок і в нього надівали хустку
на неї. І як вона ішла за невістку, зразу її розділи. Вони
ще спочатку сиділи за столом. Вона ше була у вельоні,
у всьому, потом вже заспівали «Що хтіли, те зробили
з чужої дитини...» [...] І свекруха підходила, а молодий
коло неї стояв, він знімав з неї вінок, ложив матері на
рушник, мати тримає рушник, мати з-за свого пояса
виймає хустку і одіває її хустку. [...] Молоді уходять
до себе, хрещена мати їх проводила. Вона вже у хуст‑
ці була зав’язана, ніхто там ніякого не мостив. [...] На
другий день приходять її родичі, вроді як ідуть прові‑

ряти, як її прийняли, чи сподобалося їм придане. [...]
Вони несуть холодець, шо там вони мають, а ті від‑
казують: «А ми своє маємо, а ми дочку нагодували,
а ми її добре приймали, а ми її постіль послали, а ми
її добре шанували, шо вона рано встала, шо вона ко‑
рові їсти дала, шо вона корову подоїла і піч запали‑
ла, і свекрусі догодила, і свекрові догодила, і чоботи
свекрові помила». Одяг у поховальному обряді. Ми
прийшли, то вже бабка була одіта. Одіта була: виши‑
та сорочка, не блузка, а сорочка на всю довжину (тут
вишита пазуха, вишиті рукава такого назвовж, чохли
вишиті, тут комір аж отак стойка, тоже всьой виши‑
тий, зав’язана на шнурочки темними, темно-вишневі
і чорні, а низ гаптований такими строчками, дирочка‑
ми, і один рядочок тіки вишивка, то сорочка, шо вона
в неї вінчалася, і та сорочка була в кошику), потім
спідниця (не горбатка, як в буковинців, а таки спідни‑
ця, широка спідниця коричнева темна, не чорна і не
червона, а темно-коричнева), після спідниці надітий
фартук, то казали «запаска», і зав’язаний той фартук
(свої торочки маленькі має), а тут підв’язано поясом,
називалося «крайка», і закінчувалася кутасиками (та‑
ких два помпончики). Оце так була, панчохи і тапочки, парусінові тапочки. Тут намисто, було червоне на‑
мисто, три чи чотири разки. На голові чіпець вишитий
тоже, отут тако красіва вишивка, а тут тако хрестом
тоже вишивка, орнаментом якимсь була вишивка.
Отак була одіта. [...] То я мало її пам’ятаю, тіки знаю,
шо вона була красіва дуже, і знаю, шо як ми прийдемо,
вона так нами тішилася, і мама наша дуже її любила.
І вона була завжди зав’язана в хустині, а туто тако
коса була так заложена, потом на ній хустка і вишита
блузка за[в]жди, бо ми ходили за[в]жди в неділю, ма‑
буть, до неї. [...] То дуже був тяжкий похорон. Несли
її від дому хлопці і дівчата. Вона була вбрана в біло‑
му платті, в вельоні, блузка вишита, те плаття – були
рукава вишиті, і тут була вишивка, а так плаття біле
було, красіве, шовкове плаття, і був вельон, і віночок
заложений, і дуже багато у труні було букетів, і рози,
хто шо мав, самі красіві цвіти.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [40–
50‑і роки ХХ ст.] [Чим відрізнявся одяг бідних і бага‑
тих?] А хто там? Ми в селі шо там бачили багатих? Хто
там луче жив, то вони луче вдягалися. [Одяг купува‑
ли чи самі шили?] І самі шили. І де купляли? Де тоді
було купляти? Якесь полотно робили тоді. Були такі
верстати ткацькі. Я знаю, шо коноплі ми сіяли, а по‑
тім ці коноплі били на терениці, потім це їх мочили,
а потім вже. Це там на селі було кілька цих верстатів,
шо робили полотно. І на цих верстатах робили. То до
них ходили і там самі робили, і там ці люди робили.
То робили, потім воно ж це, його ще треба було ви‑
мочувати, відбілювати, відбивати і там якісь ці шили
сорочки.

www.etnolog.org.ua
Шепетівський район

ловічі сорочки, шо там ніби такий орнамент. Не квіти,
а чорні і білі нитки передувалось. [Якими кольора‑
ми вишивали чоловічі сорочки?] Ой, чорні і червоні.
Але жіночі, то різними кольорами вишивались квіти.
Маки, наприклад. [Який крій сорочок найчастіше по‑
бутував у Вашій місцевості?] В нашій території були
частіше всього простий звичайний крій. Вільний.
Вільна сорочка чоловіча і жіноча. [Які коміри були в
жіночих і чоловічих сорочках?] Чоловічі здебільшого
такою стопочкою комірець, а жіночі, то блузка, вона і
збиралася тут біля горловини на цьому. Таку тесьом‑
ку навіть можна було. Або вишиту, або сукану таку,
з ниток, робили ще такі балабончики, кісточки такі на
кінчиках зав’язувались. [Ви особисто собі вишивали
колись сорочку?] Ні, в мене не було вишитої. Синові
вишивала ще в дитячий садочок, в школу на перший
клас. [Яку сорочку Ви вишивали синові?] Тоже таку
ніби простий крій, вишивала на манжетах і тут від
комірця з двох сторін така доріжка. Я вишивала, помоєму, квіти. Але тоже червоне і чорне. Не пам’ятаю
вже навіть. Може, розочки.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [40–80‑і роки ХХ ст.] Спідниця. [Со‑
рочки підперізували чи поверх спідницю вдягали?]
Спідницю, да. Спідниці тоже шили, то ці спідниці кра‑
сили. Красили тако, ой Боже, якоюсь бузиною, якийсь,
шо там ше відварювали, якась кору з дуба чи вільхи.
Якесь всяке таке було. [Спідниці також шили з коно‑
пляного полотна?] Ну да. [Сорочка мала виглядати
з-під спідниці?] Да. [У скільки пілок шили спідницю?]
В дві пілки чи скільки там. Спідниця довша за сороч‑
ку. Сорочка в спідницю йшла. [Якого кольору зазви‑
чай були спідниці?] Красили там, хто в чому красив.
Більшість, шо це якісь чорні, сині, такі-во, сірі. Прості,
невишиті, чорні й коричневі, сині. Здебільшого тем‑
ного [кольору]. Вже десь там святкова, то якась світ‑
ліша. Це вже звичайна одежа. Запаски дівчата вдягали
колись, це традиційна одежа була. Ніби спідниця з за‑
пахом. Запахувалася і пола заходила на полу, і завязу‑
валася на поясі. [Якого кольору були спідниці, у яких
виступали?] Червоні. Були спідниці із фартухами. [Це
були спідниці в складку чи прямі?] Скоріш всього, як
колись казали, «Тетянкою», шо вони шилися рівно і
бралися на резінку на поясі. Воно так збиралося біля
пояса. Фартух. Носили й фартухи ці всякі. [Якого
кольору?] Тоже такі, з цього полотна. Вже потім ста‑
ли шось купляти трохи. І цю мануфактуру десь це-во.
А то зразу, яке воно одне це полотно. То яке воно? Сіре
й чорне, і крашене якесь. [Чим відрізнявся одяг моло‑
дих дівчат і заміжніх жінок?] Ну, Боже, молоді, то воно
молоде. То там вже їм коротше шили і це-во. І шось
величеньке старались, десь шось перешивали, якісь
старі, шо-небудь там знаходили. [Молоді носили фар‑
тухи?] Нє, де там ті фартухи. Це вже потім, як вже чис‑
тіше вдягаєш, то тоді фартух, а так... Це вже старіші то
носили фартухи. А ці молодьож не носили фартухів.
[У Ваш час носили фартухи?] На щодень, на кухні по‑
рались – носили. Фартух вдягали до вишитої сорочки,
як виступали. [Якого кольору були фартухи?] Білі і
вишиті тоже. Білі вишиті там такими доріжками вни‑
зу узори. По низу...
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СОРОЧКА [40–60‑і роки ХХ ст.] [Які сорочки носили
після війни?] Полотняні. Ну, там вже де шо було, де
шо хто доставав. Де хто звідки доставав. Десь і міня‑
ли. Їздили. З полотна шили [сорочки]. [З конопляно‑
го?] Да, воно таке деркуче і страшнюче. [Ваша мама
пряла?] Зразу ми пряли ті нитки. Там якісь рушники,
якісь рядна робили. Ну це недовго ми робили. А по‑
тім вже стали тако. Робили так тяжко вдома, на го‑
роді і на фермі, і на полі. Кругом. Не було коли його
робити... Шо ж там в селі? Як там злидні і голод, і все
було. [Сорочки довгі були чи короткі?] Довгі. То со‑
рочки довгі шили такі. Ну, тако, за коліна, довгі. А вже
потім, то ми ходили в ліс ягоди збирали. Ці ягоди
носили і продавали, і якісь вже ці гроші були, шо на
плаття вже матерію купляли в магазині. [Ширина по‑
лотна «пілка» називалася?] Це дивлячись від верста‑
та. [На плечах якісь вставки, шви робили?] Я не знаю.
Я мала була. А потім вже стали ходити в цей ліс, по
ці ягоди, на базар носити і це вже це-во. Там якоїсь
цьої матерії на плаття. [Якого кольору були ці со‑
рочки?] Сіре це, біле, воно вибілювалось. На березі в
воді вибілювалось. [Біла сорочка – це була святкова,
а сіра – буденна?] Де там в нас було те святкове і те бу‑
денне? Отам в якому-небудь лахові ходили та й всьо.
[Сорочки якось оздоблювали, прикрашали?] Я кажу,
це вже потім в Карпатах. З Карпат то привозили біль‑
ше. [Раніше вишиті сорочки вдягали лише на свята чи
в будні також носили?] В нашій території не носили.
В повсякденному не було. Чогось вже вийшли ніби з
моди. [Із чого шили традиційні сорочки?] Більшість
всього – це було лляне полотно або конопляне. От я
памятаю, мені ще бабуня розказувала, шо вони сіяли
коноплі, потім вимочували їх, робили з нього полот‑
но. [З конопляного полотна шили сорочку?] Так. Там
і вимочували волокно, і потім якось його вибивали,
шоб воно ділилося на волокна. Це ж рослина, а по‑
тім вимочували чимось, а потім в них були, я забула
навіть, як воно зветься, шо вибивали, і воно там ді‑
лилося на волокно, і потім те ж волокно якось його
сукали чи як. Скручували його, шоб воно довга нитка
була, потім ткали волокно і робили з нього матеріал.
[На чому ткали?] Були якісь такі ткацькі верстати, але
такі примітивні, прості, шо ручного. Натягували нит‑
ки. То досить такий трудоємкий процес, і вже шилася
з цього одежа, то вже його довго [носили], його ціну‑
вали. [Якого кольору були сорочки з конопляного по‑
лотна?] Там такі сіріші, домоткані, считалося, шо воно
на повсякдення, а там вже, як те, шо відбілювали, де
відбілювали, потім шили, вишивали, то то вже було
на святкове. [Можливо, Ваші баби чи діди носили такі
сорочки?] Ні, я вже цього не памятаю. От хтось мені
показував, оце полотно достали колишнє. Шо яке ко‑
лись воно було. Шо воно було приємне до тіла, воно
було таке, ну, вбирало вологу, шо там, як людина по‑
тіла, шо воно не... [Воно тонке чи грубе?] Воно не таке
тонке, як сучасне. Воно таке плотніше, але не грубе,
нє, не як мішковина, а тонше. Колись я памятаю, то
нам давали це полотно і лляне, і таке, шо ми і шили
шось з нього, і торби шили якісь. Чогось перестали
тоді його цінувати. Це зараз воно дуже дорого коштує.
[Чим оздоблювали сорочки?] Вишивкою прикраша‑
ли. Наші, то вишивали на руках, на комірцю, десь тут
на грудях. Просто хто який узор підбирав, кому яке
подобалось, те й вишивали. Частіше всього в нашій
території то хрестиком вишивали і квіти. Бували чо‑

ВЗУТТЯ [40–70‑і роки ХХ ст.] Чоботи. [Яке взуття носи‑
ли раніше?] Ой Боже, шо ж тоді було? Туфлі і черевики. Шили якісь чоботи. [Чи був у селі чоботар?] Були
якісь, шо це латали це взуття. Валянки і галоші, і чо‑
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боти резінові. [Із чого робили валянки?] Шили. Шиті
валянки. З сукна шили ці валянки. Черевики. Ці ха‑
лявки з черевиків, а саме оцего – дерев’яка. [Підошва
дерев’яна], і прибили туди, дерев’яка така вистругана,
витесана. Валянки і биті, і шиті носили. Биті, то збива‑
ється якийсь такий волок, і робили, бувало, сполошну
таке десь валяло, валяли. І якось ті валянки робили.
Вони були без шва, без нічого. Як то вилляті чи шо.
Видно, набивались на чомусь. І до галошів їх взува‑
ли. Або зимою, якшо дуже холодно і мороз, то в них
ходили і без галош, вони були теплі і не пропускали
холоду. І шили такі всякі, шиті тоже до галонів. З яко‑
гось сукна або колись ще шинель. І всередину вату,
такий ватін вставляли. Галоші, та й тепло було. [Яких
кольорів були чоботи?] Хто які може. Дівчата моло‑
ді, то червоні чоботи – це дуже вже гарні і на свято.
І це дівчата багатих вже. Вже купляли потім. Я знаю,
шо пошили були тоже сапожки ці, черевички такі на
каблучках. [Вам пошили?] Угу. Заказували, платили.
Тоже цих грошей не було. [Із чого робили підошву?]
З кожі робили. [Чи були в селі майстри, які шили взут‑
тя?] Шевці ці були... Шевці, шо шили обув. [У Ваш час,
мабуть, здебільшого носили фабричне взуття?] Да.
[Можливо, хтось шив взуття?] Ой, може, й шили, але
я то не пам’ятаю. Пам’ятаю, шо в моїх батьків лежало
матеріал, шкіра на чоботи, на сапожки. Шо з цеї шкіри
вийдуть добрі сапожки. Рівна така, кусок шкіри. Так
тоді розказували, після війни десь шили ше, замовля‑
ли. Ше коли я була мала, то тоже були майстерні, де
люди замовляли, але ми чогось ніколи не замовляли.
Навіть там, де і ремонтували, там замовляли взуття.
[...] Постоли. А постоли, то це вже кору дерли в лісі
з дерева. З осики чи з чого. І ці постоли. І онучами за‑
мотували. Ці постоли плели і якісь ці мотузки, і онучі
туди. І це ходили так. Чоловіки більш ходили в цих
постолах. [А личаки?] Це таке саме. Лико дерли. По‑
столи, личаки. [Ходили люди в такому?] Ходили, ну а
шо ж. Чоловіки ходили. Як сухо, мороз. А як це-во,
то бідували, не мали в чому ходити. Потім вже стали
шити [шкіряні чоботи]. А зразу, то я ж кажу, там де шо
було, шукали.

Тоже де хто яку достане. В когось, може, були якісь
колишні, якісь цего, то доставали та й ходили. Багат‑
ші були. [Як зав’язували ці хустки?] Осьо. Тако завя‑
зували, як я. «Молодицьою» завязували... [Що таке
намітка?] Шось на голову якась намітка. Шось таке,
а шо воно, я й сама не знаю, та намітка. [Яку зачіску
традиційно носили дівчата?] Раніше косу заплітали.
[Ви ще заплітали косу?] Ну, так. Рідко коли заплітали.
[60–70‑ті роки ХХ ст.] [Які зачіски робили у Ваш час?]
То косу, то хвостик, то підстригалися. Ну, хто як... [Чи
вплітали стрічки?] Ну, я кажу, тільки на концертах,
коли вдягалися. В щоденному житті ніхто не носив.
Банти вплітали, якщо там дві косички, то банти вплі‑
талися. Завязували тут бантіком. [Чи Ви чули назву
«бинди»?] Нєа. Не чула. Колись, то бабуня казала на
бинди – биндів мотати. [Яку зачіску найчастіше роби‑
ли жінки?] Я пам’ятаю, що мала була, то ходили саме
жінки – була модна така зверху гулька. Якось збирав‑
ся хвостик, закладався ще туди назад з того волосся,
шо вичісували, складали, паляничку підкладали туди
під хвостик і накладали, і заколювали заколками. Це
така була. Моя мама так ходила. Не знаю, майже всі
жінки ходили з цими зачісками, з підкладними цими.
Я була малою, то ще й путала, пам’ятаю... Бо ще якісь
така мода вийшла – сині пальта бастонові і ці зачіски,
оці високі, хустиночка легенька зав’язана. І ми пішли,
ми десь їхали, з автостанції пішли. А я стояла, мама в
черзі білет купляла. А я стояла десь біля неї, вона піді‑
йшла ближче до каси, а стоїть друга жінка, тоже синє
пальто, та й я вчепилася за те пальто. Як потім вже
ця жінка підходить, я піднімаю голову, як я злякалась
тоді. Перелякалась і обертаюсь, а по цій автостанції
куди не гляну – кругом ці сині пальта. [...] Коли дівчи‑
на була, заплітала косу, а вже як жінка, то ніби цю косу
вже заколювала віночком вокруг голови і вже повязу‑
вали хустинку. Вже мого часу, то робили зачіски хто
яку. Більшість, то робили «хімія», що кучеряве волос‑
ся. Брали на весілля шо там, шось закладали і зачіски
робили, і фата заколювали. Раньше казали «вельон»,
потім – «фата». Віночок і якийсь такий білий, фатін –
то вельон.
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [40–50‑і роки ХХ ст.] [Які
зачіски Ви робили в молодості?] Заплітала коси. [Чи
вплітали стрічки в косу?] Які-небудь там стрічки, які
були. [Де брали ці стрічки?] Десь шукали. Де шо є, там
шукали. Продавались потім вже. [Яких кольорів?]
Ну, дівчата, то і зелені, і червоні, і всякі такі. Гарні ко‑
льори. Розові. [Одну-дві коси?] Да. [Чи носили вінки,
пов’язки, хустки?] Це вже потім стали дівчатка. Як
вже дівчата заміж йшли, то лєнти й віночки на голову.
[Це вже на весіллі?] Да. І такі приходять з села проси‑
ти на весілля. З одного села в друге село приходять ді‑
вчата. Це молода і три дружки, тоже в лєнтах, з віноч‑
ками. Ці лєнти. Це получається, вони пройдуть селом,
то видно, шо дівчата пройшли і просять на весілля.
До якихось родичів вони йдуть. [Який головний убір
був у молодої?] Тоже якесь біле, білу цю фату і віноч‑
ка. Ще зранку шили... З білого ситцю. Отакого. Зразу
шо ж там було. Це вже потім стало. [Які зачіски роби‑
ли старші жінки?] Закрутили коси там, заплели косу,
закрутили та й всьо. [Як відрізнялися зачіски дівчат і
заміжніх жінок?] Молоді дівчата, то коси. А вже жін‑
ки, то вже закручували, закладали чи там зав’язували.
Більшість жінки ходили в хустках. [Які були хустки?]

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [40–70‑і роки ХХ ст.] [Чи
носили намисто?] Де там ті намиста були? В когось
там, може, було якесь старовинне, десь якесь було.
Після війни були злидні такі. [Що таке коралі?] Це на‑
мисто таке. То таке, шо багато рядків обкручувалося,
там було. [Чим відрізнявся одяг бідних людей і бага‑
тих?] В наш час вже не дуже він так і відрізнявся. Хо‑
дили, я ж кажу, шо бували й такі випадки, шо путали
навіть матерів чи ше кого. Чи як пішли мода на таке, то
всі шили таке. Там оті пальта із коміром. Потім пішло
мода на, як це вона звалась, та тканина, кружевніца чи
як. Шо пішла мода з норковим коміром – всі з норко‑
вим, з песцем – всі з песцем вже ходили. Ну, багаті з
песцем, бідніше, то вже, може, бідніше вдягались.
Культура Одягання  [40–60‑і роки ХХ ст.] Їздили,
міняли на якісь продукти чи якесь зерно, возили
та й тоді звідти привозили. А в мене, мені батько
привіз з війни, батько прийшов, привіз. То він мені
привіз – така блузочка була біленька і сарафанчик
зелений. Батько з війни привіз. На війні був. Він в
Німеччині був і там на війні... І я знаю, шо Марусі
він привіз такий костюмчик шерстяний, сєренький
такий чи голубенький. Це на великі свята я вдяга‑
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хрестиком червоненьким і чорним. [Чи вишивали
полотняні сорочки?] Боже, так і носили. І вони зразу
такі деркучі. Потім вони вже стіралися, вминалися
вже цего. А стірали, то такі, як луг якийсь робили.
Парили там його і це-во. Не було ж мила, не було
нічого. Да, якийсь попіл, якийсь луг робили і якесь
шо там робили. І стірали його там, випарювали.
[60–80‑ті роки ХХ ст.] [Чи носили раніше традицій‑
ний народний костюм?] Вже так не носили. Десь хіба
шо як виступали, десь в клубах, в школі, в будинках
культури якісь концерти до якогось свята. [Що вза‑
галі одягали?] Дівчата – вишиті рубашки і спідниці
такі, запаски з поясами. Хлопці тоже – вишита ру‑
башка чи сорочка і штани-шаровари, і тоже пояс ви‑
шитий. Вдягали, так виступали. Памятаю, що в ді‑
вчат були сапожки червоні.
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ла, і вона так само цього костюмчика вдягала. І ше
того сарафанчика, я на пліт лізла, з плота, зачепилась
за якийсь сучок і розірвала тако. Боже, так шкода
було. Скриня була, але ж злидні були, то бідували.
Тоді бідували і потім. Я знаю, шо я ходила в школу в
якійсь куфайці, такі здорові, хустка така ряба, напи‑
нута цею хусткою. А взуття не було, якісь черевики
і якісь ще тільки черевики, тільки оці-го верхні ці,
а на них то дерев’яку поприбивали і це ходили. [Щоб
не так холодно було?] Ну да. [Чи вишивали Ви блу‑
зочки?] То вже я пізніше, як вже я вчилась, як я вже
після десяти років школу кінчила і вже в технікумі
вчилась, тоді вже я на роботі була в Кіровоградській
області, зразу я два роки одробила після технікума.
То тоді вишивала. Вже тоді я блузочку вишила. Така
блузочка. Я сфотографірована тако. Вишита цем-го
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Записала Л. Пономар 3 липня 2013 р.
у с. Будище Звенигородського р‑ну Черкаської обл.
від Курченко (Осадчої) Марії Петрівни, 1929 р. н.,
та Мазур Галини Миколаївни, 1952 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [30–
40‑і роки ХХ ст.] Полотно ткали ми, і я ткала. Із коно‑
пель. З льону наче біліше. Но воно не крепке, а як ко‑
ноплі – то дуже крепке. Сіяли... Тепер же ж не можна
посіять, бо наркомани виріжуть усе. А тоді сіяли, такі
ті городи, і сіяли ми і це, наче воно вже, в’язали отакі
снопики – як отакого в’яжуця ці, квітки такі, – снопи‑
ки такі в’язались. А тоді ми їх складали і везли в озеро.
А озеро ви не знаєте ж, де в нас було озеро? Гарно було.
Тепер і озера нема, нічого. Лупалове. А тамо, як їхати
на Шевченкове, та ото під гору, а то туди наче яр отам,
там ми було пасемо, і корови потопилися були у тому,
вирло таке було, і коняка втопилася. Крутиця, то було
кричимо ж: не гоніть, не гоніть, бо потопляця корови.
В озері, в озері було. А тепер нема ні того ні возера, ні
води нема, нічого тепер нема там. Та давненько вже.
Давно вже нема. То ми було коноплі на тачки. А тачка –
це, знаєте, возик. На тачки – і до озера. І повезем ті ко‑
ноплі. А я з бабою, бо всігда з бабою, я так гарно жила
з бабою, баба мене любила сильно. То на тачки повезем
ті, і берем дрючечки такі і ломачки беремо, ключки бе‑
ремо. То мочимо ті коноплі. Положили, положили ота‑
ко додолу, положили їх, а тоді зверху ці дрючечки і ті
ключки, тако придушуєм його і землі накидаєм. А тоді
йдемо, дивимося, коли вони вимочуця. Вимочуця ті
коноплі, тоді ми беремо, виминаємо їх відси, висушує‑
мо ті коноплі. А колись з бабою пішли, а піявки як по‑
начиплювались. Я: «О, ба, піявки!» – «Нічого, нічо’, то
вона погану кров висисáє. Вона нассеця і вийде». Або
солі було беремо, то вона трошки посолить, і вона од‑
падає. Та цього, було вийдемо, та уже помили це, ви‑
сушили коло цього, а тоді у нас була бетельня, та вже
пропала. Та було тоді на ту бетельню дома вже рукою
отако це підсуваєш – і б’єш, б’єш, б’єш, б’єш. Побили –
і вже гарно. Побили, тоді на терницю, терниця така.
Тоді тримать те. Повитягувалося те усе, котре не таке,
всьо. Дівчата, треба мнять коноплі. То ми з дівчатами
оце увечері йдемо тоді та мнемо їх, ті коноплі. А тоді
ткали, тоді пряли. Да, да. Прядка й досі в нас є. І рубель,
і качалка. Підніжки на чотирі, а як рядна тчуть, то на
більше. А це ж я ткала. Ткають, тіки шо льонове воно
наче краще, біліше. Шили [сорочки]. Так як само, але
чо’сь із конопель лучче, вони хрипкіші.

СОРОЧКА [Початок – середина ХХ ст.]. Осадча Явдоха
[баба], батькова мати. А якого року... Підождіть, як же
ж, забулася. Та, ма’ть, у двадцяті, як я родилась двад‑
цять дев’ятого, да, то по-моєму вона, мабуть, ішла,
це ж вона... да, перша дочкá – да, да, скриню давали
батьки. Полотнянії спідницí, такі рясні спідницí. Сорочки такі великі були – отуто із брижами наче такі
були, тікі не вишиті, такі прості. Да, отако, шоб не тей.
Оце таке. Уставки отако отутого. Да, да, вставляють.
А тут було отако сжимають ті, да, позжимали, позжи‑
мали отакого брижики, і все аж усюди в комір. Комір
стоячий такий.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [30–40‑і роки ХХ ст.] Фартух. Не було
коли красить чи у чому було. Горіхення, у горіхах. По‑
мочать ті горіхи ото, ізварять та вкинуть, а вона така –
аж світиця, така золота, да. Вона не жовта, а така наче
чорнувата, чорнувата така в горісі. Носили, бо тре’
було якось з полотняного, і пошиють того хвартухá,
бо треба було шось у хвартук – чи яблучка вкинуть,
чи шось таке. Як коли красять, а як коли і нє. Випрали,
то так він і є.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [30–50‑і роки ХХ ст.] Хуст
ка. Чіпець. Січас скажу вам за коси. Отакого закручують собі коси, чушечку, сюди тряпочку ше, усюдиго і
шиють таку чушку. Це коси, да. А тут да, а тут шили
отакого, як зараз знаю, отакого ця наче така планка
отутого, і вона затягаєця аж сюди, сюди затягаєця і аж
сюди, оце кругом отако затягаєця. А зверху тут ота‑
кого рівненьке таке. І це воно все докупки збираєця,
і тут, а тоді скручуєця воно, тут ця чушечка. Нє, нє,
такої не було. З полотна. Яке кому наравиця, чи по‑
красять, чи так. Ну, чушка мені зараз наравиця, я б і
зараз би носила ту чушку. Коли як, коли як. Чушечку
надівали задля того, шоб коси не розлазились. Тоді
більше в чушці ходили. Да. Коли як, коли як схочеця.
Вона хвостиків не любила, нє‑е, не любила тіки отако‑
го зав’яжеця – всьо. То було... як свято, то ото надіва‑
ють вишиту сорочку і спідницю, да, полотняну. І хустка цейго, і хустка чорна є, да, вона так, такі кітиці,
вона так нєжна, там була така ткань. Нє, не тернова,
шерстяна хусточка чорненька, тіки здорова.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [20–40‑ті роки ХХ ст.]
Намисто. У мене в Вінниці таке в мами було намисто, коралі, і такі з китицями. Я його забрала собі в
Вінницю, але не привезла. Нє, не срібні, вони разки
тіки мали і китиці. Нє, їх було, мабуть, аж сім. Один
великий, другий менший, третій ше менший. Нє, сріб‑
них ніяких. На мотузочках, да, і геть і усе, і геть усе
отако – більший, менший, менший, менший і менший.
Да, а тоді і я ходила і ше в артістах булá, на сцені булá.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–50‑ті роки XX ст.] Самí,
самí запáски носили. А потомечка хвартухи, це вже як
я приїхала з Германії, то там тіки хвартуки були. Там
в Германії. Я й зараз осьо в хвартусí. Не носили. А по‑
томечка ми приїхали з Германії і моду ту привезли. Бо
і сáмі вже почали носить хвартуки. Ну, ось такі полот‑
няні сорочки, гарсетки були. То я їх... в мене нема цьо‑
го. Гарсеток нема бабиних. Спідницí рясні були. Моя
мати, покойна мати, то вона була дуже зажиточного
батька. Ганна Омельківна Суржко [1912 р. н.]. То в неї
костюми були з герсетами, спідниця й герсет. А рань‑
ше були малінові спідницí, квічасті, такого краму в
нас зараз немає. То й герсет такий самий, як і спід‑
ниця. Є і свита січас на горищі в мене материна. Я її
забрáла, і так вона в мене на горищі лежить, цибулю
накривать. Це як зніму з горища... Дуже, дуже багато
складок. Є кругом отако складки. Полотняні сорочки
були в нас тоді. Полотна ше вузельок є в мене, січас
іскручений лежить.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Друга половина ХХ ст. – ХХI ст.]
Одяг у поховальному обряді. Вони собі наготовили на
смерть. Сорочка булá. Це із перкáлю вишита сорочка,
рукáва вишиті, тут комір вишитий, і чохли повиши‑
вані – усе. І в мене так само воно лежить у Моринцях.
І спідницю положила. І фартушкá. Обізательно це ж
на покойника хвартук треба шоб був. Одяг у весільно
му обряді. Та гарно вдівались, не так як тепер. А шо ж,
рясна спідниця, рушником підв’язана. Бува як літом, то
вишита сорочка гарна, лєнти багацько, цвіти, рушник
у руці. А дружки як ідуть, а ше як зімою, то як ідуть
дорогою – отакого у рушниках та в лєнтах. Та як гля‑
неш, а тепер шо ж? А тепер, хай Бог милує, отаке шось.
Свайба як свайба, то повний двір людей, та співають,
та танцюють. ...Та дружка, дружка буває отак тіки:
один віночок, а молода – геть уся голова, аж сюди вінок
назад висить. Одяг у календарних обрядах. А Мелан‑
ка, то водили, як було кому, дівчатка водили, бо і цей
год якісь там є. Нема ж кому, а то водили. Прибірають
молоду, роблять Василя і водили. Меланка ввечері,
а Новий рік уже на другий [день]. Козу не водили. Ні‑
яку козу в нас не водили. Ну, дівчата прибіраюця, на‑
дівають лєнти, і Василь сорочку надіває, підперезуєця
поясом, шапку надіва, і співають.

Е

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [70‑ті роки ХХ ст.] Одяг у ве
сільному обряді. Віночки обично були, вінки лойові,
парафіном облиті, і в молодої голова вся покривалась
віночком, а в дружки була тіки такого, тіки так, лоб.
Стрічки. В кого скіки було. Разні. Червоний більше.
Разні були, всі свідки були гарні. Отако віночки, да,
отако. Геть молода обкутана була. На другий день
уже ідуть. Це ж коровгай спечений – і ідіть погото‑
вить, помагать. Бо тепер ресторани, а тоді – ідіть. По‑
приходили помагать. Помогли там шо. Давайте вже...
Молода квітчаєця і іде просить. Рушник, да. Молоду
прив’язали, і рушник на руці ж молодої. Да, і так, да.
А в дружки – ні. Да. А молодий уже... тоді квітки ві‑
шають йому на шапку, ідуть уже. А купляли ж отіго,
як вони – лойові чи як вони... Хустки не давали, хуст‑
ку він давав, йому давали тіки тоді, як він прийшов
сватаця. Коли приходили сватаця, давали женіхові
хустку, і цею хусткою покривали тоді, як уже увечері
кінчалося весілля, розплітали косу і тоді зав’язували
цею хусткою. «Ой дай, мати, кожуха, шоб сіла молоду‑
ха». На кожух садили. У 1972 році [було весілля]. Така
була привичка.

Ф

Записала Л. Пономар 5 липня 2013 р.
у с. Гнилець Звенигородського р‑ну Черкаської обл.
від Опашнянської Марії Порфилівни, 1923 р. н.,
Суржко Лідії Федорівни, 1928 р. н.,
Суржко Ольги Василівни, 1955 р. н.,
та Швець Катерини Василівни, 1930 р. н.

ІМ

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [30‑ті роки ХХ ст.] Наміт
ка. Закручує було. Бо я закручувала, аж тепер бачу,
шо вже жинки так, то я стала підрізувать. І вони в
мене вже полізли ті коси. А то товста така коса в мене
булá, чорна, до пояса. Це мати було тіки кае: як закрутив косу, отак закручений, вже ти її не заплітай. Все
врем’я коса в неї булá закручена. Розчісувала і мила,
а потім знову закручувала коси. А молодій... у молодій
було, так як тоже закручують – ну вже не обплітають
ні бáнтів, нічого у коси. А було закручують коси. Ну
з того, з льонá булá намітка, бо в моєї матері булá та
намітка. Мати сама ткала. Вони на всі руки були... моя
мати: і ткала, й шила, і все робили вони. То вони собі
оте ж ту шапочку на голову сáмі собі пошили. І все, все
в їх було. І це ж цю намітку вони виткали. Ну, отакаго...
переткані. Вона було на голову зав’язує, мати моя. То і
ті краї так зав’яже, і назад краї висіли. Вона зав’язала,
а потом – до церкви. Багато людей тоді ходило в нас,
да. Оті стáрі люди, то вони тово – зав’язували намітку.
А це вже врем’я нове, то воно їх, одійшло те вже стáре.
Церкву в трицятих годах розкидали в нас.
ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [30–60‑ті роки ХХ ст.] На
мисто. Дукачі. Намисто в нас було таке червоне.
Мати циганці продала за десять рублів. Да. Багато,
багато. Такі разки було, наверно, десять, ше й більше.
Ше й дукати оціго ше ж отако. Були, були дукати та‑
кіго. Отакаго, наче як зв’язана з ниток, отака красіва,
висіла наче. Срібро. То тáко разом, разом тих дукачів,
а потом намисто. А як ідуть у церкву, беспремінно оце
ж так убіраюця. Червоне таке, наче... Нє, нє коральове.
Та воно ж то різне. Сережки. Я серги не носила. Мені
не поколили, а не знаю, чо’ не покололи. Я тікала, боя‑
лася, і не поколині зараз вуха.

хутір Демкове
(приєднаний до с. Шевченкове)
Записала Л. Пономар 4 липня 2013 р. на хуторі Демкове
Звенигородського р‑ну Черкаської обл.
від Житченко Ольги Порфирівни, 1937 р. н.,
Демченко Наталії Корніївни, 1924 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–50‑ті роки ХХ ст.] «Керсети» називалися. Як літом, то карсет, сорочка виши‑
та... Керсет без рукавів – це керсет. Спідниця полот‑
няна, да бузиною вона ж покрашена, та там узялася,
там – ні. Сорочки полотняни, рядна... А я вже пер‑
калеву собі, то на смерть перкалева сорочка вишита.
В мене сорочка ше є полотняна, вишита. Ляхівка в
мене, і мережка. І запаски виткани були. Я гонила сви‑
ні за Дніпро і взяла ряденце із собою. Обв᾽язувались
тоді наперед ті запаски. І вівці були, та пасли вівці, та
стригли їх, та пряли ту вовну й ткали, із вовни цієї
свитки шили. Запаски, як основана, тоді ж красили.
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Запаски я знаю чорні. А пояси і червони, і зелени. По‑
яси ж шорстяни – і зелени, і чорні, і жовти, які хоч.
І було підперізують батько свити. У батька полотняна
сорочка, не вишита – нас багато було, восьмеро, коли
там йому вишивать... Кожух, свита. Та було сорочку
порвуть – старенька, полотняна, вже вона віграна там,
і в те замотують дитину. У мене... я вигляділа його –
в добрий час поговорити, в лихий – помовчать – я й
раза ни була в больниці. Моя сестра своїй превнучкі,
то вишила сорочку і купила на шлейкі сарахванчик
такий. І сидить коло столу та дитинка, її зять сидить,
і любуюця дитинкою.

Е

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [40–50-і роки ХХ ст.] Одяг у ве
сільному обряді. Молоду вдягали гарно. Аякже. Уже за
моєї пам’яти. А ранше – то хіба я знаю. Дружки при‑
йдуть у свитах! У свитках. То ми ж летіли, шоб поба‑
чить, яка ж це дружка в свиті! Дружки всі в рушниках,
в лєнтах. Вінок молодої начали ж уже робить із цвітки.
Хто ж вінки – Журавська робила, а тоді ж в Звіногород‑
ці лойові ж такі. Вінок, тоді коротенькі [вінки] – отако
все голова уквітчана, на косу, уся. Одна коса у молодої,
і лєнту ж червону заплітали. А лєнтив, Боже мій, начі‑
пляло, шо... А чекають, дружки співають. Дружки ста‑
ють, а молодий же поза дружками. У неділю у молодої
розділяють коровай, а в понеділок – у молодого. За стіл
сіли. І то всих же тоді – жінок платками, а чоловіків
рушниками перев’язують. Вже ж увечері він же забірає
до себе. Тоді скрині були, шо було – і сорочки ранше ж
із полотна, були і рушники, і рядна. Я ж малою стояла,
лазила кругом. [...] Скриню Пестинка одчинила, то я як
сьогодні бачу – нима нічого, тикі дві подушки і всьо –
гола-голісінька, пуста. В кого шо було... Та як сьогодні
знаю – не було нічого, як Таню оддавали. Посилали
мене то за сестру, да за матір. А старі ж баби, як Ви оце,
Ви згадали за комору. Лукіїна свекруха, вона ж, казала
Дунька, шо вона з хутора, і Лукія була в нас. А я ж слу‑
хаю, одсунулась та й слухаю. «Хм... Вони заперли мене
в комору з ним. Дурні Ви! Це чи я чесна... А я сорочку
намазала курячою кров’ю, а Ви – дивіця!» Ту ж хустку,
шо перев’язали, як поїзд приїхав, то тоді ж цвєти зня‑
ли і запнув на голові. Чушка була, вже не заплітались, –
в моєї матері така шапочка, і поворозочки, і там вони
оцю косу закрутить, там прив’яже.

п’ядесят дев’ятому году [весілля було]. Дівчата йшли
співали. Багато, дуже багато дружок було. Шіснадцять
дружок було. Рушником прив’язані були. Кажна дівчи‑
на рушником прив’язана. Да. Кажна дівчина рушником
підв’язана, і я в рушникові, і цвіточки на грудях. Вона
сідає на кожух, як збирає дружок, збира дружок по селі.
І тоді заводять у хату. Нема ше ні молодого, уже тіки оці
хатні там люди, та ну, хто там прийшло, – то, то всі хат‑
ні. Садовлять молоду на кожух: «Ой дай, мати, масла,
я ж тобі коровицю пасла, вигоняла на росу, дай, мати,
масла на косу». Да, оце таке. А його мати з батьком сто‑
ять на порозі, ждуть. Вони приходять, уклоняюця бать‑
кам, і батьки запросюють їх у хату. А вже тоді розквічує
молодий її. На стілець вона сáдить, сідає, він її витягує,
тут же ж цих шпильок повно, бо воно ж держить один
вінок і другий. Да. Та оце вони... розплітає молодий,
і мати дає цього, молодому платок, шоб він увечері за‑
пнув її. Розквічав і запнув її. А я бачила оце цей... ну
вже, мабуть, год це з десять, як Оля ішла Ткаченкова
заміж, а її запнули отим платочком шовковим, а вона
так..., а він і посунувся. Він знов запнув, вона мотнула
головою, а він і посунувся. Нє, просто там же ж треба,
шоб шось було якесь... Бог його зна... Вперед за стіл по‑
садять, там шо посидять. А тоді ж співають, повечеря‑
ють й співають: «Шо ж це зробили – з дівки молодицю,
з хліба паляницю». Знімали, да-да.

ІМ

Ф

Золотоніський район
с. Бубнівська Слобода

с. Моринці

Записала Л. Пономар 6 липня 2013 р.
у с. Моринці Звенигородського р‑ну Черкаської обл.
від Овчаренко Марії Федотівни, 1939 р. н.,
та Романенко Галини Никипорівни, 1940 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50–60-ті роки ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. [1959 рік] Це в чоловіка дівич-ве‑
чір був. До його приходили дівчата, хлопці. Це вони її
розчесали: «На дворі просо молотять, а в хаті косу зо‑
лотять. А у хаті позолотили, а на дворі помолотили».
Уже не заплітають. Ну, раньше ж у вінку, така шапка
ж булá, цвітíв багато. І в мене є фотографія... Да, всей
вінок, всей вінок. Все в цвітах, вся голова в цвітах. А в
дружки – то отакий цвіточок, і на грудях цвіточок.
Одягли, тоді ж брат заводить за... О, ше в мене є цві‑
ти даже. Він у коробочку, в іконку поставив і цвіти мої,
ті, шо я заміж виходила. Раньше ж не було хват, а тіки
цвіти. Значить, я ті цвіти... вже він як скинув з мене,
і ми їх сохраняємо досі в коробочці. П’ядесят дев’ятому,

Записали С. Зубер та С. Захарченко 15 вересня 2009 р.
у с. Бубнівська Слобода
Золотоніського р‑ну Черкаської обл.
від Лисенко Марії Назарівни, 1938 р. н.,
та Гладкої Катерини Яківни, 1948 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50–60-ті роки ХХ ст.] Одяг у ве
сільному обряді. [У молодої] сорочка вишита чорночервоним хрестом: виноград, рози, без уставки [ру‑
кав суцільний]. Карсет, спідниця рубчиком обкладена
знизу. Моди на квартухи не було. Добре намисто, були
й дукачі. Рушник колковий, ним підв’язували молоду.
Як довгий рушник, то в’язали на бант. Він тканий,
смугами червоними [кролевецький]. Молода заплете‑
на в одну косу, внизу лєнта, коса звисає. Стрічка чер‑
вона в’яжеться на вузол, її під вінок. На ній проходять
стрічки на голові. Кріпиться під вінок знизу. Для цьо‑
го брали метр стрічки, тоді міряли молодій біля ушей і
на цю ширину нашивали стрічки. В’язали й два банти
під намисто. І на обидва боки робили дві квітки мо‑
лодій на стрічці. Молода нахилялась, зав’язували на
нахилену рушник, виправлялась – тоді стрічки були
дугою (стрічки залишались під рушником). Якщо по‑
критка, то поверх очіпка вінок звичайний із стрічками і рушником підв’язана, але без квіток.

с. Піщане
Записала С. Зубер 11 вересня 2008 р.
у с. Піщане Золотоніського р‑ну Черкаської обл.
від Оринченко Ольги Макарівни, 1936 р. н.,
та Ковтун Ганни Григорівни, 1918 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. На голові [у молодої] цвіти. Коса
одна заплетена. Доплели до краю, широкою лєнтою
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [40–50‑і роки ХХ ст.] Вишивали
у нас в селі хрестиком, червоними і чорними нитками.
На сорочках вишивали мережки квітками: розами в
основному. Носили і довгі даже. [Під низом що було?]
Нічого не носили. Даже була зіма, то ноги такі червоні
змерзлі, литки. Там внизу, то якась взуванка була – чоботи чи шо. Були свити такі у склади пошиті, темнокоричневі, кожухи були. «Сачки» були, так називали.
Отож ми в тому дівували, бо не було більш нічого.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50‑ті роки ХХ ст.] Одяг у весіль
ному обряді. Багато приходило з женіхом, душ дванад‑
цять приходило мене засватувать. А я поперев’язувала
хустками, рушниками. [Яке весілля було у Вас?] Та
яке – українське. І в букетах, а на голові вінок з квіток
неживих – білі, розові, сірєнєві. Платтів тоді не було.
Спідниці були коричневі, кохти. Ми з дружкою спід‑
ниці однакові покупили, а під спід– з кружевами. Як я
заміж йшла, то я вінчалася в церкві. Я в лєнтах була,
в цвітку. А ті, шо ранше повиходили заміж, то пона‑
пинаті були платочками – ото в такому їх вінчали. [...]
Були віночки червоні, голубі. А вже пізніше – лєнти до
цього віночка прив’язували. А в жениха – костюм та
й усе. Молодий [під час покривання] розбірає моло‑
ду, розплітає косу і напинає платочком, шо руки були
зв’язані. І тоді вже гуляють у молодого, аж поки і спать
полягають.

Ф

с. Жаботин

спливе. А тоді витягували, сушили. Були у нас бетель‑
ні. Били його, поки костриця не відійде. Залишались
тільки як нитки. На прядках те клоччя намотували і
робили нитки, вони товщі. А тоді на верстатах пряли.
Шили і сорочки, і рушники. Воно таке, як мішок. Вирі‑
зали дірку для голови. Одівали на низ. А зверху юбки
одівали полотняні. З полотна і кохти шили. Пізніше
почали привозить у магазин полотно, матерія зовсім
другої якості.

Е

обвили, зав’язали бант. Косу викидають поверх усіх
стьожок. Стьожки по всьому селу збирали. Одну чер‑
вону лєнту складали вдвоє і чіпляли з обох боків, до‑
вжиною по груди. Навколо голови в’яжеться широка
лєнта. На цій широкій стрічці зроблені дві квітки, одну
відрізали і пришивали молодому – від неї по центру
ще одна. Все це закриває майже все волосся. Тоді вінок, його купували у Золотоноші... Він білий, високий,
білі китички з парафіну, дріт обкручений біленьким.
Листочки у спіральці зелені, посередині розочки –
розові, червоні. Карсети – чорні, вишневі, обложені
голубими лєнтами. Сорочка з суцільним рукавом,
вишита хрестом. Спідниця чорна, в квітках, у чотири
пілки. На ній три строчечки, широка лиштва. Карсет
і спідниця різного кольору. Рушником не підв’язана.
Хвартуха у молодої не було, лише спідниця. Страшна
сила намиста, а стьожок іззаду чіпляють... [...] Мо‑
лода вишиває сорочку молодому або купує. Коровгай
обв’язаний хусткою. [...] Молодий розчісує і завязує
хустку. – Вчора була дівчина, сьогодні молодичка. На‑
діли очіпок, розділи. Вона шість неділь не має права
розпинаться. До году щоб не ходила без хустки. [...]
[30‑ті роки ХХ ст.] Осталась з одежі суконна юпка, ботинки – все голодовка поїла.
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Записали О. Васянович, О. Бабенко та О. Ратушняк
28 липня 2008 р. у с. Жаботин
Кам’янського р‑ну Черкаської обл.
від Билина Івана Олексійовича, 1926 р. н.,
Бобошко Ірини Дмитрівни, 1930 р. н.,
Касян Віри Афанасіївни, 1927 р. н.,
та Костюкової Г. П., 1939 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [30–50‑ті роки ХХ ст.] Виготов
лення тканини. Зимою як збиралися, то дівчата мич‑
ки мняли. Матері готовили, шоб мати пряла на пряжу.
Дівчата мнуть мички. Це щиталися оденки – дівчата
на кутку приходили до хати. Сходяться, і всі чисто
прядуть, мички минають. Хлопці на оденки не ходили.
Це дівчата тільки ходили. Ткали полотно, коло річки
розстиляли, воно вибілювалося. Сіяли коноплі, льон і
з цього робили полотно. На бительнях льон і коноплю
били, на гребенях розчісували. Красили бузиною –
фіолетовий колір був. Коноплі сіяли, а тоді вибирали,
мочили в річках. Дві неділі помокнуть, а тоді витяга‑
ємо з теї річки, вимиваємо їх до білого, розставляємо
по дворі попід стінами, сушимо. А тоді були такі би‑
тельні. І ото тоді б’єш, остається сама павутина. А тоді
мнеш його ногами – це вже зімою. Прядеш на прядку
нитки. А тоді ткачиха на верстаті тче полотно. Воно
називалося «сирове полотно». За зіму витчеш два такі
клапті довгі. Чорне воно було, його треба було відбі‑
лить. І ціле літо на берегах тягаємо те полотно, мочи‑
мо, розстелимо по траві – висохне, вп’ять вмочаємо у
воду. То на один бік, то на другий. А зімою давай вже
ткать сорочки – «блюза» називалася. Довгі такі були,
з рукавами. А вони такі грубі були, дублені. Я не пряла.
У нас сіяли коноплі. Коли визріють, зрізали їх снопи‑
ками, а тоді намочували у річку, поки стебло легше не

Канівський район
с. Пекарі
Записала С. Зубер 1 грудня 2006 р.
у с. Пекарі Канівського р‑ну Черкаської обл.
від Гайдай Євдокії Іудівни, 1922 р. н.,
родом із с. Хрещатик Черкаського р‑ну Черкаської обл.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. Ішли з молодим, два його дядьки,
боярин, брали хліб – у хустині. Сказали, що прийдуть
по рушники. Старостів в’язала одним або двома руш‑
никами. Молодого – хусткою, не біла, яскрава, цвітна
середньої руки, без торочок. [...] На запросини моло‑
ду одягають дівчата. Сорочка тільки хрестом, уставки
не було. Замість уставки –мережка, вишита хрестом.
Чохол вишитий сантиметрів три, комір-стоєчка такої
ж висоти. Пазуха не вишивалась, пазуха пруткована,
у молодої поділка пруткована і обізатєльно вишита
сантиметрів чотири. Техніка набірування пошире‑
на була, могли й рукав шить. Покритка може надіть
сорочку з вирізуванням, на ній і лєнти можуть буть:
жовта, синя, зелена, і платок. Поверх сорочки герсет до п’яти вусів найбільше, далі – чорна ватянка.
Старались, щоб спідниця теж була чорна, у три пілки,
шерстяна, квіточки набиті, внизу дві-три складочки.
На молодій фартух червоний, шерстяний, з круже‑
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ткали тоді, потому шо і спідниці шили з того, із полот‑
на. Вона підбереться, підбереться, воно не гарне, але
ж таке життя було.
СОРОЧКА [20–50‑ті роки ХХ ст.] [Як шили сорочку?]
Сорочка. Ну вирізали комір, ушивався тут, збіралось і
ше й вузенький – на палець, на два вишитий воротнічок на нитку, оці ж рукава вставлялись. Ну так як те‑
пер шиють. Нема, не отак. А рукав ішов довгий і отако.
Отак. [То він суцільний був?] Да, рукав був... аж отуто
пришивався. Бува, тіки тут мережка, бува – тут ше й
з квітками. [Сорочки] довгі, довгі. Та врівні з юбкою.
Підшивався низ, на пояску пришивалася. Унизу ше й...
або ж вишивалася вузенька... по підтичці. Пошті рівно
з спідницею. [Вишивка виглядала?] Да. А стіки-то тру‑
да... Дуже багато. [Зі скількох пілок полотна шили со‑
рочку?] Ну, на спині ж. З‑заду спина ішла, рукава регла‑
ментом – то з одної пілки. З двох станок був. І тут вже
маніжка вишивалася. Як така простенька на роботу, от,
чи так, кажнеднєвна..., а вже як парадна, то вже виши‑
валася з усії сили, все на світі. Довго й була тут у скрині,
ше й, ше прабабина була. [Скажіть, чим вишивали со‑
рочки?] Чорні нитки і червоні. Хрестики, раньше тіки
хрестиками. А вже, як уже при моєму (вже ж мені вісім‑
десят п’ять), то вже стали гладдю. Ше я дівчиною була.
Було мені тринадцять років. Ну не гуляли так, як зараз,
а в’язали: і рукавиці, і носки в’язали, кружева ввечері до
гаска або свічка, – то свічка дорога. Гасок, каганець –
і то вишивали. [Чи шили у Вашому селі вирізуванням
старші люди?] Шили, шили. [...] [Найдавніші сорочки
шили у скільки пілок?] А, да точно, шо в три. Береться
од того, от поясниці, друге дошивається, потому шо і
рукава, тут воно отдєльно. [«Комір» казали?] Комір, да,
комір. [Низ сорочки пруткований?] Пруткований ру‑
ками, руками, все руками. [Сорочку вишивали білими
нитками?] Да, да, да. Нитки прості, з магазіна. Купова‑
ні, да куповані. Рукава ж – вони отдєльно... [Чи всі жін‑
ки вміли шити сорочку, чи в когось замовляли?] Зна‑
єте, хто якшо вміє гарно, то й вміє й той... А той, хто не
вмів, – хто й зна, як воно, пошили, я не знаю, як шили.
Я шила, вже яка я була після войни, то машинку купи‑
ли, то вже шила я на машинку. Мати мені каже: «Оце,
оце зший, оце тут зший, а там зший, там зший». То я
шила на машині. [Найдавніші сорочки вручну були
зшиті?] Вручну, вручну, все вручну було. Та, Боже, яке
життя було! Січас, шоб посадив молодяж на те життя,
то з ума б посходили. [Сорочка] «вирізуванням» нази‑
вається. Руками, то все руками. Це давня сорочка, це я
й не знаю, як вона й шилася, материна. [Це Вашої ма‑
тері сорочка?] Да, да. [Як маму звали?] Уляна Юрковна
Кріт, Кріт чи той... Ворона Уляна Юрковна. [Якого року
народження?] Дев’ятсот третього. [Коли вона шила цю
сорочку?] Та молодою ше шила. Молодою, бо тоді так
заставляло. Ох, я вам не хочу виносить оце, яку сороч‑
ку я сама вишивала. Гладь, то гладдю, гладдю шили, є в
мене й гладдю одна сорочка. Вишиті довго [носили].
Вишиті, як... вишиті стали, як стало в магазинах со‑
рочки ці ночні, отаке стало трошки... Ситець, та шить
собі таке, бо це ж тре’ робить, як це той, з полотна. То
тоді стали те, а полотно вже тоді одійшло. [У Яких це
роках?] Роки? Хто й зна. Після войни, після войни ше
носили це. [Полотняне?] Полотняне носили: і спідниці,
й сорочки носили та ж трохи ж... Не знаю, коли вже ж
воно стало трохи... Бо я ше в Ригу, в Латвію їздила, ше
ситцю там купувала. На плаття собі чи там ше...
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вом фабричним. Підв’язана кацапським [орловим]
рушником на один вузол, розправляли, спереду вихо‑
дило два полотнища. Із прикрас намисто – п’ять раз‑
ків камінного [червоніше, ніж добре, могли позичить],
тоді добре, тоді карбованці – вушко прироблять, пониз
по п’ять-шість із срібних грошей, хрест золотий або
срібний на вузькій лєнті. Був у неї і другий орловий
рушник. Його переложили удвоє, поклали на праву
руку. Дружка теж підперезана, але на руці рушника
нема. Головний убір може бути однаковий, а в руш‑
нику – різниця між молодою і дружкою. Заплетена у
дві коси, їх складали. Теремок – це шерстяний косник,
таке позбиране, надівали під вінок, «цвіток». Як мо‑
лодіє, то теремок хіба на спід, вона одягала тільки цві‑
ток. «Пішла молода в цвітку». Цвіток ззаду ширший,
наперед вужчий, купували – квіточки наче з лою бі‑
ленькі, багато купками пороблено. Калина, барвінок –
увесь уквітчують, косу спереду видно. Вінок зберіга‑
ла, комусь віддавала. Кольця на лєнті з одного боку,
які відчіплюють і пришивають до шапки молодому.
Стрічок білих, жовтих не було. [...] На посад заводив
брат жонатий за платок. [Посаг.] У скрині сорочок –
двадцять-тридцять, ряден – п’ять, полотно, скатерті,
килимів ранше не було, рушників – десять, подуш‑
ки – дві-шість і молодому, і підштаники, сорочки. [...]
Приданки ведуть у комору, скидають головний убір,
зав’язують великою хусткою з торочками (барвінкова) чорного кольору. [...] Гільце виносили, а хрестики
на хату чіпляли, на бантину. Казали, що он гільце ви‑
сить із лєнтою.

Корсунь-Шевченківський
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с. Драбівка

Записав В. Щибря 10 липня 2016 р. у с. Драбівка
Корсунь-Шевченківського р‑ну Черкаської обл.
від Філіппової Любові Дмитрівни, 1931 р. н.,
Кріт Марії Мусіївни, 1936 р. н.,
та Кириленко Варвари Петрівни, 1942 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [30–50‑ті роки ХХ ст.] Виготов
лення тканини. Сіяли коноплі. Коноплі такі високі,
високі-високі коноплі сіяли. Вони як цвітуть, то тоді
те, шо цвіте виривається, а потом друге опісля, а по‑
том веземо до Росі та мочимо. Зверху накладаєм зем‑
льою все чисто, воно підмочиться, а тоді таке... Зна‑
чала зривають коноплі раз, а потом другий раз, потом
мочять там сім днів у річці, витягають. Льону не сіяли.
А мочять кулечками такими. Поставлять – просохло.
Не було чим возить, на плечі баби – і додому, а потом
перебивали. Бетельня була така...Отака палиця, а по‑
том на тій палиці отут причеплене на гвинту, а тут
б’ється те, а та костриця одпада. На бительні, да. А те
волокно остається. І те тоді волокно мнемо ногами, на
коминах пилу не так. Січас, шо бояться шо, а тоді пилу
аж той‑о... Мнемо, а потом на гребінку, чешемо, а тоді
прядемо. І прядка в мене є, і мотовило є, те шо мішать,
все. І був і той верстат, тіки верстат уже не знаю. де
діла. А вал – на рядна, слали їх. От. На лежанку, на піч
і все, а більше вкривалися свитами, кожухами. Зіми
великі були. [Чи всі жінки ткали полотно?] Усі, усі. Усі

www.etnolog.org.ua
Корсунь-Шевченківський район

світло-голубе і не красне таке, ну, таке, як ото радуга.
[Чи були плетені пояси?] Таких не було, не бачила й не
чула, бо я багато... ше в школу ходила, то і в хорі була,
і багато їздила. [Жінки у свитах підперізувались по‑
ясами?] Червоний пояс такий, стьожка така червона
і об’язувалися. [Пояси широкі були?] Да, у моєї тітки
отакий широченький, бо так удвоє складала їх і тоді
під’язувалась, під праву руку отак. А дівчина – не ска‑
жу точно, не буду брехать, не помню. А жінка знаю,
шо всігда тако під цю сторону.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Середина ХХ ст.] Ґерсет був. Ґерсет
гарний був у мої матері. Дуже красівий ґерсет, такий
був голубий, оце з такою накидкою він. Дуже гарно
був. Вона мені сказала, шо як умре, то шоб його наділи
їй, а я наділа таку сорочку «помальованням» дуже гар‑
ну, бо тепер же не надіне таке, як сорочку, – то таку сорочку, і той ґерсет ізверху. І спідниця така, тіки неначе
рясніша така була, рясна спідничка гарна така. [Яких
кольорів керсети Ви бачили в жінок?] Зелені бачила,
сині бачила, чорні бачила і які ше? Такі наче вишневі
ґерсети. З товстенького такого, наче шерстяне. Люди
самі вміли, шили. Самі. [Однак не всі вміли викроїти і
пошити ґерсет?] Ні, не кожний, не кожний. Моя баба
шила – материна мати, шила ґерсети, а мати вже й не
вміла. [То це до Вашої баби приносили жінки мате‑
рію?] Матерію, і вона шила ґерсети. [...] [Чи були кер‑
сети з квітчастої матерії?] Це тітка моя. У мене чорний
був ґерсет, а в неї оце такий. Вона каже: «Знаєш шо?
Давай, Марійко (бо вони родичі), поміняємся. Я тобі
квітчастий дам, та ти собі пошиєш, а ти мені дай на
смерть той». Та я її оддала той, а вона дала, і пошили.
Він мені такий наравивсь. Я не знаю, раз тіки, ма’ть, і
наділа його. І бісової душі, в скрині не було, міль, і де
та міль узялась... Усякі були ґерсети. Й сині були, й у
кого який. У мене січас синій є, то синій не поїла, то я
вже думаю, на смерть. [Він обшитий плисом?] Ні. Ши‑
тий, шитий так, із матір’ялу шитий, а плису не було.
[...] Ну, оце ж бач, оце такий – це давній тоже, а потом
ще який? Плисом тим обшитий ше був тако, ше й та‑
кий був. Більше усього чорний, більше всього чорний.
Ну, малінових я і вобще не бачила. Намисто було таке.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [20–50‑ті роки ХХ ст.] Спідни
ця. Фартух. Спідниця рясна, рясні спідниці. Спідниці
шерстяні... У мене дві шорстяних, то одну – мати вмер‑
ла – положила. Одна така полосочка гарна, ну то, то у
празник тіки ми надівали, а так, то шили із полотна.
[Це коли не було матерії?] Матерії не було. [«Шерстя‑
на» спідниця плисом обшивалася внизу?] Ні, у кого є
плисом, у кого є в людей плисом, у мене – ні, в мене –
ні. Я просто ту спідницю (вона дуже широка), я її зрі‑
зала, пошила та сама складочками зробила, та загла‑
дила, та й молоділа в її. [Чи до спідниці фартух одяга‑
ється?] Ні, ні, не одягали. В нас, прімєром, не одягав
ніхто. [Старі люди розказували, що таке «плахта»?]
Плахта – чула, а шо це... Ма’ть, це такий хвартух, шо
воно?[Замість спідниці?] Да, да плахта. [...] [Що одя‑
гається поверх сорочки?] А, ну тоді ж спідниця наді‑
валася. А сюди кофти, кофти. [Чи чули від старших
людей, що носили колись плахти?] Тут плахти не но‑
сили. Це по тому, шо ше прабаба моя, то куркулили,
то вона з Магадана прийшла пішки, й тут оце кладо‑
вище ж старе, то отут і захована та прабаба. Год ішла
з Магадана, да. Бабині ше й мамині спідниці у мене
були. Шерсть дуже гарна була, да. І як у пана – увечері
руб чи там руб двадцять платив. Нє, по рублю мама
вже ходила, казала. То це мамі моїй сто п’ять год. То
вона тоже ходила, домашню роботу ж пороблять, і по‑
том заробить же ж грошей. Тьотка старша не ходила,
каже: «Я багацького батька дочка». Не було хлопців у
дворі. «Я волами їздю, я не поїду». А мама й менча се‑
стра, то вони бігали на роботу. [Чи до спідниці фартух
обов’язково одягали?] Ні, не той, не сильно, не сильно.
Оце пояс, вишита сорочка, спідниця шерстяна широка
і пояс. «Плис», «плис» казали. Бо це ж я ж чую, як баби
вже ж... Вже й я прабаба, а то... Спідницю, а тоді таке
воно ниначе не ґирсет, а отака кохточка була. [З якої
матерії шили найдавніші спідниці?] Із найдавнішої
матерії було плюш, потом був цей... Сукно було, з сук‑
на шили, потім було... «Шивйот» називався. Під отаке
підхожі, такі гарні, отакий матір’ял підхожий – шив‑
йот був. Ситець був, ну ситець – це тонке на сорочку.
Сатін був, оце тоже таке на плаття. [Чи чули ви про
рипсову тканину?] Чула, чула рипс. Чула, а от чогось у
голові не вкладається. Кашемір був такий, такий був
коричнявий, тоже такий гладенький. [Це вже в після‑
воєнний час?] Да, да. Післявоєнний час. [До спідниці
жінки носили фартухи?] Носили. [Які були давні фар‑
тухи?] А такі як оце. Фартухи люди ше й самі вручну
шили, руками. [З білої матерії?] Ні, не з білої. З ота‑
кої матерії. Старенькі люди носили, а білий – це на
свято. То він не білий, а просто з якоїсь такої матерії,
отакої підхожої, як оце. Цвєт отакий-го якийсь, ну не
чисто білий. [Чи вишивали?] Ні, ні. В наших не було.
Багато було в матері – п’ятеро було дівчат, то не ба‑
чила, шоб були в вишитих фартухах. У фартухах хо‑
дили. [...] У мене одна спідниця тіки була, я дівчиною
носила, мати купила з плисом, но вже вона пропала
десь. [Де вона її купила?] Десь на базарі купила, де ж.
Тоді таке було, хто продавав буває так. Тоді пояси но‑
сили всі люди. Червоні. Червоні були. У кого й зеле‑
ний, а в кого червоний були. Пояси, тоді було й в бу‑
день, то мати поясом під’язує спідницю. [На який бік
зав’язується пояс?] По-моєму, на лєвий бік. [Жінки?]
Жінки, да. Ви знаєте, я не помню, не помню я, шоб
жінки носили пояси. Старі люди, то носили. [...] Ну, це
прабабин в мене був... так полосами, як радуга. Зелене,

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Перша половина ХХ ст.] Кожух. Сви
та. Свити при мені не шили. Це ше їх шили... Ткали ж
сукно із овець. Пряли, вівці стригли, от, ну чорні були,
значить красили і кожухи чинили, да. Кожух був такий:
і не жовтий, і не білий чисто, не білий, а він такий схо‑
жостю так, тіки не жовтий. Помальовано ж тако було,
не мальовано, а були шнурочки такі, неначе крутілоч‑
ки такі [Таким зигзагом?] Да. І прошивали так: згори
донизу, згори донизу. [Вишивка була на кожухах?] Ні.
[Чи це тільки передня пілка оздоблюється.] Передня
пілка. Оце ж дві так і так, а одна пілка сполошна оце
на спині. А застібались, то робили такі пампушечки
з чогось, з ганчірок чи з чого, скручувались і приши‑
вали тоді, а тоді застібається.. Підперізували тоже.
Тільки пояса були одні червоні, а більш иначих я даже
не замічу і не знаю які, а тіки наче замічу червоні. [...]
[Якого кольору були кожухи?] Білого більше я бачи‑
ла, бо й у нас був, то білий. Такий брижами, брижа‑
ми. Як свита. Таке брижами, брижами, брижами. Були
такі, таке ото знаєте, маленьке – мережечка, було таке.
У кого гарний такий новий, то мережечка ж була, але
це рідко в кого він і був. У нас був, кожух був, і свита
оце лежала в скрині. Скриня – це полотна, полотна...
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полотна ше, мабуть, в мене є, шматків чотирі ше є.
І сорочок і мужичих є, й батькових. Кому ж ти оддаси?
[...] [Які кожухи Ви пам’ятаєте?] Кожухи гарні були.
Й у матері моєї був кожух, але шо ми їх постьобували
ті кожухи, і свита гарна була, та так укривались ними,
бо не було чим укриться після войни. То вкривались.
Мати свитою, ми з сестрою (нас двоє було) кожухом
укривалися. А тоді то ше й сусіди спалили чи згоріли
якось у войну, згоріла хата, а вони попросились до нас.
А мати сама була, та треба то загородить, то мужи‑
ка треба в двір, то пустила, взяла їх у хату. Та в хату...
мати й казала, в нас маток (мати матки плела такі довгі
із рогозу)... Долі слали та лягали зверху, а тоді вже да‑
вай ми з сестрою рядном укриваться, – мати ткала моя
сама, – та давай рядном укриваться, а їм свити давай
давать, бо в їх і дитина мала, і велика, і жонатих двоє,
та тому свиту, тому... Мати на матці ляга, маткою сама
вкривається, а їм оддала, бо треба. [У Черкаському
районі кажуть «юпка» на свиту. У Вас – «свита»?] Да,
тут «свита» і «кожух». [Як кожух шили? Ззаду який
він?] Бував більше всього тоже у стан, отако як юбка,
отако в стану підшивався, ше й вишивався тими, як
тобі сказать... Ну, якісь такі тоненькі брали, обшивав‑
ся наче для краси, білий. [Такими шерстяними? Кри‑
вульками?] Да, да, да. Ото такими. [А таке було, щоб
ще сап’яном обшивали, шкірою?] Бувало й таке. Таких
бачила трохи. [Чи бачили Ви старих людей у свитах?]
І у нас була свита така. Як вона покроєна... Станок,
а тоді зборочки, зборочки, зборочки такі оце. [По спи‑
ні?] Ні, оце униз аж до того... Донизу, до спідниці. Це
звідціля. Оце поки станок як станок, а тоді просто збо‑
рочки. [По лінії талії?] Да, да. Оце талія, таке наче кру‑
жевом-кружевом зсунене із того... і таке було воно...
рясне. То так же, була ззаду отако, неначе рівна така
спинка була, а тоді оціго, і тут уже ж рукав сюди ішов,
а тут там трохи було. [Свити носили тільки жінки?]
Ні, і мужики носили. [Такі самі вони?] Такі самі. Такі
одного розміру. Носили мужики. Керея. Керея осьо
в нас у діда Михайла, тут оце був старий дід, то цей
носив керею. Яка керея? Керея така... Зверху капишон
же такий накидається. На нього казали «башлик»? Це
само собою. Башлик надівали на голову, сам башлик,
а це не називали. А чемерка– чула тоже, а от чогось
у голову... Треба думать дуже. Не можу придумать.
[З чого шили кереї, свити?] Із сукна. Якого кольору?
Коричнявуватий такий, коричнявуватий. [Білих або
сірих не було?] Не було таких, а такі коричневі. [...]
[Чоловічу свиту не так шиють?] Ну, якась... комір, чи
той, комір стоячий такий трохи, ну таке... Я бачила в
себе, то в себе оце таке, ну тоді не носили при мені...
[Коли перестали носить свити, то шили якісь піджа‑
ки, сачки?] Аякже. Піджаки шили, піджаки. Піджаки
шили, бо й я два піджаки шила собі і матері було, то
вже свити не дуже, да... Це після войни носили свити
й кожухи носили, а потом уже як трошки стало сукно,
то стали піджаки, як стала матерія, то стали піджаки
тоді шить. Шили вже піджаки, то я собі два піжаки по‑
шила. Із сукна.

ти, отам, в заводі, вище, нижче там больниця, то внизу
вони жили, то по воду ходили босі. Одні чоботи, одні
той, за відро, і босяком по воду. Одні чоботи: як пішла
тітка гулять сама старша, то й ці дома. Потом, як уже
підросли, вже стали багатше жить трохи, то тоді той...
Були і коричняві, більше чорні. Шили, шили сапожни‑
ки сами були, чинили кожу. [У Драбівці?] І в Драбівці,
і в Деренківці, ковалі були. Дід батька мого – коваль
був. [Оці чоботи на підборах були?] На підборах. Ді‑
вчата ходили. І черевички на підборах. На низькому
ніде й не бачила й на фотографіях. [Черевички якого
кольору шили?] Ну, це рідко коричневе, а більше чор‑
ні. Чорне все, і не йшло воно коричневе. [...] [Чи чули
Ви за постоли?] Постолів тут не було й розговору. Це у
каждому селі, в каждому району по-иначому. Да. Оце
ж туди, як ти був може в Черкасах, то за Дніпром, це
ж той – полтавська. То там вобще полтавці, у їх той...
[Відрізняється одяг?] Да.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [Початок ХХ – ХХI ст.]
Хустка. Чіпець. [Заміжні жінки заплітали косу?] Ні.
Закручували. [В одну ґульку?] Да. [Чим закріплюва‑
ли?] Гребішком, а то шпильки, як великі коси, то такі.
І зараз вони єсть, шпильками обколола або ж ше й,
а ше баби старіші, то очіпки носили. Такий ото ж, пря‑
мо пошитий, гарний такий, як шапочка, та ше й ззаді
шнурками з’язувався. [Чи казали у Вашому селі «збор‑
ник»?] То це зборник – оце той очіпок. Оце отой збор‑
ник, то це очіпок. [Не було високих очіпків у селі?]
Ні, ні. Так при голові як шапочка, ше й із’язувався
тут ззаді шнурком чи там лєнточками. Обшім з чого
пришили. [Скажіть, а поверх очіпка що носили?]
Платок. Шорстяний платок, то це дуже дорогий був.
Дуже дорогий, і його дуже цінили. Та це один у ко‑
гось з колосками такі, то це ше за Миколая. Великий.
Хустка – то велика, а платок – то це отакий. Оце таке
тобі порозказувала. [Дівчата] заплітали в одну косу і в
дві. Більше в одну заплітали. Лєнту вплітали на краї і
все, а тоді пізніше стали в дві. [...] Заплітали, знаєте, як
воно називалося... – «віночком». Оце звідціль писим‑
ка береться і плететься, плететься, плететься аж до
коси, до краю. [То це дві косі виходить?] Дві косі ви‑
ходить. Це отако отут косичка-косичка береться, пу‑
чечок береться сюди-сюди-сюди і доплітається. І коса
одна, потом друга, – то тоді голова таке не штумпілєм,
а така мов кругленька. [Ззаду вони висять, чи складе‑
ні?] Ні, не складені, так вони висять, а тут воно так
розширене трошки на голові, і так оце ж коса, коса,
коса іде, плетена ж вона, а тут коси туди висять. Оце
так я знаю, бо я й сама так заплітала. [Заміжні жін‑
ки] коси закручували тоді більше. [Що одягали на го‑
лову?] Платок. Очіпки були, це дуже давно. І в матері
був, ну не знаю я. Це ж годами воно. Я не бачила, та
всякі були: і зелені, й червоні, усякі були. Ну при мені
їх ніхто [не носив], мати не носила очіпка. [Чи носи‑
ли жінки «зборник»?] То це зборник – це ж на голо‑
ву надівать. Воно таке саме, тіки назва мені по-моєму
инача. То очіпок, а то той... Це дуже давнє було, дуже
давнє. Найдавніші хустки й платки... Хустки шорстя‑
ні. Ох, не хочеться мені йти оце вам показувать, яка
в мене хустка. Чорна. [З квітками?] Да. Ох, буду йти
показувать. І білі були, квітки ж гарні, червоні й всякі,
і білі, і сині були гарні квітки, такі всякого цвєту, гарні
були, як уже стали тоді. Але в мене була оце стародав‑
ня дуже хустка, а мати вже виміняла білу, то оддала
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ВЗУТТЯ [Перша половина ХХ ст.] Черевики. Чоботи.
Валянки. [Яке взуття носили жінки?] І валянки шили.
От, галош не було. Биті валянки із вівці, держали,
і биті валянки більше йшли. На шнурках черевики
були длінні. [З довгими халявками?] Да, да, да. Чоботи
були. Мати моя розказує, бо були в заводі, – отуто, де
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ловіків були?] Це з маніжкою була тіки празнична, а
так з маніжками не було. [Які штани одягали на праз‑
ник до полотняної сорочки з маніжкою?] І бузиною
красили й полотняні. [Широкі чи вузькі штани носи‑
ли?] Широкі, вузьких не носили. Ше й я знаю, діди не
носили. [Сорочку з маніжкою носили навипуск чи за‑
правляли в штани?] По-всякому ходили, діди, буває,
навипуск. Це хто там, молоді більш заправлялися. [Чи
підперізувалися поясом?] Це як десь на свадьбу, або
десь, то це так, так. [Доглядали за одягом.] Прать ходи‑
ли тоді, не прали дома, машини не було, оце це прать
же, золить: така... така бочка із осокорини, туди зало‑
жується і береться попіл із дров, і обсипається це, не
обсипається це, зверху така тряпка і на ту тряпку, і то
зола та просочує сорочки ці, а потом ці сорочки ж по‑
стоять, а потом ідем до Росі, як мороз, яке той, прору‑
буєм ту... [Ополонку?] Ополонку. І перем там. Ні шта‑
нів, нічого, оце оціго ляшки червоні од морозу, а тоді
ж мороз великий був, од морозу все... І так і ходили
люди й без штанів, і так і по морозі й прали, і все чи‑
сто, і грипу не було.[...] [Чи пам’ятаєте, в чому ходили
старші люди?] Полотняна сорочка, спідниця, штанів
не було. Ходили на річку прать. Усе чисто полотняне
було. Кожухи були, свити. Там ше єсть фотографії із
баби, десь заховані. Коси розпущені, дід був урядни‑
ком. Дід сидить, і сім’я сидить, і баба. Спідниця довга,
і в тих черевичках, но волоси розпущені. [То це вона
замужем вже була?] Аякже, вже з сім’єю, з дітьми. [Це
вона фотографуватися з розпущеним волоссям ста‑
ла?] Це на фотографію так, да. [Чи ходили в очіпку?]
Ну да, да. Заколоний, а не в очіпку – як літом жарко, то
зав’язувались «бабки». Тако і отуто зав’яжеться платком. [Якщо на потилиці зав’язується, то це «бабки»
називається?] Да, да, да. «Бабки» зав’язалась, – шоб
було ж чим дихать. Та й усе.
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систрині дочці, бо не було чим запинаться. [Які назви
мали хустки?] Як невеличке, то «платок», а як велике,
то – «хустка». Платки були які? Полушорстяні появи‑
лися ше тіки. Не шорстяні, а полушорстяні, таке про‑
сте. А потом уже і шорстяні стали, уже аж перегодом.
Та життя пройшло дуже важке, дуже важке. [...] [Чи
старі люди запліталися?] Та ні, не запліталися. Уже
тоді скручували косу тако та приколювали. [Чи носи‑
ли поверх очіпок?] Очіпок був такий, такий очіпок.
Тут шнурочки два. Стягувався він, з’язувавсь назад
так сюди. [Які хустки були найдавніші?] Чорні, білі,
так. Великі. Ну, чорні й у мене є, гарна велика хустка.
Таки в мене це теперішня вона. Осьо була у мене тут
сусідка, то вона померла, в неї була хустка тих давніхдавніх хусток – чисто шерстяна, це воно, мабуть, не
шорстяне. Очіпки з отакого всякого, з усякого краму.
Із краму зшивали, шили самі. [Їх же ж тоді хусткою
зав’язували?] Да, а як же! Це тіки коси зав’язувалися
тим очіпком. [Чи чули ви слово «намітка»?] Не чула,
в мене й є намітка. Ну, у мене метрів два чи три на‑
мітки. Для того, як умру, то шоб мили люди, то наміт‑
кою, не ганчіркою любою або тряпкою. [Вона з марлі
зроблена?]. Намітка, да. [Чи чули ви, щоб колись на‑
мітки на голову зав’язували?] Зав’язували, чула. Після
войни, бо не було чого зав’язать старій людині. То, хто
багатчий, то були й очіпки, пошиє, а хто бідний, то
нема ж із того, то так добре, шо цю марлію возили із
Києва якось. Тут жінка була, возила, багато возила, то
старенькі люди куплять ото та зав’язують голову, бо
не було ж тоді ні платка, ні того...
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ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [Початок – середина
ХХ ст.] Намисто. Дукачі. Намиста «дерен» називали
й потом... «Дерен», так як дерен, такі були намиста. То
вже давним-давно цигани їх порозкуповували. Дерен
не так цінився, як те добре. За те добре [п’ять разків
намиста] могли б викопать криницю, дуже дорого ці‑
нилося. [Чи якісь монети, карбованці носили жінки?]
Да. Носили, носили. Прямо отако. Дукачі. Да. Дукачі,
дукачі. [До намиста носили срібні хрестики?] Носили.
[...] Це «добре» намисто, це воно було таке вишневе,
тіки це кругленьке, кругле таке, чимале, а то було таке
воно те «добре», отаким способом воно було. Рубане
наче. Оце було «добре намисто». [...] Намиста носили
тоді. І червоні такі, бурякові такі. У мене таке намис‑
то бурякове гарне, то я оддала дітям та й не знаю, де
воно й є. [...] Дукачі, то це є дукачі. Це була копійка,
до копійки приварювали вушко. І в мене були дука‑
чі. Я дівчиною носила, поки почала в школу ходить,
а тоді хлопці поодривали. Я і в школу ходила в отих
дукачах. І мати моя носила дукач. У матері один дукач
був на лєнті на такій, стрічка, як ото раньше молоді
вдівалися у стрічки, були такі. [...] Молоділи, й тоді ду‑
качі надівали. У мене були, я не знаю, де вони ділися.
І хрестика надівали. [Поміж ті дукачі?] Да, да, да. Се‑
режки всякі носили. Ловили ми жуки такі завбільшки
чорні з рогами, з двома рогами, і люди їхали підводою,
вулицею їдуть і міняють. Здаєм ми їм жуки, отакі за‑
вбільшки чорні. Отам у льоху побачила та й надумала,
а нам дають сережки, дають дукача. [Сережки срібні,
золоті?] Ні, я золотих не бачила, такі.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Початок – середина ХХ ст.]
[Як вбиралися старші чоловіки?] І кожухи, стара сорочка, ше й полатана. І тут полатана, і тут, і на колінах
же ж штани то рвалися. [Сорочки з маніжками у чо‑

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг у ве
сільному обряді. Молода поясом не підперізувалась. Це
я не знаю, чого так. Рушником, рушником підперізувалась. Рушник поверх ґерсета. Як у молодої, шо йде за‑
між, то вона пояса не надівала. Я не помню, шоб таке
надівали. Вона надіває спідницю, сорочку, ґерсет і на‑
верх ґерсета підперізується. [На руку клали молодій ще
один такий самий рушник?] Не на руку клали, а в руку
брали. В другу руку і махали ним. [...] [Молода й друж‑
ка рушниками у вас підперізувались?] Аякже. Як моло‑
діли, то й дружка, й молода рушником підв’язана. Такі
були раньче... У мене й не було його, був такий черво‑
ний, а були такі зелені з орлами, гарні такі. То обіза‑
тільно тоді. І дружка підперізана. Поверхи ґерсета. [Чи
було таке, шо в молодої на руці ше один рушник такий
самий?] А молода ж у руках несе того... або на руці. Мо‑
лода, в дружки нема цього. В молодої вінок роблять із
маленьких таких лєнточок, і тут вище цих лєнти сюди
висять, а сюди наверх голови такі маленькі... Віночок...
Вінок із стружків робили. Стружка – такі... Такі до‑
вгенькі... Стружка – таке мов бомага всякого цвєту,
а тоді жінка в нас робила такі цвітки, і красіві цвітки.
Барвінок ніхто не вложував. Ну, січас барвінок, а тоді –
ні. А тоді наверх цього ж, оцього вінка то... шо на той...
тоді причіпляється дві тих, дві лєнточки вузеньких мо‑
лоді тіки, а дружці – ні. А тоді як уже він той, уже роз‑
біраться, то йому вішають... нє, за столом ше сидять,
по-моєму, та тоді вішають ше ж оці лєнточки маленькі
й йому. [Чи не казали у Вас на це «вінець»?] Не казали.
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Це вінець, як той, як вінчаються, то тоді вінець стано‑
виться протів голови. Держять дружка і боярин. [У мо‑
лодої вся голова такими квітками уквітчана?] Ая... І в
молодої, і в дружки цвіток усей. Тіки, шо в молодої ж
ті вінки... вузенькі лєнточки наверх того, а в дружки ж
нема. А те то... то в тім як вінчаються, то протів голови
держять. [Коли знімають вінок з молодої на весіллі?]
То вони як вінчаються, а тоді вже як одбуде все чи‑
сто, тоді цвіток цей знімають, усе на світі, запинають
платком. [Очіпок одягали?] А коли вже тоді очіпок, не
знаю, ну платком запинали. [Які вінки були у молодої
на весіллі?] З бомаги. Доставали, привозили бомагу.
Десь привозили. Чи з Києва, чи десь далі. І тут робили
молоді вінок. Віночок так робили. Із стружок. [«Бума‑
га» і «стружка» – це не одне й те саме?] Бумага – отака
завширшки. Іде вона наче рулоном. Ну, ма’ть, отако
півметра. Ну, таке ж, не дуже велике. А «стружка» – ву‑
зенька. [Десь десять сантиметрів чи менше?] Ну, може
буть і більше як десять. Потім ми її перегибали, бо й я
квітки робила з неї. Перегибали надвоє, і робили рози
такі, згинали з неї. [На дротики?] На дротики, дротики
брали, а як же? Манюнькі, тонесенький дротик такий.
Доставали, його не було того дротика. Парахвін розгрі‑
вається, береться дротинка, на дротинку намотується
ватки так кусочок. І тоді парахвін розтопляєш, ше й
свічку розтоплюєш прямо в чашці. [Парафін чи віск?]
Парахвін. Тіки парахвін. Тоді умочали, отако з ваткою
те вмочиш, покладеш, а воно сохне. Воно просохне,
а тоді багато – штук четверо чи п’ятеро, потім стулю‑
єш його вкупку і робиш якусь квіточку до тії квітки,
шо там робиш (або рози всякі). Тоді це притуляється
на той бік, на той бік. І робиться красівий вінок. [Лише
з парафіну і стружки?] Парахвін і стружка. І дротик
тоненький. Голова красіво складається. Береться дро‑
тинка аж осюди до лоба. З потилиці, бо він же робить‑
ся круглий віночок. Тоді робиться тут уже на голову
оці ж, шо я казала, пупики робляться. Оці «пупики»
такі – називались, такі вони... Робиться троє чи четве‑
ро їх укупку, та на дротинку скрутив, та знов, та тако
тулиться, та дві розки, а потом так і затуляється голова,
і робиться красіво. [Виходить, що вся голова вквітча‑
на.] Да, уся, уся. [Скільки беруть стрічок?] А стрічок?
От, я не можу придумать, чого я забулася. Стіки ж
стрічок? Їх береться парно якось... [Парно?] Да. А як
їх бралося.. Скіки тих стрічок, бо й я йшла заміж, то
у стрічках у цих. Було багато-багато. Багатсько було
цих стрічок. [У дружки такий самий вінок?] Який вона
схоче собі. Та собі робить отдєльно, а та собі робить от‑
дєльно. [...] Оце вінки, знаю, шо оце і в Драбівку, у Де‑
ренківці виготовляли. Виготовляла жінка. Робила. Ой,
красіві ж вінки вона робила, але вона вмерла. Її було
звуть Горпина. [Замовляли перед весіллям?] Перед ве‑
сіллям. І тоді вона дуже гарні робила. То це в Деренків‑
ці, оце вокруг де Яснозір’я, Кумейки, оце Корсун оце
сюди, то це вона в Деренківці одна жінка робила їх. Ох
вона тоді й добре заробляла на них. [Що робили з ве‑
сільним вінком після весілля?] Шо робили? Нічого не
робили. Сестрі свої оддавали менчі. Та надівали на се‑
стру, шоб заміж швидче пішла. [Чи клали в іконах?] Ні,
в іконах не клали, бо ікони робили, дитино, – вінки такі
довгі, тіки красіві, тоже оці пупики, квіточки. Робили
такі довгі вінки і тоді надівали на ікони чи на карточки
тоді ранче ж. Тепер нема, ні карточки не найдеш, а тоді
було подивишся, то все побачиш, бо усе було, а тепер
молоді діти такі.

с. Сахнівка
Записав В. Щибря 6 березня 2010 р. у с. Сахнівка
Корсунь-Шевченківського р‑ну Черкаської обл.
від Лаз Параски Степанівни, 1930 р. н.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Початок – середина ХХ ст.] Кожух.
Свита. [Що носили восени жінки й чоловіки колись,
адже пальт, курток не було?] Та де ж вони були? Кухвайки, кухвайки. Тіки, ма’ть, і кухвайок тоді не було.
Свити, кожухи... і вкривалися тим же, не було ж чим.
[Чоловіки й жінки носили однакові свити?] Да. [Як
свити шили?] Отакими ж брижами отут. [І жіночі й
чоловічі з брижами?] Да, да. Кожухи – було, вовна під
сподом, а зверху ж кожа – кожухи, а свити темно... не
чорні, а темно... такі наче сивуваті свити. Коричняві,
да-да, коричнівуваті. Бо я ж знаю, ми ними й укрива‑
лися. [У Вас казали «свита»?] Свита, да. [Свита була
довгою?] Отако. [Нижче колін?] Да, да. Кожух так.
[Кожухи яких кольорів були?] Жовтуваті. Може, й
були білі, ну такі, жовтуваті. І такі ж вони з брижами.
Отут ше й мережки такі отут на кожухах. На спині.
Чи вишивали ж видно, чи я вже не знаю. [Може, якось
обшивали?] Да. [Спереду, вздовж поли.] Да, то тут об‑
шивали. Мережечки такі спеціално й отут. І отут, і ру‑
кава. Рукава довгі. Плечі отуто тако. Обшивали таки‑
ми, як вам сказать, такими кривульками. [Чи прикра‑
шали кожух шкірою із вирізаним узором?] Були, були.
Отуто. Отут на полі отако, отако. На вуглах, на обох.
І отако низом. Вугли такі. [Де люди кожухи брали?]
Я оце вже не буду казать. А держали тоді ж ше, це ше
я були свої землі, держали овечки та чинили ж видно,
та ото шили з того кожухи. Так спеціалісти були, шо
шили. Не всі шили, а спеціалісти, як і січас ото – швей‑
ні є, так і тоді вручну шили. Оці кожухи вручну шили,
не машинами. [Чи шили такий, як свита, тільки не з
тканого сукна, а з купованої матерії перед війною чи
після війни?] Ой, я вже не знаю. Я не знаю це. Та було
воно, тіки знаєте. після войни трудні дуже були года,
трудні, дуже трудні.
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с. Шендерівка
Записали О. Курочкін, О. Васянович, О. Таран
та О. Громова 14 липня 2008 р. у с. Шендерівка
Корсунь-Шевченківського р‑ну Черкаської обл.
від Мірошник Ольги Михайлівни, 1916 р. н.,
Поліщук Софії Григорівни, 1929 р. н.,
Ємець Віри Павлівни, 1931 р. н.,
Ємця Володимира Матвійовича, 1929 р. н.,
та Олійник Ганни Дмитрівни, 1942 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [30–60‑ті роки ХХ ст.] Виготов
лення тканини. Пряли коноплі. Сіяли, потом вибира‑
ли, потом мочили, потом тіпали. Пряли. Прядка була.
Гребінь. [Ви ще займалися цим?] Так. Все робила, але
не пряла. Я не пряла. Уже в той час люди ще пряли,
я не пряла. Уже матерія появилася, коли я в той час...
уже легше було. Ходили в полотняних сорочках, по‑
лотняних штанях, полотняних кофтах... [...] [До
якого року ще в селі люди активно займалися виго‑
товленням полотна?] До [19]55‑го року. А тоді вже
появлялися ситці. Я знаю, в сьомий клас ходила, то в
мене перше штапельне плаття появилося. [І це була
гордість?] Ну, да. Я їхала в полотняній спідниці в Гер‑
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манію. [Що Ви взяли ще в Німеччину?] Нічого такого.
У спідниці поїхали полотняній. То я побула тільки до
вечора, а тоді скинула і пол мила. А німці дали мені
вдіться і всьо. [Восени дівчата збиралися на вечорни‑
ці, ткали, пряли?] Та дівчата збиралися і по сусідах.
[Як це називалося, як казали?] «Та пішла ось до сусід‑
ки ткати і прясти». І хлопці прийдуть, і ще не дають
прясти, перебивають. Візьмуть два коти, зв’яжуть
докупи, а вони повиснуть через драбину і кричать.
А та баба, шо робить – за ломаку і хлопців раз, а котів
другий раз. Б’є їх. А дівчата пряли. [Ви брали з собою
прядку?] Да. Все, шо треба. Я не пряла у сусід, мати
моя пряла. [Чому Ви не пряли?] Ми тоді вже переста‑
ли до сусід ходить, вдома пряли. І мотали.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [60‑ті роки ХХ ст. – початок
ХХI ст.] Одяг у весільному обряді. [На сватання] чо‑
ловіків перев’язують рушниками, а йому дають хустку, молодому. [...] Раньше такий наший звичай був, шо
кожного, хто гуляє на свайбі, обдаровували. Дають
шишку, дають жінці платок, а мужшині – рушник,
а тоді мало-помалу оце все одпало. Хто нуждається в
тому рушнику чи в платку? [...] Вранці мати молодого,
як вони повставали, питає, яку чіплять їй до хустки
стрічку? Чи синю, чи червону? Червону, мамо, черво‑
ну, значить, всьо, усе в порядку, а було таке, що казали і
синю. Було в нас таке у [19]60‑ті годи. Хлопець міг ска‑
зать, що чіпляй червону, а він сказав, що синю чіпляй,
і сказав, шо я не буду з нею. [...] Ці гроші назбирають і
командирують двох до магазина, купляють куховарці
хвартуха, батькові те купляють, тому те купляють, –
це у вівторок подарки купляють, такі подарки, щоб
посміятися. Одяг у поховальному обряді. [Покійни‑
ка у все нове одягають?] Да. У нас сама сваха – мого
сина теща – вмерла, а там у чужих людей мати вмерла,
і забулись їй рябушечка [гребінець] покласти. І при‑
снилося її, цій дочці, що[та каже]: «Що ж ти, Марійко,
все положила, а мені ж рябушечка не поклала». Та моя
сваха вмерла, а вона прийшла: «Рая, я тебе прошу, по‑
жалуста, я тобі ложу рябушечка, передай моїй матері».
Я собі приготовила на смерть і те, і те, і те. [Чи заведено
у Вас, щоб у тій сорочці, в якій вінчались, ховали?] Та
де, де воно ото? Нема. [У вишитому не хоронять стар‑
ших людей?] Старших людей, то у тому, шо вона най‑
більше любила його. Черненьке, новеньке. А так, шоб
у вишитому... [Що на ноги одягають?] В кого тапочки,
кому туфлі надівають. Чулочки й тапочки. І все. Ну не
босі. [...] То чоловік, що ходив з ковінкою, того ковін‑
ку кладуть. Шапку кладуть. [...] На хрест кладуть або
рушника, або платка. Як жінка – то платка, а чоло‑
вік – то рушника. Або комусь дають там, прийде хтось
там або старенький, або з своїх. Треба усе роздати, шо
приніс, додому не можна нести.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–40‑і роки ХХ ст.] Етикетні
норми. Сорочки були повишивані. Хрестиком. Цві‑
точки. Рукава довгі. Отут внизу вишито троньки. Не
знаю. [Комір як називався?] «Лямівка». [Поверх со‑
рочки що надівають?] Спідницю. Кофту надівають,
як є гарна. [На ногах шо носили?] Шо прийдеться.
[Ходили босоніж?] Ходили. Я ходила у солом’яниках,
як батько ще жив до 33‑го. Батько сам робив. По‑
робить нам, а ми повзувались і пішли. Зімою. [Під
солом’яниками босі ноги?] Босі ноги. [Що одягали
взимку?] Шо, свита була. [Біла чи коричнева?] Сви‑
та із овець, напряжена, виткана... та пошита. Я не
знаю, де вони робилися ті свити, але їх носили. Темна.
І такі були у чоловіків і жінок. І хто попав, той носив.
[Вона була однакова?] Однакова. [На голові хустка?]
Хустка. А у нього бриль літом чи шапка. Раньше без
хустки ніхто не ходив. І дівчата не ходили без хусток.
Ніхто не ходив [А маленькі дітки?] І то їм запинають
маленьку хусточку. [Це, може, до церкви?] І так не
ходили, то тільки тепер ходять. [Стрічок не носили?]
Носили, носили. [Чого не можна «світить волоссям»?]
Ну, хустка, в мене є хустка, і я должна носить. [Це Вам
так мама казала?] І всі казали. [Чому у Вас дві хустки?]
Бо в мене коси роз’їжджаються, то того дві. [Раніше
теж могли дві носить?] Хоч і п’ять. [Так можна ж запа‑
риться?] Чого? Зімою? А тепер, бачите, і зімою ходить
розіпнута, і літом ходить розіпнута! В штанях ходять.
[В солом’яниках ходили?] Батька плете, як ото вінка
в троє, як косу заплітають. Робить, робить, робить...
сплів. А тоді зшиває. Зшив, і є шо взуться. [І всім ді‑
тям робив?] Да. Такі манюсінькі ж не ходили. А така,
год п’ять-шість. [Чого чоботи не купить?] Бо нема. Не
було! Дорого і не було! [Спідницю носили?] Носили.
Яка прийдеться. І полотняна... Просто біла, покрасила
в бузині! А от отак: наварила бузини та кинула туди.
Синя гарна та й носим. [У гарячій воді чи в холодній?]
В гарячій. [Ті нитки, якими вишивали, самі фарбува‑
ли чи купували готові?] Купували. Була заполоч чорна
і червона. [Синю хіба не можна було?] Тоді не було,
то тепер чим хоч, тим вишиєш. [Фартух носили?] Да,
обізатєльно. [Пояси дівчата теж носили?] Всі носили.
А тоді і полотняний фартушок... [Вишивався він?] Да.
[Намиста які були?] Та шось носили. [А дукачі?] Но‑
сили. Такі, як щос медалі. І з вушками, щоб затягти.
Як медалі. [Хто носив? Жінки, дівчата?] Всі! [Ви як
були маленькі, то, може, ходили в постолах взуті чи
в чому?] Нє, ми геть боси ходили. А зимою більше в
школу майже не ходила. Я дуже мало ходила в школу.
Одні чобітки були, брат старший хоче взуть, і я хочу
взуть. Плачу. А взуванні, такі не чобітки, а черевички

були, мотузочками зав’язані, вдіться не було: ні пальтішка, нічого, мати мені, було, запне хустку, велика
така суконна, ото-тако так запне, попід руками назад
зав’яжется – і в школу. І там коли я піду в школу..., а як
морози великі...

Маньківський район
с. Полківнича *
Записали Х. Ткач та Н. Федорович 1 липня 2000 р.
у с. Полківнича Маньківського р‑ну Черкаської обл.
від Зіньченко Ялини (Олени) Онуфріївни, 1916 р. н.,
Остроушко Марії Тимофіївни, 1936 р. н.,
та Жученко Ольги Никифорівни, 1942 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Початок – середина ХХ ст.]
Одяг у поховальному обряді. Померлих взувають, а на
цвинтарі – скидають. Одяг на смерть, кажуть, «лучше
хоч раз одіти» [до смерті]. На похорон не положено
нічого червоного. [...] Як ховали дівчину, то одягали
«кольондру» – особливий вінок. На палець одягали колечко з воску. Дівчині мертвій розплітали косу (брат,
якщо є). Бояри, дружки були, як і на весіллі. Паруб‑
* У 1958 р. приєднане до с. Іваньки.
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ку чіпляють квітку – на правий бік, як і на весіллі.
А картуз, «гребушок» (в карманчик) і платочок кла‑
дуть теж. Тоді вінки несуть жінки (по двоє). Їм теж
перев’язують руку хустинками. [...] Коли ховають ді‑
вчину, одягають її в весільне вбрання (вінок, колєндра,
фата, біле плаття), печуть коровай, а гільця не ро‑
блять. Так само, і коли вмре хлопець. [...] Мертвій ді‑
вчині, як і нареченій, розплітають коси. «Кальондру»
робила одна жінка, іноді дівчата «з цвітної стружки».
«Кальондра» сильно красіво зроблена з бумажних
квітів [з ніби бульбочок, а на них – квітів] з різноко‑
льоровими лєнтами. З [19]50‑х років почали ховати
в фаті. Лєнти роздавали ще й подруги, в’язали їх на
руки. Особливих дружок не було, просто приходили
подруги. Вбирали дівчину в вишиту сорочку, запаску, фартух. В спідниці [шестиклинка, чотириклинка]
вшивалися з обох боків по одній чи по дві лєнти блис‑
кучі. Карельове намисто, гроші [дукачі] вішали поміж
це намисто.

товкли його, м’яли. Тепер машини все це роблять. Зі‑
мою прядуть. Ше ж полотно те сіре тчуть. Його вес‑
ною білять та шиють ті сорочки... Таких не було соро‑
чок, як тепер, шовкових. Тоді із сірого полотна... В ма‑
газинах же нічого не було. [Чи вишивали сорочки?]
Вишивали люди, хто хотів. Чорно-червоною заполоч‑
чю шили. І рушники ж вишивали. Це ж гуляли, як те‑
пер. Це ж на жнивах всі. А осінню ті коноплі б’ють та
тчуть. А тоді зімою ото прядуть і до весни, до кожного
празника, щоб була сорочка.

Записала Т. Зубрицька 4 вересня 2000 р.
у с. Сунки Смілянського р‑ну Черкаської обл.
від Тимошенко Віри Євгеніївни, 1913 р. н.,
родом із с. Мельниківка Смілянського р‑ну,
Голобородько Варвари Володимирівни, 1927 р. н.,
та Лукічової (Дем’яненко) Параски Іванівни, 1918 р. н.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [20–50‑ті роки ХХ ст.] [Що збе‑
рігалося в скрині?] Сорочки, платки, юпки. [Дівчата
самі собі придане робили?] Батьки купляли, в кого
було за шо. Моя мати казала, що шість костюмів було
шерстяних. Поїдуть батько з матір’ю та везуть на кос‑
тюм. [...] [Казали, що це при графині вишивальниці
були знамениті?] Не знаю, які вони були. Оце після
війни були вишивальники, дівчата молоді. [...] [Що
мама носила?] Свита була, кожух був, гетьман був...
[Що таке «гетьман»?] Коротке таке... З якогось сукна.
Свита, то... Вівці держали. У матери дві свити, кожух
був червоний. Платки були. Верховий був, такі платки
були запинаться. Чорний був з такою бахромою, шер‑
стяний. [Чи носили очіпки?] За мого вряду я не знаю
їх. Раньше не ходили порозпинані, як тепер. Очіпок
ото вже одівають. Тепер і замужем, і коси розпусти...
Або хвоста зав’яже. Вже якось би скручувало. Вже як
пішла замуж, то вже розіпнута ходить не буде. Шоб до
криниці йшла... Зав’язується чи косиночкою... [Спід‑
ниці як називались?] «Спідниця» та й усе. Спідниці
носили рясні. Носили й шерстяні, фартухи, спідниці.
А то білі фартухи. Внизу настрочений рядок складо‑
чок. [У чому ходили взуті?] Раньше.. Чоботи закажуть
та й шиють. Це, ма’ть, празнічні. Ше трохи помню, із
лика лапті плели. Тільки не за мого вряду. Ганчірками
литки помережить... А при німцях не було в шо взуть‑
ся, бахили клеїли із камерів автомашини. Валянки
начали шить із тряпок, в кого яке старе пальто... Так
і ходили. Штани латані в мужиків... [Штани шили з
домотканого полотна?] Ні, вже якісь такі набірались
за мого вряду. До войни не було ж матерії, шоб по ма‑
газинах лежало. А було, як шось привезуть в магазин,
то звечора очередь стоїть цілу ніч. А воно не одкри‑
вають.... Це де хлібний був. Хто дужчий, лізуть одне
на одного. Кому достанеться, то шось возьме. Не було,
можна сказати, нічого. Сєчас я не ходю, не знаю, чи
воно є в продажі. [Чи ткали у Вашому селі?] Ткали.
Ми не ткали. Пряли на прядку. Коноплі, льон, хто що
посіє. Як не бачила добра, вже нема коли. [Який одяг
мати носила, як називався?] «Кожухи», «кухвайки».
Гетьмани такі були. Хвалди такі були ззаді... Чорне
таке. Хто з чого пошиє. До колін шили. Свити, кожухи, кохти.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [30–50‑ті роки ХХ ст.] [Виготов
лення тканини. [Чи ткали у Вашій сім’ї?] Мама лю‑
дям ткала і собі ткала. [Ви ткати вміли?] Вміла. Я на
фабриці ще робила. [...] Була прядка в матері. Скубе
було коноплі мати. [Чи сіяли льон?] Не сіяли тут. В нас
тут вообще не дуже таким занімалися. Раньше, за ма‑
териного вряду, сіяли коноплі та вибирали полоскінь,
а то матірка. Це «матірка» називалась, бо вона з Семе‑
ном. А полоскінь поросте влітку... Потом його мочили
на річках. А тоді була така... «Терниця» називали. Наче

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [20–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. [У яку пору дня ідуть сватати?]
Увечері, як усі люди полягають спать, щоб ніхто не ба‑
чив... «Я согласна». «То в’яжи їх, щоб не повтікали».
Витягає вона полотенця, в’яже самого старшого по‑
лотенцем. [У Вас «полотенце» казали?] Рушник. А тих
двох платками. Тільки платки були в квітках. [Хто
ходив запрошувати?] Молода із дружкою. Удягнуті...
Червоною лєнтою, перев’язана молода. [Кого перши‑
ми запрошують?] Батьків самих перших. Вона йде до
свекра і до свекрухи, дає їй платок, йому рушник і

м. Сміла
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Записала М. Курінна 25 вересня, 2 жовтня 2011 р.
у м. Смілі Черкаської обл.
від Сумської Валентини Григорівни, 1962 р. н.,
родом із с. Мельниківка Смілянського р‑ну
Черкаської обл.,
та Безкровної (Хлопенко) Світлани Андріївни, 1937 р. н.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Середина – кінець ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. Молодого не пускають до моло‑
дої. Там треба, щоб він гроші дав, лєнти там. І приши‑
вають ще лєнту... це «вінок» називається... до картуза.
[...] А ввечері, як подарили їх вже тут усе, молодий її
розквітчує сам. Її посадили на стілець, потом запина
її платком. Одяг у поховальному обряді. [Жінці-по‑
кійниці хустку яку одягали?] Хороший платочок
зав’язують. Не чорний, нє. [...]. [Що в труну клали?]
Брали фуражку, ложили мужчині. [...] [Присутніх
перев’язували?] Усіх перев’язують. Як небагато, то
всіх платочком за руку. [Що робили з хустками по‑
тім?] Додому забирають.

с. Сунки
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шишки ложить. [...] А вона [молода] тоді в неділю [під
час розплетин]... лєнти роздає дружкам. ...Тоді вже
вона ті лєнти роздає А, може, позичені, то оддає. [Чи
існував звичай позичати лєнти?] Аякже. Скільки тих
лєнтів начіпляють на голову! Їх же десь треба набрать!
[...] Тоді ж у неділю гуляли. Було тридцять градусів мо‑
розу, у лєнтах, у вінках ішли вінчатись у Смілу. [...]
Вже як повезли молоду до молодого, ше по чарці не
дають. Хоч їж, хоч собі набирай. І по платочку всім
дає мати. Я наготовила платочки, всіх свашок поза‑
пинала. І світилочкам.

с. Ташлик
Записала Н. Гаврилюк 3 грудня 2009 р.
у с. Ташлик Смілянського р‑ну Черкаської обл.
від Синельник Ірини Андріївни, 1955 р. н.

Уманський район
с. Колодисте
Записали З. Гудченко, І. Щербак та Н. Гаврилюк
24 вересня 2008 р. у с. Колодисте
Уманського р‑ну Черкаської обл.
від Скрипник Ганни Іванівни, 1920 р. н.,
Савченко Олени Іванівни, 1935 р. н.,
та Гулик Марії Юхимівни, 1924 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Друга половина ХХ ст.] Одяг
у поховальному обряді. Покойник умер, відчиняють
ворота, лежить він хай сутки, ворота відчинені, хустинка зав’язана на кілочку. [На голову померлій ді‑
вчинці що одягали?] Як дівчинка маленька, то віночок
на голову клали. Бо вона його жива не зносила, то кла‑
ли її туди. [Як перекладають в домовину, чи кладуть
одяг про запас?] Як жінка – то хустинка. А то хустинкою застеляють подушку.

Е

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Середина ХХ ст.] Одяг у весіль
ному обряді. В суботу ввечері розплітають косу, са‑
дили на кожух молоду. Як кожуха вихватить дружка,
то боярин викупляє кожух. [...] Це брали маленьких
діточок. Вони ставали навпроти молодого. Сидить
молодий, пришитий вінець отут біля картуза. Вони
пришивали і так казали, а він їм гроші на тарілку клав.
[...] Торгуються, за скільки виторгують молоду. Хлоп‑
ці не пускали молодого з вінцем, за викуп. Молодий
давав горілку, гроші. Діти чіпляли до капелюшка бу‑
кет, зроблений з паперу. [Початок ХХI ст.] Одяг у по
ховальному обряді. Одівають те, шо наречено – при‑
готовлено на смерть. У нас сусідка, у неї три сина, вона
завжди покличе нас: «Дівчата, оце я вам покажу – тут
у мене все наготовано». – «Ой, бабо Соню, про шо
ви!?» – «Пока сини приїдуть, то ви тут...» Так і случа‑
лось. Ми її обмили, ми її і оділи, і поклали – все, поки
сини приїхали. [Нове одягають?] Все. Тапочки, туфлі – все нове, у нас коло ніг ложать. В труну кладуть,
бува, що одівають, а тоді розувають, кладуть, і все –
а я не знаю [чому].

кінці, співають молодим. Три рази махають і міняють‑
ся головними уборами: та віддала вінок, а та – кашкета. Ту хустку, шо махали нею, надівають на голову
молодій, а кашкет кладуть перед молодим.

с. Краснопілка
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Записала С. Щербань у 1993–1994 рр.
у с. Краснопілка Уманського р‑ну
Черкаської обл.
від Вихристюк Палажки Максимівни, 1906 р. н.,
Дідури Лекери Кузьмівни, 1918 р. н.,
Баранюк Ганни Семенівни, 1930 р. н.,
Вихристюк Палажки Максимівни, 1906 р. н.,
Герасимчук Ольги Степанівни, 1924 р. н.,
Дідури Лекери Кузьмівни, 1918 р. н.,
Дідури Єфросинії Семенівни, 1925 р. н.,
Дідури Євгенії Сергіївни, 1941 р. н.,
Загребнюк Домни Кузьмівни, 1907 р. н.,
Загребнюк Василя Терентійовича, 1913 р. н.,
Крижанівської Тетяни Сергіївни, 1920 р. н.,
Мельник Варвари Михайлівни, 1914 р. н.,
Мельник Григорія Васильовича, 1944 р. н.,
Петренко Христі Харлівни, 1910 р. н.,
Руденко Марини Гордіївни, 1918 р. н.,
Троян Марії Пилипівни, 1907 р. н.,
Чайко Марії Семенівни, 1922 р. н.,
Черниш Ганни Іванівни, 1908 р. н.,
та Черниш Ярини Дмитрівни, 1922 р. н.

Тальнівський район
с. Тальянки

Записала І. Щербак 26 вересня 2008 р.
у с. Тальянки Тальнівського р‑ну Черкаської обл.
від Івасюк Тетяни Юхимівни, 1935 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50‑ті роки ХХ ст.] Одяг у ве
сільному обряді. Скриню давали, а в тій скрині – шо
вона собі приобрела. Сорочок треба було багато на‑
шити для себе, радна, рушники – всьо, шо їй треба.
[...] Посадили молоду на стуло на кожух, шоб багата
була. Мене ж на кожух садили, то я ж багата – четверо
хлопців [синів]. Їй вінок чи фату надівають, співають
їй. Та потім її піднімають, а дружба і дружка старають‑
ся першим сісти на те місце – хто першим сяде, той
ранше заміж піде чи жениться. [...] [Коли молодій роз‑
плітають косу?] Ну, перед тим, як на кожух посадили.
[...] Приходять до молодих, сваха молодого розбірає
свого молодого, букет з нього знімає, до кашкета
приколює, собі на голову накладає. А та розбірає вінок
з голови із нєвєсти, її сваха, собі накладає на голову.
А тоді мама хустку дала, на тарілці принесла. Беруть
ту хустку, махають тою хусткою над ними за чотири

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Початок ХХ ст.] [На Паску
на гойдалки йшла молодь у вінках, лентах, дівчата у
широких спідницях, у кохтах з шлярками, червоними
поясами, у доброму намисті, довкачах. Хто в черевиках, хто в чоботях з косицями. У бурмосах з чорного
сукна. Ляхівка низом на сорочці, видно з-під спідниці.
Парубки у гуньках, кізлинки коло рукавів і комір з кізлинки, поясами зеленими уперезані. Штани широкі,
чоботи хромові у вишитих сорочках.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. Зимою йшла молода до церкви
в кожусі, поясом підперезана, як холодно, то накри‑
валась терновою хусткою. «До церкви дойшла та й
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скинула». Восени у бурмосі, польці (шиті польки на
ваті, а пошито, як кожух. У молодої хвартух вишитий,
намиста багато, дукачі. Молодий у чоботях, вишита
сорочка, «як закон», пояс, червоний купований, шапка смушева – чорна більше. Дівчата «лєнту чіпляли
на голову і коло коси, розкутані, літом квітка у косах.
А зимою випущені лєнти з‑під хустки». [...] У неді‑
лю, вівторок, або в четвер ідуть старости (два, три) і
молодий з ними. У чистому йдуть. Свитки обкладені
кізлинками, або у станкових кожухах, високі шапки
смушеві чорні. Сива шапка – рідко. Чоботи ялові на
зборах, штани широкі, вперезані зеленими поясами.
[...] Поблагословили. Тоді молода бере рушники на
руку і перев’язує старостів через праве плече, а моло‑
дого – терновою хусткою в’яже праву руку. [...] У хаті
на сватання гарно прибрано, дівка чисто вбрана, гарно
«заплетяна» в одну чи в дві «коси» з «проділом». На го‑
лові і в косі «лєнта», а то бинда з квіточками – черво‑
на, зелена, голуба, «усякі». А то було, що й у віночку,
у ковтках, у намисті – червоне («дороге»), біле («баламутове», «барламутове») – дві, три «низочки». Взута в
тухлі або чоботи з «косицями» – «квітки» на закаблу‑
ках – чорні, червоні, зелені, жовті. На підборах, мідних
підковках, носочки завужені. Халявки рівні і зсували
на гармошку. Спідниця у дванадцять пілок – «помняка‑
ми» або «дубами», видно трошки підтички. Підпереза‑
на поясом червоними кінцями по боках. Сорочка плос‑
кінна (тринадцятка) або «бамбакова». Сорочки були з
вуставками і безвуставкові «низями» шиті – чорною,
червоною, «бовелкою» або хрестиком (пізніше). Внизу
шилася ляхівка – білими, а також кольоровими нит‑
ками. [...] Засватана дівка ходила в «лєнти». [...] Тоді
беруть діжу пікну, стелять кожух, ставлять діжу на
кожух, благословляються, хрестять діжу і розчиняють
коровай. [...] Молодий просив з «буярином», а молода
ходила просити з старшою дружкою. Дружка несе ка‑
лачики в хустці, а молода з коротеньким рушником у
правій руці. Рушничок з тонкого полотна, вишитий. І в
неділю з ним «ходе», а як вінчається, цим рушником
зв’язує батюшка ним руки. [...] У хаті кухарки варять,
повив’язувані, у хвартухах. Старших коровайниць
перев’язують біленькими хустинками. Піч топиться,
в хаті тепло, тісто гарно сходить. Діжа стоїть на те‑
плому, на кожусі. В хаті беруть колоски і складають по
вісім штук, пришпилюють до хустки з правого боку.
Беруть і по два, і по чотири, і по шість – до пари [...]
Збирають колоски з свахів, коровайниць (ті, що були
в них коло хусток) і тоді, як виють гільце, прив’язує
молода, а у молодого – молодий на вершечок гільця.
[...] Дівчата в «лєнтах», а як засватана дівка, то в лєнті,
але до самого весілля ходить. [...] Перед розплітанням
ставлять ослін, стелять кожух, сідають батько і мати.
[...] Увійшли до хати, признаються до хатніх, і дружко
заводить молоду, а староста – молодого за хусточку за
стіл на посад, на кожух. [...] Виводять молодих на двір.
Грає музика гопак, «викручує» дружко молоду, а ста‑
роста – молодого за хусточку. [...] До воріт проводять
молодих батько і мати. Мати веде молодих за хустку,
а батько несе хліб під пахвою, іде коло матері. [...] Пе‑
ред тим, як мають покривати, співають:
Бинди, зятю, бинди.
Щоб не було кривди...
Варт, зятю, мені бинду дати,
Сяку-таку зеленесеньку,
За сестрицею молодесеньку

Посадили за стіл, завели – дружко й староста, мати
несе хустку на тарілці [...] Смерком покривають мо‑
лоду. Сидить молода і молодий на посаді, на кожусі.
[...] Тоді до молодих за стіл заходить її тітка і його дя‑
дина, або її сестра. Кладе мати на тарілку хустку тернову (квітчасту). Молодик бере хустку і кладе гроші
за хустку. [...] Молодик зняв вінок, кладе собі сестра,
а його шапку – дядина, три рази міняються, цілують‑
ся. [...] Після покривання молодої вінок з молодої кла‑
дуть на голову старшій дружці. [...] Покрили, одягли
очіпок («каптур» квітчастий), на каптур-хустку і
перев’язали червоною лєнтою-«биндою». [...] Моло‑
дик, як покрили (коса розплетяна), косу взяв, закрутив і приколов гребішком – були залізні, жид за ган‑
чірки міняв. Цею, що покривали хустиною, зав’язує
назад кінцями. А вона мах та зняла, він хоче зав’язати,
а вона – мах та зняла – граються. Всі сміються. Тоді
мати каже: «Буде вже». Лєнтою перев’язує і букет збо‑
ку. На дружку вінок почепила і одну лєнту, а ті перед
нею на столі, і вона роздає дружкам. Дає молода лєнту
дружці, тоді світилці, тоді знов дружкам, а тоді – сві‑
тилкам. Дружки за столом співають, а надворі після
цього «пританцьовувать» лєнти. [...] У її [молодої] вінок вбереться старша дружка, коло неї боярин. [...] Як
іде в придане, мати дає чисту сорочку свахам, щоб одя‑
гла дочка перед «коморою». [...]
Запрягай, Петре, саночки,
Та забирай всі сорочки,
І свитки і кожухи,
Поїдемо до свекрухи...
[...] Вони ще нічого не знають – червоне чи біле весіл‑
ля. Свахи «пригналися» дивитися на сорочку. Свахи
вив’язані великими терновими хустками з червони‑
ми букетиками з правого боку (як молода чесна, як
весілля червоне). Як червоне весілля, то молода бере
червоний пояс, себе ним перев’язала, а тоді цим же по‑
ясом – боярина. При свахах перев’язує. Сама ж моло‑
да у понеділок зав’язана хусткою по самі очі, а поверх
перев’язана на косах червоною «лєнтою». Як червоне
весілля, то все кругом червоніє – коровай, калач –
«плакся», пляшка – карафінка – перев’язані черво‑
ними лєнтами. [...] Пропій. Іде молодий, боярин «в
лєнтах» (перев’язаний лєнтами). [На прoпій співали]:
– Чогось нам чудно та дивно,
Десь нашої свахи не видно,
Чи кожуха немає,
Чи чобіт позичає,
Чи в постоли узувається,
Та для зятя прибирається.
[...] Зав’язана в гарній терновій хустці, «голова як
решето». Молодий купив тещі чоботи, взуває, а мати
каже, що муляє, щоб зять забрав гроші в чоботях. Як
встала, треба прибити чоботи, танцює на рядні, кидає
гроші. [...]
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c. Рижавка
Записала І. Щербак 24 вересня 2008 р.
у с. Рижавка Уманського р‑ну Черкаської обл.
від Руденко Марії Михайлівни, 1941 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [60‑ті роки ХХ ст. – початок
ХХI ст.] Одяг у весільному обряді. А як молодик йшов
за нєвєстою, то дають йому хліб у руки – на рушнику
чи хустці. [...] Одна сваха скидає кашкета з молодого
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і кладе його на голову другій свасі, а друга з молодухи
знімає вінок і кладе на голову свасі. І квітку до кашкета чіпляють ту, шо в молодого була. І так вони три‑
чі міняються і покривають потом молоду терновою
хусткою. [...] Зять чоботи купляє чи там туфлі тещі.
А тоді вже тещу взувають у ті чоботи чи туфлі. Са‑
дить зять її на стуло, миє ноги тещі в горілці, витирає
рушником і взуває її в чоботи. І, як взув, то танцює з
тещею. [...] [Тепер так справляють весілля?] Точно так,
тільки шо молода вже в біле плаття довге вдівається,
фату одіває.

с. Старі Бабани
Записала С. Щербань у 1993–1994 рр.
у с. Старі Бабани Уманського р‑ну Черкаської обл.
від Перепелиці О. П.

с. Яснозір’я
Записав В. Щибря 16, 27 березня 2011 р.
у с. Яснозір’я Черкаського р‑ну Черкаської обл.
від В’юнов Катерини Федорівни, 1926 р. н.,
Пушенко Ніни Іванівни, 1934 р. н.,
Шворінь Наталки Олександрівни, 1950 р. н.,
та Журби Ганни Омельківни, 1935 р. н.

Е

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Гой‑
далки на Великдень робили на вигоні, біля річки. Ді‑
вка вбрана – вишита сорочка. Рясна спідниця, черво‑
ний або зелений пояс, намисто, дукачі, фартухи – білі
вишиті, а пояси куповані, шерстяні, як рушник – довгі,
широкі. Пояси зав’язували наперед і на боки, а хлоп‑
ці – на правий бік зав’язаний на два ґудзи. Гарні всі.
Іде дівка – цвіте. На голові вінок, самі робили з паперу,
пришивали на лєнту чи на бинду. А заплітались у кісники, в одну косу, і бант внизу. Розкутана йшла дівка,
як холодно – хусточка наверх. Ґерсети були, полька
з рукавами, ягнячі. В Умані була сукновалка, робили
сукно. Сукно чорне, як жук.

му пришивали вінець, таке кольцо із заполочі обмету‑
вали. Сказали, шо ті кольца треба зашить в подушку.
Я зашила, а тепер і не знаю. [З чого робили обручки?]
З проволоки. З чого вгодно, а потом заполоччю обмо‑
тували, перехрещували, а потім робили китичку. І тоді
пришивали молодому до картуза. Пришиває скакуха.
[Вона справді скакала?] Да. І співає:
А я зятеві вінець вишивала,
Три ниточки шовку потеряла,
Одну червоную, другу – зеленую,
Третю – голубую.
Шили трьома кольорами. Це ж вона скакає, а він ви‑
куп кладе. Він кладе гроші, поки вона не скаже, шо
хватить. І лєнту кладе, і гроші кладе, і платок. [...]
[Хто покриває молоду?] З їхньої сторони – свашка, із
моєї сторони – свашка. Платком.

Ф

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [20‑ті роки ХХ ст.] Кожух. [Кожухи і
юпки теж шили?] Тоже шили. Були такі люди, які вмі‑
ли шить і шили. На машинкі, канєшно, шили. [Кожу‑
хи десь в другому селі шили чи у Вашому?] Ні, в нас
були такі люди. І в нас були. Це ж давні, давніше було.
Тепер нема. Вичиняли ж кожу якось. Я даже не знаю
як. [Овечу?] Мабуть, ні. Мені наче не овечу, бо точ‑
но не знаю, бо я пізніше вже. Це по розказах матері.
І були ж ті кожухи в нас, я ж їх застала ше. Були білі,
були, красили, чорні зверху. Рясний низом і ше й ви‑
шивка була. На кожухах ше була тут вишивка, ше й
на комірі, так, як на сорочці. Отут на поясниці була
вишивка. Так, як на сорочці, ото вишивали. Парадні
були вишиті. Коміри такі самі. Стояченькі. Прикра‑
шали, парадні прикрашали. [Були так, що смушком
обшиті?] Були й такі, були. [Такі обкладні наче вони.]
Були й такі, й такі, всякі були.

Черкаський район
c. Червона Слобода

ІМ

Записала Г. Бондаренко в 2007 р.
у с. Червона Слобода Черкаського р‑ну Черкаської обл.
від Булавної Наталії Сергіївни, 1913 р. н.,
Пєтух Катерини Данилівни, 1926 р. н.,
та Пир’єнко Ольги Володимирівни, 1935 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50‑ті роки ХХ ст.] Одяг у весіль
ному обряді. У цвітку ходила, такий цвіток одівався
на голову. Його купляли, із букетів зроблений. Одіта
була в костюм, жикет, два рушники, одним підпереза‑
на, один – у руках червоний. Жакет чорний, під ним –
кофточка. Вишитої сорочки не було, як вишиті, то в
кирсетах, а я зімою йшла. Молодий був одітий в костюмі. Квітку йому пришивали. Свашки – молодиці,
підперезувані платками такими цвітастими. [...] Вінець
роблять з кольца, обмотують, тоді була заполоч така.
Обмотують тою заполоччю і китичку таку роблять.
Скакуха (сестра) скакає, співає, шоб молодий кидав
гроші, і пришиває вінець до картуза. [...] Як іде заміж,
то рушників навишиває, сорочку чоловікові вишиє.
[...] І оце на святки, на Рожєство, треба шоб сіли вони
вечерять усі в сорочках у нових. Чоловікам манішки,
а жінки вишивали собі рукави. Як же вони бідні ви‑
шивали до того вісящого гасу, пряли, вишивали, і по
чисниці брали, точно треба брать. Якшо чотири нитки
возьмеш, а там три, то вже крива буде мережка. Тільки
нада точно брать. [...] Одягнена в вінку, в вишитій сорочці. Підв’язана одним рушником, а другий– на руці.
Червоні рушники. В неділю було весілля. [...] Молодо‑

ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] Чоботи. Були такі люди, які
шили їх вручну. Не машинкою, а вручну шили, і ото ж
заказували. Йшли, обміряли їх і шили, на кожну ногу
підбірали. Молодим людям, старішим. Тоді ж не було
готового, а все треба було заказать. Оце таке було тоді.
[Хто шив чоботи?]. Шець. Чоботар – той, шо шиє чоботи, а ті, шо шили одежу, тоже ж шевці були по оде‑
жі. [Ще раз скажіть, будь-ласка, хто шиє?] Шець – той,
шо шиє. [З якої шкури шили чоботи?] Ну, називались
вони хромові, шкіра ж натуральна вроді. Вони міцні,
носкі були, не так як тепер, от ж всякі замінітєлі. Ну, й
тепер є кожані ж, канєшно красіві. Це була натуральна
кожа, гарні вони. Міцні й красиві були на той час.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Перша половина ХХ ст.]
Очіпок. Хустка. [Чи носили старші люди зборники й
очіпки?] Я не знаю, а зборник був, був. Очіпок – це я не
знаю, може й був. [Можливо, Ви чули, що вони були
колись?] Були, а чо ж не балакають? Ше давні гроші
були, ше якісь керенскі. Та в тім очіпку, було, ми грає‑
мось, та в тім очіпку гроші ті держали. На печі сидимо,
граємось тими грішми. Зборник – це й мати моя носи‑
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ла. Я зборник знаю, а очіпок – це давній очіпок. Я тобі
кажу, оце він був кругленький. Зверху нашитий один,
а оце до цього круглого крам пришивався і збоку наче
таке розрізане. Збоку воно було, і тоді наче воно за‑
качувалося таке ж, така мода тоді була. Зараз – яка хоч
є, і тоді така була. А зборник – така наче шапочка по‑
шита. Довго в нас був. Таке при тілі, а тоді отуто-го на
потилиці – тут застрочено, і туди в те застрочене було
втягають нитку чи той... Шворочку. І стягли, і якраз
об голові. І так мати й ходила в йому, не запиналася,
а як надвір уже йдуть – запинаються. А в хаті – оце
в цій шапочці. Вони ходили й літом у її, усе врем’я,
поки й умерли. Вони в йому все врем’я ходили. І зі‑
мою, й літом. Ходили в оцих зборниках. Да. І в матері
він усю дорогу був, скіки мати й ходила, і жива була.
І оце стьожечка така, затягають. Стягли, і оце він об
голові... Як понесеш же до швачки, то вона поміряє,
шоб він якраз був на їхню голову, не так, шо яке, бо
пошиють же велике – то воно на очі буде находить, да.
То вони ото істягнуть його, і ходять: надвір як ідуть,
або на літо – платочком яким запнуться, то ото таке
вони носили, поки й умерли, поки й умерли. Дівча‑
та розіп’яті було. Це тоді моди ше не було, а запліта‑
ли тіки в дві косі. Усю ж дорогу ходили, тіки й заміж
пішла я, то у такому. Немає, так як зараз, кофтів та
платтів. Кажду неділю сорочку надіває, спідницю,
заплітається. [Запліталися у дві коси?] У дві косі. Як
гарні коси, то одна коса. Хустка. Тіки запинається.
Тоді не було моди, шоб розіп’яті ходили, ні. Яке не є,
на роботу ходиш, у суботу вистірав, висушив і в неді‑
лю запнув і пішов. А так, як і оце, запне. Чи «бабкою»,
чи як хто любив. Це тепер у шапках. І заміжні так само
запиналися, а вже як у свашки їхали, то за’язували
тонкими хустками голови. [Це тільки коли у свашки
їхали?]. Да. І до церкви можна раньше, ходили може й
до церкви так, то я вже цього не замічу, не замічу. Десь
у мене й була фотографія та, шо я свашкою була. [...]
А найдавніші ото тонкі хустки були. Оті, оті квітчас‑
ті здорові хустки. [Маленьких хусток не було?] Таких
не було, може, вони в кого й були, ну в нас не було.
В нас ото такі дві хустки було. Одну хустку ми поріза‑
ли, розум же був! Одну порізали, а одну довго держа‑
ла, як пішла я заміж – вони мені дали, то я її продала
за 25 рублів. Куплю я теперішню. Шо ж ті 25 рублів?
А сусіда продала за 170 рублів таку саму, а я за 25...
Вінок. [Розкажіть, будь ласка, в Яснозір’ї колись були
такі високі вінки, як на вас на фотографії?] Ото були,
ото ж два вінки. Ото з цього боку білий вінок, да. І з
того боку білий такий самий вінок, а ото посередині
з барвінку. [Заплітають в одну косу чи у дві?] Заплі‑
тають. Вона ж там, шоб цей горб держався. Тіки са‑
мий перед – лєнти ото кладуть. Та там накладено їх
чимало, а тоді уже цими лєнтами вона прив’язує тро‑
хи тут іззаді, а тоді ж ото, шоб держався той горб, то
влаштовує його там, приколює. І ото держиться там.
[Після стрічок кладуть косиці?] А косиці мабуть спе‑
реду трохи, мабуть, їх немає. Сюди-го, де квітки, тако
сюди, сюди. А тоді такі квіточки невеличкі. І ото такі й
такі кладуть, а тоді білий ото кладеться. Оце такий ві‑
нок білий отуто ззаду тоді лєнтою заладають, залада‑
ють, заладають. Такі голочки приколюють, і тоді лєн‑
тів багато там причіпають, і вже в молодої ззаду... [Чи
довгі були стрічки?] Великі. Та нє, вони ж як більше,
то буде, а то ж отакі-го лєнти робили. Каждій молодій
ото так, а були такі, шо тіки це була мода горою, да,

а то була – тіки робили віночки, та так віночки наді‑
вали. Воно називається наче «до вінці». Вінець, да. Це
воно до вінця, а тоді чіпляється лєнта ж ше ото сюди.
І ото молодому, тоді як уже молодий на посаді сидить,
тоді молодому чіпляли до вуха оце. Лєнта буде так, як
ото в мене. Лєнта буде велика. До картуза чи до шапки причіпається шпилькою, і тоді так він і ходить. Ну,
вона велика. Два метри, це вчетверо складена. Оце,
допустім, вона велика, так. Два метри її. Допустім, два
метри, а вона ж велика, йому не нужна, то оце два ме‑
три, та тоді ж тако беруть, застібають і до вух чіпля‑
ють. На праве, на праве. На праву сторону. Й букет на
правій стороні, і лєнта на правій коло вуха. А лєнту
чіпляють червону, гарну, велику та тоді переклада‑
ють вчетверо. [Скажіть, як колись стриглися хлопці?]
А так раньче стриглися, не такі чуби носили. А бачите,
як молодий підстрижений. Собі тут трохи хвилечка...
не теліпалися таке. А старі діди... В нас такий дід був і
вмірав, то стригся гарно на голові, да. І брився, вусів
не було і грами. Він вибриється, йде, як золото. Хто як,
воно й тепер друге зароще та ходе таке, шо й страшно
дивиться, а друге акуратненьке.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг у ве
сільному обряді. [У чому молода йшла на весілля?] Ну,
смотря ж коли. Зімою чи літом? Літом в сорочці самій
йде, оце ж ґерсет отей, а під’язується поясом. Спідни‑
ця так надівається. [З чого виготовляють вінок для
молодої?] Ну, квітки з стружок чи, Бог знає, з чого...
Ну, там як заквітчують, то такими шпильками. Знаєш,
шпильки такі є ж? У мене одна є. це ж вона поклоня‑
ється – шоб не спав. [Ви казали про пір’я. Як воно на‑
зивалося?]. Ну, пір’я з селезнів, з качок. Косиці, да-да.
Це косиці вириваються в того, а тоді вони на лєнточку,
вони ж там у селезнів, не в качок, а в селезнів такі єсть
пір’їнки. Тоді їх обривають і на лєнточку, так аж сюди
до ушей нашивають. А тоді ше ж стрічок багато нало‑
жують, а це зверху тоді ті косички. [Були такі жінки,
що спеціально їх на замовлення робили?] Да, да. [Чи
в кожній сім’ї робили?] Нє-нє. Хто собі де придбає, то
якшо в кого нема, то йде в того позичає. Оце ж баба
Оксана була Шверівська, баба Катерина це мою се‑
стру так заквітчувала, а так це ж нашо, шоб в каждої?
[Коли знімають вінок?] Ну, свадьба одбуде... Молоду
одбудуть . Ну, в неділю в нас була всігда свадьба. Тоді
ноччю її, як свадьба одбудеться, її знімають вже. Ну,
воно находиться вже, свадьба ше може грає чи люди
там гуляють, а їй вже знімають, вже голова болить...
[Хто знімає вінка?] Ну,хто вже? Свої там. Не свекруха,
а, мабуть, та знімає, шо й надівала. А тоді пов’язують
хусткою. Хустки такі великі чорні були. [Ви казали,що
на ґерсет хустку зав’язують.] Нє, чого? То рушник
під’язують. Молода ше й тут несе ше, а вже на другий
день вже вона не несе, вже так іде. [...] [Коли] Начина‑
ється. На лоба ложяться штук три стрічки тіки ота‑
ко ж... [По півсантиметра відступають?] Да, да. Отако
одна, шоб видно було, тоді друга, а тоді вище третя.
І отако лоб заложується. [Скільки їх може бути?] Смо‑
тря який лоб, або яка та, шо заквітчує, а тоді оці ж ко‑
сиці становляться, ложяться. [Поверх цих стрічок?]
Вище, вище косиці, а тоді ложяться цвіток білий з оцієї
ж бомаги курітєлної. І з неї робили – курітєлна бома‑
га, було мати робить. Я ше і ось вам покажу, у мене є,
я знята. З курітілної бомаги цвіток, такі квітки, отакі
завбільшки повіні. Вони поскручувані. Такий при мес‑
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[...] Коли вже він забирає молоду, виносять ікони з
рушничками, дають у руки, по хлібині дають у руки
також, виносять скриню з приданим свашки – по‑
душки, рядюжки, кожухи, пальта, усе, що є, а люди
дивляться, чи багата ж молода? [...] Невістка одягає
на свекруху хустку, а батькові вручає сорочку. Далі
свекруха перев’язує платками всіх, хто прийшов від
молодої, усіх гостей. Жінок запинають, а чоловікам
руку перев’язують. Тим платком, що молода подавала
молодому, коли її засватували, вводять молоду і моло‑
дого старший дружко в хату до молодого і обводять
тричі навколо столів. [...] На посаді постелений кожух.
Кожух для багатства, достатку стелять і в молодої. На
голу лавку не прийнято садити. Таке заведено спо‑
конвіку. [...] Після того, як посиділи, потанцювали,
заходять у хату і починають із молодої знімать вінок
і одівать хустку. Знімають із неї його рід – світилка,
сестра або брат. Раніше було завірчують платком, як
очіпком, а тепер платочком просто зав’язують, а тоді
просто гуляють. [...] Із взуттям було пов’язано викрадення туфля у молодої. Тоді молодий повинен був на‑
лити горілки, а той, хто викрав, із нього випити. Ще,
крім того, молодий платив за того туфля гроші. [...]
Раньше було, коли молодий привезе молоду до себе
додому, всіх весільна мати обдаровує подарунками.
Усіх, без виключення. І хрещених батьків, і світилку,
і братам, і сестрам – буквально усіх. Кому на плаття
чи платок, кому рушник, чоловікам – кому сорочку,
кому що. [...] В домі молодої її одягають. На голову
одягають «цвіток», ніби шапку із квіток. Мене одягала
бабуся, а найчастіше той, хто знав толком, як це тре‑
ба робить. У нас ще така мода була: з качки пір’ячко
на лєнті одівали на голову, «косиці» називається. Їх
під лєнту одівали так, що получалось, ніби кучерява
молода. Те пір’ячко змазували жиром. Потім одівали
лєнту зверху до кіс, пришпилювали його шпильками.
[...] Далі сестра молодої має пришити молодому вінок.
Вона стає на стілець, кладе шапку чи картуз і співає
молодому:
Я з Києва швачка,
Багатого батька.
Вінки пришивала,
Гроші заробляла.
Потім, коли вона пришила, одягає картуз чи шапку
собі на голову і із тарілкою до молодого вклоняється.
Якщо він уже поклав гроші чи подарок, вона тоді од‑
дає йому шапку. [...] Потім подарунки на порозі дають.
Дає подарунок і каже: «Мамо, дарую вам на плаття
і хустину, щоб Ви мене любили, як свою дитину». –
А вам, тату, рушник і сорочку, щоб Ви мене любили,
як свою дочку». Так само і син, коли приходив до тещі,
на порозі вручав батькам молодої подарунки і при‑
казував той самий текст, лише із словами, «...щоб Ви,
любили, мене, як свого синочка». [...] На наступний
день... перевдягаються у Циган... Шиють собі спідниці широкі циганські, кохти з рюшиками разними
роблять. На голову одівають платки великі чорні або
білі, цвітами вироблені. В руки беруть карти. Були і
докторі з трубками в білому халаті... Одівався чоловік
у одяг, наче він молода – у вишиту сорочку, спідницю
і керсетку, вінок на себе одівав, а жінка була як мо‑
лодий... Красяться, щоки понамазують, губи. Чоло‑
віки переодягаються у жінок, а жінки – у чоловіків.
[...] Теща із зятем танцювали «Чоботи». Простелять
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ті цвіток. [Чим поскручувані?] Ну, дротинами, такий
цвіток спіціальний. Квітка до квітки, квітка до квітки,
квітка до квітки. [вінок] поскручується, тоді ложиться
він. А тоді, я вже позабувала, бо це ж мати моя заквіт‑
чувала, а я його не інтересувалася. А тоді поверх цвіт‑
ка, я вже не знаю до чого, прикручували квітки і оції із
стружок отих... І зелена, й розова, й червона. Рядами,
рядами. А тоді ж получається ото ж так наче та, а тут
іззаду тоді получається... Ше і ззаду, я забула, ззаду і
зелена, й розова, й червона... Рядами, рядами. А тоді ж
получається ото ж так, наче та, а тут іззаду тоді полу‑
чається... Ше іззаду, я забула, ззаду прив’язується чо‑
тирі чи п’ять пучків барвінку. Іззаду прикручується.
Це в дружки ззаду, а в молодої зверху. [Це називається
«гора»?] Гора. «Горою заквітчана», – кажуть. А ззаду
в неї... оце ж гора спереду гарна, а ззаду тоді вкручу‑
ються квітки, шоб же ж і ззаду було. [Щоб уся голова
була заквітчана?] Заквітчана. [У дружки не вся голова
заквітчана?] Ні. Ні, у дружки не вся. Ото ж у дружки
ложиться уперед оце ж косиці, а тоді наверх косиць
ложиться оцей цвіток білий, а ззаду прикручується
барвінок. А тоді ж тут затуляється, де барвінок при‑
кручений, шоб не видно було, шо поприкручувані мо‑
тузками, тоді квітки затикаються.
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Записала В. Конвай у серпні 2008 р.
у с. Галаганівка Чигиринського р‑ну Черкаської обл.
від Кучми Марії Кіндратівни, 1935 р. н.,
родом із с. Боровиця Чигиринського р‑ну,
Гугленко Любові Миколаївни, 1935 р. н.,
родом із с. Стецівка Чигиринського р‑ну,
та Клименко Євдокії Іванівни, 1940 р. н.,
родом із хутора Верхівка Чигиринського р‑ну

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. На сватанні молода пов’язує
двох сватів рушниками, а молодому на руку хустку
зав’язує, яка вже в неї заготовлена. [...] За тиждень до
весілля молодий із боярином, а молода із дружкою хо‑
дять до рідних та знайомих запрошувати на весілля.
Коли ішли запрошувати, одягали сорочку, карсетку із
фалдами, підперізувались поясом червоним або зеле‑
ним, спідниця була у чотири-п’ять пілок, дуже широка
і пишна. На шию одягали справжнє намисто, (так на‑
зивалося), червоного кольору, і на ньому був такий дукач, вроді як серебро. Лєнти одівали на голову. У неї
віночок і цвіточок, а у нього – цвіточок і роза лєнтою
робилася довга. На руку клала молода вишитий рушник. Дружка теж була у такому вбранні, лише в руках
тримала вузлик із шишками. [...] Запрошувала у нас
молода із дружкою на весілля. Одягались в українське
вбрання. Молода підперізувалась рушником, на голову
одягала «цвіток» і на руці у неї був рушник. Дружка
підперізувалась поясом і у вузлику тримала шишки.
[...] До картуза молодому пришивають віночок (її се‑
стра чи племінниця) і співають:
Я зятеві віночок пришивала,
Три ниточки шовку потеряла,
Одну червону, другу зелену,
А четверту голубую
За сестрицю молодую.
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рядно, і теща із зятем витанцьовують, він наче миє їй
ноги, а тоді після танцю взуває нові чоботи. Но таке
було не у всіх, а тільки у багатших.

Чорнобаївський район
с. Вереміївка
Записали М. Бех та Г. Бондаренко 23–24 липня 2013 р.
у с. Вереміївка Чорнобаївського р‑ну Черкаської обл.
від Бугай Ганни Григорівни, 1941 р. н.,
Калашник Варвари Олексіївни, 1949 р. н.,
родом із с. Тимченки Чорнобаївського р‑ну,
Комишан Ганни Григорівни, 1929 р. н.,
Переузника Василя Олександровича, 1932 р. н.,
Ратушної Антоніни Михайлівни, 1927 р. н.,
родом з с. Тимченки Чорнобаївського р‑ну,
та Савченко (Боздуган) Олександри Олексіївни,
1932 р. н., родом із с. Жовнине Чорнобаївського р‑ну
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [40–50‑і роки ХХ ст.] Виготов
лення тканини. Одяг почти самі робили, із старого
нове робиш, де дране – те викинеш, а вужче робиш.
[Де брали тканину на одяг?] Та де ж... Ото ж було у ма‑
газіні, так воно ж таке дороге, шо його купиш може у
два года раз та доносиш до ручки, шо нема нічого. [Чи
самі виготовляли полотно?] Було ж, полотно робили
ж так, це ж сорочку спідню робили, а таку не робили.
[...] О... І ото ідеш і до копанки, ну до берега, і там ото
вмоча полотно те і вистила – це не раз на день... Як
тіки висохло, так і вмоча, так і вмочаю, воно сохне, і
воно знов вмоча, поки біле-біле – це й не один день...
Поки вибілиця до того, шо вже ж можна шить сорочку.
[...] А коноплі сіяли, і з конопель якраз полотно, а по‑
тім із його шили. А льон був до [тисяча дев’ятсот] три‑
цять дев’ятого, може, сорокового, а потім заборонили
його. Я не знаю, чього [Заборонили на присадибних
ділянках чи взагалі?] На присадибних, а коноплі на‑
оборот не забороняли. Ніхто не знав тих наркоманів,
абсолютно не знав. Ну, наприклад, я в дитинстві хо‑
див тіки в полотняних штанях літом. Шось на степу,
шо, і на степу ше ж, як виїхали, то коноплі були. [Де
їх мочили? В Дніпрі?] У той, тоді якось, шо здавали
в Ірклію, а так, то в болотах. У Дніпрі проточна вода,
а то в болотяних сіяли. [У Ваших батьків був верстат
вдома?] Аякже, було чуть лі не в кожній хаті ткацький
верстат, і ткали [Чи були і дні, коли не можна прясти?]
А празники ж були. [У п’ятницю можна було прясти?]
П’ятниця ж – нема празника. Празника, у любий день,
у неділю не пряли й не ткали. Празник який, не пря‑
ли, не ткали. Ну, кажуть, шо понеділок важкий день,
не начинай нічього робить. Ну це, як сідаєш прясти
первий раз чі ткать начинаєш, то серед тижня наки‑
дай, шоб не в понеділок. Ткали, мати пряла на прядці
і вишивала, і полотно, скіке там нада. То тепер я не
предствляю, сучасна молодьож, голі б ішли. Полотно,
шоб напрясти, наснувать, ну общім, процес оцей...
Поки дійде до того, шоб тоді ткать, а тоді пошить
штани, бузиною покрасить.

вже ж отак мережка виглядала із-під спідниці. І осми‑
кують прямо, прибирають. І ото ж гарно, як крутять‑
ся, спідниці отак, а таке ж, а сорочки так не підско‑
чуть, бо де ж тоді ті штани були і гарні, так. І так ото
кругом [...] А жінки, а в жінок сорочки іначі ж були,
рясні рукава такі і довгі рукава... Атутечка ж за той...
зашито ж, шо було об руці... А тутечка широке ізбира‑
єця – зборики-зборики-зборики кругом – чохли. [На
плечах теж так призбирували?] Призбирувалося чи‑
сто так – я ж кажу, я не знаю, єсть отамечка в артістів
такі сорочки, шо до чехли отако-во. [Чехли також ви‑
шивались?] Да, ну вже ж вишивалися, вони ж не вели‑
кою швою, через те шо воно отак завширшки та чох‑
ла...[Який був комір у жіночої сорочки?] Тоже такий
вузенький і круглий, отако-во, лежав. Маленький був.
Маніжка не вишивалася... Ото комір обшивався і
всьо, а вже через деяке врем’я шили сорочки «до коре»,
вже та вже мода одишла... Робили коре, отако-во вірі‑
зали, отак, так як на платті. [Виріз квадратний був?]
Да, квадратний... І ото такий коре вишивалось отутаво. Призбирувалося. Да, призбирувалося, аякже.
[Який був виріз у старих сорочках?] Ну, круглий же ж,
конєшно круглий, бо комір же круглий, і виріз. Оце
так вирізували: так по рукаву, оце шматок полотна,
тоді, де нужно причепить рукав, то вирізувалося отакотак з краю, тоді ж цей рукав, шо вишиваєця він угорі,
отак шиєця, а сюди на низ квітки, то там – то там квіт‑
ка. [Так виходить, що рукав кріпився аж до коміра?]
Да. [Чи були вставки на плечах?] Ні, не було вставок,
а ото рукав тіки пришивався і з мережками. [Чи встав‑
ляли клинці під рукавами?] Ні. Ото таке діло було. До‑
вгі [сорочки] і в поліг вишивали тоже. У поліг робили
такий прутик. За те закручували та зашивали і тоді то,
забула як воно вже називаєця. Називалося, шили тоже
коло прутика, шо вже ж гарно було в низу. [Мережи‑
во?] Да, таке вузеньке. А тоді, після того мережива вже
якусь червону, червону мережку шили – чорна, черво‑
на мережка. І ото в поліг таке, як надіває вона спідницю святну... То вона ж надіва спідницю і рівня, шоб
отак ше ж і мережки видно було. Ото таке було, а те‑
пер же ж вже появилось було круживо, так це вже ось
коли. [Круживо пізніше з’явилось?] Да. Де присобра‑
но до чохли, й тут рукава були широкі, і вишивали їх
тоже чорним і червоним, іначих сортів не було: ото
чорні, червоні, білі. Білими, були білі мережки, ну то
вже ж одбілюване, іначе тіки спеціально для білих ме‑
режок... Тоже ж із цих ниток, тіки спеціально дуже
вже ж прибілене, шоб гарне. [Це по білому полотну
білими нитками вишивали?] Угу, білі мережки вирізу‑
вані. [Мережки – це нитки, якими вишивають?] Да,
обшивають і вирізання, і настилання, і всяк так насти‑
лають, як тепер було гладдю настилають, рушники
шиють та настилають, а то прямо білими нитками...
Обшивають-обшивають кажду ниточку і вирізують,
і получаєця там чи квіточка, чи шо-небуть, чи листо‑
чок, чи шо. [Виходило таке, як аплікація, вирізане?]
Угу, ну так як круживо виходить, отак на подобиї того.
[...] [Ви згадували «спідню» сорочку?] Полотняна,
отож із його робили, білили, пряли, мучилися, оту пи‑
ляку їли люди. [Сорочки робили довгі чи короткі?]
Довгі-довгі такі. [Чи були такі сорочки, коли низ ро‑
били із полотна, а верх із перкалю?] Та це рідко було.
Були і такі сорочки, були і такі. [Як називали такі со‑
рочки?] «Сорочками». Да, сорочками, іначе не назива‑
ли, «полотняна сорочка» називали, оце так називали,

СОРОЧКА [20–60‑ті роки ХХ ст.] А сорочки, вони ж такі
були полотняні, вузенькі, а там же ж такі сорочки,
така гарна мережка! І це ж як на свадьбу йдуть, і стає
на стільчик ця ж дівчина, ну та, шо той... І ото ж, то

www.etnolog.org.ua
Чорнобаївський район

році Ви шили цю сорочку?] В [19]шісдесятому – я за‑
між шла, [19] пійсят дев’ятий рік. Стоячий [комір],
воно як лежаче було, бо воно так не це... а воно ж оце
якраз по шию тіки. Да, ото такі всі були. [Чи вишива‑
лина грудях у чоловічих сорочках?] Маніжка. [Що
таке лямівка?] А, оце ж воно – дивіця: одна отак сто‑
рона вишита, а посередині оце лямівка, одно наверху
так настрочене, бо воно ж оце тут... зроблена дірка –
так, а це до цього, і оце тут лямівку роблять міжду
цим [між розрізом]. Краї отуто обрубляли отім всим,
а тут як оце од цього пішло дальше, бо воно туто за‑
стібаєця – то оце звалася «лямівка». І на рукавах є,
шиють ото. Були в мене тут сорочки – я оддала туди
Ніні, десь у Юрка. Одна голубими пошита, і в неї дві
кохти, вона так і не пошила – каже, нема її коли його
шитця, і вона в них не ходитиме. Сорочки шили му‑
жичі, то-то вже із полотна з того, шо вібілювали: умо‑
чали у воду у березі чи де там, чи копанка чи... Були ж
раніше копанки почти в каждого...Мужикам шили сорочки, і підштаники шили ото з того полотна, і ме‑
режки шили так само на тому, на сорочках на цих же,
з манижками, ну, вишивали хрестиками: чорне і чер‑
воне. [Чи вишивали маніжки на чоловічих сорочках?]
Вишивали чисто так, як ото гуцули оце, як гуцульська
сорочка, отак само й шито. І манижка отут ото така
широка. І повишивано. [Як робився пазушний виріз у
чоловічих сорочках?] Під лядкою, ну оце ж лядка – манижка, посередині манижка... І під манижкою прорізь
же ж оце, поки манижка, і шоб вже ж було, як наді‑
вать. [Пазушний розріз у чоловічій сорочці був посе‑
редині чи трошки збоку?] Посердині і особенно на
пугвичках, не на отих кнопочках. На пугвичках, то так
було. Воно опрутковани краї... Оце тут пугвички,
а міжду ними прогаїна, то оту кнопку хіба підшиють,
шоб не видно було. Це таке. [Чи робили вставку на
плечах у чоловічій сорочці?] В нас не було, то просто з
матерії наверно, може, так у притір не фатало, а може
зробили це таке, ну, а у таких, шо це ж у празничних,
то не було таких. [...] [Чоловіча сорочка була довга чи
коротка?] Та куца. А отут моніжка. Отут вишивали,
і кругом були вишиті, підперізувалися поясом. [Чи
вишивали рукави на чоловічій сорочці?] Нє, не виши‑
вали. [Тільки на грудях?] Да. Манижка. Не тики отут,
і комір, і кругом. [Комір був лежачий чи стоячий?]
Може, і лежачий, і стоячий. [Пазуха розрізувалась
збоку чи посередині?] Отута, отак був посередині. На
плечах, це дуже рідко, шо підоплічка є, а то нє.
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да й усьо. [Які рукава були в сорочках?] Усякі були: і
куціши, і довші, всякі. [Чи пам’ятаєте сорочки, в яких
ходила Ваша бабуся?] Полотняни, довгі, з отакими,
і довгі аж додолу. [Де прикрашали сорочку вишив‑
кою?] Отут же ж на рукавах, і тут внизу вишивка була.
[Чи пришивали мереживо?] Ні-нє-нє, тіки вишивка.
Червона і біла, біла – то котющани нитки з білою, то
шили і те, і такі ж червона і чорна. Вишивали, кому шо
нравилось. [Вишивка була по всьому рукаві чи тільки
вгорі?] Е‑е ні, по всьому. Ну, хто-як, хто-як вишивав:
тіки одну ту квіточку там пошиє, а є – по всьому ши‑
ють, по всякому. [Чи вишивали на грудях?] А там не
було нічого, ну, воно таке: шнурочок прив’язаний чи
пришитий, і так надівалось. Виріз був так... він шну‑
рочком застібався, посередині, збоку не було. [Рукав
був рівний?] Ополистий. [Чи були вставки на плечах?]
Е ні, не було нічого, рукава вшиті до того коміря і всьо,
не було нечого. [Чи призбирували полотно біля комі‑
ра?] Ні, нє, не було. Такий комірець, комір та й усе, таке
обложисте, і дірка влазила, а тоді взялось та при ті
шнурочкі такі позв’язувались. [Комір був лежачий чи
стоячий?] Його не видно було, не видно нічого, бо те
ше зверху... Не в самій сорочці ходили, а ше надівали
керсет такий, керсети були, то його не видно було
стоячого, не було нічого, воно все припадисте було.
Сорочка така широка, шо [під рукавами] нічого не ро‑
били: полотно удвоє, одну відціля – одну відціля клапоть, і оце таке робили. [У Вас казали «клапоть»? Чи,
може, «пілки» казали?] Нє-ні-ні, клапті. [Із скількох
клаптів робили сорочку?] З двох. І пришивали... То
оддєльно рукава пришивали, вишивалися вони такі
ж, а клапті ж довгі, аж туди. Оце таке робили, вже те‑
пер не роблять, тепер ідуть голі всі, тепер мало... мате‑
рії. [Чи виглядала сорочка з‑під спідниці?] Аякже, ви‑
глядала – бо кажуть, то негарно, як не вигляда, тре’,
шоб виглядало, – так вона ж вишиваєця отута. Виши‑
та, і рівненько шоб було, шоб воно не болталося.[...]
[Сорочки шили самі?] Да самі все вручну – все вручну.
С калінкору – це вже пізніше був, а то, то з лянного,
оце ж сорочки шили з льону. А тоді такі шили сорочки
ше для дітей, для жінок, отакі завбільшки рукава. До
ліктя оце тако. Були такі, шо отак пошите, ну так, як
оце: там косеньке таке, а було такі, шо отак присобра‑
ли, та ше тут і мережку вшили, і тут десь шось наши‑
ли. Такі багато ото шили. Комір коре робили, шилося
коре – отак призбирані, отак і там ззаду рівно, і оце
тут, і така лямівка роблена з того... Общем, отака за‑
вширшки матерія, і отак, оце тут присобрали все оце,
так гарно присобрали, присобрали оце так, а тоді дру‑
гою тиєю отуто зшили, і с тиї сторони завернули, так
як обрубили. Тіки шо воно ж, сорочка, должна буть
ширша багато за плаття. Там... як може тепер фона‑
риком шили сорочки і плаття, ото все фонариком: оце
ж рукава, оце такий коротенький, і отуто присобра‑
ний – не присобраний, а отак втягнають резинку, і ото
так присобрали сюди все, і відцілі ото... – кажуть, ото
кохта фанариком. Зараз покажу вам сорочку. Пруткували [внизу]. Це витягли ото ниточку одну й другу,
а тоді осюди пошили, а тоді відціля обрублювали ото
так. Ото таке пруткування. А оце така сорочка, оце
таке «коре» звеця. Оце тут застебнута ось. Здоровий
рукав такий, це сорочка, шо я йшла заміж у йой. [Ви її
зберігаєте?] Конєшно, аякже ж – а шо. [Чи поширений
звичай зберігати весільну сорочку на смерть?] Да, на
шо ш це зберігала, це ж на те й держиш їє. [У якому

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [30–60‑ті роки ХХ ст.] Спідниця. Спідниці були широкі, вузьких же ж не надівали, а широкі
спідниці були, матерія усяка була, в кого яка була. Ну
їх багато не було, якшо одна або дві, то це дуже багато.
[Спідниці] з купованої, з купованої (тоді з полотна ні),
а з купованої матерії. [Чи були шерстяні спідниці?]
Може, в кого і були, ну дуже рідко – у багатих людей.
А в таких [бідних] так, як і тепер: як іде, то видно – де
багатий видно, де бідний. [Спідниці були прямі чи зі
складками?] Та може хто і робив складками, ну рідко –
такі прямі спідниці. [Чи робили нашивки на спідни‑
ці?] Нє. Ні-ні, може, хто й нашивав, ну ми не нашива‑
ли – чисте, матерія чиста. Так і ходили. [Чи кажуть у
Вас «юпка»?] Кажуть. А вона, шо юпка, шо спідниця,
воно одно й те саме. [Чи одягали жінки зимою якісь
колготи?] Та хто їх одягав, чи вони були. В спідниці
і все, не було нічого. [Раніше жіночий костюм скла‑
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дався із сорочки, керсета й спідниці?] Да. [...] Жіночі
спідниці були давним-давно широкі, здорові – каза‑
ли, в дванацять пілок, то такі оце ж такі були. А тепер
пришли всі, ну, та тепер вже вони полуголі ходять, в їх
нема спідниць, хіба поясок із спідниці причеплять.
А так обично і шестиклинки є, з трьох – три клини
на перед і три назад. Оце такі були, клєчасті, чорні,
цвітніші якісь і все, не вишивали нічим ніде – нема
таких. А були оті, шо молода, то набирали якоїсь та‑
кої матерії, – ну, це було давно, тепер, вже тепер його
нема, така якась, кажуть, як рубчик, така груба, і ото
там отак віночком, гладдю нашиті три-чотири квіточ‑
ки, так ото там туди й туди – це, як молоділа дівчина,
керсет такий вишитий ото з того рубчика і сорочка.
На керсеті тіки отак кругом облямоване таке, як бар‑
хатне ото таке, а більш нічого, і ззаду отуто у складках
таких, ото такі були керсети. А спідниці ото були тіки
вишиті – це як то молоді. Вже як я була, то вже не було
тих спідниць, поодпадало, нема вже його. [Спідниці
були з домотканого полотна чи купованої тканини
шили?] Нє, купували. Да, тіки куплєне з матерії. Були
шерстяні, тоже ж набрали шерстяну матерію. Мати
мені набрала, наприклад, як я кончала, мабуть, п’ять
чи сім класів, у Черкасах шерсті такої гарної, темносиня така, темна, ну тіки синя, то пошила мені такий
костюм: піджачок і спідниця шестиклінка – три клі‑
на наперед і три кліни назад. І то я десять класів кон‑
чила, а вона в мене нова була. А тоді вже, як кончила
десять класів, вже пішов отой кремблін, то вже тоді
лекше. [Чи носили спідницю так, щоб сорочка вигля‑
дала з-під неї?] Ну, це, як ідуть на базар, то оце ж «по‑
лянка» така, шо вишита, ше гарна. [Низ сорочки на‑
зивали «полянкою»?] «Полянка», унизу оце ж вишита
«полянка», і оце ж остіки оставиш, шоб видно ж було
оце отак, оце в такому йде, – «полянка», спідничка чи
сорочка – ото вишите внизу звали «полянка». [Жіноча
спідниця була кольорова, чи туди нашивали ще якісь
полоси?] Нічого не нашивали, а просто воно – це вже
ці спідниці, шо то... то нічого на їх не було. Тіки за‑
робітчани, ті, шо заробляли, то ото вони дбали собі по
одній спідниці, там по одній юпці, по одній кожушан‑
ці, то йшли та заробляли у Київ... А в Києві там був
всігда базар такий, ну, в багатих людей, шо в їх гроші
були, вони наймали людей на заробітки, – ну кому шо
робить, у кого яка робота: у кого може скот годувать,
у кого оце шить, вишивать... І хто куди підходи. Ну,
а ці заробітчани, вони ішли ото так пішки, аж ото в
Київ... І, як... шо ш, стають ото там на тім базарі, під‑
ходять ці ж, шо вибирають їх: хто дивляця, кому хто
нравиця, – того собі й бере... І тоді вже ж ото роби аж
до Покрови, а тоді, тоді вже він розчитуєця, на По‑
крову він розчитаєця... І тоді вже ж оці заробітчани,
вони знають вже, коли їм розщоти, одбираюця, як то
казать, гуртом, і йдуть назад. Бо вже ж із грішми, то
вже треба не одному йти, а це ж і не один день, – а де
ж той Київ, а пішки... І ото тоді приходять додому,
це вже воно начина холод, і тоді вже до батьків туди.
І вже ж вони там регулірують, кому шо справить за
ці зароблені гроші. Дома вони ці хазяйнують, а ті ж
заробляють. І кому шо нужно вже ж дуще, тому справ‑
ляють. І ото набирали вони на спідниці, на кожушан‑
ки, то воно не вишиване було, а просто матерія. [Чи
були шерстяні спідниці?] Було шерстяне, і спідниці –
я ж тобі кажу, шо були євреї, то у євреїв ото ж, як хто
же ж чи заробить більше, чи якби та, шо розживеця

на таке діло, то купи та й пошиє собі шерстяне. А так
вопще-то шерсті не було такої. За фартухи я чогось
не знаю нічого, чи вони були, чи не було. Нічого не
знаю. В нас не носили обгорток, шили ото туди – я ж
кажу, по той бік Дніпра, там була мода така і туди далі,
шо шили, «запаски» вони називались. Запасками оце
обгортаєця отак, як я оце фартухом запнулася спере‑
ді, отак само ті запаски робили і обгортали. Ну в нас
чогось їх було не заведено, я не знаю. [...]. [Коли шили
спідницю, у якій на коровай ходили?] Нє, не така дуже
давня. А то спідниця... Це мені із Грузії матерії при‑
везли. У мене такої не було спідниці, а це із Грузії при‑
везли мені матерії. У тії така спідниця, у тії така, а в
мене нема. А у сусідки сестра була, в Грузії жила. Каже:
«Чього ти, я тобі ось пришлю. І буде в тебе ще краще,
як у їх». І оце прислала міні такої матерії, та я оце по‑
шила таку спідницю. Сама й шию. І оце як той, як ви‑
йшла я на коровай у цій спідниці, то всі хваталися, шо
де ти взяла її. Таке ж, шо в їх такі, а в мене ще краща.
Ото таке. А це ж хвартух той, шо спідницю наділа,
і поруч спідниці оце ж хвартух причепила. Сорочка
квітчаста, квітки такі ж ... Отож як поїхали в Тимчен‑
ки, то там же такого обряду нема. То вони ж і кажуть,
шо це вони найняли артістів десь, де ж це таке... Не по‑
вірили, шо оце в селі таке. Штани. [Штани для чоло‑
віків також шили самі?] Тоже ж так, як у кого була воз‑
можность, то може одні якось справив, а як не було,
то полотняні покрасив та й надіва. [У чому фарбували
полотно?] Нам приносили, ото ж, я ж кажу, польщаки.
[Польщаки приносили фарби?] І краску, і оце горшки,
і миски, оте посуду разну– польщаки, там дуще розви‑
нено було оце усе, ми вже по-їхньому, щитать, жили –
по їхньому... А вони все отаке робили, а ми цього не
робили – я не знаю чого, чи в нас не було може такої
землі, шо з неї можна робить, а це ж воно робилось
із глини...[...] [Штани були із домотканого полотна?]
З полотна, да. Ні, то ж «підштаники» звалися, сорочка
із полотна, і оце отак один край сюди складений, от
сюди...Оце... це коре таке, і отут стоячка... Оце таке
було. Вже пізніше начали шить із матерії: і синя, і чер‑
вона, і яка-хоч, таку й шили. Ну, вже як такі паруб‑
ки, то ше і це, скручаний такий, як палець завтовшки,
пояс, ото з такими бурульками. [Пояс скручували зі
шкіри?] Ні, з нитки. [У Вас казали пояс чи крайка?]
Ні, пояс в нас. [...] [ Який був чоловічий костюм?] Та
чоловічий простий одяг: куфайчина чи піджак такий,
штани.
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ОДЯГ НАГРУДНИЙ [Перша половина ХХ ст.] Юпка.
Керсет. [Що одягали жінки на сорочку?] Керсет –
а шо ш, літом оце в такому ходили: керсет, сорочка,
а зімою ходили, шо було: піджак надіне. [Які були кер‑
сети: короткі чи довгі?] Нє, ні, довгих не було, мо’, де
в кого довгі були, а в нас мода була – куценькі. [Якого
кольору були керсети?] Чорні. [Чи робили на керсетах
якісь нашивки?] Нє, нє, може, хто й робив нашивку, ну
ми не робили, а один колір був чорний і оцей, і всьо.
[Чи були якісь аплікації або інші нашиті полоски?] Нє.
[Мож, керсет призбирували на талії?] Е‑ні, там вони
були клини такі уточені ззаду, а тут сплошне. [Який
був комір на керсетах?] Таке воно тоже, як і на со‑
рочці, отак не було, шоб стояло тако. [...] Та трохи ж
нище [пояса]. І керсети до тих сорочок, шо ото ж я
розказувала, шо вишивали квітки раднами чорними
й червоними, то керсети шили так само приблизно,
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кожухи. Кожухи білі. Да. [Дівчатам фарбували кожу‑
шанки?] Да, красили, бо покривалось матерією, довгі.
[Чи були клинці на спині?] Клинця були. Були збори,
складина оце поки вона до талії і ззаді, такими тими
зборами. В чоловічих таких не було, а кожухи, просто
кожух таке, таке, як пальто, наприклад, або шо. Об‑
ложували кожушанки жіночі, обложували оцим же...
барашкові ті, ну оце ж комір, як він називаєця, із яг‑
няти комір, воно ж барашки такі... І ото ж ті смужечки
із барашки зшивали і обложували отако-во. По краях
отако, оце ж де запола, то оце скраю отутечка обложи‑
ця отією барашкою. [Запола – це де застібається?] Да.
І ото ж воно, аж до низу ця барашка, обмальовують
її, оце так обмалювали, а іначе не малювали, ото так.
А комір же ж із баранців з тих, тоже ж такий приши‑
вали. [...] У жінок юпочки були, а в мужиків якісь піджачки. [Юпки зимові?] Ну, ото так само, як кожушанка... Отак воно шиєця, тіки ж то ж довге, шоб здорова
зімня одежина, а це така весняна...
ВЗУТТЯ [50–60-ті роки ХХ ст.] Чоботи. Черевики.
Шили самі, оце ж свині держали, кожі чинили, черни‑
ли, то дід робив, ну він більше вівцями занімався, ну
й свиней чинив – ото ж вичищав, вигрібав, вискрібав
отой жир увесь. Чоботи шили – да, а вони такі ше, як
намочать, та як зробився таким курьком, то і не на‑
ходиш. І не було ж чим, а дьохоть возили продавали,
кремів ніде ж не було ніяких, ото дьохтєм ото нама‑
зали. [...]Він сильний був сапожник. Він багатьом лю‑
дям валянки шив і чоботи. [Биті валянки чи шиті?]
Ні, шиті, на машинку построчє, пошиє. Було зімою чі
полагоде чобіт, чі так, чьоботи пошиє... Оце ж зімою
роботи не було, то ото таке. [...] Як я підбільшала, то
тітка з Києва мені привозила оце ж там сапожки, то я
думала, шо я на сорок сьомому небі буду ходить, бо
нема ні в кого, а вона купила мені резові ботики такі
на каблучку, ше отакі завдовшки, і туди усередину
убуваємо черевик, отам дерев’яна така упорка, шо на
каблучку, а тут черевик, і ото ходила в школу. А тоді
купила ше такі, шо коротенькі, а тоді ото ше й сапож‑
ки купила, то мені ото з Києва все привозила. Отакі
ходили. Боже! Боже! Валянки. Кімнатне взуття.
Валянки, чоботи, тапочки оце‑ж комнатні були одні
і двоє черевиків і всьо – больш нічого. [...] О‑о‑ой, на
ноги одягали таке, шо його ніхто не одягав... Десь у
людини, як попросиш, як у неї є в шо вбуця, та йдеш,
як нема людей, босий, а як люде – бачиш, шо стоять
люди, тоді вбуваєся, шоб не порвать. Бо як порвеш, то
нема чим заплатить, і нема чого взуть. [Якщо холодно,
то що взували?] То вже ж своє вдіваєш, шо в тебе є.
Якшо є у тебе таке, шо можна вдіть так іти між люди,
то вдіваєш, а якшо нема – то сидиш у хаті. Калоші.
Галоші шахтьорські без підбійки оце людина зімою
убула. Вони найдешевші, і ото людина купи..., і ото
цілу зіму вискочило, шо-небудь зробило там, а ноги
подубли, поки у хату. [Можливо, самі виготовляли
якесь взуття?] Та шо ш те робитимеш сам, нічого не
зробиш, бо нема з чого, шо ш ти робитимеш... Валян‑
ки вже почали шить пізніше, ізшиють із чого-небудь...
ото якась... та сшиють його, та ото у ті шахтьорські
калоші упхнеш. [Чи робили самі калоші?] Може, хто
і робив, ну ми не робили... А шахтьорські – ото без
підбійки, вони найдешевші, і ото купиш, і вони і місні
робили – місні, і ото у їх виходиш. [Чи шилили взут‑
тя із шкіри, може, просто шкірою обмотували ноги?]
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як оце я розказую, тіки без рукавів. То юпочка – то з
рукавами, а керсет без рукавів, обмальовувався чимсь
другим тоже отак само, як ото й кожушанка, тіки вже
ж не барашком, а матерією, тіки іначою. [Яку матерію
використовували, щоб «обмальовувати» керсети?] Не
цветну, а таку якусь: чи коричнєву, чи, може, якусь
атласну, ну такого цвіту. Були усякі керсети – я по‑
мню, ше малою, десь достали такого зеленого, гарне
таке зелене... І пошили мені керсет зелений, тоже ж із
клинцями ззаді... І ото я в йому ходила. А так же ж ото
і старі так само... Надіне до церкви, або шо... то убира‑
єця, то ото ж надіва ту сорочку вишиту, надіва керсет,
шоб вже ж видно, шоб видно ж і квітки. Так і жили.
[Чи утеплювали юпки?] Підкладка була полотняна.
[...] Юпка... Ото шили так, як піджачок: оце поки і оту‑
то багато складів ззаду, отут рівно так і настрочене
отак ззаду. І зад ширший, аж трохи отак рівно, а оце
до поперека, оце й там і тут, то отакими, отакими зік‑
загами построчено. Ото такі були юпки. [...] Керсет,
юпочка і юпка ото така була при зборі, там таких збо‑
рів багато, шоб ото там чим багатшій, то шоб більше
ж зборів було, таке ото шили. І тут оце ж, оце поки
рівно, а тут оце складочки на керсеті, і тут пугвички
попришивані, потому там застібаюця тіки крючками.

ІМ
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Перша половина ХХ ст.] Кожух. Ко
жушанка. Свитка. Юпка. Піджак. [Який носили зи‑
мовий верхній одяг?] Та шо було – шо в кого було: є
одежина така, шо на двох, або на трох одна. Те наділа,
а те сидить, бо нема в чому вийти, куфайчину якусь
натягне. [Чи були кожухи в людей?] Були, були кожухи, були тіки дуже рідко, в кого вівці були, а як овець
нема – з чого ти пошиєш, купить не купиш, бо карман
пустий. [Чи чули про такий одяг як свита?] Не було
такого. Піджаки шили, ото матерія відтіль – відтіль,
а посередині є і вовну кладуть, ото і прядіво кладуть,
як нема вовни в кого, – не всі ж держали вівці. [Чи
шили у Вас свити?] Ні, не було, вона була – були рань‑
ше, бо це ж баба розказує, і там фотографія в неї є, шо
в їх була свитка пошита, тоді юпочка, здорова юпка,
такі пооблямовувані все, ну тіки воно без того нічо‑
го не підкладалося, тіки матерія зверху із середини.
[З чого шили свити?] То з матерії все. Ну, може мате‑
рія, може сукно, де в кого, ну не те, шо саморобне, –
це десь купляли у магазінах. Піджаки шили – хто на
вовні, хто на ваті, хто клоччі – як не мав з чого, такі
піджаки, ну, він тіки без коміря, а тоді вже стали із ко‑
мірями. «Ленінградки» вже, як пішли, як оце вже й я,
можна казать, дівувала – бо я не вспіла дівувать – ну,
ото була в мене «ленінградка», смушевий комірець був
чорненький такий, а це сукно, кармани сюди і піджак
був такий. Ну, казали «ленінградка». Чого вона на‑
зивалась «ленінградка» – не знаю. Видно, вона десь
прийшла із Ленінграда... І там ото троє платів або
четверо, пальто було, правда, в мене вже зелене, гар‑
не – тітка з Києва привезла... І «ленінградка» оце, а то
ж там таке – то піджачки, то кохточки. Слабо! Сла‑
бо! А тепер – Бога ради, понапихано скрізь усе. Та де
його дівать оце? Викидат на мусорку, ходить у йому!
Я вже не входю. А до комірів держали ж і вівці, то яг‑
нята були, різали та чинили, й так само на кожушанки
шили. Вівці, та тоже були такі люди, шо кожі чини‑
ли... Тоді їх красили... Ну, я за краску не знаю, як вони
їх красили, а тіки знаю, шо були ж вони та красили.
І люди шили своїм дівчатам кожушанки, а хлопцям –
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ки, і в їх оце таке було, шо наші селяни не виробляли,
а в їх було. Вони чи привозили – це вже я і не розкажу,
де вони його брали. Ну, ото таке, шо у нас немає, наші
не роблять, то в їх купиш, – тіки знай, шо за гроші ве‑
ликі. [Дівчата запліталися в одну косу чи у дві?] Ну,
в кого гарні коси були, можна і дві, об’язательно лєнти ж були, голубі, які хочеш, ну гарні, тоді які хоч
можна було купить. І маленькі ж із лєнточками, ото ж
у дві кіски. А дорослі – одна коса, а хоч – дві коси,
з лєнтами. Будень отак, то це вже молодиці, а знаю, ше
помню, пізніше вже їх не стало, а тоді були очіпки.
[Маленькі дівчата в хусточках ходили?] І ми
об’язатєльно в хусточках. Це страшне, як без хустки,
не можна було. Я знаю, як хто рідня, дівчата тоже при‑
їдуть з города, – ну страшне діло! Шоб отут трохи од‑
крито було, то це страх! Тоді ж гарні платтячка шили,
то ситці красиві, маркізет, ну гарні такі платтячка
були. Отут открита, а отут шось, я не знаю, всігда за‑
крита, то всігда, то вони постягують з нас платочки,
а ми всігда ото ж в том платочку. Або отако ж, шоб
тіки в платочку. [Коли вже дівчата перестали носить
платочки?] Ну, оце більшість як вийшли те, уже як пе‑
реселка, як переселились, тут воно. [До якого року
очіпки носили? Теж до переселення?] Да. Ну оце ж тіт‑
ка Ганна, вона така старенька, то до самої тиї [смерті]
носила очіпок, і мені воно гарне, він так вишитий, гар‑
ний, ну тоже не збереглися. Воно то можно було, чьо
ж єго. Ну воно б долежало. [На очіпок що одягали?]
Хустку. Це вже ж як молодиця. Дівчина, то та ж косу
носила, дівчина чьогось ніколи не закручувала коси.
Хіба, може ж, як, ну під платок хова, як якась робота,
під платок вона якось той, отак прив’яже її. А вже ж як
молодиця, то отак мати, було, заплете та отако якось,
шо одна за одну, отак якось, і зв’яже посередині. Тоже
в матері коси гарні такі були. Придане поїхали, то оце
ж такі, як ото на хвотографії повбирані, раніше були
очіпки такі, а то очіпки чьогось начали отміняця, по‑
шили зборники. То оце ж повбиралися так, і поїхали
ми в ті Тимченки. То ми як уїхали, увійшли в двір, то
там усі люди: о, це ж вони десь артістів найняли. Це ж
найняли десь артістів, хіба, це ж, таких же немає, тако‑
го вбору... В якому ж це році було? Це ж я в Жовнині
була замужем, бо я ж у коровайниці поїхала, а це ж у
Тимченки. Десь [19]п’ятдесят п’ятий. Оце зборник,
той, шо на коровай ходить. То ж були очіпки. Десь у
мене й очіпок є, ну я не знаю, де він. Я, оце ж як ски‑
нуть, це ж колись такий був обряд, шо як скинули мо‑
лодій, квітки зняли вже, то оце ж надівають зборник,
чи очіпок, і це вона ходить усигда в йому, не скида.
[Він зі стрічками був?] Да. Бо оце ж голова покрита, то
не можна, як повінчалися, покрили вінцем голову, то
шоб не той, шоб головою голою не світив. Шоб не сві‑
тила голою головою, а шоб була в зборнику всігда. То
ото ж ходили всігда в зборниках. І міні, як скинули ж
квітки, то я ж наділа тоже ж, я пошила зборник, такий
простенький, там трошечки мережечки пустила по‑
над краєм, а то такий зборник. І ходила ото в зборни‑
ку, поки той чьоловік пішов од мене. А тоді взяла той
зборник, схватила з голови та підкинула під припі‑
чьок. Та більш я єго не надівала. А оце ж уже пішли,
оце ж, як на коровай іти, та в тії такий зборник, а в тії
такий, а я заходилась, пошила та вишила оце так. Оце
ж узори такі. Вишила си просто так, там з рушника
квіточку таку нашила, а то просто сама вишила я його.
Оце так. [Чи часто раніше мили коси?] Раз на тиж‑
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Нє, ні-ні, нечого не робили. Оце, кроме цього, бульш
нічого не робили, ноги – як буряки, усі померзли. І в
хаті було холодно. Мало топлива, не було чим топить.
[...] Ну, тоже ж чинили симечиння, сами чинили, ну
було грубе, грубий той товар був. Вони чинили, і шось
воно не фатало. Ну, а шили ж, то ходили у чоботях, бо
іначе шо ш ти нічого не купиш, бо це великі гроші тре‑
ба, це ж тіки багаті так ходили. Я їх і не знаю, в чому
вони ходили, бо це вони були, я ж кажу, ото в Києві,
в нас їх таких, дуже багатих, їх не було, а заробітчани
ото йшли у Київ і там їх вибирали. [Чи одягали жінки
зимою колготи або ретузи?] Та хто там їх ті колготи
знав, ніхто їх не бачив і не чув, шо вони є. І будуть
такі, ходили так: ото сорочку надіне, ото всі колготи,
та зверху якусь спідницю. Ото такі були колготи: не
було ні чулок, нічого не було. Не було – це зразу, ну по‑
слі – це вже ж ось, коли вже появилось воно, а тоді не
було нічого. Подивіця, в чому ходили, хай воно при‑
родніше тоді було, але ж все-таки, як одягнені наші
діти. Нам тоді, я знаю, я ходила в школу у кірзових
чьоботях. І п’ять років, шість в одному пальті ходила.
Купили міні в перший клас, позакочували рукава, так
в шостому класі откотили. Да, переважна більшість
так ходили.

ІМ
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [30–60-ті роки ХХ ст.]
Хустка. Очіпок. Зачіска. [Чи всі жінки носили хуст‑
ки?] Да-да, тоді голи не ходили, шоб голови були голи,
сміялися, як хустку не напнеш на голову. [Дівчата та‑
кож носили хустки?] Аякже, були і дівчата в хустках,
були всі. Шоб підрізав оце волоси, то сміялися, а тепер
усі мужиками стали, підрізують волоси – нашо воно...
Це волос, кажуть, краса людині даєця, а вони піддьор‑
гують, шо як іде людина в штанях – і не бачиш: чи
воно мужик, чи жінка. [Як підв’язували хустки?] Повсякому подв’язували: і так, і так подв’язували, всяк
підв’язували, ну голі голови не були ні в женщин, не в
мущин – всі картузи носили, брилі. Всі ходили в
платках. Жінки не підстригалися, коси були, у косах
були букети поприв’язувані, гарно дивиця, а тепер –
куди воно йде. Одну, одну косу заплітали, коси гарні,
женщини були – коса єсть краса, а це... Жінки дулю
вертіли. [...] Старіших – оце проділь отак сюда й сюда,
поплели коси, і оце так складали. Оце ж туто поплели,
оце сюди пішла одна коса, друга, оце відтіль сюди,
і оце сюди не хвата, то ниткою там чи якою тряпоч‑
кою, шоб там... оце сюди зв’язали. Оце так ходили.
Очіпки носили оце такі, а вже оце такі, як я, і ше й пе‑
ред тим мати вже моя очіпків не носили, і не плела я з
роду нічого. [Як заплітали коси?] Отак скрути, ото ду‑
льою на голові. А молоді, як – тепер вони ходять бри‑
тоголові пошти всі. А ранче – ранче коса є, як коса.
І дві, і віночком плели отак відціля сюди, і відціля
сюди, і одниєю косою, з однию косою все. А вже, як
стала молодиця, то тоді ото скручували чи там гулькою отам оце ж сплели, сплели та склали там такою
гульою, а хто – всі однак не дуже так, шоб... Село було
не те, шо в городі. [...] [Як зав’язували старші жінки
хустку?] А так назад, отак зав’язувались. [Які були за‑
чіски у дівчат?] Та які там зачіски, на проділі чуб. По‑
полам, та заплітали коси, складали так у віночок і зза‑
ді. [З чого були хустки? Чи ткали на їх виготовлення
полотно?] Ні, не ткали. Купували, ото були магазінчи‑
ки, євреї були, і в нас було такий, називаєця він «ба‑
зарчик». Ну, там ото євреї собі поробили магазинчи‑
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шо з їх різали, общем залізинка така, там ото на йом
обтягнуте червоне таке, то різали таке. А то купляли
всяке, є десь і в мене намисто, ну в мене біле таке пе‑
реливаєця. Ну я не люблю його, то мені хтось на по‑
дарок купив його, то так воно й валяєця, не носю та‑
кого.[...] Колись, я знаю, ще мати жива була, – з Києва
тоже купували, їздили, і дукачі мати продала, і справ‑
жнє намисто. Справжнє, ну воно ж таке гарне було,
як каміння.[...] Та є ж, є од хвороби, а є так вішають.
Ну, то ж таке намисто є, од зьоб, ото надівають те...
[Як Ви сказали?] Ну, шо наростень у горлі висовуєця.
Я не знаю, з чого вони роблять, купують люди, а з чого
вони роблять... Я б сказала, та я його сама не знаю,
з чого його робили. Ми купували – з чого воно, а мода
була, то купуєш, надіваєш. [Намисто куповане було?]
Да, а з чого воно робилося... І якісне було, і красиве.
[Жінки носили одне намисто чи по два або три?] Ну,
усяк є, носили люди: по два, по три і по одному. Се
режки. Дукач. [Чи носили жінки сережки?] Носили.
[Чи носила Ваша бабуся сережки?] Аякже, носила. [...]
[Сережки давно носили?] Давно-давно. Я була у спо‑
витку, казали, ше, то понесли до діда-золотаря, і ото
попроколював сережки, і золоті. Правда ж, і зразу ж і
втяг він їх ото. Каже, одно вухо як кололи, ну він гарно
отак узяв та отак оце натер – раз крізь мило – просте
мило, і оце відтиля натер, натер відтиля, і оце з однії
сторони – не знаю, як там воно, коле, а тут мило є, шо
воно в мило пішло, і він пьять у мило ж устроми отак
і назад витяне, шо воно туди ото усередину попаде ше
й мило. Трошки покровить, трошки поплаче дитина,
а не рве ніде нічого.
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день, а як ото ж, а як яке врем’я, то і той, і не раз на
тиждень. І це законно, гречаний же: кип’яча вода, ки‑
пить вода в чавуні, попелу гречаного трошки ж уси‑
плять, їдкий [Змивали цим попелом.] Да, да. Попіл,
воно ж зціжували, попіл же не оставався, тіки накип.
[І воно гарно промивало?] Аякже, той же, як воно зва‑
лася вода, чи митіль, шо миця, миця, митіль, бо те ж...
бо воно, ну так, їдка, спалювали ж солому гречану,
а тоді попел отак. Зачіска. [Які зачіски були у хлоп‑
ців?] Бокси, полубокси отакі, як ото на вас. Таке, ну
були такі шо й довгі отакі, чуб ходили. [...] Зачіски
були, оце вже за зачіски... людина йшла не манахом –
не манахом: підстрижений, підбритий затилочок, гар‑
но й дивиця. Ніколи не бачили п’яних: во-первих,
приходили гулять увечері хлопці, і гулянки – дівчата
співають, приходять хлопці... Ми не бачили п’яних
людей, а сичас усі паралізовані, хіба тепер хлопци та
дівчата – гидко на їх дивиця. [...] Та ше ж як чуб, шо
він кучерявий, чи підстригалися... Підстригалися оце
так аж сюди, на нєт, так сходи на нєт, шо воно там чуб
малий, отута-во зачіска хароша, а тут ні. І зад підстри‑
жено, й підбритий. Іде хлопець, співа. [Стриглись під
макітру?] Ні, воно іначе. Красиво–красиво, тепер нема
цього нема. [Чи виглядав чуб, коли чоловіки одягали
картуза?] Аякже, виглядав, така чубрина хароша, а те‑
пер як глянеш, то страшно дивиця, як іде людина то
тікай од нього. [...] Да, були як хто, оце ж так, як під
макітерку, казали. О, а як той, то і дужче. [Чи бачили
Ви дядька з чубом таким?] Ні, ні, я ніде з косою не ба‑
чила. Оселедців не носили. Уже вони оселедців не но‑
сили. [Як хлопчиків стригли?] Та ножицями наголо.
«Наголо» називали. Та ще ножицями, та такі покоси,
поки заросте. Так, як в крутих. [У Вас у селі діди всі
носили бороди?] В основному не тіки [діди], а й мужи‑
ки. Аякже. Це, брилися тіки по празниках. Не було
коли. Утром кажен день не брились, то орали, то...
отаке все. Шапка. Картуз. Кобиняк. [Які були чолові‑
чі головні убори?] [Шапки] більше купляли. Це ше
старіші діди, і в мене ж дід був старий же ж, вже який
давно вже те... То Марія з Києва купляла та привозила
їм шапки: і дядькові, і йому. [...]. Ото ж із овець. Да, із
овець баранячі шапки були. Усякі були: і сірі, і чорні,
рижі, і всякі були. Хто собі яку пошиє чи достане таке
на шапку. Ото такі були шапки, кобиняки були тоже.
Кобиняки. Ну, як дощ або шо то... чи сніг, чи в ліс по
шо та сніг, то кобиняки були, тоже купували. Замість
того, як би то сказать... тепер клійонки напинаюця,
а тоді ж – кобиняки, ну тіки це ж із того... чи резина,
чи яке воно, то таке. То так було, а тепер же ж іначе.
[...] [Хлопці, парубки, йдучи на гуляння, обов’язково
одягали картузи чи шапку?] Ну, зімою шапку. А так
картуз. Ну, не дуже, не дуже ходили. Може, літом, а то
в картузі ото. [Голомозі не ходили?] Рідко. Хіба вже
жарко, то більшість у картузах ото літом, а зімою в
шапках. Отих уже шапок не було. Я уже не помню,
шоб хлопці ходили, а дід ходив, у смушевій, сива, вона
ж овеча. «Смушеві» шапки, так і звалися.

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [20–50-ті роки ХХ ст.] На
мисто. Намисто, дукач, намисто багато чіпляли ото,
поки молодчі, уже як наші, то ніхто не носив оце ніде
нічого. Ото, хто може де, яку там, разок один намиста
або шо... А я, оце тіки хрестик і носю. [Намиста са‑
моробні носили чи купували?] Є, й купляли – а є, й
самі робили ото ж, де воно там брали оті кабелі такі,

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Друга половина ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. А як молода одягалась? Вінки гар‑
ненькі були із квіток, ну, такі красіві, такі гарні ж, гар‑
ні. А тоді ж отут, оце ж отут починається, то і сюди,
і аж осюди, отак поки, то такі гарні оці ж лєнти, всяківсякі. Я в простому платті біленькому була і в сестри
вже не було, а тут же така сорочка гарна вишита ж,
а тут – спідниця гарна. Як у кого була така... знаєте,
шо такій гарний якийся матеріал, як воно зветься, шо
і такі квіточки по ньому, як і матеріал, – дуже гарні
спідниці, і керсет, керсетка гарна, об’язатєльно карсетка, а там чоботи гарні. А як дуже, може ж, і тепло,
то якісь уже ж черевики були, я помню. Сестра тоже
без вінків уже ішла, бо вона туди аж під Золотоно‑
шу йшла... [До якого року так ще одягалися молоді?]
Ну, поки оце, до переселення. Ну, той, в черевиках,
я чьось і не помню, а помню такі красіві чьоботи.
Чьорні. Червоні, може, десь і були, ну такі, чорні. Ну,
обично ж вони практичніші, їх в любу погоду можна,
ото таке діло, коли угодно можна ж ходить, і так, і так.
Ну, молодий обично ж так, у костюмі. [Чи пришива‑
ли молодому квітку до костюма?] Квітка, отут робили
квітку, а на спині отак же голку застромляли: і отак
о, і отут, і голки були... довга червона заполоч, і тоді
якось отак закручували, чього не знаю, так, як хрест,
робили. Отак якраз, піджак же чьорний. Раніше ви‑
шита сорочка була, а тоді ж уже пішли і такі сорочки,
оці, у смужечку, такі ж. А молодої тут же ж намисто,
намиста ж багато, і дукач...
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг
всякий був, ми як ходили, то в полотняному ходили,
ткали, пряли... І шили, оце щас це така фабрична тепе‑
ришня, а тоді ж ото матерії не було, і як уже ж дівка,

579

www.etnolog.org.ua

580

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

с. Жовнине

го боку до піджака. Заплітається коса і лєнта в косі.
Молоду підперізували вишитим на п’яльцях шитим
рушником і на руку в’язали, і так ходила поки не по‑
кривають, а тоді рушники знімали. Рушники вишиті
рушниковим швом з «Деревом життя», пізніші, видно
зайшли сюди з північних районів Полтавщини, ви‑
шиті лиштвою – «качалочкою» – хрестами, «зірками»
(чіпляли на образи), багато рушників тут вишивали
«білим по білому» – мережкою, вирізом (придбано
для музею кращі зразки). [...] Про наречену: одягаєть‑
ся «гальонок», коса пускається і лєнта в косі, склада‑
ється шовковий платок ріжками наперед, а ріжки ви‑
дно нижче вінка, а голова застеляється лєнтою. Вінок
робили з різнокольорового гарусу, з сухозолотицею.

Шполянський район
с. Лебедин
Записала Р. Свирида 2 листапода 1995 р.
у с. Лебедин Шполянського р‑ну Черкаської обл.
від Пушкаренко Тетяни Іванівни, 1913 р. н.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–60‑ті роки ХХ ст.] [Коли
ввійшли в моду такі сачки?] Оце десь із сорок восьмо‑
го, після войни. А до війни кохти були, і такі рукава з
манжетами були. Зімна «кохта» звалася, на ваті. Довгі
такі вони були, рівні, а на низ вона вшир ішла. Носили
і дівчата, і жінки, і баби носили оце оці кохти і свити.
У чоловіків кожухи і свити. Свита підібрано оце туто
такого, а туто на зборках, як це у баби старої спідниця.
Спідниці були у дівчат із червоними щоточками, а у
жінок із чорними. Це пришивали знизу – «щоточка»
звалася. [У скільки пілок були спідниці?] В три. А ко‑
лись раніше, то і у сім пілок було. [Керсетки носили?]
Носили! [За вашої пам’яті носили?] Ні, не носили. Ра‑
ніше, мати моя, бабка – носили! Ми вже носили жекет
і костюм. Піджаки носили. Були москвички, то й ше
якось. Бобки були. [Чи носили колись вишиті сороч‑
ки?] Носили, бо ще в мого чоловіка була вишита. І білі,
й чорні носили. Полотняні були і на дві пуговички
отако на боку застібалися. І ті, не спідні, не вишивали
і сатінові, й полотняні. Ну, сатінові чорні, то шилися
гладдю, бо не видно ж щитать, а білі, – то хрестом ши‑
лися. Носили, мабуть, до [19]60‑х годів. [На головах що
носили чоловіки?] Шапки носили, тільки каракульові.
Кубанки носили. Такі дядьки були, шо шили. В нас тут
у одного діда, він і досі носить! Він її зараз про празник
тіки носить. Бо це ж треба ягня. Держать же вівці, та
ягнятко заріже, та вже чинять ту кожу та на шапку. Так
і звалася – «кубанка». Кохти були. Були круглі, і такі
ззаду продовгувасті і рясна-рясна! Наперед коротша,
а ззаду довша і рясна. З плисом і на гудзики застібала‑
ся. Кохта ж на ваті. Кохти шили такі широкі, що мати
бере сюди дитину, сюди в заполлє, а цею полою обки‑
дає, і це ж ця пола закидається аж на плече туди. Оце
ж ця кохта. Я знаю в нас кожух був такий широчез‑
ний! Чорний такий здоровий тулоб. Отакі отвороти,
вимальований отакими всякими. У моєї баби був та‑
кий кожух, білі валянки хветрові такі, кохта, очіпок
і оцей платок. Поверх очіпка закутається баба, або й
вив’яжеться. А літом великі такі, як у нас, шерстяні
платки без квіток, – вона вив’яжеться, сюди оце отако
зав’яже попід бороду, а тут очіпок вигляда. І чоботи
кізлові. І мене за руку – і до церкви. І держить там мене
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шо це ж треба їй шоб шось гарненьке справить: чи
спідницю, чи кохту, чи піджачок. Тоді піджачки шили
побільше. Це треба дуже робить, шоб заробить ту ко‑
пійку, шоб купить одну, справить – одну справить... да
спідницю там чи піджачок, чи шо-небудь матєр’яне,
а то полотняне... А то полотняне, напрядуть батько та
мати, якшо є дівчина, то дівчина. І так само й рядна
ткали. Домоткані тоже ж так само, як я розказувала
за оцю ж основу... Отак само воно ткалося, отак само,
і накидалося... І... розкидалося. [Спідниці були в клі‑
тинку чи в смужку?] Ну, яку хто хотів, в мене була
картаста, мати виткала. Зелена клєтка і розова, бо все
ж тоді молода була, то мені таке наравилося, схотіло‑
ся, бо набирать не було за шо... А я ж дівчина, мені ж
хотілось гарного, а кращого не було, отаке.. Так само
ткалося, як оце, і рядна ж так ткалися, в нас і сєчас,
і досі є рядна такі ткані, як оце я розказую... [Чи від‑
різнявся одяг старших людей від одягу молодших?] Та
нє, вопще почти однакове все було, не було разниці
великої, тепер-то конєшно разниця велика, а тоді не
було разниці, не було. Ото так, у кого шо було, те й і
носив, моди не було тоді. Таке. [Коли з’явилася нижня
білизна?] Ну, та це вже не дуже давно. Одяг купували.
[Як жили на низу, то самі робили одяг?] Угу. [ще років
десять після війни робили полотно і шили одяг].

Ф

Записала С. Щербань 25 травня – 7 червня 1989 р.
у с. Жовнине Чорнобаївського р‑ну Черкаської обл.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. Cорочки додільні з суцільним,
без вуставок рукавом з невеличкою ласткою та з неши‑
рокою вставкою з такого ж полотна, що йде до «чух‑
ли» і робить ширшим рукав. Рукав пишно вишитий
«білим по білому» – вирізуванням, настилюванням в
поєднанні з мережкою. Вставка на рукавах називаєть‑
ся «уточка», горловину беруть «на збір» і вшивають
комірець, робили зубчики. На рукавах «чухли» «до
збору». Сорочки суцільні, у три пілки. Рукави суціль‑
ні без «пришивки», без вуставки. На суцільних рука‑
вах поперечна смужка також називається «вуставки».
Були сорочки (менше) з вуставками до «пухликів».
Юпки тут були «штамповані», строчені – вишневого,
зеленого, сірого, чорного та інших кольорів. Юпку
підперізували поясом торочковим, наперед китиця‑
ми. Поширені тут були «накладні» спідниці, керсетки,
юпки з крамної з квіточками (що нагадували узори на
парчі) матерії. Квіточки виткані, тому, мабуть, і нази‑
ваютьс «накладні». Жінки носили тут головні убори –
«зборники», очіпки – «перчеві» (придбані для музею).
Зборник нагадує невеличку, неглибоку шапочку (як
тюбітєйку) з «парчевої» матерії, або з оксамиту, виши‑
та. З нашивкою рожевою стрічкою з бантиком спереду.
Носили зборник так і під «платочок», коси заплітали
у дві коси, на проділь і наперед закладали, тоді зборник
гарно лежить на голові. Носили зборники жінки. У ко‑
ровайниць – зборник, а платок на плечах квітчастий.
Нареченій під квітку надівали гальонок (обруч з парчі,
наприклад, придбано), тоді шовковий платок, посе‑
редині «ріжки», тоді «квітка» (вінок), а середина голо‑
ви покривається квіткою (боком на шість петельок),
а лєнти висять від намиста. Два вінка з лєнтів (зібра‑
на лєнта з ґудзиком посередині) чіпляли молодому до
шапки (приколювали, чи пришивали), а тоді до ліво‑
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мній, і літній. Зімній на ваті – шапочка така, а літній
такий собі. В нас таке було, це вже як я заміж ішла, то
не було вже ціх очіпків, а як мати моя, то тільки заміж
вийшла, то щас бігом – і очіпок... На весілля надівали.
Ми вже хусткою запинались. На сватанні хустку дає
молода молодому, і він уже тоді її. Раніше, як моя мати
йшла заміж, то не давали. Давала хустку молода, тіль‑
ки молоду він не закутував. Тепер у нас закутує тею,
шо дають. Тоді він придбав свою. А хустку давали.
Перев’язували на руку йому. [І кому вона діставала‑
ся?] Молодій діставалася, але він старався, шоб ку‑
пить свою. [Очіпки які були?] Низенькі. Посередині
зобрані, а там зшивалося собі, зборочки такі. [Чи
обов’язково поверх очіпків носили хустки?]
Обов’язково! Зимою і літом. А в хаті в очіпку могла
бути без хустки. [...] І такі в їх були вишиті сорочки.
Свитки на їх поясами попідв’язувані, червоні штани,
хромові чоботи. І такі в їх були ковіньки. [...] Посади‑
ли усіх же, а молода там уже ж, бо буде подарки давать
цім же сватам, хто прийшов. Своїм нє, а тільки тім,
хто прийшов. [Що вона дарує?] Дає рушники, дає
платки, а батькові сорочку, молодому платка. [...] То
мужчинам давали, а жінкам давали платочки. А мате‑
рі давали на спідницю, а батькові – полотняну сорочку
вишиту. [Молода вишивала сорочку для молодого?]
Це колись було. Молода вишивала. На свайбу. До він‑
ця. Він же ж у суботу приходив до молодої на дівичвечір. [...] Розплели косу, тоді молода встає – молодий
на ті стороні, молода на ті стороні на кожусі сидить.
Тут буярин, а тут дружка. Хто видере кожуха, той
тому могарич. Як видерла я кожуха, то буярин уже
мені могарич, а як він видер, то я ставлю. Щоб дружка
потанцювала на кожусі. Тільки ж оце встала, щоб мо‑
лодий коси підв’язував лєнтою, а вони тут за кожух!
[...] [Як одягалася молода?] Шо в неї було – плаття,
чи спідниця й кофта, були тоді рясні спідниці, шести‑
клинка, або вісім або аж дванадцять клинок. Кохта
отака-го завширшки рукава – казатінки такі. [...] Як
посватана, то не мала права ходить розкутана. Нє! Це
після свайби! А тоді вже коси закрутили, оце й усе.
Уже ти не маєш права. Ото ходи зав’язана в платочку.
А як засватана, то ще ходить: коса заплетяна, лєнта в
косі, бант з краю зав’язаний, квітки. Ше й понатика‑
ють сюди квіток: ромашечки, там всього понатикаєш.
[...] [Як одягається молода просити на весілля?] Так
удівається у вінок, стрічки, рушники: на руці рушник,
підперезана рушником. Дружки всі в рушниках, у чер‑
воних рушниках. [Який вінок?] Вінок з бомаги. Про‑
сить вона в тому, в тому і в неділю. Вінок сам, гірлянд
сам зробляний, високий, широкий такий. У нас роби‑
ли гарні такі. Голова не повністю покрита. Спереду ви‑
сокий такий, а ззаду букетики такі окремо пришпиле‑
ні. [Стрічки прив’язуються до чого?] До кіс. [Як саме
заплетена молода в суботу?] В дрібушечку. В семеро чи
в дев’ятеро. Пасма – дев’ять чи сім. Заплітають у дві
коси, заплітають через шо, – брати ж розплітають!
Коси заплетені висять не закладені і одна лєнта, в не‑
ділю. Тоді дуже гарні такі і кучеряві... Дружка бере
шишки в хустку, а молода нічого. Шишок, скільки
влізе. [Молодий, коли запрошує на весілля, теж шиш‑
ки носить?] Аякже! Так само носить шишки, як і мо‑
лода. [Які ознаки: квіточки, стрічки?] Нічого немає!
Так ходять собі в костюмах та й усе. [...] Подушками
ділиться, з дружками прощаться!.. «Мені, ненько, сорочки новенькі, бо я йду до чужої неньки»... [...] [Як

ІМ

Ф

Е

попереді себе, а кадять же там, поки я й не впаду. Вже
вчадію, впаду – вона мене на воздух. Тільки з церкви
вийшла – вона чоботи – раз. Раз! – в руку! Це літом.
А як зімою, то йде в чоботях. А чоботи – «на бубликах!». Як розтягнеш, а вони аж до пахви, як розтягнеш,
то увесь залазиш! Бо це халява оце поки, то це тверда
така халява, а тоді встав, а вона тіки пуць! – упала та
халява, ці вже бублики! Ох, на каблучку! І намисто
було гарне, і китиці ззаду, а тут шість разків намиста!
Дороге! Тоді продать корову нада було або пару волів,
щоб намисто купить дівці! Добре звалося. Як таке, то
це йому ціни нема цьому намисті. Було в свекрухи
моєї. Було довге, було кругле. Було таке наче поріза‑
не – то різане. І не різане, кругленьке таке. Як приходи‑
ли сватать, то надівала добре намисто. Як бідніша, то
менше, а як багатша, то й десять-дванадцять разків, аж
сюди ото. Там китиці такі! Ще й дукати! Такі як ото
були желізні рублі! Та то ж багата з дукачами йшла за‑
між. Сережки були дуті і плисковаті. Так їх звали. [Чи
сережки заміжніх жінок відрізнялися від дівочих?] Нє,
ото як батько купив, і як заміж іде, аж тоді надівають.
Це вже як заміж оддають, то тоді купляють сережки,
намисто, чоботи на бубликах, костюм. Щоб не було цеї
кохти, що це рясна, то це ж не дівка. Вона ж прийде, це
ж без нічого, не буде в шо й дитину завернуть! Потім і
спідниці й хвартухи, і кохточки. А в баби була кохтач‑
ка така рівненька, не під стан. Спереду під гесточку,
а ззаді підрізана, і таке наче встрочна складка зробле‑
на. І це ж вона тако балахоном наче. [...] Це ж один до‑
порядкувався, до двадцяти год ходив у сорочці довгі
без штанів усе времня. А вже свататися пора прийшла.
А батько й каже: «Підемо свататься!» Пошили ж йому
кустюм. Він же ж надів той кустюм, та йдуть же. Та
схотів же ж у туалет, щоб там же ж лиха не наробить,
там же ж нєвєсти. А штани – не знав же ж, як з ними й
поводиться – зняв, а сам у свиті. Та й повісив там, та й
забув. Ну, приходять там, а батько каже: «Ти ж скажеш,
що це ж у тебе штани сині, а ще семеро в скрині! І полу
закинеш!» Він же ж прийшов, та так же ж сів. Та так
же ж откинув полу. Та й каже, що це штани сині, а ще
семеро в скрині. А їх же ж нема! А ще перед тим бать‑
ко каже, що будеш слово таке казать кругле, як яйце!
Ото він полу откинув і сказав ото про штани, а слово,
каже, – кругле, таке, як яйце! [Хто це вам розказував?]
Матері ще наші! [...]

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [20–50‑і роки ХХ ст.] Одяг у ве
сільному обряді. Приходили старости, і молодий же з
ними. [Скільки старостів?] Два. [Як вони були одягне‑
ні? У свити?] Вже в ту пору, як я йшла заміж не дуже їх
носили. А ранше були, то поприбірались у свити та
кожухи та й прийшли. Як моя мати йшла, і я ше росла,
то була у їх кохта, довга така і така построчена, і по‑
шита із сукна. То це у жінки така була кохта й свита.
То ще й мені валянки шили з неї, і всім пошили валян‑
ки. А теперечки якби вона була! То ранше, як ішла за‑
між, то в таких свитах. А я як ішла, то в мене вже було,
й пальто – «сачок» звався. З сукна пошите і з воротні‑
ком, то це «сачок» звався. [...] [Чи вдягалися на сватан‑
ня у вишиті сорочки?] За моєї [пам’яті] вдівалися. Вді‑
валися, бо ми гулять ходили! Босі і сорочки вишиті і
яка там спідниця: була й з мішка, була й з палатки,
всього було. [Поясами підперізувалися?] Нє, не підпе‑
різувалися. Отак спідниця тіко й все. Ми вже поясів не
носили. Матері наші носили пояси, очіпки. Очіпок і зі‑
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косу розплітають?] Молодий сидить. А молода оце тут
сидить на кожусі. Молода виходить, сіда по цей бік
столу протів молодого. Ну, а там буярин, а там дружка
коло неї. Вона ж підсувається до буярина поближче,
шоб більше місця осталось дружці, шоб вона могла
смикнуть той кожух і на музики! [...] Тоді вже за кожу‑
ха б’ються. Тоді вже викуп дають усім, і запорожцям..
і кончивсь дівич-вечір. Коси заплетені у дрібушки
були, та такі красіві! А тоді вже взавтра квічають, і дві
лєнти, тільки в неділю червона. [Як з кожухом?] Тоді
ж дружка й буярин тягнуть, хто висмикне в кого. На‑
кинула на себе кожуха, і пішла на музики. [...] А потом
ше ж лазять під столом, значать корогайниць. Коро‑
гайниці посідають, сидять за столом, а їхні ходять там
поза столом (чи під столом) і значать білою глиною
чоботи там чи тухлі, в чому там літом чи зімою. Ви‑
ходять – всі вже білі. Назначені чужі, а наші – не! [...]
Корогайниці всі в платках. Вони не перев’язані пла‑
точками. [...] Ну вже дівич-вечір кончився, молодий
остався, переночував. Дає йому сорочку. [Коли молода
дає йому сорочку?] Молодий у неї ше рано, і вона дає
йому сорочку. Вдіває він, і вона вбірається. [...]
Bипроважають. Мати бере у хвартух, шо там: гроші,
жита, канхвети і посипає. [...] [Як виряджали молоду
до молодого?] Чоловіків перев’язують рушниками, жі‑
нок платками, чіпляють квітки. В кого немає голов‑
ного убору, то в кучері. [...] [Світилки що несуть?] Сві‑
тилник! Дві ж їх там. Назначають їх так, як і свашок –
червоними лєнточками. [...] [Чи накривали перед тим
молоду?] Як заводили молодого, то накривали! Платочком, а він тоді підніма платочка та цілував її. Стар‑
ша дружка затулює її платком, а він одтулює і цілує.
Тоді він ото ж сідає, а тоді сестри вже вінка пришива‑
ють... [До чого пришивали? Як це відбувалося?] Він
сам зніма картуз, вона пришиває, він забірає, тоді на‑
діва на себе. Як він дав викуп, тоді вона кладе на таріл‑
ку і все. Йому не можна без головного убора сидіть, то
він того бере (якого там йому подадуть), то він бере
надіне, а до цього пришивають. [...] [Чи була комора,
тоді як ви йшли заміж? У 1950–1960-х роках?] Була.
Старший дружко приносив сорочку з комори!.. Став‑
ляють же ж, угощають, оце все сире, як нехароша мо‑
лода! Вже ж не дають червону й стрічку як таке діло.
І смикають за коси з‑під очіпка. А тітка моя, як ішла
заміж, то вони вже грішили до свадьби, а боялися ж
Бога. А мама каже, – пішла ж вона до свекрухи та Мо‑
крина, а тоді приходить додому в понеділок, – і в зеле‑
ній лєнті! Мати ж як побачила, як сплеснула в долоні!
І хода од хати геть! Побігли ж її завертать до хати! Це
ж страм! В зеленій стрічці ж дочка прийшла додому!
Вже ж люди завернули ту бабу. Тоді вони стали перед
нею навколішки, молоді ж ті, тітка ж Мокрина, стали
навколішки і кажуть: «Простіть нас, мамо, це наший

гріх!». Вони перед Богом наче ж боялися. Вона ж зна’,
що вона вже ж нечесна! Причепила зелену лєнту!
[Стрічку поверх хустки?] Да! І вже хустки не мали
права скинути. Запече сорок градусів, в’яжеш – мо‑
крий! І не маїш права знять, бо вб’є! Косить впереді,
прийде, то ще й надає кіссям тобі – не маїш права!
[Коли очіпок одягали?] Убор скинули і зразу ж наді‑
вають. [Як волосся скручували?] На гулю. [Ще щось
чіпляли у волосся?] Нє! Коси й всьо! Не було такого,
щоб там ще щось добавляли. Коси, закрутили! Оце
тобі як закрутили вже. Молодий закручує – і вже надів
платка! Моя свекруха казала, що вже як вона йшла
заміж, то вже платочки були. А бабка казали, що очіпки були. Як пішла заміж – бабка моя – та прийшла до
батька й каже: «Я вмру там!» А батько каже: «Хоч і
вмри, а додому не йди». А в очіпках ходили. В нашої
баби був! [...] Молодий же молоду розквічує, закутує
платочком, а тоді бере дружко їх і заводить у коморю.
І гукає: «Може ти там не способний, то й мені посо‑
бить?». І тоді вже бере простинь і сорочку, і несе до
людей, і дивляться, яка ж молода! [...] Як переночува‑
ли, молода зарані встає, в п’ять часов, вмиває батьків.
Батькові дає полотенечко на руку, матері тоже, цілує і
платочком тоді матір закутує своїм. [...] [Коли танцю‑
ють на рядні?] У понеділок! Як зять чоботи дає! Теща
потанцює на рядні, а тоді родичі танцюють. Старша
свашка дає подарки. Як уже продали [молоду], тоді
зять дає вже ж чоботи на тарілці за дочку... Ну вона не
взувається, вона їх через плечі! І видєлує! [...] Ранше
було, як який празник здоровий, то стрічки надіва‑
ють, свиту, поясом підпережуть і йдуть заквічані на
Орданю. Без хустки. Це ж ми ходили просити, то я в
одному шерстяному тонесенькому платочку, а вона
тільки у вінках і в стрічках.. [...] Всім не дарували,
а так тільки хрещеним батькам там, а такім усім там не
дарували. Отаке: валові рушнички поріжуть, хусточки які там. [...] Гуляють один вечір – це заручини. Мо‑
лода перев’язала всіх, молодого платком. А тоді, як не
схоче молодий, то приносить хустку назад. [...] Сва‑
шок пов’язують хустками, хлопців рушниками, дівча‑
та хустками і до хусток чіпляються лєнточки – це сві‑
тилкам. Червоні стрічечки і букетики. [...] В понеділок
тоже ж буярин іде з дружком, ідуть з шишкою, там і
горілка, і там же ... молодими сюди ж. І тоді вона в’яже
червону лєнту. А ранше ше й сорочки до матері несли.
Колись, як ото пішла заміж, рано в понеділок несуть
сорочку до матері... А я сама даже була, як Надька за‑
між ішла. А ми ж побігли всі за нею, їх січас зачиня‑
ють в коморю з молодою, а всі стоять же там під две‑
рима, ждуть, як будуть виносити сорочку. [...] [Що да‑
вали в посаг?] Скільки хто дасть. «Сім сорочок шовко‑
вих, сім подушок пухових, і скриньку, й перинку, і Ма‑
русю господиньку». Співають, щоб сім сорочок.
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Вижницький район
с. Виженка
Записав В. Щибря 26 серпня 2017 р.
у с. Виженка Вижницького р‑ну Чернівецької обл.
від Тимчук Тетяни Захарівни, 1938 р. н.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [40–
60-ті роки ХХ ст.][Із чого у Вашому селі виготовляли
полотно для пошиття сорочок?] У нас сіяли лен, коло‑
пні. Сіяли, потім збирали, стелили так, ші раз просте‑
лювали, шоб воно просихало, потім збирали, потому
такі були верстати і так телепали тимо-во, шоб таке
було... [Чи була терлиця?] Так, та то терлиця така була
і терли, потім робили повісмо, і з того повісма пряли
нитки і ткали на верстатах так зашироко. Воно не було
біленьке, було таке сіре. [Його] висушували на соне‑
чку, поливали водичкою, і потому сонечко гріло, і так
обертали і поливали водою, щоб сонечко [гріло]. І так
полотно робилося біле, і з того шили сорочки. Лян‑
ні сорочки. Ну, й було ше, шоб з колопнів тоже таке,
так само було, але воно було темне дуже і грубе дуже.
Тоже робили простині, «по дві півки» – казали. По‑
ловину півки зшивали докупи – і простинь на ліжко.

ки, шо я була вбрана. А потому вже вишили цу. [Коли
були вишиті «низинкою» ось ці дві сорочки?] У [19]
п’ятдесять дес шостий, [19] п’ятьдесять п’ятий, дес
тако. Навіть ні, ші борше шита, десь у [19] пітдесятих
роках шита ця рукав’єнка, а це шита... Це в школу хо‑
дила, дес була... У четвертому класі [була], як ця шита.
Це, видите, називається «плечка», з плечиками. А це
рукав’єнка, шо рукав з квіточками далі йде. А я хотіла
дати до Марічки Пуршачки, аби уна мені зробила прошивку. Ну, і низинку тоже вишивали. Тоже так само.
[Чи знаєте Ви, що таке «позаігліне»?] Є таке, позаи‑
глов, позаіглу, так як ви кажете тоже. Вишивали таке.
Баба Єлена це робила. Робили, низинка була, позаігла,
тепер хрестик, штипівка. Штипівка тоже була, таке
то так нашивалося, так як цей-во, голков натикаєси.
Отаке було. [Коли з’явилися сорочки бісером? Цятка‑
ми?] Ну, давно тоже були сорочки, дуже давно, ші до
мами, бо я знаю, шо шили, шо ші у баби мої була со‑
рочка ціткована, з ціток шили. А то потім то лишили,
то вже перейшло на нейлони, на кардашини. [Початок
ХХI ст.] [Чи тепер шиють цятками?] Шиют. [Чи відріз‑
нялися сорочки, які носили у Вашому селі, від тих, що
носили в сусідніх селах?] Ні, це подібні ці села, ці всі
села туто-во. У горах було май бирше з чорним шили,
чорне туда, а тут ці села Багна, Рівне – це вишивали.

СОРОЧКА [20–50-ті роки ХХ ст.] [У скільки пілок шили
жіночу сорочку?] Треба зо два метри з чєм-то. [Шили
у дві пілки?] В дві, дві. Передня і задня. «Клинчики»
робили і сорочку тут шили під пахов, тако-во роби‑
ли такий кантик, і тут робили, шоби вона широка тут
була. [Чи казали на кантик «алтиця»?] Алтиця, так
алтиця. Ви багато знаєте, а питаєте. [Як називаєть‑
ся частина, вишита на плечі?] «Плечка» казали. Так.
У нас «плечка» казали, вишивали плечка. Сорочка з
плечками і з прошивков. [Чи казали на комір «про‑
шивка»?] Прошивка, так. І були сорочки: рукав’єнка
була, шо шили її скісну – тако-во полосками, кидану – квіточками кидану. [Як казали на манжети?]
«Манжет». [У Вас сорочки були додільні чи підтичка
пришивалася?] Були сплошні донизу, з півки з одної,
з другої, і були, шо робили так, єк пид спідницу вби‑
рали. Підтичка – так як сорочку можна було вбрати
до спіднички любої таку половинку, а так шоби не
видко, як спідничка прозрачна, аби не видко, брали
підтичку. У мене ше є підтичка на поду. [Чи вишива‑
ли підтичку?] Підтичку вишивали, робили мереживо.
«Корунку» казали. [У мене є тоже сорочка від мами
мої, мама [тисяча дев’ятсот] восьмого року. В мене є
сорочка дівоцка. Чорні, сині і жовті. Така в мене є со‑
рочка, [вишита] хрестиком. І сорочка ця тоже від баб‑

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  Запаска. [Що одягала жінка поверх
сорочки?] Одягали запаски, були. Була запаска, і була
опинка. Опинка – уна мала такі полоси, і ззаду така
чорна полоска на середині. Пояс. І пояс тканий був.
Ткані були і плетені були, але більше ткані були. Ще
в мене є тканий такий з китичками на краях, мало ви‑
сіти. Туда зав’язали, то мало бути. [Зав’язувалися на‑
зад?] Назад. Так, пару раз об’язували, оден кінець ли‑
шали, а цей другий раз той-во, і там зв’язували. Так як
у бантик. Ну, то не в бантик, але просто, шо то так там
висіло, мало висіти ці. «Окривка» називаласи. Окрив‑
ка – пояс. Окривка була так як в’язана, а пояс, то був
тканий.
ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [50-ті роки ХХ ст.] Кептар. [По‑
верх сорочки із запаскою або з опинкою одягали
кептар?] Вбирали кептар. Кожушки вовняні, киптарі
тогди були. В нас був обикновенний кептар, вовні‑
ний. Були й вишиті, і були й такі: лиш просто туто-во
смушок іде, а з цього боку такий шнурок ішов чорний
навкруг, такі були. [Чи були кептарі цятками?] Та, то
ткані, це таке... Кептарик таке-собі було, хто хотів, але
більше ці були кептарі. [Показує фотографію.] Ій, це
ші дівоцкі, це ші малі ми були. Дес пітнадціть-шіст‑
надціть років, пітнадціть років мені. [Кептар на фото‑
графії вишитий гладдю?] Так. [Його для Вас шили чи
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це мамин?] Це ші, може, й від бабки покійної. [Тобто
його передавали?] Передавали, так.

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Друга половина ХХ ст.]
[Які прикраси жінки носили на шиї?] Дьорданики но‑
сили – це з ціток. «Дьорданик». І були жінки старші,
носили червоні коралі. Але цего у нас не було, це там
на Верховини, туда на Ґаліції, шо там тими-во дукати та всєкі копійки клали, це було. Бесаги. [Чи тка‑
ли у Вас тайстри?] Ні, це тайстри – це Іспас, Банилив,
Міліїв. Бесаги у нас були, бесаги є. У мене ші є. Беса‑
ги – чорне з білим. Так, через плече, на два вуха. [Їх
перекручували?] Перекручують, наберають. Їхали в
Чернівці продавати яблука – на плечі.
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Друга половина ХХ ст.] Кожух. [Які
колись носили кожухи?] У нас кожухи... Не було тих
доліских, наші віженскі тут відрізнялиси кожухи. Ко‑
жухи були так як кептарі, але вони були більш такі не
червоні, якийсь такий-во бордові такі, і не були довгі,
а були такі коротенькі кожушки. Так само й киптар,
шо обшитий вовнов, видко, так і кожухи отакі були.
А доліскі, то довгі. Довгі, білі повністю, білі. Аце тут
ші вишивали тоже, робили вишивку. [Чи ходять у Вас
ще й сьогодні до церкви в кожухах?] Ні. Та де? Тепер
доста є цих... [Коли перестали ходити?] Та вже років
з десять, коби не більше. Вже тепер пальта пішли. Та
й нема. Був кожух ші у Іринки Лізкової, Ліда спали‑
ла. З хати виносила, геть усьо попалила, навіть Ірина
не знала. Дуже давно вже кожухи не носили. Сердак.
[Із чого шили сердаки?] З сукна, ткали сукно, з вов‑
ни ткали сукно. У нас тут у Віженці добре ткали. Під
церквов був млин та й ткали там сукно, та й з того
шили сердаки вовняні. [Чи в кожній сім’ї ткали сук‑
но?] Ні, це хто мав багато овец, хто мав май заміжний,
а так, то купували, але всі мали. Тоже там був млин,
у млині тому, там валили, так. Робили з тим порєдок.
[Сердаки теж шили не в кожній хаті?] Ні, ні, ні. То ку‑
пували, більшенство купували. [Купували в місцевих
людей, тих, хто цим займався?] Так, хто хотів – заказу‑
вав. [Як оздоблювали сердаки?] Та були з червоними
китичками тата-во, були так як мережечка йшла в до‑
лину. Шнурики робили.

полотна, біленького. Ну на голову фусточки вбирали.
Таки тако-во ніколи не зав’єзували, це в нас цего тако‑
го не було. Молоду покривали рантухом. [Чи ходили
жінки до церкви в рантухах?] Давно ходили. У мене
є фотографія: моя баба у фустці великій, хустка ве‑
лика, але так зав’єзана. [Як колись незаміжні дівчата
заплітали волосся?] У колачик, колачик. У одну кісоч‑
ку, і отакі фостики робили. [Що означає «в калачик»?]
Ну, тепер плетут. Тако все – ні, ні, ні, одвіцив зачіна‑
єш і все докупи пелюстку так добав’єїш, добав’єїш,
добав’єїш, і потому відцив тоже так – добав’єїш,
добав’єїш, і тут уже робит так, єк колачик. [Що роби‑
ли з волоссям, яке залишалося?] Туто-во так робили
собі. А в кого так дуже великий волос був – дівчата ро‑
били тако-во кругом. [Як заплітала волосся заміжня
жінка?] У мами мої були дуже довге волосся, то мама
плела і тако навкруг голови. В дві косі, але ззаду тутово зав’язувала вже кінчиками, два були.
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ВЗУТТЯ [40–60-ті роки ХХ ст.] [Яке колись носили взут‑
тя?] На ноги були постоли. Це рідко було, хто мав черевички або сандалики. [Постоли зі шкіри морщили?]
З шкіри робили. З телячої робили, з свинскої не роби‑
ли. І жінки, це давно-давно було. [Чи одягали жінки
на ноги панчохи?] Панчохи довгі, як я плету. [Чи одя‑
гали чоловіки панчохи?] Називалиси «штуци». Такі,
шо єк панчоха йде, то вже отут кічаєси, ну скінчений,
то тут-во пришивали такий або з резінки, або з яко‑
гось полотна отаке-во, шо так не було. [Халявки про‑
сто?] Холівки, так. [Чи одягали до постолів штуци?]
І до постолів, унучі були, а потому штуци вбиралиси.
[Чи пов’язували штуци волоками?] Волоки були тоже.
Обмотували, аби трималоси всьо їм. Ій, Боже! Ми хо‑
дили в постолах тоже, в ґумових ми ходили ші. Роби‑
ли з ґуми. Тато покійний їхав у Косів та й купували у
Косові ґумові такі постоли, то добре було їхати в зимі.
Боже, Боже! [Які колись були чоботи?] Нормальні
чоботи були. Я собі чоботи єк виддавалиси, тоже чо‑
боти шкіріні робили. Замовляли. Тут у нас був робив
Вєри Дариної тато, швец робив, шо було де замовити.
Були чорні, були жовті, більше такі коричневі, більш
коричневих було. [Чи бачили Ви на старших жінках
черевики з довгими халявками на шнурках?] У нас
таке робили, ми мали такі, бо нам робив Біндер. Він
сам у Чернівцях, він тут у нас у Віженці віддихав, та
вин нам робив такі черевики. Він нам робив такі. Така
мода тогди була, пішла така, трималися моди всі.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [50–60-ті роки ХХ ст.] Ран
тух. [Чи знаєте Ви, що таке рантух?] Рантух. Я була
покрита рантухом. Це з білого полотна і так робили...
Рантух – покривали після весілля. Вже хустку надіва‑
ют, а то рантух клали такий на голову білий. З тканого

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] [Які
сорочки колись носили чоловіки у Вашому селі?] Ну,
ходили... Сорочки... так як у мене є там на фотографії
дід з бабов, то носили сорочки поверьха, поверьх гачів. «Гачі» називалиси. Поверьх гачів сорочка була,
гачі, кептарь і тобівка могла бути така. [Що таке «то‑
бівка»?] Ну, так єк сумка така через плече. Шкіріна,
обов’язково шкіріна мала бути. Як літо, то кептарь,
а як зимою, то були сердаки. [Чим підперізувались чо‑
ловіки?] Пасками. Пасками такими. Шкіріні. Робили
широкі такі, бо то шоби... Идут до роботи такої тіжкої,
то шоб не надсадитиси. [Яку довжину мали чоловічі
сорочки? Вони були до колін?] Коротша, коротша. Сорочки вишивали тоже, мережки робили такі-во тоже.
[Знизу?] Так, тут були вишиті, з прошивков, більше з
прошивков були. [Рукави були з манжетами?] Широ‑
кі. [Чи могло щось бути на плечах чоловічої сорочки?]
Тако одна полоска йшла, вузенька. [Які були гачі?]
Гачі? Калісони – то інакше, це спідне білльо, калісони.
А гачі – це білі полотняні. Є така співанка:
У Старім Селі, у новій корчмі,
Там мій милий п’є, п’є, гуляє.
Пропив він сорочку, сам сидить в куточку.
Літа мої молоді!
У Старім Селі, у новій корчмі,
Там мій милий п’є, п’є, гуляє.
Пропив же він гачі, сам сидить та й плачі,
Літа мої молодії!
[Чоловіки ходили в постолах?] В постолах, у всьому
цьому, бо іншого не було. Потому вже зачєли вже.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50-ті роки ХХ ст.] Одяг у весіль
ному обряді. [Який вінок одягала молода на голову?]
Вінок з квіточок був. Робили ми з паперу такого. Такі
як гезде-во на тій фотографії, де ми двоє. То робили
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СОРОЧКА [50-ті роки ХХ ст. – ХХI ст.] [У скільки пі‑
лок полотна шили жіночі сорочки?] Дві. Дві і рукави.
[Чи вшивали з боків клини?] Їкшо шили довгу сорочку – були запаски, це теж самі ткали, самі прєли на
ці запаски. Уни й тепер є, лиш просто трошки инші,
йик були тогди, то їкшо довга, то вставляли клині з
боків. А ші робили, шо коротку це-во і спеціально
робили, шили так як... називали «підтичка». Шили
вроді спідниці. Так, шоби як стірати, то було трудно
довгу таку сорочку, бо це ж з домашного полотна, то
робили такі наполовину. [Як старші люди називали
комір?] Чьоловічє – казали «прошивка», тепер кажут
«воротнік». А жіночі були... Ну, спеціально виріз кан‑
товий, то казали «кантивка», а ці, шо зморщували, то
казкали «з прошивков». [Як називали плечову части‑
ну?] Шо вишивали, то казали «плечко». [Чи казали у
Вас «вуставка»?] Вуставки – це те, шо клали пид паху,
такий квадратик вирізували. [Чи називали «алтиця»
або «ластка»?] Називали. Не можу пригадати, єк то
називалоси, але то, шоби рукав тут не був вузький, то
вшивали спеціально такий там квадратик. Їкшо цілий
рукав вишитий, то вже казали «рукав’єнка», їкшо лиш
кусок, то казали «з плечьками», якшо це, шо я кажу,
шо «на кант», то називали «кантивка». [Як назива‑
ли манжети?] «Манжети». Ну, це у нас трошки иншя
мода, а так як вже на тій стороні – там трошки иншя,
туда щє трошки – по-різному. Це так називали у нас.
[Як колись вишивали сорочки?] Були, вишивали чор‑
не з червоним, червоне темне і чорне вишивали, з ціт‑
ками. [Це бісером?] Так, але то був бісер дрібнюсінь‑
кий такий. Тепер май великий. [Як у Вас кажуть на
бісер?] «Цітки». І то, казали, мала назву «позаіглине».
Воно так завивалоси і протикувалоси, шо воно роби‑
лося такі вроді кружальця, а всередині клали ці ціточ‑
ки, цей бісер. [Чи шили низинкою?] Звичайно. Це вже
були ці роки [19] шістдесєті, [19] сімдесєті, [19] вісім‑
десєті. Це вже низинка, це хрестиком, це вже таке. Це
вже були ці роки такі. [Чи вишивали колись на сороч‑
ках нижню частину – підтичку?] Вишивали, но не всі.
Хто хотів. Там робили таку спеціальну коруночку таки
на полотні, одівали цю запаску і з‑під запаски так,
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треба було багато, то сіяли кусок льону, кусок колопня.
[На чому пряли нитки?] Ну, спеціально кожівка, вере‑
тено і пряли. [Все на веретені робили?] Так, всьо вруч‑
ну. [Чи були у Вас прядки?] Так, були й такі, були. [Як
їх називали?] «Кожівка». «Кожівка», «кожівка», а це, шо
уручну, то «веретено». І тоже кожівка, там обмотували
вовнов ци шо вже там, то і веретеном крутили, а для та‑
кого верхнього одягу, то тримали вівці. Вівці стригли,
мили, тоже пряли і ткали сукно. І з того сукна шили для
чоловіків штани, шили сардаки і так одівалися, а та‑
кого, шоб магазинного, то у той чєс я нічьо не помню,
шоби шось було магазинне. Всьо робили вручну. [Чи
мало назви полотно? Ось, наприклад, грубіше і тонше
полотно називалося якось?] Ні, це не мало такої. То шо
головне, шо було, лінне і було з колопень. [Чи ткали
таке полотно, коли основа з купованих ниток, а ткан‑
ня з домашніх?] Так, як то називали... «Бамбук» вроді.
Були такі, шо можна було купити, казали «моташки»,
і ці-во можна було купити та й з того робити основу,
а вже з цего домашного, то вже казали «тканнє». [Чи
мало назву домоткане полотно?] Нє. Полотно, полотно.
То лінне, а то з колопень, а то май м’яке, а то май таке
празнічне, це май жорсткіше, май таке, то робили.
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з паперу. Брали папір, складали так удвоє-втроє і на
копійку, на копійку. На п’ять копійок, аби була вели‑
ка квіточка, і так на дріть цю, сирму робили, сирму
клали. Сирму на кінчик прив’язували і тогди сирмов
пробивали дирочку в цих папер, шо обрізали це-во,
і тада-во тако-во п’ять, шість, сім то-во і так робили
квіточки. Я сама робила. [Чи використовували мірт,
барвінок?] А це барвінок, коли молодій. Це лиш моло‑
дій. Колис в ці [19] пітьдесєті роки, то тогди ми голо‑
ву повністю, голова була в квітках, а так як молода, то
шоб відрізнялася від дружок, то червону довгу лєнту
клали. Три метри. Зав’язували тут у бантик, верьх кві‑
точок – і це молода, а дружки, то дружки були вже без
цего бантика, була різниця між ними. [Чи було таке,
щоб «волічку» ззаду червону?] Це «заплітка» назива‑
єси. Тоже заплітку тако-во і на тій заплітці вони клали
віночки. То тепер з барвінку більше, а то був з мірти.
[До чого кріпилися стрічки?] Стрічки тоже на лєнточ‑
ку. [Як у Вас на них казали?] «Політъки». [Чи приши‑
вали молодій букет?] З правого боку молодому і моло‑
дій. Дружкам з лівого боку. [матері й батькові] Тоже з
правого, це тоже вони жонаті, їм тоже з правого боку.
Давно робили такі маленькі лєнточки і букшпан туда
до того. [Що це таке?] Зелене таке. Галузочку і того
лєнточку й кождому на весіллю, хто прийшов на ве‑
сілля, всім так чіп’єли, щоб видно, шо то є весільні. Та
й таке. Нагадали молодість...

Записав В. Щибря 26 серпня 2017 р.
у с. Мала Виженка Вижницького р‑ну Чернівецької обл.
від Клим Марії Яківни, 1941 р. н.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ [Перша половина ХХ ст.] Виготов
лення тканини. [Як виготовляли полотно на пошит‑
тя сорочок?] Сіяли коноплю, лен. Льон. Ну, вовна – це
запаска, запаска з вовни. Тоже ткали сукно з вовни.
Шили. [Чи всі ткали домашнє полотно?] Всі ткали, май‑
же всі. [...] Я була мала, але я усьо це пам’ятаю. Сіяли
колопні і сіяли лен. Це збирали, терли на насіні, пото‑
му стелили, шоб це... єк казали... на смаг. Потому були
такі спеціально... казали «терлиці», шо тим це-во всьо
ломили, бо це стебло таке тверде, а треба, шоб зробило‑
ся м’їке, шоб можна прясти. Це всьо робили. Коли вже
це перетерли, прєли на нитки, потому ткали. У мами
був верстат, спеціально це все було, шо треба було до
цего, і ткали полотно. З лену то робили такі більш для
празників, бо то було м’ягке. [Тонше полотно виходило
з льону, так?] Так, а колопні – то май таке, ну жорстке
це-во, грубе це прядиво виходило. З колопень робили
для роботи, для кожного дня або... то не було у мага‑
зинах, нічьо не було в тих роках. Це було після [тисяча
дев’ятсот] сорокового року, усе робили своїми руками
це-во. Перший раз ші ті пряжі робили. Ті пряжі стіра‑
ли, порошків не було, було мило і робили, казали «луг»,
з попелу і тим відбілювали цю пряжу. Потому коли вже
з цеї пряжі, коли вже полотно зроблено, виткано, тог‑
ди відбілювали полотно. Їго стелили, де скошена трава,
і там стелили такими довгими це... І посипали водов.
І так сонце гріло і посипали водов, висихає – знов води
наливают. Так відбілювали і потому з того вже шили
сорочки. [Чи називали якось ділянку на городі, де сіяли
коноплі?] Ні, це собі просто кусок. Там город: барабуля,
кукурудза, бурак, то і кусок, ага. У нас сім’я була велика,
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шо тої сорочки білої мало бути кусочок. [Чи робили
таке, щоб ніби витягнуті нитки, а потім заплутано бі‑
лим?] Робили. [Як таке називалося?] «Корунка». [Чи
вживали слова «цирка» або «мережка»?] Хоть цирка,
хоть корунка. [Чи носили «рукав’єнки»?] Так. [Як тут
зроблено?] Ну, це по-різному робили. Хоть морщена,
то могли бути рукав’єнка, а хоть «у кант» могла бути
рукав’єнка, а хоть кругленько і коло шиї вже, так як
чоловікам, то могла бути така май широка і казали
«прошивка», а у жинок, то було вузесеньке коло шиї.
[Тут, де груди і пазуха, як робили?] Ну, тоже вишивали
дві ці, а їкшо ші казали «скісна рукав’єнка» була, шо
навскісь ішли, вишивка і була «кидана» – це коли було
лиш тут плечко і квіточки накидані. Могло бути тут
на грудях вишито із сторін ші ті квіточки, то казали
«рукав’єнка кидана». [Колись сорочки шили вручну,
так?] Пізніше вже шили машинкою, коли вже були
ті часи, шо вже машинки купували, то шили машин‑
ками, а так як давно цих машинок не було, то шили
всьо вручну. [Якими нитками шили найдавніші со‑
рочки?] Ну, то були ці, шо я кажу, шо купували, це
називали «бамбак», нитки були, були уже ці... ну, ка‑
зали «шпулька-нитки». Купували ті нитки та й тими
нитками. [...] [Колись жіночі сорочки шили довгі?]
Так. [У скільки пілок полотна їх шили?] Дві. [Чи роз‑
ширена вона була знизу?] Укладали клиня. Клиночки
вкладали. [Як називається частина жіночої сорочки,
яка була морщена, зібрана?] Ну, зморщуют. [Чи каза‑
ли у Вас на комір жіночої сорочки «прошивка»?] Нє,
у нас так – ні. [У Вас казали «комір»?] Так. [Цю верхню
частину рукава як називали?] «Плечика». [Чи казали у
Вас «вуставки»?] Нє. [Ось тут манжет?] Манжет. Якщо
знизу сорочка вишита, це уже багата. Ну, там жінка чи
дівчина – по долині вишито. То була якась заполоч,
називали «заполоч». Потому появилиси нитки, тепер
вже воличка вже, всякі нитки. І в мене була, але здала
в музей. [Вишивали весь рукав?] Так. [Чим ще колись
вишивали сорочки з плечиками?] Ну, я знаю, до ві‑
йни не знаю. [Чи шили у Вас низинкою?] Шили. Шили
цятки. [...] [Чи вишивають у Вас тепер сорочки?] Ви‑
шивают. [І «рукав’янки», і прості?] Так, так. [Чи тка‑
ли запаски і «опинки»?] Нє. [Коли перестали ткати?]
Дес-дес, я знаю, до [тисяча дев’ятсот] шістдесєтого
року. Це робили. [Коли почали масово шити сорочки
цятками?] Ну, це коли вже почали з’являтиси бісер,
цітки, ранше було. Є, шо купували це та й вишивали
цітками, а потому вже май не було, вже перестали,
а видтак не знаю вже відки, відки то пишло, шо зачєли
вже вишивати цітками. У нас вишивали цітками, дуже
файно рукав’єнки і ці кантивки. [У яких роках це
було?] Ну, це до [тисяча дев’ятсот] шістдесєтих. Може
[тисяча дев’ятсот] п’єтдесєті роки, [тисяча дев’ятсот]
п’єтдесєті-шістдесєті роки, ранше, шє май ранше, бо
вишивали сорочки, то казали, шо дівчина вінчєєси в
цій сорочці і потому, коли уна вмирає, мают її вбрати
в цю сорочку. [Таке колись було?] Так, шо та сорочка,
шо уна зберігаласи дуже великі роки або ші передава‑
ласи там дітим, унукам, ші це-во. Це дуже давно шили,
потому залишили, потому знову, тепер відновили вже.
[Що одягають тепер до сорочки або до рукав’янки?]
Спідницю. [Купували чи замовляли шили?] Куповані,
то биткомбінат, хто купив файний матеріал, хоче з
того спідницу, то у Вижниці на комбінаті шиют це-во,
але бирше купуют. [Яку довжину мали чоловічі сороч‑
ки?] Ну, який чоловік – тако. [Чи сорочку навипуск

носили?] Угу. [Чим підперізували?] Поясом. Були поя‑
си, були й вишивали пояси. Тоже був у мене. [...] [Якої
довжини була чоловічі сорочки?] Уни не були дуже
довгі, так, шоби міг добре заправити у штані. [Колись
носили, напевне, навипуск?] Єкшо на це, то вин тут
пидперізував, а уна могла бути до коліна.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС Запаска. Опинка. От одягала
жінка сорочку, а потім запаску. [Хто робив запаски?]
Певні жінки були. Моя мама, наприклад, ткала, і до
мами приносили ці нитки, це приносили, і мама це
ткала. Ткала запаски, ткала сукно, ткала верені, тка‑
ла полотно, усьо на верстаті це мама ткала. [У скіль‑
ки підніжок тчеться запаска?] Знаю, шо було там нит,
«бердо» називалося це, шо залізне було, нити. Це, шо
на то намотували нитку, шоби класти в шпулку, шоби
ткати, то це казали «цівки». Мені надоїдали ті цівки.
Бо траба було мотати це-во, я мала була, а мама заста‑
вєє, шо мотати та й коли з грубої нитки, то то скоро
намотаєси, бо кладе в той човник це-во, а коли полот‑
но, то тоненьке мотаєш-мотєш, а то ші там мало, далі
мотаєш-мотаєш та ші мало. [Як називається те, що на‑
кидати, коли тчеться?] «Човник». [Розкажіть, які були
запаски] Уна була ткана, різні кольори. Обично чор‑
ний, червоний, там жовтий. Ткали ші булу... Не знаю
як тепер називают... Сирма – те, шо блистит. [Ніби
срібна нитка, так?] Ага, то ші ту ниточку уставляли,
і то була запаска, шо уна була ціла, але так як тепер,
коли виступают, то там є або дві половині або це-во,
а то була, одна уна була і її обгортали і тут, шо вона
йшла – одно за друге, а це зверьха – це так си при‑
кочувало, шо уна так мала їк складку напереді. А уна
заходила одна за другу. А якшо це-во жарко, то одну
полу піднімалі, і тут під пояс її підтикали, ліву [полу].
[Чи відрізнялися запаски дівчат і молодиць?] Дівчєта
ходили у той чєс, бо не було цего. [У чому ходили піс‑
ля заміжжя?] Тоже так. Так само. [Чи було таке, що
молодиця праву полу загинає, а дівчина ліву?] Ні, ні.
[Запаска переткана вся смугами чи посередині лиша‑
ли чорне тло?] То, шо є посередині, було назаді, була
полоса сама чорна, то та вже називаласи «опинка».
[Чим відрізняються запаска й «опинка»?] Так, це за‑
паска, шо уна ціла така, а опинка – то краї так єк я
кажу, шо різні нитки, а самий тут на цему, то там по‑
лоса чорна. Ну, я лишила була вид мами це, але потому
то стоєли та й завеласи міль, та й я спалила. Опинка
була, може, май так ніби дужче святкова. [До церкви
на великі свята як одягались?] Запаска, вишита сороч‑
ка, кіптар. Кіптарі тоже робили. [...] [Чим відрізнієть‑
ся «опинка» від запаски?] Опинка ззаді має чорну таку
полосу – оце опинка. [Запаска була вся смугами?] Так.
[Їх ткали з вовни на верстаті?] Так. Але дома, ой, то
тяжка праця. Оце запаска – вовна, помиєш, спрядеш
дуже тоненько, дуже, тогди красили, потому давали
ткати. Коли виткают, тогди вже... [Їх ткали у Вашому
селі чи в других селах?] Ні, тут ткали. [Чи обшивали
«опинку» і запаску шнурком?] Так, обшита . «шнур»
[казали]. [Це називалося «шнурити»?] Ага. [Це роби‑
ла та жінка, що ткала, чи інша?] Могла й та, могла й
домашна. [Чим підперізували «опинку» і запаску?]
Пояси тоже ткали. Були плетені, були ткані. [Чи було
таке, що один край «опинки» або запаски підгинали
під пояс?] Було. [Це покоління Ваших батьків роби‑
ло?] Так. Штани.[У Вас «гачі» називали тільки ті шта‑
ни, що з тканого сукна чи й полотняні теж?] Нє, лиш
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зали на тих людей, що займались пошиттям кептарів?]
«Кушнір». [Вони й кожухи шили?] Шили. [Розкажіть
про найдавніші кептарі?] Я ці запам’ятала, шо були...
ну я не знаю... до [19] сорокових років я то не знаю,
а це, шо вже в нас було після [19] сорокових років, шо
я вже запам’їтала, то був вишитий кіптарь, це мало
бути відбілено, біленька ця шкіра, краї були тут, каза‑
ли, смушок з такого... так якби тепер каракуль, з їгнєт,
шоби то таке кучірєве було, це тут було, тут було і по
долині цим оброблено, а це біле. І вишивали. Хто хо‑
тів, вишивав це-во, я знаю, у мами були такі на тут ву‑
гол, де йде догори, це йде, то там були такі вироблені
китички, такі малесенькі, і то так прошито, шо вроді
такої квіточки це-во, а хто хотів, то вишивав це-во.
[Вишивали по шкірі чи пришивали полотно?] Ні, при‑
шивали, пришивали. Пришивали і вишивали й цими
цітками, і бісером, і просто нитками, єк хто вже хотів.
[Чим відрізнявся чоловічий кептар від жіночого?] Ну,
різниця була в тому, шо чоловічий міг бути май трош‑
ки тіпа простіший май, жінка – май це, ну і бирший
май по довжині, по такі май-май бирший, май то, а жі‑
ночі, то май такий акуратніший, май це-во. [Чи мали
Ви кептар святковий і буденний?] Так. Їкшо вин був
святковий, а вин уже такий тут потемнів, вин уже тако
прошворкавси, то цей вже буде на буденний, а пошив
собі другий, був новенький файний.
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ці, шо з сукна, то ці казали «гачі». [Як називали полот‑
няні штани?] Ці, шо на спид, то казали «калісони. [Чи
вживали слово «портяниці»?] Казали «сподні». Пояс.
[Пояси плела кожна жінка чи замовляли?] Не кожда.
Не кожда. [...] [пояс] Тканий, но не на тому верстаті, а
спіціально такі були палички такі круглі і то були нит‑
ки, стоєли так якби це, шо ткати – набираєси основу.
Тих ниток набрано так, шоби на цей розмір і потому
так, шо тими паличками перекладали. І тут пустиш
це, і перекладаєш ту паличку, ну так я знаю... [Нит‑
ки перебирали пальцями?] Ні, воно так було, ну так
їк човником робити. Я беру приклад, що якшо ткати,
то човником і цими... Ага, казали «поножі», то цими
поножями перебирали, шоби нитки робилиси, щоби
перепліталоси, аби не було сплошне, бо не буде трима‑
тиси, так само це було засновано, шо їх просто пере‑
кладали цев паличков, шоби перепліталиси це. Це тут
пройшла нитка і вже тут зробила, шоби шє перепле‑
ласи уна, шоби далі продовжуваласи, але ті нитки пе‑
репліталиси, в’їзалиси. І так я знаю, шо то було мама
сідає тут на стільчик, то там приселено нагорі вже там
до чогос. [Чіпляли до сволока?] Ні, то не було уже в
нас сволоків, вже клали хати так пізніше. Ну там були
якіс цвєки забиті, ну там палка якас, до тої палки було
це-во. І мама сиділа то ткала, то було таке вузке і так
на яку довжину, шо це воно тако, «пояс». [Жіночі по‑
яси ткали смугами?] Не всіх, це так був як празнічний,
а були такі прості, могло чорне з червоним. Прості ро‑
били такі на кожний день, бо ж треба було ту запаску,
казали, вперізувати і це-во, то робили такі вужчі і мо‑
гли бути там одні нитки, могли бути й червоні, могли
бути й червоні з чорним, могло бути трохи писане, як
хто хотів, але це вже уни не були такі, шо це роки. Це
дес років, може, я знаю, дес-дес у икім році це могла
робити, дес-дес після [19] сорокового року, то це цей
пояс. [...] [Чим чоловіки підперізували сорочку?] Ну,
я вже не знаю, чим їх ци, то були спеціально такі шнури білі. [Чи носили у Вас шкіряні ремені? Може, каза‑
ли «черес»?] «Ремні» казали. Одні для прекрасив, одні
для, ну єк чоловік робит тіжку роботу, то спеціально
є... Ну, це дуже багато їх у Косові було та й є. Ремні
широкі купували, шоби чоловік там здоймає кобки,
там мішки, одно-друге, то ті купували спеціально такі.
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Друга половина ХХ ст.] Кожух. [Які
колись були кожухи?] Був у мої мами кужух з цими...
Такий довгий. З цими полами. З полами та й були такі
кожухи. [коротші] [Якого кольору вони були?] Жов‑
те, тике палені, і білі. [Давніші: білі чи жовті палені?]
Білі. [Чи прикрашали їх сап’яном або волічкою?] Було,
було, було. [Кожухи були в усіх раніше?] Не в усіх. Хто
май заміжний, то мав. [В чому зимою ходили бідніші
люди?] Хто в чім міг. [У сердаках ходили?] Так, хто в
чім міг. [...] Сердак. [Ви казали, що у Вас пряли й тка‑
ли вовну на сердаки. Яких кольорів вони були?] Чорні
і коричневі. [Чи були червоні сердаки?] Ні. Це тоже
туда, на тій стороні. [Якщо сердак був чорний, його
оздоблювали?] Єк хто хотів. Оздоблювали, такий пле‑
ли спеціально, казали, «шнур». І тим шнуром обшива‑
ли, де зшито, де це там, отут коло плеча, коло рукава,
то обшивали, але це такі май були ну празнічні, а такі
до роботи, то вин був простий чорний. Так як чорний,
а шнур міг бути червоний, темний. Аж бордовий, та‑
кий темний. [...] [З чого у Вас шили сердаки?] З сук‑
на. Оце сукно, вовна. Миют то, полощут її і потому
прядут, дают ткати та витикают сукно, і з того сукна
шиют. [Чи в кожній хаті шили сердаки?] Не в кожній
хаті, не в кожній. [Сердаки були [Чи носили їх чолові‑
ки?] Носили, тепер ніхто. Ніхто то не носит.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  Кептар. [40-і роки ХХ ст. – початок
ХХI ст.] [Чи відрізнявся чоловічий кептар від жіночо‑
го?] Так. На той бік не зачіплювали як він жіночий, на
бік чоловічий. [Вишиті вони були однаково?] Однако‑
ві. [У Вас були кептарі із цятками?] Були. [Вишивати
цятками, гладдю було легше на полотні чи по шкірі?]
На полотні, то легше, а на шкірі тяжко. [Чи носили у
Вашому селі «кутські» кептарі?] Носили кутскі, но‑
сили. [...] Кутскі були, це вишиті на чорному сукні,
це були спеціально кроєні так тіпа в талію, це кроєні.
І вишиті, вони й тепер є, і казали «кутскі». Але вже
було на чорному сукні такому, акуратненьке таке сук‑
но. [...] Кіптарі... Тримали вівці, вівці стригли, цу вов‑
ну мили, тож спіціально були, казали і «зґребливка»,
і «гребінь», це перероб’єли так їк вовну перероб’єли,
так то з лену повісно, казали, з колепнь, всьо на тих
приборах перероб’єли. Ту вовну це-во напрєли, пле‑
ли сведри, тепер кажут «кофта», а то «сведри» казали,
а шкіру виправ’єли, але траба ж, шоби не була вовна
така велика. Її виправ’єли з тов вовнов, і були спеці‑
ально люди, які шили кіптарі. Були в Віженці. [Як ка‑

ВЗУТТЯ [40–60-ті роки ХХ ст.] Постоли.[Яке взуття но‑
сили у селі?] Постоли з шкири. З шкири виправ’єли, і
були спеціально люди, шо ці постоли шили. Вин був
змарщіний, це-во було зморщіно, був пасочок, і це
зачєп’ювавси. [Чи була там пряжка?] Так. Пасочок,
прєжка. І то закріплювалоси. Коли цей постів проте‑
равси, тогди несли тоже, хто самий робив, хто... У нас
хлопці, брати старші були, шо уни могли це робити.
Поки тато жив (тато дуже молодий умер, я майже не
пам’ятаю, я лиш три рочки мала, коли тато помер, коли
ходив цей тіфус, казали, тиф після війни), то тато це
робив. Спеціально з грубої шкири, тоже виправленої
рубали такі і пидшивали, пидбивали. Казали, ківками
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з берези, брали шушили такі різали паланички стели‑
ли, то шушили, потому кололи і з того робили, казали,
ківки. Так їк тепер сірник, квадратик, а то були такі
май маленькі і одна сторона заточена, затерта, шоб він
був гострий. І тими, ну пророб’єли дирки, і били тими
ківками. Це казали «пидзолювати». Так називалоси.
[Чи носили постоли, гострі спереду?] Це бирше було
на тий стороні. Ну, так як у нас кажут, на Ґаліції, ну,
це вже Івано-Франківска, ті області. [У Вас кажуть Ґа‑
ліція?] Бирш такі. А у нас такі май були, без цих дзюбчиків, так, шо їх збирали, шоби це, а це так їк тіпа їкби
пальці були з двох половинок, шо їх це-во, і там робив‑
си дзюбчик. [...] Постоли файні, файні. [З якої шкіри
їх робили?] Теляча, теляча. [Ви ще ходили в постолах?]
Ходила, ходила. [...] [Чи взували постоли?] Ні. [Коли
постоли вийшли із широкого вжитку?] Ну, це тоже вже
дес до [19] шістдесєтих. Там вже війшли, були кальоші,
були вже чоботи, були вже чоботи ґумові, були вже
єкіс туфільки полотнєні, були вже такі, ну а так хто
хотів май це, то вже зачєло поєв’єтиси вже шош таке та
й вже тогди постоли перестали. Потому вже ніхто не
тримав, шкири ті не виправ’єв, уже майстрів не було,
ніхто вже не шив ці постоли, ніхто не шив кіптарі, і
так уно уже всьо залишилоси. [...] Панчохи. [Що вдя‑
гали на ноги, коли взували постоли?] Панчохи. Плели
панчохи, тоже з вовни. Прєли нитки і плели панчохи,
які і зараз плетут. І ті панчохи і в постів. [Панчохи
були однотонні чи мали якийсь узор?] Хто як хотів.
Були писані, пули прості. Були, вони були і тепер є.
[«Писані»– це які?] Просто переплітали це-во, шпи‑
цями. Це плели, виплітали так, шо очка видко і потім
вишивали. Онучі. Волокі. [Чи носили онучі і волоки?]
Були. На спид панчоха, а зверьха та унуча, і були волоки, і намотують унучі, і тими волоками, волоков тов
обмотує, аби там унуча не це-во, і так ходили в зимі,
без чобіт, у постолах. У ліс, сніги були великі, руба‑
ли ліс, ну шо треба було робити, возили сіно, це всьо.
І всі ходили, так шо постоли, унучі, волоки, а на споду
є панчоха, поверьха казали, «гачі», ті шо з сукна шиті.
І так ходили. [...] Унучі, капці. З цего сукна. [Капці но‑
сили жінки чи чоловіки?] Могли і ті, і ті носити. Чобо
ти. [Чи носили чоботи жінки?] Носили, носили, мали
чоботи, купували. [Чи замовляли чоботи в місцевих
майстрів?] Да. [Якого кольору переважно були чобо‑
ти?] Жовтий, коричневий і чорний. [Чи бачили Ви такі
чоботи, що нижня частина чорна, а халявка – жовта?]
Було. [Їх якось називали?] Ні. [...] Чоботи колис були
ші до війні. Багаті були. [Їх купували у Вижниці чи
замовляли тут у селі у когось?] Були, шо шили сами.
[Якого кольору були ті чоботи, що шили самі?] Жовті,
білше жовті. Черевики. [Чи носили старші жінки чере‑
вички з довгими халявками на шнурку?] Носили. [Як
вони називалися?] «Черевики». «Сандали». Я знаю, шо
у мами були сандали, казали, ну туфлі, каблучок такий
невеликий, коричневі, з пасочком. Сандали, куповані.
Могли й шити, може, вони й шиті були, я їх просто
знаю, шо у мами були, шо мама їх одівала. Були такі
майстри, шо шили. Я навіть коли мала вінчєтиси, то
мама ходила в Чернівці і там заказували чоботи. Вроді
Біндер фамілія його була. То вин шив, шив чоботи такі
дівчатам, жінкам, то їхали до него.

мало вже значення. Хоть вони були розпушені, хоть
уни були це, а потому вже зачєли в одну, там закручу‑
вали на голові ци просто по плечах ци там... Ну, це те‑
пер це, шо заплетені, це тіпа так як було раньше, а ці,
шо так волос розпущений, то це не було, бо таке, шо
там наприклад, є кухарька, як кажут, варит там єкус,
страви там, може, на вісіллє, може, на толоку, може, на
таке, хтос має прийти, може це, ну то то так аби хтос
пидийшов з розпущеним волосом, то могли зразу її
нагнати. «Иди зроби порєдок на голові, потому при‑
йдеш». Аби той волос дес не впав у їду. [Як заміжні
жінки укладали волосся колись?] Заплітали дві косі
і доплітали, уплітали у них, були з волічков, ну, тіпа
мотузків, шнурки такі уплітали і так, шо складали це
суда, а це суда. І тут, і тут уни тоже переплітаютси і тут
уже ззаду там, де уно з’єзано, а хоть складали тако-во
їх там, складали. [Чи казали «в роги»?] Нє, це не ка‑
зали, просто, єк це ше казали..., шо продьва насеред‑
ині – це коли це, то казали продьва, ця полоска. [Як
називали шнурки з волічки?] «Уплітки». Завивали,
казали «по-молодицьки», фусточку і так ходили. Про‑
сто було так, шо коли вже дівчина, то уна не мала тіпа
права за це. Хустка. [У Вашому селі жінки ходили
з покритою головою?] Так. [Чим завивали?] Хустков.
[Що давніше пов’язували на голові заміжні жінки?]
Рантух. З білого полотна. [Ви не бачили їх?] Не‑є.
Знаю, шо це вже покоління не вживают, а колись було
то. [Яку зачіску носила Ваша мама?] Ну, коси заплете і
складає, фустков завиє. [Де колись купували хустки?]
У Вижници. [...] У нас фустки жінки завивали отак,
казали по-молодицки, це коли уна вже одружена, тут
нічьо нема. [Щоб не було видно, «ріг» під низ хова‑
ли?] Так. А дівчата, то могли завивати, казали «попид
фист». Шо це вже зверьха було, це могли дівчата так
завивати. [Які колись були хустки?] То привозили дес,
із Америки привозили і були румунскі, були ші, каза‑
ли, купували за Австрії, бо в нас була держава Австрія
це-во, родичі жили, то дес привозили такі, шо уни
були, казали, «святкові», гарні такі дуже гарні. А такі
прості, то прості були, купували дес там матер’ял, хусточки були, ну коли ранше, то було до війни, а після
війни в цей чєс ничьо в магазинах не було це-во, а до
війни було. Розказувала мама, шо за Австрії було дуже
добре жили, потому були румуни в нас, то каже, було
зразу погано, не могли привикнути, бо строго, і це...
А потому, каже, привикли, то було вже й, казали, за
Румунії добре. А коли вже прийшов, казали, маскаль,
то тогди вже всьо перевернулоси, бо то дуже війна,
тут людей забирали, тут віселяли, то тут убивали, тут
вішіли, то всьо вже робилоси вже в ці чіси, то вже був
дуже поганий чєс. А доти, то, каже, було дуже добре.
[Коли почали з’являтися хустки з парчею або із «сир‑
мою»? Як їх називали?] І так, і так називали. Ці фустки – це хто мав родину, бо тогди багато повтікали до
Канади. Та й хто мав родину там, то відти посилали
посилки і з парчов, і без парчі, і ці всі то, і тут про‑
давали, і жінки купували, і так появилиси ці фустки.
[Чи були назви таким хусткам?] Казали «вишенька»,
казали «колосок», це який візерунок, узір мала фуст‑
ка. [Чи носили хустки «з білим краєм»?] Ну, фустки
різні бувают, шо це не був обмежений колір икийс, шо
таку можна, а таку не можна, різні. [Чи носили чорні
хустки, як хтось помирав з рідні?] Так. [Коли ще не
було хусток, на голову одягали «перемітку»?] Це бир‑
ше було на тій стороні, а в нас було це, казали, «ран-
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Початок ХХ ст. – ХХI ст.]
Як запліталися незаміжні дівчата?] Дві [коси]. [Вони
просто звисали чи їх закладали?] Це єк хто хотів, це не
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Палене. [Такі червоно-оранжеві?] Ото-ото. [...] [Чи ви‑
готовляли у Вас прикраси на шию з бісеру?] Робили,
дьордан. Мама моя плела. Мама це робила з цих ціток
дрібнесеньких. І там різні узорчики тіпа так як вишив‑
ка, якби сорочка вишита, там це. І то було пидшито, то
нашивали, напевно, на кусочок матеріалу і тут при кін‑
ці були два таких мотузочки, і то вбирає на шию, шоби
тим м’їким матеріалом до шиї, там ззаду зав’єзує ті мо‑
тузочки, і це тут стоїт на шиї. [Дьордан був тканий чи
силяний?] Силяне, силіне, бо уно прикріплено було до
того матеріалу. Було, казали «коралі». [На монети так
казали?] Угу. [Чи носили «писані намистини»?] Носи‑
ли на шиї, були. Казали «цітки». Ну, так як тепер є такі
дрібнесенькі, а то були такі різнокольорові май вели‑
ких розмірів, круглі, носили жінки. Бесаги. [Чи носили
у Вас бесаги?] Бесаги були, уже їх нема. [Вони були з
вушками, що зав’язували чи перекручувалися?] Пере‑
кручувалися. [Яких кольорів були бесаги?] Усякі. Вся‑
кі. [Вони в клітинку ткані чи пасами?] В клітинку. Були
біло-чорні. [Чи додавали туди ще якісь кольори?] Були.
[З бесагами ходили і чоловіки, і жінки?] І чоловіки, й
жінки. [Бесаги ткали в кожній сім’ї?] Ні. [Замовляли?
Де їх зшивали?] Це вже дома, ґаздиня.[...] [З якими
торбинками ходили колись?] З полотна шили, верені
ткали, ну, так як з колопень. Грубу нитку вже прєли та
й ткали верені. Та й з такого полотна грубого, з коло‑
пень, із цего шили, то я в такій торбі носила книжки
до школи.
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тух». [Тепер, коли весілля або якесь свято, то заміж‑
ні жінки так само завиті чи вже із зачісками ходять?]
А тепер уже усі з зачісками, всі вже. Тепер вже ніхто
не то, може такі дес старенькі, то ші у фустці, а такі
молоді, середні шє май, шє май старші май, то ніхто
фустки не носит. Єк зима – шєпки. Фустки вже таке,
шо лиш до церкви вбирают, ци фустку, ци шарфік,
а так, то всьо вже розвите, взимі шєпка, шарф. Вінок.
Коли дівчина віддаєси, то спеціально була жинка, шо
робила віночки ці, купували. Віночків була ціла голо‑
ва. Шили або з мірти, вазонок мірта, або з бервенку, і
хто мав золото, то приліплювали золото на це, хто не
мав, то просто, шоб був зелений віночок сплетений.
Так, або з мірти, або з бервенку. А коли уна вінчєласи,
то її вбирали цей рантух. Ця складалоси, брали, зда‑
єси мені, шо два метри полотна, і їго складали в такі
складки. В такі складки їго складали, крохмалили, гла‑
дили, і так ті складки стоєли. Коли молода ішла уже
вінчєтиси... У церькву, то то той рантух, ту середину, її
розбирали, і її вже клали тих вінків на голову, і це суда
ці решту, бо то два метри це-во. [Перший раз клав піп,
так?] Так. І потому зверха вже там покривала мама
фустков. Фустки були ті, шо великі такі, шо купува‑
ли з заграници, казали «павунки», то обично мами
купували ті фустки, і тов фустков мама покриває вже
після ці. І так, шо коли вже звінчєласи дівчина, то уна
вже не мала права ходити без фустки, вона вже мала
бути завита, бо покрита рантухом і має бути голова
покрита. Так шо цего раніше дуже дотримувалиси.
[Чи був рантух по краях вишитий?] Ні, просто білий.
Білий, білий. [Полотно ткане було чи виготовляли з
купованого?] Ні, куповане. [Чи казали у Вас на моло‑
ду «княгиня»?] Ні. Молода, молодий, дружки, дружби.
[Молода вирізнялася лише вінком? Чи була ґуґля?] Нє,
у нас цего не було. У нас ші було, я не помню єк то на‑
зивалоси, ші тоже таке їкос плели, ну єк то робили – я
не знаю, у нас то не робили, був такий дес, може, тако
кусочок такого тіпа, як це ви кажете ґуґлі, а то такий
був... як вам сказати... [Манта?] Нє, ну таке то напле‑
тене тіпа вінка, але уно таке було кругле, грубе, ну, з
ниток роблене, і то клали тут тако ззаду кусочок того,
стоєло. З ниток, з волички, з волічки. Були майстри
такі, шо робили, я не знаю, у нас, то не було, напевно,
ніхто не робив. [Коли молода йшла до шлюбу, чи кла‑
ли їй на шию рантух?] Угу. [Потім піп кладе його на
голову?] Так. Коли вже її цей рантух стоїт, потому на
другий день цей рантух знімают, а завивают її в фуст‑
ку, і вона вже виходить у фустці [в понеділок]. [...] [Які
шапки колись носили чоловіки?] Звичайні. Ну, як ка‑
жут, «кубанки». [Вони були такі напівкруглі чи було
денце таке на голові?] Ні, не було денця. [Чи були такі
«рогаті» шапки?] Були, були. [Чи робили капелюхи із
соломи?] Нє. [Які колись носили шапки?] Тоже шили.
Тоже шили з єгнєт. В нас каракулів не було, просто
коли єгнє шє молоде, то у него ця шерсть кучєрєва та
й шили. [ [Чи бачили Ви «рогаті» шапки?] Це я виді‑
ла, але по телевізору. [Чи носили із соломи капелюхи?]
Нє, в нас не було. Це могли купувати вже це-во, шо
йдеш до сіна. Жара, то купували собі на голову такі
спеціальні, але так, шоби носили, то нє.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Друга половина ХХ ст. –
ХХІ ст.] [Як розрізняють, що то гірське село, а то рів‑
нинне?] Ну так як суда називают, шо май у горах, ну а
туда на ривнини в долах, то кажут – «долив». То долив,
туда до Чернівців, а це у горах, в Карпатах. [Ваше село
вважається гуцульським?] Ні, не зовсім. [Це в Путиль‑
ському районі більше гуцули живуть?] Ага. Це шє так
Рівня, а Віженка, то ми так як до Віжниці, до це шо
не так, ну так може й називают нас «гуцулами», але в
нас мова зовсім відрізняєси вид тих, шо вже туда далі,
вже трошки инший там. [Чи відрізняється одяг, який
носять у Вашому селі, від одягу, який носять у сусідніх
селах?] Ну, так у теперішній чєс, то вже розріжниш по
одягу. [А раніше?] Ну, раніше відрізнялиси. Там, може,
инак кіптарі шили, инак оздоблювали, раньше було
замітно, а тепер, то тепер усі у одному. [Чи є ще таке,
що дуже стареньких жінок ховають у вишитій сороч‑
ці, в опинці або в запасці?] Єкшо може жинка збере‑
гла це, шо сказала, шо як я вмру, то у це мене вдінете,
то вдівают, але це вже дуже мало. У вішиті сорочки
вдівают, в рукав’єнки вдівают, ну запасок уже не знаю,
в кого вони й є. [...]

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [Друга половина ХХ ст.]
[Які прикраси носили жінки й дівчата?] Всякі. Ткані
дьорданики, а це отакі-о. Ну, та були ще май давні коралі. То цінні були коралі. [Якого кольору вони були?]

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50-ті роки ХХ ст.] Одяг у весіль
ному обряді. [Чи був у молодого букет пришитий?]
Було і в молодого, і в молодої це-во. [Як називалося?]
Ну, клали квітку. Молодому шили тоже з бервенку
або з мірти малесенький віночок, клали в карманчик.
[На лівий чи на правий бік?] Вже на правий, бо так
єк дружбам, дружкам, то клали на лівий, а коли вже
одружуєси, то вже клали на прави. [вінок дружки]
Такі самі віночки, так само уна це, там ті політики
ззаду всьо, але в них цего віночка нема. Це на переді
клавси цей з барвінку, але він тіпа так єкби прикри‑
вавси, вин там був дуже тонесенький, шоб його не аж
так і замітно було, а зверьха уже вбраний, але вин мав
бути в молодої на голові, але він був дуже такий то‑
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несенький. [...] [Як колись одягалася молода?] Ген-де
дивіться [показує на стіні власне весільне фото]. [Ви
одягнені у вишиту сорочку, запаску чи «опинку»?]
Опинку. [Як у Вас кажуть на стрічки?] «Політики».
[Ви на фотографії поясом підперезані?] Поясом, поясом. [А тут бачу, що Ви у хустці?] Покрита молода
хустков. [Що ще біле на Вас?] То це ж цей рантух. [Ви
його десь позичали чи просто брали?] Я не знаю від‑
ки. Мама. [З чого робили вінок?] А вінок, видите, тоді
не можна було сине з жовтим вінок, а у мене був. І є,
ще є віночок той. І ніхто нічо не... [Який це був рік?]
[Тисяча дев’ятсот] п’ятьдесят п’ятий. [Чому Ви саме
синє з жовтим вибрали?] Я знаю чого! [Так захотіли
чи знали, що це кольори українського прапора?] Так
хотіла. [Чи були у Вас міртові вінки?] Були. [З мірта,
барвінку?] І по сегодни є. [Як називається таке зза‑
ду на голові, як з «волічки»?] «Заплітка», в молодої.
[стрічки у Вас на фотографії однотонні чи з узорами?]
Однотонні.

с. Юрківці

ОДЯГ НАГРУДНИЙ [Перша половина ХХ ст.] «Мін
тян». «Сердак». Кожух. Мінтян носили – був такий
з смушком овечим, а був з тхорями – як хто богаче, то
мав таке. Мінтян, сердак був з вовним тканий, і бите
таке сукно – чорний, коричневий, шо то вода туди не
проникала – брали в поле за дощу. Сердаки були. Вже
дівчина велика, на віддання, має мінтян зроблений,
кожушину, шо на будень день, і кожух файний з куче‑
рами – такий, шо вже на неділю. Це до смерті з тим.
Зараз вбираєш на себе таке, і таке, а колись не було!
Мінтян – той до гробної дошки. Шанували, бо хто
мав про будень день, то всьо вбирав. А хто мав один,
то не вбирав, бо шкода було. Обшивали його таким
червоним. Неньо мав мунтян з кучерями. І кожух та‑
кий був! Хлопці на Меланью перебираються і тогди,
як кладут уже вогонь, як кінчают уже ходити, когди
всі гуляють, то брали сюди цей кожух, і ще шапку –
кучма, а ця кожушина витримала. Ще прядиво у мене
було – геть повитягували! Бороди робили. Тепер вже
такого нема. До мене як приходят виступати, то при‑
ходят за кожухом!
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було добре. [...] Штани. [Що таке «очкур»? Це пояс?]
Нє, нє. Пояс, то був пояс. Казали у нас «пояс», і «крайка» казали в нас на пояс, але це очкур, очкур, я знаю?
Очкур – то це у чоловіків було у ґатках [штанах],
очкур. Я знаю, шо казали, бо я вже цей, ґаткі не шила,
вже куповала, як я си віддала, а як в мами, то знаю,
шо мама тако, та як каже: «Тра неньові (татові, неньові
казали тоже) заселити очкур у ґаткі». [Це як резинка?]
Да, да. Колись носили портєниці та й тут закладали
таку нитку, так як то ґумка закладає си в труси, оце
очькур.
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Записали О. Боряк, Ю. Буйських та С. Маховська
13 листопада 2012 р. у с. Юрківці
Заставницького р‑ну Чернівецької обл.
від Гапей Марії Григорівни, 1928 р. н.,
Задорожняк (Молодик) Євдокії Іванівни, 1931 р. н.
Тимофійчук Єфросинії Миколаївни , 1927 р. н.,
Дупешко (Сусінська) Євгенії Антонівни, 1923 р. н.,
та Тимофійчук Юлії Григорівни, 1994 р. н.
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СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [50-ті роки ХХ ст.] Виготовлен
ня тканини. [Ви пряли?] Пряла, пряла, ткала, вже тут
на цім ґрунті, як віддалам си, та пряла, ткала і полот‑
но, і то не було кудрів тогди, та й не було одіялів такіх,
але с прядива вирітки. [Чи можна було в неділю пряс‑
ти?] Не можна, не можна було ні в неділю, ні в свєто
це не робили люди. Всі свята святкували тогди і зараз
святкуют. І тогди не робили: не прєли, ніде нечьо, і те‑
пер не [роблять]. А тепер вже ні прядуть, ні тчуть. [Чи
можна було прясти в п’ятницю?] Можна було. Лиш не
до сонца, алє так уже в п’ятницу вечор, то не можна
вже було, бо то вже заходила субота.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Середина ХХ ст.] Спідниця. Горбат
ка. Ой, Боже-Боже, отак дівочіли. Була одна спідница,
у войну то не було шо купувати де. Одну спідницу і
то простенька спідниця, знаїш, то купили мама мині
штоф той синий, то простинь, просто, ні ширстяне. То
я цалий тиждень носю її навівороть, а в неділю, в су‑
боту сполотю і перивертаю, вігладдю на лице, у неді‑
лю і то в домі сидю. А колись дівчата нє... Товаришки
збираються, затикуються файно, в горбатках,
́ в сорочках, зачесані, а не так, як тепер підмикані ходя. Тут
розпилене, тут розпилене. То знаєте, раніше духота
була така у полі, най би зараз. То в поле ідуть жати,
бо колгоспів не було. Ви як упріли, скидаєте горбат‑
ку, то мусіш вбрати той фартух, шоб покласти ззаду,
тако застелюватися, шоби не світити на облаки́. Бо то
хтось ішов дорогов, то вас застане. Кажуть, шо то об‑
лаки дивляси. Та й Господь давав людям талан, та й
люди якось вважали. Шо вам сказати. Доста того, шо

ВЗУТТЯ [40–50-ті роки ХХ ст.] На ноги – то була біда!
Із дошки робили. Це було у войну – не було у шо взу‑
вати, робили. Мій брат та ще виробляв ту підошву.
То добре було. А хто рівно тако – то падали! Ідем до
водим два відри, я се посунула і впала, воду висипа‑
ла – дошка сунеться! Казали «солом’янки». Плели з
лози кіску, і кругом тої дошки обвивали, шили, тут
лишали – такий язик робили, і в таким ходили. На це
казали «солом’янки», а хто казав «солом’яка», а хто
казав «ковчі». Як собі нагадую – Боже! [...] Боже-Бо‑
же! Капці оці-во, шо тепер носят полотняні, замалюю
сажу їх, шоб вони якби чорні були, то їх взуваю, іду
на данець, в тім гуляю. То більше босі ходили – хто
то взутий ходив!? Настає весна – дітинство всьо босе,
а тепер отакє лишень тілько війде с пеленок та й вже
взувают! А тогди хто взував?
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [30–50-ті роки ХХ ст.] [Чи
фарбувалися дівчата, коли Ви були дівчиною?] Тогди
як я дівочила, файно си зачісували: туто накладали
квіток, тако то вазонок був такий дрібонький, то від
того вазонка відтак квіточок понакладают тут то і
так ішли до церкви без хусткі, а тепер, не дай Боже,
би дівка зашла без фустки до церкви – треба хустку
мати. А тогди йшли дівчята всі без хусток. Рушник.
Кирпа. Під неділю старі люди мали рушники. Такий
рушник тканий, довгий. Три метри. І то треба було
знати, як завитися. Клали так, і один конець корот‑
ший, а один довгий, міряли, шоби було три однако‑
ві. Тогди цим завивали. [Чи підкладали щось?] Кирпу
мали. Моя мама робили жінкам кирпи – прядиво з
конопель, і кісто розводили, і якось на коліні робили
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жінкам таке кругле.Ліпили, шоб воно засихало. По‑
клала мама, а ми встанемо, пограємось, ту кирпу бе‑
рем. А старим жінкам – то таке подовгувате робили.
Таку кирпу. Змиється, заплете, кладе ту кирпу, і так
такий платок, «кирпинка» казали – мале, і так покри‑
валися, і так завивалися зверхі. Начисували волоси,
та й і клав. Сваряться дві жінки, бо чоловік ходить до
тої жінки. Вона каже: «Най ходить, але я се дочекаюсь,
шо твоя кирпа буде перед моїм псом». І так шось по‑
сваривсь з тов, і якраз набив, і приніс кирпу, і кинув
перед пса. А вона каже: «А шо я вам казала?» Кучма.
Кучма – шапка. Шили таку кучму – хто загинав собі
насередині, а хто хотів – з торцем тримав. Мій неньо
зверху заломлював. Таке було.

Ф
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.]. Сорочку вбирали, всьо. Казали – не «кальсони», а «поркиниці». Пришивали хлопцям буси – як підут гулять,
то такі сорочки. Ще були рясовані – хлопець рисував –
складав то поркиниці тако, всьо, і тако, і тако, і так
перекладав, а вже рано йшов до церкви – рисовані
поркиниці були. Я на фотографії бачила, шо то колись
люди мали такі довгі сорочки. У нас ще був чоловік – я
його запам’ятала, шо він ходив у тих поркиницях і до‑
вгій сорочці, підперезаний широкою крайкою з торо‑
ками. Хлопці, парубки у тих сорочках, крайки, тороки
такі збоку, підперізувалися. То вже ідуть того «Гопа‑
ка», шо казали, а ті сорочки лиш тими цятками. [... ]
Ну, то же ш личьком малювали си. Червоний личьок,
червоний – то не було помади якоїсь такої, шо сьодні.
Ну, папір червоний, шо робіли ружі – вмочім у воду
і... [Чи малювали брови?] Ніщьо ніхто брови не, якби
хтось був брови, то ми си були сміяли. Губи буряком
мастили, шоб були червоні.

і ті пускают нитку, тогди вже нитку ту врубали. І тогди
вже зачинають шити ті жінки молоді. Сама одна шиє.
Це матка – та, шо вінчає або молодої сестра. [...] Та вже
як вінок сшиют, позлатят позлітков таков файнов.
Дзеркальце є таке маленьке, кладут у середину в вінок;
вінок тако пришивают до жикєта. Тепер кладут квітки
та бантик. Колись була
́ кода,
́ але мала. І тогди той вінок
пришивают до цего, до жикєта. [...] Ох, ви би си по‑
дивили, як молода іде. Сорочки такі повишивані, такі з
цятками, горбатки́ такі дуже файні. Є і давні горбатки,́
файно вишиті, ще румунські з триколором.
Так, як
́
тепер, є синє і червоне, а є ще жовте. Таке українське.
́
І молода вбрана в віночку, файно, з кодами.
Віночок
́
такий, як виступают. То купуют. А дружка одягнена,
але без віночка. Декотра має коди.
Усюда цятки має,
́
ті прибори файні. Коди
́ – це лєнти. А молодий з друж‑
бов так само, як і молода. Одягнений і дружба такий.
[...] Подушку кладут на коліна, і тогди молода сідає на
коліна, і тогди розбирают її. І тогди знімають то капі‑
люшиння, то капілюшиння було. Тогди завивают її в
хустку. То матка завиває. То яку хустку собі, то і матці
таку. Матка завиває її, а вона матку. [...] [Що робили з
барвінковим вінком після весілля?] То в скриню клали.
То такий був звичай. Цей вінок сидів, кілько людина
жила. Коли людина слаба була, наприклад, тако як я,
той вінок кладеться в подушку, шоб класти під мене,
як я умру. І в молодого так само. [...] [Чи були в Ваш час
обручки?] То ніколи не носили. Були, але тако як по
п’ять сотоќ чи по шість соток.
́ Най би вона була вбрала
той перстень та йшла сапати. Не було. Перстеня
́ були,
але це лиш для молодих, котрі си вінчали. А такі не хо‑
дили в перстенях. [...] [Чи були в молодих прикраси?]
Прикраси ще які були! Отак називалася «салба»
– то
́
таке, шо на шию, і там були такі гроші, ще від коро‑
ля, ще хто знає, колишні. То були гроші такі, не такі,
як тепер. А то були такі грони великі – всьо-всьо в тих
грошах, в тих гронах. Це «салба» си називала. Дівчи‑
на брала собі, не всі мали, але хто хотів, хто міг. Це ж
треба було гроші ті назбирати. І клали собі на груди,
файно було. Сорочка вішита, і ці грони. А одні робили
собі на шию. [...] [Коли дівчата почали виходити заміж
в білих платтях?] Це за москалів вже пішло, то все за
руських. І вельон. [Чи зберігався барвінковий вінок?]
Було. Як донька віддавалася, то вже не було так, як я
віддавалася у капілюшинні. Як на весіля ходила кли‑
кати, то була в сорочці, рукави вишиті, горбатка.
[Що
́
колись взували?] Шо було. Туфлі, черевики. Взимку
як хто, як хтів. Не всі кури чубаті, не всі люди однакі.
Я вже казала, подивіться на руку – пальці всі однакі?
Ні. Одні мали, одні не мали, одні ходили так. Всяко хо‑
дили. Такі були. [Хто готував хустку для покривання
молодої?] Молодий. Те, шо покривали, називалося,
було таке зроблене як валянка, але то покривало. Таке
було файне-файне, дуже-дуже файне. То то покривало
молодий купував. Потом уже покривала того не було,
вже валянки – то це молодий. [Чи був у молодого ка‑
пелюх на весіллі?] Колис одівали. [Куди вішали моло‑
дому вінок?] На груди. [Як перев’язували старостів?]
Через плече. [Чим перев’язували?] Чим хто мог: хуст‑
ки, рушники такі великі. Одяг у поховальному обряді.
[Як у вас ховають неодружених?] Як невіддана дівчина
помре, то й отддають її так, як її живій одяг, і вельон,
колись лиш клали шаляночьку, то не було вже за мої
пам’яти, то один, то за молодості, то вельонів не було,
но то як тепер, а тепер як десь якась дівчина умре, то
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Початок ХХ ст. – ХХI ст.] Одяг
у весільному обряді. [У чому Ви вінчалися?] То було
капілюшиння і коде [коди] – то не було такого плаття,
як зараз вбирают, то такє шили, як капілюх, вишіте з
цяткамі, кругом і коде назад і всьо, «капилюшиння»
називалося. [Яке плаття було?] Сорочька, горбатка.
Такє було. Колись люди собі шили сорочки. То і тепер є,
прядут собі. Вечорниці робили у Пилипівку, тепер вже
після Михайла. З кожівками ідут одна до одної, з шит‑
тям, з чим хто шо робе. [...] [Скільки було старостів?]
Тато, мама, молодий і два старости.́ Там перев’язували
тих чоловіків рушниками або шалянками.
[...] В субо‑
́
ту «шили вінок». Молодому шила матка, шо вінчає,
вінчальна. А молодій шила сестра її віддана чи там
матушка
така. Ще казали, шо каби та шо в парі добре
́
живе, шила вінок. То були вінки разні. Плели з бірвін‑
ку, з цілого листка. У мене був такий вінок широкий.
І капілюшиння було. Шо тепер вам сказати, як його
нема. Є у нас тут у жінки одної, шо берут. Хто хоче,
бере. І той вінок на капілюшиння. Ой, то файно було.
Капілюшиння – це спеціальне таке плетення і кру‑
гом такі гєрдани,́ всілякі-всілякі. А є таке, шо вішите.
Це ткане отако широко, то капілюшиння дуже гарне.
[Що робили на заводинах?] Вінок шили, вінок клони‑
ли, співали, так файно співали. То як начинають вінок
шити, берут нитку, голку, по-давному кажуть «штуч‑
ка» – моташка ниток таких. То шили дівчата, то були
всякі. То брали голку, заселяли і аж до порога туда,
шоб довгий вік був, шоб не перерубували. Таку довгу
нитку і шиют вінок. І стоїт це тато і мама. Берут гол‑
ку і нитку, обоє правими руками, туди голку ту несут,
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і тако застигає і такий скручуют віночок. [Чи робили
віночки з барвінку? ] У нас з барвінку нє. [...] [У чому
молода одягнена була?] Тепер біле плаття, а тоди яке
було плаття! Тут новеньке куплят. А прикраси – шнурочок. Хіба були такі, як зара кажуть. Ти в чоботах,
а я у ботінках – шо хто мав. Так само і хлопець. Костюм, сорочка, штани, курточка, а нє, пальто таке.
[...] [Чи була раніше в молодої фата?] Яка фата!?
З марлі робили. Терли якусь бараболю, крохмалили,
шоб тримався. Стрічки купляли, які хочеш: і білі,
і сині, і червоні, і розові. А молодому шо там, квітку
вчепили, заграли. Причипила відти і відти шпиль‑
кою. Сорочку несли молодому від молодої. В день ве‑
сілля грали, з музикою. [Хто ніс молодому сорочку?]
А дружки́. [...] Матка зібрала, матка і розібрала. За
столом должні розбирати. Поклав вельон, а тоги вінок,
та й тогди вже розкручує. Дружба гуляє з тою фатою.
[...] [Чи були раніше у молодих обручки?] Були. Чоло‑
вік в нас робив з грошей. Старостів засилає. З дівкою
договориться, вже як вона согласна. Залог брав – платок який чи була така манта, куртка така, кожух, дає
дівка, що вже піде за него. А як не піде, вже залог про‑
пав. [...] Покривают молоду. Гуляют с платком. Друж‑
ба гуляє з тою хусткою, покрити. А вони стоят дві за
плечми і платинкою махають, не пускають. А вони
зв’язали і всьо. [...] Зараз як дивишся на молоду, то
така вона, як колись царицю показували. А раніше
з бінту вельон був. Фата, фата. А віночок гарний. То
в одному десять дівок си віддавали. Позичали одна
в одної. Одна була фата, з десять повіддавалося, на
по́слідку і я в тій фаті. Марказєт такий жовтий був,
послє голоду це. [...] Я віддавалася в позиченім він‑
кові і ззаду чіпляли стончки [стрічки], лєнти. Одна
така, одна така, одна така, але позичені. І так сонце
гріє, тепло, а я в пірваних чоботах. Чоботи пірвані,
ззаду попорені. Ой, та то було. [...] Але колісь вінки
було, а зараз то шо вінок. Зараз вінок або капелюх. Ра‑
ніше вінки робили з лою, віск білий такий, з парафіну.
Але такий білесенький, такий віроблєний. Як кланя‑
єсса, то серце в’яне. Музика як заграє, то так люди
плачут. Ти вклоняєсса, а той вінок тако труситьса, бо
на пружинка́х. Тут на середині дзеркальце таке, на
тім вінкові, а тут квітки з того. [У молодого теж була
квітка?] Квітка велика така. До квітки клали ще жита
колосочок і барвінку трошки, і ту квітку, і то всьо там
зшивали, тогди причіплювали. [...] А тогди вже коли
покривати, то турпан цей давній, хустки такі здоро‑
ві. Так поскладали той турпан здоровий на голову, шо
я вам не годна сказати. [...] А шиют вінки по-давному.
Ще уперед шили з барвінку. Тато і мама, і батьки, шоб
були у хаті, і шиют вінок. Червоною ниткою із бар‑
вінку шиют вінок. Так ріденько де-не-де. Тогди кла‑
дут на спід. [...] [Чи зберігала молода віночок після
весілля?] І зараз є вони. Одяг у хрестильному обря
ді. У кумів крижма. Ну, ти купила платочок файний,
а я купила про́стинку, чи тоже платочок, чи шапочку
яку на дитину. А та полотна набрала біленького. Та
купила юпку файну, а та купила кофточку. [У якому
віці у Вас хрестять дітей?] Через шість не́діль. Ідут
на родини. Ти вродила вчора, а я сьогодні прийшла.
Принесла молока чи шо там. Ходили голі і босі. Вкри‑
валися голодні, холодні. А сєйчас шо. Дитина родила‑
ся, пампєрси-шмамперси. Хто знав памперси! Рвали
стареньку сорочку і складали ту дитину, як в пеленки́.
Дівчата, як в школу ходили, то сорочки були.
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вже так убирають, як молоду. Вельон, фату дают, вінок шиют. І плаття біле убирают, шоб дівчина, котра
умре, шо вона невіддана. Віночьок шиют з барвінку та
й кладут їй тако отуто [показує на ліву сторону грудної
клітки], ну а шо. І шалян, як сказати тобі, платочьок
такій гарний, у нас кажут «шаляночька». Колись каза‑
ли «шаляночька», а тепер кажут «платочок». Та була,
шо найкращя шаляночька і то давали тако дівчині
клали тако-во, шо вона невіддана. [Як хоронили нео‑
друженого хлопця?] А хлопцеві те як молодому дава‑
ли – той вінок клали на костюм. Віночьок клали, букєт з одного боку, з другого – віночок. Як молодий, як
молодий умре хлопєць, чи дитина-хлопчік, маленький
навіть хлопчік, так роб’ят, що дают йому віночок. Так
роблят, я знаю, в мене, слава Богу, цего не було. У нас
тут померла дівчина вже старша, то вінок поклали бірвінковий і шалянку поклали. А вмер хлопчик в мого
племінника, я сама йому зшила віночок. Як молодому
пришили. [Де збирали барвінок для померлих?] Він
на цвинтарі, бірвінок, був. А зараз я не знаю, ці він є
на цвинтарі. А той, шо молодим, то хто любе, тримає
собі барвінок. Убрали в сорочку та панчохи з полот‑
на. То тако убирають на пальці [трикутником], а тут
зв’язують [вище ступні] і такі китички лишают. А заре
і панчохи, і туфлі.

Записала О. Боряк 11 листопада 2012 р.
у с. Оселівка Кельменецького р‑ну Чернівецької обл.
від Нараєвської (Чабан) Ганни Іванівни, 1926 р. н.
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] Я вже ходила
в школу, та мені давали – купляли труси, мама ніби
із татом. Та я не хотіла вбирати до школи, бо хто ба‑
чив – той сміється. А тато каже: «Най сміється, ти на
те не дивися!» А я зразу плакала, май мала була. Кажу:
«Я не піду до школи, бо вони мені піднімають ззаду
юбку, і кричать: «Ходить в штанах, ходить в штанах!»
Мій тато дуже добре жив з врачами у Хотіні, і мав жи‑
дів хороших, шо – тато тримав коні, а жиди купляли в
селі хліб, зерно, то тато возив їм до Хотіня, та й вони
платили за це, та й були знакомі. То й тому я мала тру‑
си з сестрою, бо тих людей в штанах діти були, а ці у
селі – нічого (сміється), то й й кричали: «В штанах,
в штанах!»
Записала С. Маховська 11 листопада 2012 р.
у с. Оселівка Кельменського р‑ну Чернівецької обл.
від Бежнар Люби Григорівни, 1932 р. н.,
Захарчук Ольги Григорівни, 1931 р. н.,
Мазур Марії Василівни, 1935 р. н.,
та Швець Ірини Афанасіївни, 1938 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Друга половина ХХ ст. –
ХХI ст.] Одяг у весільному обряді. Наймают кухарку,
дают гроші, дают подарок. Я от хустку купила. [...]
[Чи був у молодої вінок?] Було так, шо жінка робила.
Було так, шо бере папіроску сімня. То коноплі сіют і
молотят, і кладут то сімнячко туда, і ту папіроску за‑
кручуют. І то вєточку таку роблять, закручуют віночок. То умоче в віск, він розтоплюється, і вмочає то,
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с. Росошани
Записала Н. Баликова 2005 р. у с. Росошани
Кельменецького р‑ну Чернівецької обл.
від Дідика Миколи Івановича, 1925 р. н.,
Дячук Олени Микитівни, 1923 р. н.,
Кордулян Олени Тодосівни, 1916 р. н.,
та Мотронюк Марії Іллівни, 1940 р. н.

Кіцманський район
с. Глиниця
Записали О. Боряк, Ю. Буйських та С. Маховська
12 листопада 2012 р. у с. Глиниця
Кіцманського р‑ну Чернівецької обл.
від Ткачук Зіновії Михайлівни, 1922 р. н.,
Деркач (Нагничук) Євгенії Михайлівни, 1934 р. н.,
родом з с. Неполотовці Кіцманського р‑ну,
Мельник (Фуркевич) Євгенії Антонівни, 1921 р. н.,
родом із с. Михайлівка Чемеровецького р‑ну
Хмельницької обл.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [30–50-ті роки ХХ ст.] Горбатка. І та‑
тові кальсони шила, бо тож не було такіх трусів, як
типер. То такі кальсони пошила, та й всьо. Горбатка
була. З Лемихівки оцей ткали горбутку, то й так носи‑
ли. Так кажут: «У нас не горбатка, а “катеринка”». Але
то файна, вишивана, ну, у нас не було тоді такої. [Вона
була біла?] Нє, чьорна, але такі, мала такі смужичькі
білі, такі смужки зилені є, сині, та й такє, та й отак
дилеко були одна від одної, так й такі смужки. А тут
на заді була геть чорна. А спереді ці смужки були. Ти
й биреш сорочьку, потому биреш цу горбутку, би‑
реш баюрок. Пояс. [Що таке «баюрок»?] Баюрок, ну,
як Вам сказати? Баюрок, бо то була окривка та й баюрок, окривка така широка була, це в мужиків окривка
була, а в нас типер баюрок. А типер «баюрок» кажут.
[Це пояс?] Пояс, а «баюрок» кажут. І тим баюрком всьо
принизуєш і один конец за ту-во, і тут затикаєш і так
ідеш. То на данец ходили дівчята, й скрізь ходили. Та
хто шо мав.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [30–60-ті роки ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. Дружби від нього принесли мені
юпку і кофточку, а я тут йому поклала сорочку, жевну,
все, що треба. [...] Мати молодої накладає в принесе‑
не сито те саме – подарунок, солодощі, гроші, зав’язує
сито в хустку, дає молодій, і та передає дружбам, які
несуть дари до молодого. [...] Старший староста дає
сигнал – музика починає грати «До вінка». Це така ж
сама музика, яку пізніше гратимуть і в молодої – тоді,
коли її одягатимуть, чіплятимуть вінок, квітку і ви‑
водитимуть з рідної хати. [...] Молодого садять на сті‑
лець, на який кладуть подушку (аби життя його в но‑
вій ролі було легким і приємним), або раніше стелили
кожух, вовною догори. «Будь же, зятю, багатий, як ко‑
жух волохатий», – скаже потім теща. Вовна – символ
достатку. Весільна матка (нанашка) пришиває йому на
правий бік квітку з довгими стрічками – вінок, який
з дарами напередодні ввечері йому прислала нарече‑
на. [...] Молоду починають одягати: повторюється той
же обряд – її садовлять на стілець, на якому лежить
подушка. Мати й батько, родина молодої розчісують
їй волосся. Доки не прийде музика, наречена ходить у
платті, але без вінка». [...] Вінок молодої уже лежить
на калачі. Батьки підносять калачі з вінком до доньки,
вона їм вклоняється. Увесь цей час музика грає «До
вінка». Тоді одна із більш досвідчених родичок одягає
на молоду вінок. [...] Молода вишивала собі і судже‑
ному сорочку, обмотувалась катрінцею, зав’язувалась
крайкою. Не мала чобіт – виходила заміж у постолах.
А могла, то красувалась у чорних чоботях з жовтими
халявами. У повоєнні роки прийшла інша одежа – ма‑
нуфактурна, насамперед вона торкнулася жіночого
одягу. [...] «Я була файно одягнена – в кофті і юпці
шерстяній». [...] «У мене костюм був синій шерстя‑
ний, спідниця графіровка, дві чорні лєнточки по по‑
долу. Я молодому вишила сорочку і штани з полотна,
сорочка – сакізова, хрестиком вишивала, квітки різ‑
ні». [...] Ставлять біля них хлопчика й дівчинку, щоб ті
захищали наречених від покриття, дають їм нові білі
хустинки. Старший дружба бере за обидва кінці хустину, складену клином (або її вішають йому на дві ви‑
тесані палички), танцює з хусткою по всій палаті, чи
де там весілля, і підтанцьовуючи наближається до мо‑
лодих. Ті наче й не проти, щоб їх покрили: нахиляють
голови, але діти відмахують від них старшого дружбу з
хусткою. І так тричі. І аж на третій раз молоді нахиля‑
ють голови, і їх обох накривають хусткою – зв’язують
воєдино... Молода потім чіпляє цю хустку собі на пле‑
чі, це її оберег... Але вона все ще залишається у фаті
та вінку. Це тільки перший крок до пов’язання їй хуст‑
ки.» [...] Першими – дарують нанашки. Нанашка дарує
нареченій плаття чи інше щось дороге. [...] Нанашка
знімає з молодої вінок, відчіплює фату і передає ма‑
тері нареченого. Після цього пов’язує її хусткою, яку
сама ж для цього придбала. [...] Hанашка чіпляє вінок
та фату старшій дружці молодої. Починається обряд

«перегулювання вінка». Всі дівчата і всі хлопці, які є
на весіллі, мають спробувати себе в ролі молодого або
молодої. Кожному – в порядку страшинства – нана‑
шка причепить квітку або вінок з фатою – щоб ніхто
потім у житті не залишився поза шлюбом. [...] Маш‑
ка – батьком вирядилася, костюм начепила, штани
підв’язала... А ще двоє дівчат наречених з себе вдава‑
ли, молода замість фати занавєску начепила.

ВЗУТТЯ [Середина ХХ ст.] [Чи вистачало одягу?] Всім
купували. На літо одно, на зиму друге. Я вже була в
десятому класі, а в нас прислали були вчителя, хлоп‑
ця. А школа від нас близько, та наша, сільська. Я раз
приходю зі школи, а мама каже: «Вчитель просивсі на
квартиру, та й може візмем». А я кажу: «Як берете вчи‑
теля на квартиру, то і піду собі вчителя шукати». Та й
то вчитель прийшов і почав вхажувати за мнов. Але
не на квартирі, а так вхажував. Так шо пройшов вже
осінь, зима, а вже на першого мая, а у мене туфлі на
каблуку, лодочка, але з одного, з середини тако. А він
прийшов за мною іти на танці, а я кажу: «Я не маю в
чім, у мене туфлі». А він з села за п’ять кілометрів. Він
поїхав, там зробили латочку таку, він привіз і пішли
на танці.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30‑ті роки ХХ ст.] Довга сорочка з полотна, пояс, тканий бомбаком, і такі кальсони
шили, і такі циркі [мереживо] – так по долині сорочки,
і так по долині кальсони, і це все так вишито загальне.
Це комір, і окремо шито [пазушина] – поверх сорочки
нагрудник. Так сорочка, і сама вишивка [накладена],
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і міняли – вишита на полотні, а ззаду лиш комір, так
зроблено, так пошито, це не на сорочці, окремо вбира‑
ли, не зав’язували, так вміли шити, комір пришивали
до цего, і одягали через голову, на воличках, а як не хо‑
тіли – на ґудзиках. Знімали окромо, і сорочку окромо,
все окромо. Це носили тільки десь тако – на весіллє, на
даність, десь так. Капелюх, як тепер – штоф такий гру‑
бий. Цей май гоноровий. Це цурканка з овець – шкіру
лупили з овець, і шкіру виправляли, так, шоби та шкі‑
ра була біла, і клали такий шмушек, купували кругом
смужком тим обшивали, і вішиті такі клали. Кожухи з
овець, білі кожухи. «Окровка» – на пояси так казали.
Це ткався на кроснах, це з волічки такої. Треба осну‑
вати, і потому, де ті кросна, і ткати. Це ж треба знати,
як це ткати. Це не як-небудь. Різних кольорів. Воліч‑
ка – це таке просте, таке гляденьке, чистеньке, зовсім
іначі. Штани з полотна ткали, з бомбаку. «Бомбак»
називали тонкі нитки, бомбак – моташки такі були,
мотали ті, і звивалося на клубки, і потом се снували.
Ці нитки, то вже були куплені, а те, шо ми робили свої,
те полотно, то воно було грубше. А про свято було по‑
лотно тільки бомбакове, і основа бомбакова, і ткання
бомбакове. А то, шо до носіння, то основа була бомба‑
кова, а тканнє було повисмяне – це з колопень. Пряли
його. [Коли з’явилися ліфчики, труси?] Малі пізніше.
[Ви дівчиною це носили?] Я дівчиною ніколі їх не но‑
сила! Я ліфчіки поняття не мала носити. Носилі дівчя‑
та, май молоді, май то – так носилі. Ну, а я не мала за
шо ці ліфчікі куповати, бо мама слаба – лікарства тре‑
ба, тато слабий – лікарства треба. Лічитися треба, їсти
треба, вбирати треба. Їшла в колгосп. В тринацять
років я пішла до колгоспу. Це ще біда буде, а типер
біди нема. Якби я була у той раз, коли я ходила дівчи‑
нов, коли я ту-во, за рускіх, аби мині були дали таку
спідничьку, яку я заре маю, такі кофточьку, яку я заре
маю, та я би була аж до неба скакала. [Чи Ви самі ще
ткали і пряли? Чи ходили в тканому одязі з льону?] Це
ще з моєю мамою ткала. Ткали двома човниками: один
човник – тонка нитка, а другий човник – товста нитка.
І тоді ще були чотири нити ткати, тільки треба зна‑
ти, як це перебирати. Сорочичька, виткали полотно,
потому мама мине покроїла, мине навчила, як шити,
я мала пошила собі того. Сорочку собі й мамі шила, і
татові сорочку шила.

шували на весілля?] Молода собі йшла з дружков. [Що
несла молода із собою?] Ні, ні, їм ще давали. Ще дава‑
ли гроші, платочки давали. [...] А вже як забирают мо‑
лоду, вже забирают, іде туда молода, там її покривают.
Кладут платочок. Кладут той вельон на долину, а по‑
том кожна дівчина з тим вельоном з хлопцем данцуют.
Один хлопець кожну дівчину має перебрати з тим ве‑
льоном. Два-три кроки, далі друга. А тепер нема цего.
Хлопець перекладав вельон. [...] [Хто покривав моло‑
ду?] Матка і мама, її мама. Мама і матка її покривала.
Знімали їй вінок, та й поклали їй покривало, колис
давно клали турпани, а тепер хусточки. Пов’язували
та і всьо. [...] Раніше так бу́ло. Було по-укра́їнськи.
Тако цурканочка, горбатка була така, запаска така. Ну
та і сорочка там із цятками і вішита. [Чи були в мо‑
лодої прикраси?] Якісь цяточки були. Та й давно так
було: віночок та й такі лєнті зшили докупи білі, та й
тако спущені.
́ Лєнтики нашиті зеленинов. Брушпан‑
том таким нашиті та і всьо. Тепер вже вішают вельон.
І вельон був, і брушпант. Той віночок зберігали собі,
клали, шоб ніхто не видів. Він у хаті має бути, як перстень, так і то. І тепер так. То треба сохранити дуже.
Вельон запрятати. Десь в образ покласти. [У чому був
одягнений молодий?] Як я си віддавала, то було з кус‑
ків. А ще найдавно, то було по-національному. Але я
вже того не знаю. А на ноги брали такі черевики, хто
мав. Черевики зашнуровували аж отако [до колін], як
тепер мають молодиці. То як моя мама, отако череви‑
ки зашнуровували. А я цим кажу: «Дивіться, моя мама
ходила, то і ви так ходите». Такі черевики зашнуро‑
вані були, до шлюбу як ішли. Молодий у черевиках
вбраний, тепер тухлі, то всьо. Взимку мусит бути,
як є. А шо буде брати. [...] [Чи давала молода дарунки
родині молодого?] Лиш дают світивці. То колис моло‑
да давала тещі, ніби тещі. Платочок давала. А цей тій
давав, тещі. Було, було. [Чи давала молода молодому
сорочку?] Та як не давала? Давала! То раніше туфлі
давали, сорочки давали. А молодий турпан давав, понашому, «турпан» і перстень.
Як знімали вінок, коли
́
вже до молодого привозили, знімали вельон, вінок і
хусточку їй зав’язували – вже вона жінка. [Хто знімав
вінок?] Свашки тоже. І хустку вони в’язали. [...] [Коли
молодій плели вінок?] Тож в суботу. У молодої вінок
плели, у молодого вбирали деревце. [Чи плели вінок
для молодого?] Нє, в молодого нічо. У мене брат же‑
нився один і другий, але в молодого нічо не робилося.
[...] Було, як молоду приводили до молодого, знімали
із молодої вельон. Тоді казали «перетанцьовують ко‑
рону». І всіх дівчат-дружок, скілько їх є, вбирают в ве‑
льон, кожну вбирают, а дружби танцюют. Двоє, троє.
Двох убирают, з третов танцуют. [...] Ми лучше жили
при совєтской власті. У нас була совєтска власть, а тут
були румуни. Мені було так дивно, тут всі чоловіки
в білих штанах і в білих сорочках. Такі довгі, нижче
колін і підперезані. Такі всі були. Не було костюмів,
не було нічого. У нас ходили нормально. А жінки тоже
сорочки файні, вишиті. А такі горбатка, сорочка. Тут
май бідно було. [...] [У чому молода була одягнена?]
Плаття молодій шили, вельон. У нас тоже у молодого
були костюми. Молодий – білий костюм. Молода мо‑
лодому купувала сорочку, а молодий молодій купував
вельон, плаття і туфлі. А потому уже і панчохи купува‑
ли, і всьо. А молода лиш молодому сорочку купувала.
На ноги молодий туфлі, дівчата теж туфлі на каблуч‑
ку. У нас було нормально, відколи я пам’ятаю. Друж‑
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [30–50-ті роки ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. Так, як в неділю вісілє, а в четвер
шили вінок. «До вінка» співали. Шили вінок файно.
[...] [Кого запрошували шити вінок?] Тих людей, котрі
добре жили. Аби вони були чужі, знати, шо вони до‑
бре жиют, тих кликали до вінка. Прийшли, а потом вінок зшили, та й прийняли їх. Приймили та і всьо. Чер‑
воною ниткою зшивали, не чорнов. Не можна чорнов,
чорна – смуток. А червона – то файно. [...] [Чи могли
бути присутніми вдови, розлучені на «вінку»?] Сидят.
Але ті, шо шиют, мают бути ті, шо жиют, шоб не роз‑
лучені бу́ли. Голкою шили, моц маленькою голкою.
Листочок на листочок, листочок на листочок. Склада‑
ли один до одного, о́дне верх одного, о́дне верх одного.
[Скільки було жінок, які шили вінок?] Пару, пару. Рід‑
ня, рідня. «Гай, вінок шиють молодій, гай, ідем до він‑
ка!» [...] [Чи в молодого шили вінок?] Да, в молодого
маленький віночок шили. Там собі окро́ме шиют. Тоже
на груд ліву чіпляли. А вже як буде після вісіля,́ то вже
буде на праву. Там собі, а ці собі. [...] [Як раніше запро‑
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ки були в лєнтах. Ото чіпали на голову багато лєнтів
всіляких. І віночок був, і вельон. [...] Молода зберігала
віночок все життя. Є такі, шо до старості зберігают.
Той вельон і віночок. У мене нема, бо в баби весіля не
було. То була війна, то записалися і всьо. [...] [Чи були
обручки, коли Ви заміж виходили?] Були, були. Всіля‑
кі були. Були такі вироблені, а були просто лиш такі.
Шось на ньому вибито там.

Путильський район
с. Дихтинець
Записали Л. Артюх та Н. Гаврилюк 7 липня 1981 р.
у с. Дихтинець Путильського р‑ну Чернівецької обл.
від Левицької Ганни Григорівни, 1955 р. н.,
Євдощак Євдокії Ілієвни, 1925 р. н.,
та Левицької Ганни Григорівни, 1955 р. н.

СОРОЧКА [Друга половина ХХ – ХХI ст.] [У скільки пі‑
лок полотна шили жіночі сорочки?] Ну, єк сказати...
Там була мірка така і складали, якшо довга сорочка,
то складали собі так, єкшо вузке, то ші тут клали таке
клині. З боків, а тут уже... Дві пілки. [Як у Вас нази‑
вали комір, коли є морщення?] «Прошивка». [Ця час‑
тина сорочки, що на плечі, як називалася?] Оце-оце
«вуставки» називалиси, а це, шо ціле – це «писані рукави» насиваєтси. А сорочки чоловікам шили, тоже
вішивали сорочки. [Як називали вишивку на пазу‑
сі?] Чекайте-чекайте, на пазусі... Ну, це «прошивка»,
«прошивка» називаласи, та я знаю як... Були писані
рукави, була кантівка, шо лиш вишиваласи тут і тут.
[«Кантівка» – це коли не морщено, а пілка «в пере‑
кидку»?] Так, так, це кантівка, а це вже називалиси,
єк я перше казала вам? [«Писані рукави»?] «Писані
рукави». [Чи було у Вас було таке, що якщо вишиті
лиш «вуставки», то це казали «сорочки», а коли за‑
шитий геть рукав – то «рукавівка» або «рукав’єнка»?]
Рукав’єнка – та це писані рукави. [То це «рукав’єнка»?]
Це рукав’єнка, да. [Якими техніками колись вишивали
у Вас?] Лиш хрестик. Низинка – це на тій стороні ви‑
шивали, а у нас не вишивали. Вже потому тако навчи‑
лиси та вишивали, но зразу в нас лиш був. Українське
у нас усьо було, розумієте. Не було розив нієких, так
як то туда в Дихтінцях, там уже рози вишивают, а у
нас – ні. У нас сама була українська вишивка. [Тобто
геометрична?] Так, так, так. Само бирше це – зелена,
синя була (шовк), жовтий. Зелений, синій, жовтий.
[Якими нитками колись вишивали сорочки?] То було
муліне – називали «муліне». А потому вже й румунскі
були нитки, бо румуни в нас були, то вже були й ру‑
мунскі нитки та й жінки собі брали лиш так на вішив‑
ки. Вишивали в хаті подушки, рушники вишиті були,
всьо було в жінок, це нема шо казати. [Чи шили у Вас
сорочки бісером?] Шили й бісером. [Коли вишивали
бісером?] В тих давних роках. [За Румунії?] Ну, дес так.
[Коли з’явилися сорочки «на кант»?] Єк на кант? [Кан‑
тівки.] А, та це тоже давні. Дуже. Оці рукави писані,
ці-во вуставки... Йой, ці такі о – це всьо давне, всьо
давно. У нас тут, знаєте шо, у нас нема, шоби дес брали
то, всьо жинки сами видумували собі і так шили. Були
дуже такі спосібні. [Чи вишивали у Вас жінки підтич‑
ку сорочки?] Вишивали, вишивали, і це робили ру‑
ками такі... Чекайте, най я нагадаю, єк... [Коли нитки
витягали?] Витягували нитки і тоже робили. [Цирка?]
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Середина ХХ ст.] Одяг у весіль
ному обряді. Руки хусткою або рушниками зав’язують
відразу після реєстрації молодих. Молодий зав’язує
молодій хустку цю вдома (коли покриває, а вона в ньо‑
го на колінах). [...] У залі, після шампанського кричать
«горько», молода посипає у зал цукерки. Ззаду діти
(дівчатка) у віночках несуть фату молодої («велєн»).
Одяг у поховальному обряді. Як помирає активіст, то
вінки готують від парторганізації, сільради, колгоспу
і так далі, лєнти траурні й ставлять біля них почес‑
ну варту. [...] Мама пошила вінок вмерлому хлопцеві,
який мав дівчину. Мамі снило, що він казав: «Нашо
ти шила мені вінок, я хожу, мучаюсь, не маю пари».
То скоро і ця дівчина померла – забрав собі. В труну
кладуть платочок грошей, щоб вона «туди з гостин‑
цем прийшла». [...] Як молоді помирають, то вбирають
деревце і шиють вінок (але кажуть, що гріх – вінок
шити, бо може його пара ще на землі). Одягають як
молодого або молоду, а хлопців обв’язують хустками,
як дружбу, а дівчат, як дружок.

робили такі ці... І коли вже було полотно, то ми йшли
до річки, розстелювали і там білили. Називалоси «від‑
білювали». Сипали цими поливальницями, висихали,
ми далі і далі, далі, так шо я запам’їтала, бо я з [19]
сорок другого року народження, але я запам’їтала це
всьо єк робили. [До якого року виготовляли полот‑
но власноруч?] Ну, поків не... Єк сказати... То й тепер
власноруч тоже, але вже рідко май, але це вже... Ну та
дес, я знаю, до якого року... [Чи було таке полотно, що
основа з купованих ниток, а роблено домашніми?] Це
вже потому було. Купували шпульки, називалоси це,
шо тепер ми, але то казали за них «шпульки». І купу‑
вали, і на тому робили ці-во і ткали. [Чи казали у Вас
на це полотно «бомбак»?] Казали «бомбак», «бомба‑
кове». То бомбакове було грубе, а це було шпулькове
вже. Лянне, то лянне було біленьке вже і тонко дуже
пряли жінки. І називалиси то «бамбакове», а то «лін‑
не», «шпулькове».

с. Розтоки

Записав В. Щибря 1 вересня 2017 р.
у с. Розтоки Путильського р‑ну Чернівецької обл.
від Чолан Ганни Петрівни, 1942 р. н.,
родом із с. Мариничі Путильського р‑ну

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [50-ті роки ХХ ст.] Виготовлен
ня тканини. [З чого у Вас виготовляли полотно для
пошиття сорочок?] Сіяли коноплю, потому її збирали,
мали такі ці... Ну, єк сказати.. Чекайте, най я нагадаю,
єк то си називало... [«Терлиця»?] «Терлиця», такі тер‑
лиці мали і терли, перший раз мочили у воду, то ви‑
мокало. Так лен робили і так цу коноплю робили. По‑
тому її терли, і пряли, і ткали, і шили сорочки. [У Вас
казали «коноплі» чи «колопні»?] «Колопні», так-так,
«колопні». І шили сорочки і носили. [І з конопель, і з
льону?] Так, із льону, й з конопель. Вишивали на них
усьо, з льону були такі, як можна сказати, пролюдні на
неділю, на то, бо там вишивка йшла, а ці з коноплі – це
на будень, бо уна була така чорновата, знаєте, така не
була та й трошички май груба. Жінки прєли на цих...
Єк си називали... Боже, всьо си забуває... «Прідільни‑
ці». І уни пряли, такі були, то шо збивали так, потому
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Цирка, цирка. Циркована. Каже: «Ади яка файна цирка генде!» [Чи шиють тепер сорочки у Вас?] Вишива‑
ют. Ой, дуже. [Які тепер найпопулярніші?] Ну, писані
рукави – це само най це, кантівки, кофти. [Вишива‑
ють нитками чи бісером?] Ні, ні. І бісером, і нитками.
[Чи казали у Вас «пацьорки» чи «цятки»?] Цітками,
ади вішито цітками. Так, це казали, йо. «Пацьорками»,
«цітками». І так, і так. [Чи шиють тепер такі сорочки,
що весь рукав вишивають?] Жінки, шо це шиют ці,
виробляют ці-во. [Куди в них ходять тепер?] Переваж‑
но ходять – це коли свято. До церкви. [Чи одягають до
такої вишитої сорочки запаску?] Ні, одягают уже спідниці, так. Це вже тако, є ші, шо вдягают, хто приходить
до церкви і у тім... У запасці файно. Виступати йдемо,
то запаски носимо, вбирают. [...] [Які сорочки колись
носили чоловіки?] Ну, єк вам сказати... В давнину но‑
сили прості білі такі , могла бути тут така з брацарями,
а могла бути така, шо широка. І так вишиті тоже носи‑
ли. [Якої довжини були чоловічі сорочки колись дав‑
но?] Найдавніше – це всьо було бирше у штани, така
сорочка. [Чи носили старі діди дуже довгі сорочки?]
Ні, ні, це в нас не було цего, цего не було, ні. [Чолові‑
чу сорочку шили так, як кантівку? Пілка в перекидку
і вирізається?] Ні, то кроїли інакше, кроїли так. Тут
тако кроїли так, отако кроїли, а це мало бути ширше, і
тут робили такі складки, а це вже пришивали до того,
і то вже йшло тут уже на рукав так, рукав собі йшов.
І так шили, шо такі були гарні сорочки. [Чи вшива‑
ли між рукавом і сорочкою такий клинчик?] У жинок
ушивавси. [Як його називали?] Та «клин», «клинок».
[Чи казали у Вас на те «алтиця»?] Може, й так казали.
[Чи були такі сорочки, щоб по долині «цирка» була?]
Були, були й цирковані, цирковані. Вишиті – нє, а цирковані були. У чоловіків було це, було. Але це лиш уби‑
рали тако на свята, а в робітний день, то собі сорочку
таку та й у штани запхав та й всьо. [Святкова сорочка
зі стоячою прошивкою була?] Була й з стоячою, була
й з таков. [З відкладною?] Так. [Як вишивали на пазу‑
сі в чоловічих сорочках?] Окремо тако два ці-во ви‑
шивалоси, а тут уже прошивка йшла і всьо. [На них
казали нагрудники?] То нагрудники були без цего, без
туто-во. [Тобто це як один нагрудник?] Така широка.
[То нагрудник?] То нагрудник, йо. [Чи могла бути по
плечу в чоловічій сорочці вузька смужка?] Ні, ні, ні,
цего не було, такого у нас не було, ні. То вже потому за‑
чєли це шити, а в той чєс, в ті чєси, то цего не було, ні.

на цу сторону заперізувалиси і так цу передну клали
ади, підгинали. [Коли почали з’являтися спідниці?]
Та вже... Панн мали, а жінки таке не мали, бо не було
матеріалу такого. Та вже само бирше вже, коли запаски вже май не носили так жінки, то вже спідниці за‑
чєли носити. [Чи тепер ходять жінки в запасках?] Це
ходимо ми знаєте коли? Це на свята великі. Убирают,
але лиш на великі свята. [Чи є такі старі-старі жінки,
що не мали на собі спідниці?] Ні, вже нема. То вже й
старенькі носі, це вже привикли, то вже спідниця так
єк... Халати, тепер халати. Пояс. [Як у Вас кажуть на
пояс?] «Поїс». [Чи не казали «окривка» або «папружка»?] Ні, ні. Ні, ні, лиш «поїс». Це було давно-давно цево. [З чого їх робили?] Тоже робили з шерсті. Потому
уже, коли вже май був цей час, то вже тогди робилиси
так, ткали вже... [Пояси у Вас ткані чи плетені?] Нє,
ткані. Були широкі поїси, чоловікам ткали такі широкі,
бо робили у лісах та широкі такі ткали, а жінки мали
тоже такі широкі і мали вузкі, бо тоже робили важко
жінки, тоже робили важко та й шоби не слабували, то
поїсами підперізувалиси. Підперізувалиси поїсами і
так робили, шоби дужі були. [Запаски і пояси ткали у
Вашому селі чи замовляли десь у сусідніх селах?] Нє,
нє, нє. У нашому селі ткалиси. [Напевне, ткали не в
кожній хаті?] Ну, єк май, єк май, але не в кождій, ні.
Наймали, платили. [Були спеціальні жінки?] Так, спе‑
ціальні жінки були, шо то вже ткали, вміли ткати тай
то, але як май, як май, знаєте, єкос так старалиси, бо
тіму шо полотно наймати не було за шо, платити не
було за шо, грошей не було. Так старалиси, шо єк май
через хату були ці... [Такі жінки, що ткали?] Так. Шта
ни. [Які штани носили колись чоловіки?] Найдавніші
штани носили на рейдках. Знаєте які вони? [Знаю.]
Тут-во, та то були пролюдні, казали «пролюдні». [Такі,
як галіфе?] Так, так, але то якос так файно так стояло.
[Вони були із конопель чи з полотна?] Це називалиси
«портіниці». Гачі. [А такі, шоб з тканого сукна битого
домашнього були?] Було, то тоже були. Це називалоси...
«гачі». Ремінь. [Чоловіки підперізувалися поясами чи
були шкіряні ремені?] Ні, шкіряні ремні були, потому
вже хто годен був, то купували; на базарі були такі,
такі шкіряні з такими цими-во укладками такими. [На
них казали ремінь?] Ремінь, ремінь і чекайте...[Черес?]
Чекайте-чекайте ші якос казали...[Пасок?] То пасок,
ремінь. Ремінь, «дай мені ремінь». Пасок собі пасок ву‑
зенький, а це ремінь. [Словом «черес» не називали?] Черес? Ні, ні, ні. Цего не було.

ІМ

Ф

Е

596

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [30–50-ті роки ХХ ст.] Запаска. [Що
одягає жінка після сорочки?] А далі були запаски.
Одягає запаску, далі був пояс. [Які запаски були най‑
давніші?] Дуже гарні були запаски в жинок. [Вони
були смугами ткані чи як?] Уни були самі з шерсті.
[З овечої?] Так, так, так. [Чи додавали туди «золотну»
нитку?] Було, було, давали, давали. [Чи додавали шов‑
кову нитку?] Ну, шовкова не дуже, бо шовкова стягу‑
валаси. Само бирше це була овеча. В мене щє тоже є
батьків, мами. Є то. Або як десь їдемо виступати, то
ми так одягаємоси. [Ваша запаска така, що можна нею
обгорнутися?] Так, так. У нас так. А на Ґаліції, вже на
тій стороні, то там і на переді і ззаді. [Це в Розтоках
Косівського району?] Косівського р‑ну, так. Там було
май такі-о вузькі, на переді і ззаді, а у нас – ні, у нас так
тако робили тут і так заперізувалиси. [Тобто спереду
дві складки одна на одну?] Так, так, так. [Чи підгина‑
ли один край?] Підгинали. З правого, цу сторону, бо

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Початок ХХ – ХХI ст.] Кептар.
[Як у Вашому селі називається шкіряна безрукавка?]
«Кіптарь», а так то «спинзарь» – то цей, шо з рукава‑
ми називавси «спинзарь». З рукавами. Такий уже до‑
вгий. [Як були колись кептарі?] Найдавніші кептарі
були такі дуже файно... Уни єкос так, знаєте, невишиті
уни були, а тоже з шкири, але ж яка то була шкирка,
я не знаю. І уна була так єк крашена. І то по-різному
так виробляли, виробляли й суда так, хрест насеред‑
ині клали, так шо то дуже гарні були кептарі, дужедуже, дуже-дуже. А бирше це чоловічі були та й жи‑
ночі були, але хто не миг, то вже собі такі вишивали
кіптарі дуже файно тоже жінки. Відак, би вміли си
вішивати кіптарі. [Кептарі білі були?] Так. [Як назива‑
лися кептарі з аплікацією по спині і спереду (бордова,
коричнева)?] «Саф’янові» казали. [Кептарі в Розтоках
шили чи замовляли в інших селах?] Ну, було в Розто‑
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ках, але... Було в Розтоках, бо люди до всего, до всего
приучувалиси. Дес шос уздрют тако-во і вже див’ются,
єк тако старий кептарик уже розбивают, див’ютси, єк
вин пришитий, єк то усьо зроблено та й... [Чи були
на тих саф’янових аплікаціях «капслі» такі, бляшки
латунні?] Рідко, рідко. Дуже рідко. Само бирше були
оці-во такі саф’янові ці. [Чи називали той кептар «пи‑
саний кептар»?] Писаний кіптарь. [Які, крім оцих, ще
були кептарі?] Не було вже таких, були вишиті, були
оці-во ади саф’янові. [До яких років їх шили?] Ну, то
шили люди, знаєте, я вже таки не пам’ятаю так, бо
люди якшо вишив, то лиш убирали в неділю, на свята
великі, шо він служив їм до сьогоднішного часу, є в
людей, а потому вже... Я таки не можу сказати, хто їх
шив, бо... [Чи відрізнялися чоловічі кептарі від жіно‑
чих?] Відрізнялиси. Бо у них май були бирші та й не
вишивалиси. Вишивку не клали на чоловічі. Саф’ян
май клали, саф’янові були. А з вишивков – то ні, лиш
у жинок.
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ  Сердак. [Початок – середина ХХ ст.]
[Чи виготовляли у Вас сукняний верхній одяг?] Ви‑
готовляли. Називалиси ці... чекайте... «Сардак», то
були сардаки такі прості – це собі так на роботу, тако
ходити, а вже до церкви такі з ґушями такими були,
такі робили файні. Вишивали так, оброб’єли суда
всьо тото. І всьо це була шерсть. Всьо це було з шер‑
сті. [Якого кольору вони були?] Сардаки були чорного
кольору, а це вже було з усєкого. Та й спинзарі були
ці тоже. [Чи в кожній хаті ткали сукно для сердаків?]
Ну, ткали жінки вже, бо вже знали ткати та й ткали.
[Потім це сукно валяли?] Валяли, валяли. [Як у Вас
казали на цей процес?] «Валєти, – каже, – траба йти».
«Траба дати, аби виваляв». [Де найближче це робили?]
Ну, тут один чоловік був такий, шо робив. [У Розто‑
ках?] Так, так. Та й возили ші дес горі, єк не вспівав,
то туда робили, шо вже люди май... [Хто їх шив?] Тоже
люди шили сами. Були такі, шо шили. Це вже платили
та й шили. [Чи відрізнявся чоловічий сердак від жіно‑
чого?] Відрізнявси бирше тим, шо у жинок май були
такі, маленька така вишивочка, такі робили то, а в чо‑
ловіків робили такі великі. [Як у Вас колись казали на
кожух?] «Спинзарь». [Якого кольору були найдавніші
«спинзарі»?] Самі білі. Так їх якос так обробляли, шо
уни довгенько трималиси такі нові, і їх тоже вишива‑
ли. Тоже обробляли так уже файно, шоб уни обробле‑
ні дуже були, дуже файно. [Чи були у Вас пізніше чер‑
воні спинзарі, жовті?] Нє‑а, ні. Цего не було. [До якого
часу їх шили?] Ей, то вже ці роки, єк радянска влада,
то вже не шив ніхто. Це хіба дес так, а так, то вже не
шили. То вже куфайки пишли, то вже, знаєте, пишло
це-во таке та й вже зачєли шити обирки. Казали «обирок». Це вже шерсть привозили і навчилиси шити вже
комбінати, в комбінаті вже шили так, файні такі кише‑
ні так суди, якос так ту-во такі складали файні тоти,
а так файно суда, шо вже шили «обирки», називалиси.
[Чим відрізнявся чоловічий «спинзарь» від жіночо‑
го?] А спинзарь чоловічий... Ну, то спинзарі, видите,
май бирший був та й не були вишиті, так трошки ви‑
роблені такі, вироб’єли так, клали такі мотані... Ну, єк
сказати... [З волічки?] Ага. Так. То цим, а так, то нічьо.
Чоловіки собі, спинзарь був такий. Та й у чоловіка був
оброблений спинзарь овечов вовнов, з вовни робили
такі, знаєте, так обробляли. [Смушком?] Йо, йо-йо-йо,
смушком.

ВЗУТТЯ [Перша половина ХХ ст.] Постоли. Онучі. Во
локи. Чоботи. Черевики. [У якому взутті колись хо‑
дили у Вашому селі?] Найдавніше в нас були постоли,
а потому вже май то, то уже були чоботи. Черевики
робили. [З якої шкіри виготовляли постоли?] З свин‑
скої і з телячої. [Як вони виглядали?] Ну, просто дуже
такі... Ну єк. Уни з телячої чи були з овечої... Ні, телячі
вони... Їх обробляли, то була така краска, обробляли,
і вони робились такі жовті, такі, як оце-о вікно, ко‑
ричневі такі. І потому ще уни другий раз вибирали,
вже коли покрасют, вибирали ще раз клали, шоби
була м’їконька і тогди робили. Отак туто-во так зби‑
рали, знаєте. [Чи казали – «морщили»?] Морщили.
Морщені. А тут клали такий суда тоже такий... Ну єк
вам сказати... Ну, так тоже закручували так. [Чи каза‑
ли – «дзюбок»?] Дзюбки, дзюбки клали. Дзюбок у нас
був ривний, а давні-давні, то були такі дзюбки тако.
[Закочені?] Дзюбок був закочений, а потому вже не за‑
хотіли, то вже робили такі. [Чим обмотували ноги?]
У чоловіків онучами, икшо йде на роботу; якшо йде до
церкви, то виплітали такі, називалися «штуци». Такі
аж сюда-во тако-во. Або ткали жінки дуже файні такі,
тоненькі такі файні – це всьо до церкви було. А жін‑
ки собі панчохи [одягали]. [Плетені?] Плетені. [Чим
їхв’язали: гачком чи спицями?] Шпицями, шпицями.
[І штуци так само?] І штуци тоже так само. [Штуци –
це такі халявки?] Ну, були такі та й були такі без того,
такі-во лиш так натягалоси, би уна не це. А чолові‑
ки мали унучі. [А тоді волоками?] Волоками. [Яких
кольорів робили волоки?] Бирше білих, чорні й білі.
[Які чоботи були?] А чоботи були, робили у нас уже,
стали робити чоловіки наші. Польські чоботи, при‑
везли польські чоботи. Люди робили у поляків, при‑
несли, привезли польські чоботи. Так уни були так
високі, а тут ривно, а тут икос так урубано (ззаду) і
отак, шо ші так траба ші вміти то зробити так. Та й
потому туфлі зачєли так робиит. [Якого кольору були
туфлі?] Чорного. Лиш чорного. [Чи були у Вас такі
чоботи ніби гармошечкою?] То вже так робили, шоби
уна в гармошку складаласи. [Як те робили?] Ну та ади
так. Тако, тако зробит отак у долину. Отак вин довгий,
а зробит так удолину і уни так трималиси, гармошков.
[Чи жінки такі самі носили?] Тоже так само носили
такі. [Чи носили черевики на шнурках?] А черевики
були на шнурках і туфлі на шнурках. Черевики були
на високому, але то вже привозили ті черевики, бо я
пам’їтаю, шо у мами мої покійної були, а я ші мала
була, то я ці черевики вбирала. Тато привіз, у Відні був
на роботі й відтів привіз на каблуку. Та й такі уни були
високі і тут такі закочені, таке оброблене файно було.
Файні такі були, то вже знаєте з-за границі зачєли май
привозити тако, та й люди вже тут бралиси та й тут
робили, бо мусіли, бо не мали відків купувати.
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [50–60-ті роки ХХ ст.]
Хустка. Перемітка. [Що одягала на голову заміж‑
ня жінка?] Заміжня жінка лиш у фустці ходила. От я
все життя своє ходила у фустці. Я пишла, віддаласи у
[19] шістьдесят другому році вже, то я пішла в село,
мені здавалоси, шо всі на мене див’ютси, бо я знаю, шо
мама, шо всі у нас ходили у фусточках, і я собі ходила
все життя у фустці, файно заплетена, файно. [Як за‑
міжні жінки колись заплітали волосся?] Ну, тоже так.
Так собі складали, так май висок, так, знаєте, і фусточка, фустка та й всьо. [Чи чули Ви про такий давній го‑
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ловний убір, перемітка?] То перемітка була, коли він‑
чаласи жінка, ото була перемітка. [Яка вона була?] Як
у кого. В одних були білі, були вишиті, були різні-різні,
але білі. [Опишіть, яка вона.] Ну, така. Довга така, зна‑
єте, така заширока, так удвоє уна була складена, і так
клали на голову і так, а якшо так, то убирали, переміт‑
ку клали, фустки, коли жінка вбираласи вже до він‑
чіння йшла, то клали фустки. Там чотири фустки, би
бачили люди, шо є фустка, то великі фустки були. [Це
мама давала?] Мама давала, мама. Мама давала своїй
дочці. Старала тих фусток, сама не носила, а старала,
аби мала дитина єк виддастси, аби мала фустки, бо то,
знаєте, єк люди: «А в тої лиш було три фустки, а в тої
було чотири, а в тої аж п’ять було». І клали цу пере‑
мітку на фустку. [Чи старші жінки завивали перемітки
до церкви голову?] Зав’язували. Зав’язували так фустки, так якос, знаєте, складали і тут так файно складали
собі старші жінки. [Під шию і нагору?] Так, суда-во і
уто-во нагору, дуже файно тоже було, але ми вже, то
таке не носили. [Як раніше дівчата волосся на голові
вкладали?] Ну, єк вам сказати? Запліталиси. Різпущені
ніхто не ходив, це хіба мала май дівчина та в школу ші
ходила, та так підтинали, а так, то всьо заплетені були.
Я знаю, шо ми в школу ходили, ми мали заплестиси
файно і кісочки скласти так, і ми мали бути акуратні.
Видіти, шо ми є дівчата. [Заплітали одну чи дві коси?]
Дві. Ну, заплітали і одну, заплітали тако насередині
продіва туто-во, називаласи «продіва» оце насеред‑
ині, тут косичу тако віцив брали, тут косичку, цу ко‑
сичку клали тако суда і тут заплітали косу вже довгу,
але то дійсно видно було, шо то дівчина. [Які шапки
носили колись чоловіки?] Найдавніші шапки були, капелюхи і шапки були такі, так догори. Смушкові. [Були
«рогаті шапки»?] Ну, та були такі, такі-во догори так.
[Круглі?] Ні, круглих у нас не було, шоби круглі були
шапки – то ні. [Які були капелюхи?] А капелюхи були
лиш круглі файні такі. [Їх якось оздоблювали?] Оздо‑
блені були знаєте чим. Такі продавалиси дуже файні ці,
ці... З птиці. [Павичеве пір’я?] Так, так. [Капелюхи були
солом’яні чи з матеріалу?] Ні, в нас солом’яні не носи‑
ли. Лиш з цего, лиш з матеріалу. Ну, капелюхи були...
Ну, єк вам сказати. Не робили, то купували капелюхи.
А тогди вже собі прикрашали. Той йордан, не йордан,
а клали на кептарь, туто-во таке. Таке як йордан. З бі‑
серу. [Чи казали на те «коте льон»?] Не котельон, якось
інакше. Медальончик відів казали, «медальйончик» ка‑
зали, йо. Ну, знаєте, так файно вироблено, так пицир‑
ками, а так єк розочки, так єк, знаєте, такі.

саги. То туда долів торбинки тоти вишиті. [Тайстри?]
Так, а в нас так єк запаски, такі самі бесаги ткали так
файно. [Чи були у Вас такі торбинки зі шкіри, на які
казали табівка?] «Тобівка», були, були. [То вони шкі‑
ряні були?] То шкіряні були, але то рідко було. [З ними
чоловіки ходили чи й жінки теж?] Йо, чоловіки ходи‑
ли, жинки не ходили.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ ст.] [Який одяг
носили в Розтоках Косівського району?] Ну, шили кіптарі шили, уже наші жінки, тоже носили. Чоловіки
носили так, а бирше, то там икос так, шо ці запаски
їхні не носили. Рукави у них тоже так само носили, єк
у нас. [Такі самі сорочки?] Ну, може не такі, але но‑
сили. Сорочки май такі, лиш узори інакші собі. Там
низинка була дуже в моді. [Ваші люди ходили туди, а ті
звідти сюди?] Наші туда не ходили, а ті звідтів до нас
дуже ходили. [Чому?] Бо в нас розвинуте дуже село
було, дорога центральна, робили кладки. Зробили
кладки, потому мист зробили були на Ґаліцію, і люди
суда ходили. Тут буфєт був, тут май розвинуто було.
[Чи були такі випадки, щоб віддавалися звідси туди,
а звідти сюди?] Виддавалиси і по сьогоднішній день,
це є. [У чому молода одягнена була, яка була звідти?]
Молода собі йшла, єкшо відтів молода, то відтів собі
ішла в своєму, але то рідко було це. То вже май тепер
є, а тогди було рідко, єкос так май не, бирше хлопці
женилиси на місці. З Мараничів брали, з Петрашів,
а звідти єкос май так це, тепер уже. [Ось як вона при‑
йшла звідти, з Розтоків, а потім уже тут старалася
придбати такий одяг, як тут?] То вже бирше, знаєте,
спідниці вже були. Уже то вже і там зачєло то виходи‑
ти, шо там лиш на свята вбирали так само, як у нас,
так само у них.
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ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ [Початок – середина
ХХ ст.] Пацьорки. «Силінка». Йордан. [Які прикраси
жінки носили на шиї у свято?] О, це дуже такі були
поцьорки такі великі, файні, великі такі були. Чер‑
воного це-го, але то люди, знаєте, чоловіки їхали на
заробітки у Відень, за границі, то вже там це купува‑
ли, привозили звідти, і кожен чоловік старавси жінці
купити якнайкраще. [Чи виготовляли у Вас з бісеру
прикраси на шию?] Да. «Силінка» називаласи така уна
була тут. А під шию... Чекайте-чекайте... «Йордан». То
йордан тоже було окремо, а це щє інакше, але... «Йордан» казали. [Чи були такі пацьорки; круглі, а по них
ніби якийсь листочок або кривулька?] Ні, цего в нас
не було. У нас були такі пацірки, а цего не було. Це,
може, дес туда, а в нас не було цего. Бесаги, тобівка.
[Чи ткали у Вас якісь торбинки?] Торбинки... У нас бе-

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. [У Вас казали «молода» чи «кня‑
гиня»?] Ні, «молода». [Як вона була вбрана?] Ґуші.
Вона була зібрана: віночки гет, заплітали високо тут
так, тут убирали віночки гет відцив, гет суда, тут
клали такі називалиси «ґуші» червоні такі, шоби там
тримали. [З чого вони були зроблені?] А вони були з
червоної шерсті. Такі зроблені, знаєте, рубані так, так
кругло збивали і рубали, і вони робилиси такі, файні
такі, і їх оббивали і вони такі файні си робили. Тепер
ші роб’ї навіть чоловікам маленькі такі роб’ї на сорочки, коли зав’язуют. На шінки, у нас кажут «шінки». Та
роб’ї, а це робили, молода мала мати, тако вбирали і
«політики» в нас казали, політики мали бути файно,
файно вбрана, і це була молода. [З чого робили вінок?]
А вінки були роблені так єк тепер роб’ї – маленькі такі
квіточки і тогди, але то були спеціально робили жінки,
спіціально такі віночки, шоби то квіточка така була.
Всі квіточки мали бути різного кольору, але рівнень‑
ко, файно мали бути зроблені. Так, шо голова була
така кругленька, кругленька, файно. [Чи вся голова
була закладена?] Вся, вся. [Як волосся було вкладене?]
А волосся там, волосся там. А тут не видко навіть було
волосся, тут уже вінок тако йшов, а коли вже молода,
коли молоду вбирали, то робили такі, шили вінок з
бервінку і золотили. Позлітка була така позолочена і
файно, то так кругленько, то це-во і казали, шо це «золотий віночок», це вже так як молода, вже називаласи
так як жінка. Оце так клали. [Які колись були хустки?]
Дуже такі файні були фустки, з тороками, називали‑
си «тороки» це-во такі. Червоні, зелені, жовті – оце в
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нас були такі. [Чи було у Вас так, що коли молода вже
одягнена, їй до запаски ще й хустку припинали спе‑
реду?] Ні, ні. Ні, цего не було. Ні, це вже суда клали
фустку, перемітка, фустку і це. А потому вже пере‑
мітки не клали, лиш клали фустки. Ґуґля. [У Вас були
ґуґлі?] Ґуґля. Були. В нас по-своєму, у нас більш такі,
ну більш так як українські, знаєте. [Які були ґуґлі?]
Ну, уна така, єк сардак, лиш трошички інакше обро‑
блено. Могла бути біла. [Воно таке як капюшон чи як
пальто?] Ні, так єк... Трошечки икос так инакше уно
зроблено було. [Чи вживали слово «манта»? Що воно
означало?] «Манкля» називалоси. [Це що так назива‑
лося?] То вже за руских, єк прийшло та кажут: «Ади
вбравси в манклю». То така довга була. [У ґуґлях і мо‑
лодий, і молода були?] Єкшо мали, а єкшо не мали, то
не вбирали, а то не всі мали, хіба зичили одні в других.
А так, то більшості так собі вінчалиси без того.

Сторожинецький район
с. Стара Жадова

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  Кептар. [Які колись носили кепта‑
рі?] Кептарі шкірні, з овец та й були вішиті такі, шкір‑
ні, кептарі тако вішиті суда. [Нитками чи цятками?]
І цітками було, і мулінами було. Файні кептарі були,
шкірні. [Чи вишивали вовняною ниткою?] Ага, віши‑
вали, блюзочки вішивали волічков. Вішивали, вішива‑
ли мулінами або волічков, але бірше мулінами шили.
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Записав В. Щибря 5 вересня 2017 р. у с. Стара Жадова
Сторожинецького р‑ну Чернівецької обл.
від Корбут Олени Петрівни, 1923 р. н.

з чого вони. То були в магазинах, то були з перчов
такі файні. Казали «горботки», казали «катрінца».
[Чим вони відрізнялися?] Ті катрінці хірові [метале‑
ва нитка]дуже, дуже хір самий, а ці – такі май прості,
то ті богачі май купували, а ті бідні май по-бідному,
бо не мали грошей тілько. Та й так ми жили, а тепер
є отако всіго. [Ви ходили в «горботці»?] Ходила. [Чим
підперізувались?] Заперізувала, були баюрки, та й так
закочували один бік, та й так ходила, ходила. [Який
бік закочують?] Котрий хто хотів, котрий бік. Хоті‑
ли в лівий ци в правий. Пояс. [Що таке «окривка»?]
Окривка? А, окривка – широка така, то були окривки,
та й були та й ткали пояса такі чорні, та й суди квітки
кругом такі, але це парубки носили, хлопці, которі до‑
рослі вже, хотіли си женити, то мали вже ці окривки.
[Чи носили «окривку» жінки?] Нє – жінка окривку,
баюрки носили, баюрки, а окривки – ні, бо то широкі,
то мужчини носили.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Які носили сердаки?] А сердаки були,
це було у нас та й у людей. Тримали вівці, та й стри‑
гли, та й ту вовну прали. Та вовна вісохла, скубли фац‑
но в руках, а то довге волоссі, шо є – стігали, прєли
на основу. Основа – та, шо наворотили, намотували.
А це, май це, то прєли на тканнє, та й то ж так сновали
на сновалі, як я казала, шо полотно, та й так навива‑
ли на кроснах, та й так ткали сукно. А відтак давали
дес у гори на ті стави, де води десь тоті такі є. Та й
там піхали то сукно, та й приноси́ли ші мокре додому,
вогке. Та й то вісохло, та й був чоловік у Багні, Гаври‑
люк називавси оден, ші плели такі шнури з вовни, та й
той чоловік шив ті сердаки, тико довгі. [Це у Вашому
селі?] Ага, та й тако вішивав тим-о, шнором тим. Ага.
Та й так сердаки носили та й кептарі, та й кужухі. [Чи
відрізнялися чоловічий і жіночий кептарі?] А чоловік,
як котрий бідний, як йшов, то кужухі брали, а котрий
мав, то йшов у сердаку, бо то не було, то тепер якіс є
пальта та... Ади пальта у мене мене в шафі, ніхто не
носит, а то такі дорогі. А то хто мав, то кужушок, та
котрий ші, а котра була жінка бідна, діти було та з чим
була? Шо тепер всі люди однако жиют?

ІМ

Ф

СИРОВИННІ РЕСУРСИ та матеріали ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ Одягу  [30–50-ті роки ХХ ст.] Виготов
лення тканини. [З чого у Вашому селі виготовляли
полотно?] Сіяли колопні. Брали, мочили у воді, відтак
шушили, били в бателеві, в терлици, а відтак дерьгали
на дерьгівці. Прєли на кужівці німецькій та й верете‑
ном тако руками, та й сновали на сновавці, та й тогди
кросна збивали, воротила, навивали. Купували бавни
такі кукли, були паки та й сновали на сновавці, та й
навивали відтак на воротило, та й такий був човник,
цівки та й ткали суда-туда, а тут набівки. Знирали но‑
гами, та й зява суда-туда, аби нитка прибиваласи та й
так ткали. Відтак рубали того полотна, клали на вісні
на сонці та цвіт, аби білилоси, кроїли, шили сорочки
такі своїми руками широкі.

СОРОЧКА [У скільки пілок полотна шили жіночі со‑
рочки?] Три метри. [Чи була підтичка?] Підтичка в
бабів. [Чи були ніби морщені сорочки?] Були. Ков‑
ніра тако та й защеп’ювали туто по два ґудзики. Та й
защеп’ювали, та й так носили. Було таке зморщене. На
зморшки збирали баби. [Як у Вас казали на плечі на
рукавах?] «Плечки». Вішивали, це догорои, а як так –
це скісні рукави, «скісні» казали. Навскіс. [Колись каза‑
ли «манжети» чи «брацарі»?] Маншети туто вішива‑
ли, «манжети» казали. [Що таке «брацарі»?] То це на
це казали «брацарі». [Це одне й те саме?] Ага. Хто хо‑
тів, шив одноцілну [сорочку], а дехто – таку коротень‑
ку, як блузочку, а суди, як ви кажете, підтичку, була.
[Які за довжиною були чоловічі сорочки?] Ну, я знаю,
нижче колінка. [Чи вишивали їх з долини?] Ну, хто ві‑
шивав, а шо то кожний мав вішите? А дехто вішивали,
декотрі, котрі мали чим. Заплатили та й їм вішили.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Чи вишивали підтичку?] Вішивали
низ, та й були чорні горботки, та ще й біла була, та й
плели корунки та й вішивали, та й біла горботка, тка‑
ли білі горботки. [З вовни були білі «горботки»?] Тако
наберали. Горботка, то ті чорні, шо були... Я знаю,

ВЗУТТЯ [20–50-ті роки ХХ ст.] [Яке взуття колись носи‑
ли?] Тогди? Чоботи, були чоботи. Ні було бурків, ци
червики та й постоли носили люди. [З якої шкіри?] Із
свинскої, я знаю з якої, то були віправлені такі куски
на два постоли, купували на базарі. Та й робили такі
як це‑о, але зморщені, такі дзюбки догори. Та й так
дирки,́ волокі, унучі. Забивали ноги, мужчини та й так
ходили і в лісі, й коло хати. А жінки мали якіс чер‑
вики, а як вже була война, та дерева. Дерева довбали
всередині так, як ці кальоші такі відовбували. Казали
«дерев’янкъ». Та й то панчоху, та й то ми ходили коло
хати, кутали. А панчохі дес плів хтос з вовни, а хто ку‑
пив, а хто не мав. То так ходив. [Чи знаєте, що таке
«штуци»?] Ага, то були. Плели. Тако, як тепер кажут,
«підколінники». Підколінники, а колис казали «шту‑
ци». Ага. Та й так ходили.
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ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Перша половина ХХ ст.]
Намітка. Хустка. [Чи пам’ятаєте, щоб жінка зави‑
валась рушником?] Ага, в рушниках були, в рушниках. Ходили до церькви в рушниках, а завивали ші
дві фустці на спід. [Прості?] Які мали, шалійські, які
мали, а зверьхи рушник. Завивали рушники, ходили,
я пам’ятаю. Я не носила і моя мама нє, але ті такі дав‑
ні жінки, як я ходила молода до церькви, то приходи‑
ли так жінки, як я, май молодші, у рушниках завиті,
не ходили в фустках, рушники. [Як дівчата запліта‑
ли волосся?] Давно кіски заплітали. [В одну чи дві?]
І дві, і одну. Дехто складав дві та так на голову, а дех‑
то тут собі замотував ззаду, хто мав довгий волос.
Та й так.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [Друга половина ХХ ст.] [Чи пам’ятає
те, щоб жінки носили «горботки»?] А чо ні, пам’ятаю.
В нас не робили, це брали в Віжницкім районі ці горботки. Там люди цим си занімают, та й вони це тка‑
ли, це вони вироб’яли, а наші ходили туда купувати.
[У яких це селах?] Віжницкий район це, Івано-Фран‑
ківск, там дуже цим си занімают люди, там дуже й за‑
раз є це. У них така там чи шити, чи вішивати, чи тка‑
ти – вони цим си занімают. Всякі коври, всякі, ну всьо,
всьо. [Якого кольору була «горботка»?] Всякого була:
з чорним з червоним, чисто червоне не буває, бо воно
не має цвєту, а чорне з червоним чи з синим, це воно
було дуже файно, файний баюрок. Це молодьож дуже
в цему вбиравси на виступ, як йшли віступати чи там
дітим до школи брали, так само діти любили в школу
носити, маладьож. [Чи виглядала сорочка з-під «гор‑
ботки»?] Віглядала. [Чи бувало так, щоб жінки зако‑
чували один край?] Були, були. [На який бік?] На ліву
сторону. Тако закочує, а сорочка дуже повинна бути
файна вішита по долині, чуть-чуть аби видно би було.
Вона й так видко, бо якшо закотила, то вже й видко,
але вона повинна бути файно дуже. Пояс. [Чи казали
у Вас «баюрок»?] Да, да. [Що таке «окривка»?] Окривка – це шо кажут, шо баюрок цей.

Ф
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ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Що носили на шиї?] Силянки, на шию силянка була така з ціток та й такий
«вісьорок» називався, довгий такий, файні, з ціток
такі. Вісьорки носили мужчини. На шию, тако довгий.
[Що таке «дьордан»?] Та то це. [Це те саме, що й силян‑
ка?] То на ці вісьорки казали дьордан. [Які були тор‑
би?] Дзюблини. Дзюблини такі були. Знаєте що, ткали,
чорне поле, а поверьхи, бо дехто ткав, а дехто вішивав
такі голубки, квіточки та й так баюрки як так це‑о, але
баюрок широкий май. Та й клали собі на плечі, кла‑
ли там, шо мали, єйца, шо хто мав продати на базар
ніс. Несли жінки сметану, масло, фасулі, кури, свині.
Тут був у центрі базар та й це ходили, та й продавали,
худобу вігонили.
[Чи вживали слово «тайстра»?] Тай́
стра, то з верені зшита, така май довга торбина, та
казали «тайстра» на то, бо то май шос багато, то брали
як йшли. Ішли люди, мали шо продати, брали та й не‑
сли тайстру та й продавали. [Чи були бесаги?] Ну, та
бесаги – дві торбі, з’єзували: одна відти, друга відти, та
й казали «бесаги».

СОРОЧКА [Чи бачили Ви на жінках такі сорочки, що
морщені біля шиї були?] Було це. Носили. Але як вони
то – не можу сказати. [Сорочки шили колись довгі?]
Да, тако-во [показує]. А тут баюрок такий був. [Со‑
рочка з суцільного полотна була чи підшивалась під‑
тичка?] Нє, з суцілного, тако. А якшо довга, то це вже
зовсім друга, вона вже має зусім не довгий рукав, а ко‑
роткий. От, це вже хто як собі любив і робив. То і такі
носили люди, й такі носили, як які люди, як любили.

ІМ

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг
у весільному обряді. А дьордани десь давно були такі,
шо на голови клали, але я не пам’ятаю. Це моя мама
казала, шо в тім си вінчала, у дьорданах, то з ціток, але
на голову клала, а тепер вже були квітки. Та й клали,
купували, квітку та й в квітках, клали на голову велян, я не знаю як тепер, тож велян. Молоді, як йшли
до шлюбу, то в сердаках не йшли. Робили собі кужухі довгі, молодий і молода. І жовті черевикі купували
і червоні шали – покривало. Це було покривало, це
мала мати молода коло плечей і так ішла до церькви
вінчаласи з тим. [Чи покривали рушником?] Я вже не
памнітаю, дес давно, може, я не знаю. Те, що я запам‑
нітала, то я вам так уповідаю.
Записав В. Щибря 5 вересня 2017 р. у с. Стара Жадова
Сторожинецького р‑ну Чернівецької обл.
від Василинюк Ліонори Миколаївни, 1936 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ та матеріали ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ Одягу  Виготовлення тканини. [З чого
колись шили сорочки у Вашому селі?] Ну та шили,
шили, хто міг шити, та й шили, але це треба було всьо
сіяти. І це збивати і робити полотно то, і поки це ві‑
ткати і білити напротів сонця десь, аби воно було біле.
І так шили, і так носили люди. Чи там сорочку, чи там
сподні мущини шили собі з білого полотна, старі май
люди ті, мамині ті верства. То вони так ходили. Моя
мама, то не ходила в тім, бо вона іншої віри була, але
ткала. І верені ткала, рушники ткала.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  Кептар. [Чи носили у вашому селі
кептарі?] Носили. Всякі були, всякі-всякі. Хто які лю‑
бив. І жовті чисті, ні, то чорні з червоним, як ні, то білі
та й такі файно вбрані та й суда, та по плечах, та коло
шиї, та коло рукава. [Вишиті?] Вишиті. [Нитками чи
цятками?] Як хто любив. Є й такі, й такі: й цітками,
і лілітками, хто як любив, і так робив, але це носили.
ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Перша половина ХХ ст.] Сердак. Ко
жух. [Чи бачили Ви в дитинстві сердаки?] А чо ні? Ви‑
діла. [Які вони були?] Ну, це такий дуже таке, матеріал
дуже грубий і дуже такі всякі... верх того дуже плече‑
но всяку косочку: і по долині, і так суда. Це було, це
така мода була, це носили старі люди. [Чи довгі вони
були?] Ну, довгі, тако чуть нижче від колін. [Чи одна‑
кові були кожухи в чоловіків і в жінок?] Ну, хто як лю‑
бив вже. Жінка може трохи коротше, а мущини який
возрост може... Якшо вісокий, він мусит таке носити,
а як низенькі люди, то вже тоже. Це вже як верства
йде. [Які колись були кожухи?] Кожух так само, всьо
видите тоже, з того робили, з чого вже мали плани ті,
робити кужух. [Якого кольору були кожухи?] Чорні,
білі, да. Більшінство чорних й білі.
ВЗУТТЯ Постоли. [Чи пам’ятаєте Ви постоли?] Знаю,
я це виділа. [На старших?] Ну, да, на старших людях.
[Які вони були?] Ну, та як постоли можна сказати...
Тоже шкіра, так вони як то називали, шо шкіру вони
берут на виправку, виправляют, і потому вони берут
та й це є такі люди, шо тим занімались, вони вміли то
робити. Ну, я це виділа, а так не можу сказати. Ну, це
в людей старих, вони ходили в тих постолах, то таке
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було кручене дуже тако, кручене-кручене-кручене і
тут тако зав’язка. Онучі. Панчохи. [Чим обмотували
ноги?] Онучі. Онучі, то вже якшо інчі взували. А як
вже постоли, то в них не було, воно страшенно тепле
було. Панчохи плечені. [Панчохи були однотонні чи
могли бути з узорами?] Ну, це вже так само, то ж, як
яке люб’я. Самі виплітали люди. Ці, шо плели люди
панчохи чи там шо, то люди всі робили так, хто як лю‑
бив, але було.

Хотинський район
с. Керстенці

Е

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Перша половина ХХ ст.]
[Як запліталися незаміжні дівчата?] Ну, це вже як лю‑
били, знаєте. [Чи ходили з розпущеним волоссям?]
Нє, це не ходили. Більше заплечене, закручене, зару‑
тила. Волос розпущений, як тепер молодьож – то це
не було. ... [Чи пам’ятаєте ви, щоб жінки зав’язували
голову не хусткою, а рушником?] Ну, це вже старого
вєку дуже. [Ви застали ще таке?] Нє, не знаю. [Чи чули
з розповідей?] Да, да. Це вже таке, як моя мама розка‑
зувала, це вже дуже старі люди, мамині верства, може,
й ще. Так ходили старі люди в цім такім, така була
мода чи там вони так любили, чи так треба було, то я
не можу це сказати.

Тогди починають віночок, шо кладут тако листочок
в листочок. Червоним шовком прошивают. У неді‑
лю, коли приходять за стіл класти, вбирати молоду у
вінок, тогди квіточку таку злотя, така була позлітка.
Жовта така, тонесенька, її вмочали в білок з єйцем і
тулили на ту квіточку, і той віночок кругом тою по‑
зліткою. І воно не облітало. Тогди кладут їй той віно‑
чок. Тогди кладут їй ту білу квітку. І той віночок кла‑
дут на голову на спід, а зверха кладут цей вінок і фату.
У нас кажуть «ши́да». Отак вбирають у вінок. [Чи були
в молодої стрічки?] Так зо три. [...] [Чи були раніше
обручки?] Да, були всякі. [Чи садили молодих на ко‑
жух?] І зараз кладут. Коли виходя з-за стола, коли по‑
їли, і ватажел виводе молоду і молодого. І кладе мама
кожух тако, і вклоняються татові і мамі. Коли виводя
їх з-за стола. [...] [Що колись молода взувала?] Були
туфлі, а раніше – чоботи. Молодий теж і в туфлях,
і в чоботах. Сорочка. [Чи був у молодого капелюх?]
Був. Та як не носить. Ще було прикріплене пір’я з того,
як пір’я файне. Капелюх має колинку, і квіточку туди.
Він вже йшов, тоді не ходили розвиті. То колись так
ходили. [Що робили з віночками після весілля?] Та
шо робили, зберігалося. [...] Беруть два патики два ва‑
тажели. А ті дружки махають, щоб не покрити її. Ту
хустку стягає сюда аж, та й ті тороки зав’язує сюда аж,
на очі. Шалькові тороки звисають. Ну шалі такі здо‑
рові мають тороки. Тако накривають ватажели спо‑
чатку її з головою. Тоді родичі її співають, шо «молода
наша...». Та й тогди бере матка ту хустку, зав’язує сюда,
та хустка вже тогди висит. А тут [на лобі] лиш ці торо‑
ки закривають їй очі. Кажуть, шоб не виділа, шоб на‑
зад не верталася. Отако сміялися. Коли снімали вінок,
то снімали вже гет. [...] [Чи носила молода прикраси?]
Раніше дуже модні були червоні коляри і білий гармуз.
Такі, як мої кульчики [сережки] кругленькі, а це бєлі,
п’ять-шість шнурів поклали. [У яких роках дівчата по‑
чали одягати білі плаття?] Ого-го, то і колись в білих,
але колись марлю шукали, таке біле полотно. Шили
шось біле. А хто не мав, то шо мав, в те і вбирався.
[Чи шиють барвінкові вінки тепер?] Є таке, є.

Ф

Записала С. Маховська 10 листопада 2012 р.
у с. Керстенці Хотинського р‑ну Чернівецької обл.
від Наговичко (Осодчук) Зіни Василівни, 1932 р. н.

ІМ

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Середина ХХ ст.] Одяг у весіль
ному обряді. Плаття колись з марлі робили чи якесь
полотно біле. Бо то ж платтів не було. То було, шо так
навиворіт носють, а в неділю перевертають на лице.
[...] [Що дарували на весіллі?] Хто мав – гроші, той
хустину, той таравник. [...] [У чому раніше молода
була одягнена?] Вінок, але не тако, як тепер. Вінок був
до вух, по голові. Робили вінок, частіше виробляли,
робили білий віск. І то роблять такі як квіточки. [...]
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м. Бахмач
Записав М. Бех 6 вересня 2018 р.
у м. Бахмач Чернігівської обл.
від Жили Антоніни Микитівни, 1926 р. н.

ІМ

Ф

Е

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВ
ЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ [30–50-ті роки
ХХ ст.] Виготовлення тканини. [Чи ткали у вас по‑
лотно на сорочки?] Ткали, ткали. Оце ткали коноплі...
Коноплі мочили ще, сіяли коноплі на городах і мочи‑
ли. Як тоді я ж мочила з коноплі [волокно]. Були отам
коло клуба такі [водойми]. От сечас там уже болото,
зробили там води, а тоді таке, мочили коноплі. Сіяли й
мочили, а тоді й ткали. Тепер вивели коноплі, вредять.
А тоді вчителька казала із’їсти стакан сімена – не бо‑
літимуть ноги. А січас усе це вивелося. Вивели все те.
Чи це треба, чи це не треба – хтозна... [Чи багато коно‑
пель тоді сіяли?] Ну, в кого скіки, наверно, землі було.
Землі ж тоді було... було ж багато. А тепер тоже вже
землі... [Чи Вам особисто доводилося ткати?] Ні. І моя
мати не ткала. Прясти – пряла і я. На прядці сідала...
мати пряде, і я. Веретено таке, прядка, шпулька – це
все я знаю, много так аж училась. Трошки получица,
а трошки прядка закрутица, не получица. А трошки
получица. Прядка, на прядци [пряли], а ткати – вер‑
стати бул[и]. [Мама також] не ткала. Прясти пряла,
а ткати не ткала.

сорочка довга. А тоді начали вже корочать, корочать...
І докорочали, шо вже... [З чого шили сорочки, із до‑
мотканого полотна чи фабричної тканини?] З полот‑
няного більшість, тоді парусова [тканина була]. Па‑
русина началася, дак в матері були сорочки, оце ви‑
шите – з парусини, а оце [низ] – полотняне, а оце вже
полотняне. Тонке, таке тоненьке полотно вибирали
[на сорочку], не таке, шо грубіше, а то вже тоненьке
таке полотно вибирали. [Який був комір у сорочках,
лежачий відкладний чи стоячий маленький?] Комір
отакий [відкладний], я осьо одпорола, отакий. Да ще
отут рятів. Рятів – такий рясненький, присобратий.
І рукава тут. І рукава присобраті. [Чи була мережка на
рукаві?] Да-да. [Якими нитками вишивали сорочки?]
Більшість вишивали красні, заполоч красна і чорна,
оце більшість заполоч, а вже вишнева, в опшем, така
цвітна, вже не так [була поширена на сорочках], нача‑
ли вже шить [нею] на рушниках... [Які були сорочки,
із широкими призібраними знизу рукавами?] Да-да.
[Чи вишивали манжети на сорочках?] І вишивали і
манджети. Ну вони їх більше призбірували ото так.
[Чи шили у вас сорочки з короткими рукавами?] Це
закочений, оцей призбираний [рукав], де отак під‑
тягували уверх, і ото так воно вишло. [Як чоловіки
носили сорочку?] Ото даже й малі, ото підв’язане так
наверх. [Чи заправляли сорочку в штани?] А хтозна,
не знаю, мо’, коли вже й не заправляли...

СОРОЧКА [Середина ХХ ст.] Вишиті сорочки були, і я
побрізала. Була уже і Светі робила, я знаю, таку... квіт‑
ки такі красіві-красіві. Пошли в школу на собранія,
а так їй, з великої [сорочки], рукава все отут позши‑
вала, одні квітки й тут, тут так. І на собранії ж були
отак сиділи, знаю, отак сидимо: батьки, а тут діти,
вчителя... Собраніє, батьки балакають із-заду: «Ну
коли отакій дитині вишить сорочку отаку?!» Такі квіт‑
ки красіві, красні, заполоч красна, чорна. Такі красіві!
Українська, як би сказать. [Хто шив сорочку?] Як тоді,
дак мати сама, тоді руками даже багато шили, руками.
Іще придумували, аби і трошки і вишить, аби трошки
й рукава вишиті. І все сама. Голкою тоді шили, руками
шили. І при лампи шили. Тоді при лампи, тоді лампа
була, і при лампі вишиває. І мати моя вишивала, руш‑
ники вишивала, а я вже не вишивала. Я плести [вмі‑
ла], ото кружева до рушників я плела, сусідка тоже
тут плела. [Чи пришивали мереживо на сорочки?]
Пришивали. [Де саме?] Ну, поділки. Поділки клали‑
ся. Поділки пришивали. [Які були сорочки, довгі чи
короткі?] Довгі, робили такі, шо аж сподниця довга і

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [30–60-ті роки ХХ ст.] Шта
ни. На желізній дорозі робив батько, всігда штани
ватянні давали, бо ходив вже ж желізно дорожник.
Штани ватяні, валянці биті, як зіма, – оце таке. А те‑
пер уже ж його не носят такого. А як ранче підштаники звались – це тіки з полотна і довгі такі. І їде туди
[чоловік] горать, їде горать, і там жара така, а так і не
жарко йому – полотняна сорочка і отакі штани. Спід
ниця. Отака була [рясна і довга спідниця у жінок],
при мені стала така... вже я стала перешивать мате‑
рине на отаку, шо сподницю [менш рясну і коротшу]...
Дві сподниці вийшло – і мені, і сестрі. З однії сподни‑
ці зробили сестрі же сподницю і мені сподницю... За
паска. [Чи були у вас запаски?] Були. Десь і в мене
була, сєчас уже не найду. [Із чого робили запаску?]
І бархотні були. Цвітні були. Були і зелені, і вишневі.
Бархот і чорний, і кружевом обшитий. Це вже всігда
отак, як цей костюм [традиційний комплекс вбрання]
надіваєш, так і запаску надіваєш. [Чи прикрашали за‑
паски мереживом?] Прикрашали круживом отут-о,
кругом обшивали чорним круживом. Пояс. [Чи чули
Ви про такий пояс, як крайка?] Поясок такий красний
з китицями був. В мене ж не бульо його, не бульо, а в
матері бульо.
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ОДЯГ НАГРУДНИЙ [Друга половина ХХ ст.] Пінджаки такі [були]. В школу, бульо, батько покупляли нам
пінджаки такі полусуконні, да довгі отакі. Оце пін‑
джак обнаковенний, оце так і... Ну, такого [крою] вже,
як оце зараз, немає вже такої... під замках, а пугови‑
ці. Пінджак – пуговици, на ваті... Отака одежа. Нема
в нас такої вже одежі, такого пінжака нема, наверно,
материного чи батькового, нема... Жильотки – так, як
оце тепер десь виступают, да трошки не такі жильотки
[були]. Бархотна в нас бул[а] тоже. [Бархотні жильот‑
ки?] Да. Я й не знаю, де й вона є... Мо’, де й є... Тепер,
наверно, керсетка, а тоді жельотка?.. Ну, оце таке.
А сестра і ця моя мати почти єднакові, дак мати й роз‑
казує, було, каже: «Оцю жельотку набирала мені При‑
ська, – це двоюродна сестра вже моя, – каже, – кажіть
батьку, – вже моєму діду це ж уже, – кажуть, – ось, де
на майдані ларьочок, бархот, такий красівий – і вишне‑
вий. І чорниє, і всякиє жильотки, юпки там, шерсть
така красіва...» Юпка така велика, довга шилася, рясні
були такі, клинів багато, як жельоткі були, велика така
юпка. Юпка отака була, за коліна – це юпка, а жельотка
отака по пояс, а як юпка, дак отака за коліна була.

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  Намисто. [Де брали на‑
мисто?] Ну, воно десь продавалось. Продавалось по
магазінах, були магазіни. Моя мати розказує, був Яго‑
довський (такі були, наче пани), каже, був ларьок, так
як тепер ларьки поробили, дак із усячиною.

Е

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [20–70-ті роки ХХ ст.] Юпка. Жупан.
Кожух. І дак були, як зімні [юпки], дак вони такі булі
аж на вовні із споду, а зверху такі, ну... хтозна, такі...
кожа просто. Казали, вичиняли телят. «Жупан» нази‑
вали. Одежа, канєшно, дуже була така... і вона довго
в нас була, а тоді як змінилась уже на отаку, стали ву‑
зенькі уже [носити], да й всі стали так. А тоді жили,
не снучили отаго узького. Довге, рясне, «з клинами»
звалося: юпка з клинами, кожух з клинами (отаке ззаду
клини), жильотка з клинами. Воно по селах іще таке
трошки старинього ведеця... Батько на желізній доро‑
зі робив, і кожухи давали тоже, уже отакою роботою
видавали спецовку: ватяні штани, валянки, кожухи.
Це вже давали на желізній дорозі таку одежу. Кожух,
ну, кожух пошитий просто пінджаком [пряма спинка],
а як так, тодішні, дак такі були, «жупани» звались, шо
з клинами. Ззаді клини були, довгі. Отака була одежа.
[Ви говорили, що носили жупани, які вони були?] [Ра‑
ніше носили] жупан. Були жупани, вони такі були, ну,
жупан, наче кожа така, воно ж вичинялося... Чи з чого
воно?.. Бог знає... Свита. І свити в батька були. Оце як
сніг да зіма, дак ще шив отаке, натягав на перед, на пе‑
ред натягали, придумували вони самі... Ну, свита вона
із сукна, з овчаного, отаке суканне, нитки такі тов‑
стенькі... Свита, ну, це із овечок свитянне... [Чи свита
також була із клинами?] Свита ні, свита так, була так,
такою розкльошонною, в нею капішон. Було, ходили...
Ліжники були даже свитянні, укривалися. Тоді такого
не було оце ж, як тепер вже одіяло. Це мати вже моя
розказує, тоді було нам, каже, була в нас така кобила,
тут був Сільчевський Іван головою колгоспу, заганяв,
шоб ішли в колгосп, а батько не записувався. Як тіки
вони здівалися, шо не записувався батько ж був у кол‑
госп!.. І якби сказать... Мати повела кобилу, каже, це
мати розказує, повела кобилу, іще такі були свити, шо
й накрита була кобила, да, каже, як привела, дак Іван
Сільчевський, головою [був], каже: «О‑о‑о, оце хазяїн,
шо й кобила накрита». Куфайка. [Чи носили у вас ку‑
файки на ваті?] Були усякі: вони й на ваті були, були
і тонкі – всякими були. [Показує фото.] І це ось тоже
такі куфайки, сподниця і такі куфайки, оце семня якась
тоже. Оце жильотки, а це куфайки під жельоткою.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ [ХХ – початок ХХІ ст.]
Хустка. Платки були оце такі. Не було даже і близь‑
ко шапок – платки. [Як раніше жінки запинали хуст‑
ку? Так як Ви, під бороду?] Оце так зав’язували, так
я й привикла. [Чи Ваша мама так само запиналася?]
Це молоді стали, так досить голомозі, а тоді тіки так.
Вже голомозі [зараз ходять], а так неколи голомозі не‑
куди не ходили. Капелюх. Капелюхи такі носили. Ну,
капелюх так з ушима був, у нас он у малого є такий,
дєцкий, і такий похожий же, такий, як і ранче же,
«капелюшок» то звеця. Без ушей оціх – «шапка» зве‑
ця, а з ушима – «капелюшок». Шапка. [Чи збереглися
шапки, які колись носили чоловіки?] Та де вони? По‑
викидали, наверно. Нема не в кого, давняшніх шапок
нема не в кого. [З чого вони були пошиті?] Ну, з краму,
крамові, суконні. [Які колись були зачіски у жінок?]
А причоски були... просто коси в усіх же ж, коса да й
і все, коса, волосся зачісувались так. А тепер, бачиш,
яка мода пришла?! Тепер жінка – шо мущина. Однако‑
во. А тоді ж ні, тільки женщина в косі. Тепер уже, було,
сидиш, дак їде – не розбереш, чи то мущина поїхав,
чи то жінка поїхала: у штанях, підстрижена, так як і
мущина... От таке.

ІМ

Ф

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Початок ХХ – 10-ті роки ХХІ ст.]
А як мати ще молодою [була], дак є карточка, [носили]
такі очіпки, сподниці довгі, рясні, жельотка... У нас
була жельотка, сорочки вишиті... І сорочки вишиті,
і жельоткі. Юпка була в матері шерстяна, красіва юпка
була, ну все ж воно... все пуодходило, колись було оце
таке, а тепер уже нема. А ранче було отаке. Оце зду‑
маєш, хто тепер з молодіх здумає про таке? Йому й не
наравица, бо воно ж й не бачило, а я стара, я бачила,
мені й наравилось, шо багато... Ну, а січас уже ж пере‑
мінилося і на штани, женщини ж носять. [Де раніше
брали одяг?] Шили, тоді модістки були, тоді по хатах
ходили, було, мати розказує... Так, я знаю, носили
[шити одяг]. Кофту, плаття пошить там. Це вже ми
носили й плаття, й кофти шить, і сподниці. Да була на
другій вулиці там, Манька, носила й я. А то, як оці жи‑
льотки, жупани, дак кравці такі були, шо приходили
[шити] додому даже. Мати, каже, носили ту, жельотка
така шерстяна, з клинами, довга, – це шила Єпифан‑
ка, або чоловік її шив, вони додому брали. Шо вже їй
платили, я не [пригадаю]. [Ви говорили, що у Вашої
матері було багато одягу?] Ой, було, казала, дак ми не
бачили, каже, покрадено. Було одежі багато, дак по‑
крадено, влізли й покрали, тіки погубило десь у горо‑
дах. Казали, найшли одну сорочку. А то, було, каже...
в нас дві було дівчат, Варка і оце я, дак, було, каже мати:
«Ой, фатило б вам, фатило перешивать, аби нас не обі‑
крадено!» [Чи Ви вже все перешивали?] Тоді канєшно.
Хіба можна таке надіть?! Тоді тако уже. Як стала така
власть, да хто таке надівав? [Показує світлини.] Оце,
бач, це в жильотках, оце жильотки, а то так сорочка.
А от, бачте, яка сподница довга? І де й тут довгі. Діти
ось як ходили: оце сорочка – і бігає, і здорові були. [Це
старші хлопчики вже у штанях ходили, а малі тільки у
сорочках?] Ходили в сорочках. Да не було не тіх трусів, не було нечого...
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єму. [Хто знімає картуз з молодого?] Дружки. Дєвчата.
І уже ж тади і квєтку падносять єму на тарілці, і тую
вже там... І платочак. На тарєлаце в нас платочак пад‑
носілі. І квєтачку тую. Но нє пєрєв’язувалі. [Обдарову‑
вання молодих.] При майом набольш – хто платочек,
хто там мєтров скольки уже ж [тканини]. Отакіє раз‑
ниє було. А так, шоб грошей [дарували], – нє. Мєтров
скольки матєріалу: на кохтачку там чи на юбку. Було
те й, шо на хвартух тольки чи платок якийсь, – отакеє
ложілі. [Чи садили молоду на кожух?] А кажухи сла‑
лісь усєгда. Як ще маладий приєдє да маладої, і кажуха
клалі на покутє, і маладих саділі на кажуха, шоб бага‑
тиє булі, чи шо уже... Я [молода] ще в вінку отак. Тади
вже пріходіть сваха, о. І здємає вєнок із галави і тади
вже ж коси... закручує косу і зав’язує платок на голову,
раньше і чапец іще [одягали], казалі, на коси, а тєпєр
тольки платок. І уже свой падарок на голову свєкрусі.
Тоже набольш платок клалі вже, на тей... накінє на го‑
лову. Мати здимає те платок, шо йєн уже на галавє у
мєнє, а ложить уже свой, накідає на голову. І в це так:
абміняліса такими падарками – і я вже маладіца. Вє‑
нок уже мой тут лєжіть. Ну, пєрєдівалі маладую, над‑
євалі чисту рубашку – і в камору. Да дивілісі. Тади вже
ж сдєлалі дєла сває там, і тади забіралі тую рубашку,
надівалі на сває всє і паказувалі всім: «Дівєтса, чесна
нашая маладая і ваша». А в панєдєлок в нас насілі снє‑
дать маладой... Старша дружка надєвала вянок, ішла
в вянку да маладої. Маладої вєнок був, шо она насіла,
маладая, дак той вянок був. І ішлі вже, нєслі снєдать.
Варілі всє. [У чому несли снідати?] У горщиках даже
нєслі. Хусти такії здаровиє булі – вязалі в хусти. Одна
варить кашу. Сгаварувалися, шо каму гатовіть. Гато‑
вілі, хусти здаровиє... вязалі в хусти [та й понесли].
Уже тая теє взяла, а та то взяла, бралі і нєслі снєдать
вже маладой.

Ф
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді.
[40‑ві – друга половина ХХ ст.] Невістки в мене – це в
Гриші і у Миколи – ішли заміж іще не в фатах, ще не
в фатах, ще й в українському. Сподниця рясна, поділ‑
ки отут вишиті, сорочка, рукава вишиті, як тепло, дак
жельотка, рукава [сорочки] вишиті видно, а як холод‑
но, дак жельотки такі... Знаю, іще брат оцей приїджав,
а по селах десь далеко отак українських ще, у нас уже
нема [традиційного строю], ті фати, а там ще так, поукраїнському. І були десь ми, їздили у Чорноплатово
по торф, по-моєму, з братом, знаю, ідуть дружки, які в
нас ранче ходили, а в нас уже не ходили, так тихенько
брат проїхав, долина така, і дружки йдут, він тихенько
проїхав, вони як кричать: «Спасібо, спасібо!» Так, як
ранче. А в нас уже ні, блище до города вже воно помі‑
нялось ранче, а далеко оце так було. Вишита сорочка,
видно, жильотка, ну, все: цвіток, лента. А намиста
стіки! [Де молода брала вінок на весілля, замовляла чи
сама робила?] Я даже сама робила вінок. [Це коли так
молода убиралася на весілля, у п’ятдесятих роках?] Да.
Але я вже йшла – фата була... Одяг у календарних об
рядах. [Перша половина ХХ ст.] Як оце Спас оцей год
був, я так сижу й розказую, як колись Спас. Який це
веселий був празник! Спас, празник... було, тіки ви‑
йдеш з хати, дітвора, свистки... такі свистки й коники
такиє робили... Зийдуца і «га». Скики дівчат багато!
А тоді й хлопці прийдут з гармошкою, і танці, і одежа
(красіву ж, канєшно, всігда надівають) – у вишитіх со‑
рочках і жильотках, і в намисті.

Городнянський район
c. Великий Дирчин
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Записала О. Чебанюк 11 серпня 2010 р.
у с. Великий Дирчин Городнянського р‑ну
Чернігівської обл.
від Халявко Євфимії Романівни, 1939 р. н.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [60‑ті роки ХХ ст.] Одяг у весіль
ному обряді. [Сватання.] Кажуть же, як нє согласна,
дак гарбуза падносіла, а як сагласна, платкі ж давала,
перев’язувала. [Кого перев’язувала?] Маладого. Мала‑
дому хустку [дає] і вже ж сватів в’яже. [Чи давали Ви
подарунок свекрусі, свекру?] То тади в нас дарать уже
на сватав’є. Як сватаютса. Падарак даєтса і свекру...
Хто є в сєм’є вже. [Що Ви давали свекрусі?] Ну, шо да‑
валі? Свекрусє платок давала, свєкру – рубашку. [Чи
вишивали свекрові рубашку?] Нє. Так, куплєнна ру‑
башка такая. Брат був – так тоже рубашку. А больше
нє було в ніх нікого. [Вбрання молодої, дружок під час
запрошення на весілля.] [Як було видно, що це моло‑
да, а то – дружки?] У вінку я була. Із бумагі. Самі ра‑
білі. Я сама сабє рабіла. [Коли цей вінок робили?] Пе‑
ред свадьбаю. Загадєй ізрабіла. Перед свадьбаю. Тади
бумага була такая, рулони. Така, растягіста наче. І ві‑
нок собіралі. Лєнти [до вінка чіпляли]. [Чи допомагав
Вам хтось?] Нє. Я рабіла сама. Квіти з папєру, а там
стрічки – багато, багато! Стрічки і червоні, і зелєні,
і там красниє – всякіє-всякі стрічки булі, разноцвєт‑
ниє. [У яких головних уборах були дівки, у хустках?]
А дівки у хустках. Ну, дак як же холадна, дак і я у хуст‑
ці, а навєрх – вєнок. А як тєпло, дак так. Ну тади було
тєпло. Як увійшов маладий в хату – квєтку пришілі

с. Дроздовиця

Записали М. Пилипак, В. Конвай та О. Васянович
10, 16 вересня 2009 р. у с. Дроздовиця
Городнянського р‑ну Чернігівської обл.
від Бензь Тамари Василівни, 1938 р. н.,
Куцої Олімпіади Семенівни, 1924 р. н.,
Мельник Олени Леонідівни, 1972 р. н.,
Літвін Антоніни Павлівни, 1927 р. н.,
та Ткач Наталії Парфенівни, 1931 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг у ве
сільному обряді. Завтра вєсілля, а сєгодня прасілі. Ві‑
шітаго нічога нє було. І вєнка нє було. Ніна Платиха
одолжила вєнок шерстяний, дак я в йому прасіла. По‑
була на свадьбі, а тади атдала. Вінка я нє адєвала, а лєнти булі. [...] Як нєслі рєзаті [коровай], до нєслі на гала‑
вє, калісь же дєжкі булі пєкниє, і вєка абкрівалі платком, і коровай наверху. [...] Мєня Шура Марфін заводів
[за стіл] платочкам, я дєржалась за адін канєц, а йон за
другій, касу разпльол і закрутів отут. Я ж була в платку,
дак йон платок сняв, касу распльол. [...] Святілка – дє‑
вачка з роду маладога, нєвєліка, сестра, чи дваюрадна,
гадов десяті–двєнадцаті, в руках у єї свєчка васкава. Єй
давалі падарак – платок і рубля. [...] Свєкруха в кожух
не вдягалась, маладих только сажалі на кажух, шоб
булі багати. [...] Булі такіє бабі, шо гатовілі, пріходілі,
памагалі гатавать... Їм нє платілі, я сьодні табє помага‑
ла, а ти затра мєнє, фартухі їм давалі. [...] В рєстарані
било то, что укралі туфель, і свєкруха пакривала мала‑
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ду хусткай. [...] Пєрвий дєнь малада була у фатє, а на
другой дєнь – у платочку падавала на стол со всємі.
[...] Калі снімалі фату, пасаділі маладую на подушку,
і йона далжна со всємі падружкамі пєрєтанцєвать. По‑
сля свєкруха падходіть і пєрєв’язує єє платочкам пад
шею. [...] Спєвають пєсню і маладому калі прішівають
квєтку: «Ой, дай, маті, голку і нітачку шовку, пришиць
маладому з барвєначку квєтачку». Я теж маладому
прішівала до шапкі квєтку і такую пєсню спєвала. [...]
У нас називається «пасад»: маладих садят на кажухе,
каторий їм расстєлілі.

с. Конотоп
Записали В. Конвай та О. Боряк 11–12 вересня 2009 р.
у с. Конотоп Городнянського р‑ну Чернігівської обл.
від Грабовець Лідії Луківни, 1940 р. н.,
Лапи Парасковії Максимівни, 1935 р. н.,
Марченко Ніни Яківни, 1937 р. н.,
Ляповко Катерини Григорівни, 1940 р. н.,
та Ляповка Анатолія Яковича, 1941 р. н.

с. Мальча
Записав М. Пилипак 17 вересня 2009 р.
у с. Мальча Городнянського р‑ну Чернігівської обл.
від Кочубей Олександри Ларіонівни, 1927 р. н.,
та Денисенко Лідії Володимирівни, 1930 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Середина ХХ ст.] Одяг у весіль
ному обряді. [Молоді] сєдєлі на покуті, на кожусє. [...]
Вєнок [з молодої] дома снімалі, туди [до молодого] вже
із куксаю павєзлі, бєз каси. Кукса – воласи закручують.
А па галавє пастукають... ото ж калісь хлєб самі пєклі,
дак дєжка-пєкалка була, дак ото вєком, шо накріваєть‑
ся дєжка-пєкалка, атим уже кружком па галаві паляпа‑
ють – дівування тває вже прайшло. Платок завязялі –
вже маладіца! [...] Як женіться син, малада пєрєвязує
дружков рушнікамі, а свасі – платок або хоть фартух.
А ше зразу, як садяться за стол, дружкам – насавікі,
а баярам – платочкі, а дружкам уже, одруженим чоло‑
вікам, жонатим, тим уже рушнікі пєрєв’язують, а ма‑
ладіцам – платкі. [...] Кухаркє давалі фартух чи платок.
[...] В плаття [вбиралася наречена], і марлєчкі прічє‑
плять – як фата. Вєнкі булі, як у каго. Вєшалі маністи,
в магазінах куплялі, разниє. Вєнок і лєнти. Па десять
ззаді вісєлі. Малада з лєнтамі ходіть. Зімой в хромавих
чаботях, а влітку – туфлі. Маладий в костюмі, наряд‑
ний, чобати, штани широкіє, гармошкаю на галєніще
халяви пастягують. Заправляв штанкі в халяви. Голо‑
вний убор – картуз. Абязатєльно!
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [50–
60‑ті роки ХХ ст.] Снімалі картуз, крічалі: «Отец і
мать, благословіть квєтку маладому прішить!». І так
три раза. Послє пришіванія квєткі маладому каждому
баяріну также прішівалі квєткі і вручали вишиваний
платок. [...] Раньше в церкві стєлілі вишітую хусточку, на якую ставалі маладиє. [...] І старша дружка далж‑
на била ту хусточку трохі тянуть, щоб всє дєвкі замуж
повихаділі. Давалі падаркі родним, хресним, тетке...
і так далєє. Мужчінє – рубашку, жєнщінє – скатерть,
покривало, одєяло, палатно. [...] [Під час дарування]
раньше обменівалісь платочкамі, большим падар‑
кам був атрез ситца ілі сатіну на плаття. Одяг у по
ховальному обряді. [Середина ХХ – початок ХХІ ст.]
Буває так, що той, що умирає, і заказує кого [покли‑
кати, щоб убрав його], ну, а буває, що нє успєє. Так,
як старий умірає, – то старіших [кличуть обмивати],
а як молодий – молодших: ілі сусідів, ілі дальнійших
родичів. По платку дарят. Раньше [давали] полотна
на рукава на сорочку, бо не було ж матерії, або латоч‑
ку на фартух. [...] Одягалі те, що було готове. Що не
було, то шукалі. Старалісь, щоб новейше що-небудь.
Одягалі обізатєльно сорочку вишивану, полотняну,
фартух пов’язувалі – харанілі так, як люді хаділі тагда.
Ну а зараз – ніхто нічого. Двє хусткі – одну зав’язалі,
другу по падушкє [розстелили]. Юбку якусь, чи спідницю, тапкі і чулкі. Раньше називаліся «спідніци». Тє‑
пєрь уже не спадніци, а плаття. Тєпєрь адєжди хватає,
тєпєрь уже по-другому.

вдома, коси зав’язувала сваха, не брат. Хустка – бє‑
лая, атласная з махрамі [тороками], таку я й невістці
своїй подарувала. І ззаді такая квєтка, свєтлєє, гарна
дуже. [...] В придане давали скриню, подушки, чотири
мінімум, рушники, сорочки, полотєнца тканиє, рядна
обов’язково тканиє, настольники.

с. Макишин
Записав М. Пилипак 17 вересня 2008 р.
у с. Макишин Городнянського р‑ну Чернігівської обл.
від Сільчук Євдокії Кузьмівни, 1939 р. н.,
та Ісаченко Віри Михайлівни, 1954 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [60–80‑ті роки ХХ ст.] Одяг у ве
сільному обряді. На сватання хліб несли у хусті, в нас
називалася «хуста», з полотна, зв’язували у вузлик,
і пляшку горілки [брали]. Cереда – маладой несуть
куделю, терницю, шоб вона була трудяща, вона ж до
свекрухи йде, шоб без сорочки не ходила! [...] Покри‑
вали молоду в перший день. Покривають у молодої

с. Хотівля
Записали В. Конвай, С. Микитчук та О. Боряк
10 вересня 2009 р. у с. Хотівля
Городнянського р‑ну Чернігівської обл.
від Лущай Людмили Петрівни, 1940 р. н.,
Савостенко Марії Михайлівни, 1938 р. н.,
Богми Ганни Іванівни, 1945 р. н.,
та Яковенко Марії Іванівни, 1933 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [50–
60‑ті роки ХХ ст.] Посідєлі, повипівалі, мая мама да‑
вала їм падаркі: будущєй сєкрухє – на спадніцу, а дядь‑
ку – хустку або рубашку. Жєніху я падаріла хустку,
вишіваную квєтачкамі. Йон поклав єє в карман, шоб
відно було. [...] Маладьож пасєла за стол. Тада давай
пєрєв’язивать сватов рушнікамі. Да єще і прікази‑
вают: «Ви вчора конєй у нас пакралі, дак мі вас зараз
папріпінаєм, папєрєв’язиваєм». Пєрєв’язалі, а жон‑
кам з єго [молодого] рода (тогда платков шерстяних
нє було) вручалі фартухі ілі штапєльниє платочкі. [...]
Пріглашалі на свадьбу нєвєста з дружкай. В кастюмє
старіннам: вишітая сарочка, юпка, фартух, вєночєк с
квєткамі, у лєнтах, а у дружкі в платочке – шішкі. [...]
Туфель у нєвєсти укралі, а я била в сапожках, в ноябрє
дєло било, так падружкі маї заставілі маладога віку‑
плять. Плаття у мєнє нє було бєлаго, а розоває, і се‑
стра прівєзла вєнок з лєнтамі. [...] У маладога косу мєнє
уже закрутілі і снялі вєнок. Пасаділі на стул, палажи‑
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лі кажух, шоб мягкая жизнь била, свєкруха закрутіла
косу і адєла платок. [...] Ну, а так, як замуж виходіла...
по-старінному обичаю я хаділа звать на вєсілля із по‑
дружкаю. По-старінному обичаю у нас билі лєнти раз‑
ного цвєта заплєтєни в волоси, платкі такіє большіє.
Одяг у поховальному обряді. [Кінець ХХ – початок
ХХІ ст.] На ноги [покійним] черевикі. Босими не кла‑
ли. [Показує речі, які зібрала собі на смерть.] Се тюль,
се рубашка, це платкі я собі поклала, які виберуть, це
чулкі, а це комбінація, якій сто годов, мо’, комбінацію
одінуть. Це тоже сокровіща – фартушки кухаркам до‑
рят. Ловчішиє позабіралі діду, а мені уже таке.

Ічнянський
район

такого. Раньше, кажуть, очіпки одівали на голову. Це
давніше. Це не при нас воно було. Молодих на кожух
сажали. Тільки за стіл лізе – кладуть кожух. Це у неді‑
лю. У неділю. Приїзжає молодий, молода, на кожух сі‑
дають. [Чи клали щось під кожух, наприклад, гроші?]
Ні, ні-ні. Того не клали. Нічого ніхто не казав. Просто
сідали і все. Такий закон. Сідали і всьо, на кожух. Одяг
у поховальному обряді. Дівчина як ранше вмірала, то
одівали вінок. Я знаю, я свій вінок оддала, а вони взя‑
ли да на той світ положили вінок мій. Так я згорувала
вік. І хвату надівали. У нас у селі вмерла [дівчина],
восємнадцать год, дак хвату надівали, біле плаття,
туфлі. Все-все. Так, як молоду вдягали. Як хлопець,
так квітку отут [на грудях] ставили.

с. Новий Поділ

с. Крупичполе

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Середина ХХ ст.] Одяг у весіль
ному обряді. Коли дружка старша із молодою кликали
на весілля, cтарша дружка в платку несла булку хліба.
[Одяг молодої.] Ходили у вишитій сорочці, внизу –
«піддіванка» у нас називали. Поверх одягали плахту,
наверх вишиванки одягали «карсетку», у нас казали.
Обперезувалися червоним кролевецьким рушником.
На голові – вінок із лєнтами. Обов’язково одягали намисто. У дружки був такий самий одяг, тільки вона
не підперезана була рушником. А пізніше – молода
ходила у вінку, а дружка із лєнтою на голові і все. [...]
[Коровайниці] з собою нічого не несли. Весільна мати
роздавала усім таким жінкам фартухи, які після ко‑
роваю жінкам дарувала.

Е

Записали В. Конвай, С. Маховська та О. Васянович
2–3 липня 2010 р. у с. Крупичполе
Ічнянського р‑ну Чернігівської обл.
від Мороз Марії Олександрівни, 1923 р. н.,
Сафін Ольги Степанівни, 1928 р. н.,
Слобоняк Надії Іванівни, 1918 р. н.,
та Литвиненко Надії Петрівни, 1927 р. н.

Записала В. Конвай 3 липня 2010 р.
у с. Новий Поділ Ічнянського р‑ну Чернігівської обл.
від Скляр Надії Миколаївни, 1953 р. н.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Середина ХХ – початок ХХІ ст.]
Одяг у весільному обряді. [На сватанні] молода
перев’язала жениха вишитим рушником. А матері –
хустку вручають. [Як молода ходила запрошувати на
весілля гостей?] Ходили. Собіралась я у той... вінок
надівала, тії лєнти, все. [З чого був вінок?] Ну, такий з
воску. З воску зроблені. Не було ж тоді... фати ніякої
не було. Сорочка вишита, карсетка, а як зимою, дак
юпка така (тоді юпки носили, тепер пальта да все),
рушником красним підв’язується. [Чи були спідниці?]
Були. Були спідниці. [Якого кольору?] Більше красно‑
го. У мене красна така у той, у складку була спідниця.
[Що взувала молода?] Обикновєнні туфлі. Літом –
туфлі, зимою – чоботи. Чоботи тепер ото хромові,
а тоді ялові були. [У що був одягнений молодий на
весілля?] В костюмі, чорні чоботи... смотря ж коли...
рубашка, ну, таке. [...] На другий день переодіваються
в молодого і молоду батьки... Квітку пришивають до
картуза «молодого». Тоді «молодих» везуть до мага‑
зину, до ставка, щоб гарно їх викупать. Нової одежі не
одягають, бо так заробляють, що потім треба переодя‑
гатись. [...] Там [молодого з гостями з його сторони]
перестрічали, їм дорогу [не давали] і требували викуп
за молоду. Там, у молодої уже, всіх, значать, – сватів –
рушниками, свашок – платками [обдаровували]. [...]
На весіллях у нас танцювали «Чоботи». А тепер, посучасному, переробили на другу пісню: «Тещу в чобо‑
ти узуваю, узуваю, тещу мамою називаю, називаю...»
Далі зять миє тещі чоботи кропивою, а вона повинна
йому заплатити гроші. У нас сусідка вийшла у драних
старих чоботях. А тоді загадали перескакувати. Всі
сміються, що вона в таких драних скаче. А тоді зять
виніс їй дуже гарні нові чоботи і взув її. [Чи був зви‑
чай, щоб тещі мили ноги?] Ні, цього не було. Це вже
пізніше. Я знаю, що казала Прокопенкова, чи молодий
ноги мив?.. Туфлі купив да [ноги] мив. [...] [Чи є у вас
такий звичай, коли з молодої знімають вінок, то голо‑
ву покривають платком?] Такого не було. У нас не було

Козелецький
район
с. Карпилівка

Записала В. Конвай 29 червня 2010 р.
у с. Карпилівка Козелецького р‑ну Чернігівської обл.
від Мацібори Галини Павлівни, 1935 р. н.,
родом із с. Моринці Звенигородського р‑ну
Черкаської обл.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50‑ті роки ХХ ст.] Одяг у ве
сільному обряді. [На сватанні] oбмінялися хлібом,
пов’язали рушники сватам, а молодому – вишиту
хустку вона [молода] дала... Перев’язують через плече
старостів, а молодому – хустку вручали. Закладали її
за пояс. Із квітів, залитих парафіном, у нас робили віночки. Той віночок у молодої був на всю голову, у нас
його називали «брилєнт». Вся голова у квітах. Чи мо‑
роз, чи завірюха – молода у тому вінку. Платок шишок
[брався] – і молода ходила запрошувати. Молода у нас
обов’язково підпоясувалася вишитим рушником. Як
тільки її засватали, вона в клуб могла приходити за‑
квітчана у вінку, без рушника. У молодої ще висіли
сплетені разом збоку два хвости. [...] Молоду оділи.
Посадили на кожух і розплели їй косу. Коли зайшли до
хати, то сидить молода, яку накривають якимось по‑
лотном або платком... Тоді, коли сторгувались, моло‑
дий повинен зняти того платка чи матерію, поцілувати
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молоду і сісти поруч. Дарувала і молода: тітці і дядь‑
ку – сорочку і матерію, сусідам – просто по платочку.
На другий день провіряють, чи молода чесна. Якщо
молода чесна, то їй у нас на голову перев’язували звер‑
ху на хустку червону стрічку. Колись щось діставали,
то всьому тому були раді – і відрізу на спідницю... чи
подарованій сорочці.

c. Короп’є
Записали В. Конвай та С. Маховська 29 червня 2010 р.
у с. Короп’є Козелецького р‑ну
Чернігівської обл.
від Чернявської Ганни Андріївни, 1935 р. н.,
та Жовнір Галини Максимівни, 1941 р. н.,
родом із с. Рудня Козелецького р‑ну

Записала Л. Пономар 17 серпня 2017 р.
у с. Лихолітки Козелецького р‑ну Чернігівської обл.
від Кудлай Ганни Семенівни, 1921 р. н.
СОРОЧКА [Початок – середина ХХ ст.] Мої предки
робили полотняни сорочки. Сусіди ткали, бо в них
станок є, а ми тики прядем. І основу мотали. Мама в
полотняному ходила усе врем’є. І батько – сорочки,
штани. Я в полотняному. Подолки вишивала. Були
старіє баби, шо біллєю вишивали сорочки собі. Я не
бачила, як вони ходили, а бачила, як вони [бабуся]
померли, то мама показувала, шо бабуся вишивали
білльою. Уставка, уперід уставки вишиваєце, а тоді
рукав. А мама вишивала хрестом. У сорочки ластка –
шоб ширше було, у давньої сорочки, у дві пілки, без
клинів. Старіє люди в довгих сорочках [ходили]. У чо‑
ловіка полотняна сорочка і штани – не так сонце при‑
стає. А калєнкорова сорочка пристає до тіла.
ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Середина ХХ ст.] Сподниця чорна,
усякеє матерії, довга. Весь народ так ходив у довгому
по-колишньому, і холод не брав. Колись, казали старі
люди, у сім пилок спідницю нашивали, мо’, й де ви‑
сім, тикі не в нас. В кажне село по-своєму робилося.
Надєвали наші колишні баби довгу спідничку, пошиє
і ходить.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг у ве
сільному обряді. Якщо дівка согласна – то у нас вона
подавала платки. Молодому дівчина вручала також
хустку. Колись вишивали її, а тепер просто шерстяну
хустку вручають. [...] На дівич-вечорі у нас вели єльця
і пришивали квітки, і хустки вручали. На дівич-вечо‑
рі у нас кожна дружка назначала собі боярина. Йому
вона вишивала платок, пришивала квітку і «перепи‑
вали», у нас називалось. На тарілку клали платок і цвіток. Цвіток пришивали, а платок кожен собі забирав і
клав за це гроші дружці. [...] Розчісували молоду і оді‑
вали їй на голову платок. А де його брали – не знаю.
Дали нам – то ми його і оділи. [...] Платок свекруха
[нестці] дарила. Після вінка на голову надівала. А не‑
вістка гребе його, з голови скидає. Тричі: згребе – ски‑
не. А вона всє ровно ж надіне. [...] Бувало у нас і таке.
Один хлопець ходив до однієї дівки, а тоді взяв та і
женився на другій. А вони [дівчата] родичі. От та дру‑
га хоче на свадьбі ж хоч погулять і зробить щось таке,
щоб молодії не жили разом. Вона взяла купила дуже
гарний платок газовий, а це ж дуже красівий і модний
платок був, так вона купила платок і своїй тьотці дала,
сказала при тому: «Коли будуть їй косу розплітать, то
дайте, хай молода одіне такий платок і носить його,
і не скидає». А родня була одна. Тітка була і тій і тій.
Це було у Згуровці. Вона зразу не наділа того платка.
Родився в неї хлопчик. І вона думає: «Надіну ж той
платок, такий платок у мене є гарний». Взяла та на‑
пнула, а її як почало різними струпами обгонить, як
начало. Уже і очей не видно. Її по бабках. А ця, що вже
дала той платок, тітка, прибігла, впала на коліна і по‑
чала просить прощення, що таке зробила. І сказала,
що це не вона зробила, а їй той платок було дадено.
Так що, на свадьбах разне буває. Зроблять, а тоді да‑
ють на свадьбах. [...] Брали велику тичку [палицю] і
до неї чіпляли красний платок або красний фартух
на другий день. Значить, молода чесна... Такого, щоб
причепили якогось іншого кольору платок або фартух
чи плахту, – у нас у селі не було. Привели вже тещу,
дак тоді вже бояри стараються повалить плахту цю.
[Називається] «плахта». Ну, красне полотно там чі‑
пляли, якийсь там платок, чи що. [...] А дружки несуть
молодій снідать... Договорювались, що поодіваєм. По‑
одівали красниє спідниці та фартухи – така красота,
як мак цвіте, дружки ідуть! [...] [Придане.] Рушники
були, скатерті, покривала там, що було таке. [Молода
молодому] сорочку даровала, вишиту. [Чи мала моло‑
да власноруч вишити молодому сорочку?] Сама.

c. Лихолітки

ІМ
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ВЗУТТЯ [20–40‑і роки ХХ ст.] Постоли. Постоли но‑
сили. Діди поплели. І постоли плів мій батько. І мий
батько ходив на роботу оте літом у постолях. Ходив у
ліс, ходив в ліс і драв липи із дерева, і плів. Оте літом
колись і мені в жнива, я ше малою була, і каже: «По‑
йдемо жіта жать, дак надінеш постоли». Мені малень‑
кі постоли поплів, і я надівала. Матузечки там були,
і мотузочкою позав’язує. Чоботи. Були й чоботи тоді.
Оте в школу ходили, усі у чоботях ходили: і хлопці,
й дівчата. А з чого шили – я вам розкажу. Кажде тоді,
коли жили вже сами, да чінилі, отиє телята різали,
так кожі чінили, дак оте теляча, щітається, кожа. Тоді
чінять, і вчінилі – готови кожи... Дак і чоботи [з них
шли]... Мій батько дак шив же й чоботи, дак те я знаю,
шо шив, готови вже були. У нього свої кожи. [Які були
чоботи – витяжки, пришви?] Нє, такі рівно, рівненько
отако. Напримєр, мені пошив батько, дак я ходила до
таких халівках, халяви, а мужики – дак так ходили, он‑
того, нижче. [Чи носили у селі чоботи «гармошкою»?]
Були чоботи хромови. Да халяви довгі! Дак він же так
опуськає, опуськає, дак воно уже тутечка так цікаво.
Дак ото ж друге каже: «О, як халяви же ізробив же!»
Ото ж – «гармошкою». Те я чула од людей. Жовтих чо‑
біт я не бачила, нихто замолоду [не носив], а одні чор‑
ні були. В школу ходили, дак усі чорні. І старіє люди
ходили в... чорниє чоботи, о. А знаєте, дьоготь тоді
був, дак дьогтьом повимазуют, і вони аж ближчать..
Тухлі були на корках. Були ботинки колишні женщи‑
нам. Отакиє, у шнурках, називаються «ботинки».
ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Середина ХХ ст.] Чушка.
Чушка так пошита кругом цікавенько, воно м’якеньке,
а шоб цікавенько, дак і зубчики біленькі поддєлає.
Чушкі чорненькі, а тоді зупчикі, дак зубчики білень‑
кі поддєлає, і тоді платок напинає. Моя мама як
умерла, дак новенька чушечка була пошита із зубця‑
мі – білі. Хустка. Зав’язували... вона ж платок напне,
дак не каже «платок», а «хустка». Он до шо. Дак те,
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та Циган Любові Іванівни, 1923 р. н.

і здарова плила, і глибока, так уце так кладеш... А це ж
пеньку так ложиш: сніп, другий, трейтій, четвертий...
Шість снопів – оце плита. Тоді кладеш циє снопи, кла‑
деш у річку, сунеш отак у річку... У річку їх усунеш
плитами отак із адного боку і другого боку. Снапи че‑
рез усю річку кладеш, шоб снапи всі пападали в воду,
а тодє кладеш отак дві калодки на снапи, на плиту на
сю дві калодки кладеш, а тадє доску кладеш, а тадє на
доску кладеш дерен, ми ріжемо дерен і носимо, баби
кладуть, а снапи ми памагаєм бабам, пудносить сна‑
пи памагаєм, баби кладуть у плиту, а ми памагаєм
уже ж дерен насить тадє бабам. Баби кладут дерен
на тей... вана [плита із конопляних снопів] патапає в
воду. І тадє вже ж мокне три недєлі. У три недєлі утя‑
гаять. Повитягали. Ми ходимо і снопи так становимо
[вертикально по кругу], вони стечуть... Отак снопи:
і цюди, і цюди... І так настановиш їх не по багато, по
п’ят снопив одне до одного, шоб вони стаялись. І так
становиш шість снапів, шоб вани усихали. І це наста‑
новиш цілий ряд, бо ж велике тей... Бригада ж велика,
і кожна ж ланка свою ланку [робить]. І це настановиш
цілий ряд снапів. Ой-йой, аж да самих Омаків. А тоді
сохнеть, снапи сохнуть. Якиє сухиє, значить, снапи
шо сухиє, тиє вже падвозят дадому, і на терницу їх
триш, на одну терницу перетер, намняла, перетей... на
другу знову на терницу на ту, на луччу, на ту вже пе‑
ретираєш. І тадє вже ж в те, шо прадуть, уже ж з яго.
І тадє вивозать його, забираять... І я вазила в паставку,
хай вано прокляте буде! Ой Господи! [Чи пряли вдома
нитки?] Це ж таке, шо прядиво, це ж так в машину ж
грузиш його, на машину прядива грузиш і везеш уже
в Мартиновку у поєзд, там уже ш розгружаєш у вагон
із машини, прамо в вагон кладеш. Оце таке було. [Чи
вирощували коноплю вдома?] Вирощували. І дома
каноплі сіяли, оце три сотки канаплі сіяли, а таді под
канаплю, де канапля, там сіяли люпин. Па двацать
соток пеньки, па девяносто сотак картоплі, бураку
па трицать соток, моркви па двацать соток – оце все
пали. [Коли пряли нитки?] Зимою, уце називаєца...
у грудні місяці – оце ж Пилиповка, оце в листопаді,
двацать сьомого листопада, вже заговини, а тодє вже
цілу Пилиповку прадут, до самих Варок, да Андрея,
а тадє ж вже ж Андрея – не прадут, Варки, Савки й
Микалай – не прадут, і ще й Ганни. А тадє вже пра‑
дуть. А в пост тадє вже снують і тчут палатно, і шиять
сарочки. І шоб вишивана була, так ще й вишиють. Ой,
жить обуло – не дай Бог! [Чи ткали у Вашій родині
полотно?] Ткали. Я не ткала, а матка ткала, мати моя
ткала полотно, хресна моя ткала, батькова сестра тка‑
ла полотно. Та красіве витикала!

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [20–50-ті роки ХХ ст.] Виготов
лення тканини. [Який був одяг після війни?] Полот‑
няне. І пінчак полотняний, сподница полотняна, і все
було полотняне... Пенька – такенниє-о, така товщини,
така‑о, а гонит [росте] пошти не под саме небо, отака
росла. Так вирубували, сакирою вирубували пеньку.
Пенька ж – з юга звідкісь привезли, пенька ж южна.
Вона ж там теє... станеш тягти – нельзя вирвать. А от
самого кореня, оце вже як корень, оце корень росте,
а от самого кореня така шишка, його вирвать – вік не
вирвеш, треба сакірою рубать, так сакірою вирубува‑
ли. А тоді вже адменили каноплі сіяти, так льон сіяли.
А каноплі мачили, тече річка, в нас же річка Багачка,

СОРОЧКА [Середина ХХ ст.] [Які колись були жіночі
сорочки?] А сарочка – абнакавенне палатняниє були.
Якиє сорочки?.. [Які вони були, довгі чи короткі?]
Отакиє-во. Отак оце ж сарочка утак довга, а тадє ж
тако-во. А тут уже ше спадницу надєває, да утак, шоб
вже вишивка була видно тако-во. [Тобто вишивка на
сорочці мала виглядати із-під спідниці?] Ага. Ото так
із‑под сподниці. Усі ж так хадили. [Які саме елемен‑
ти сорочки вишивали?] Оце на рукавах, оце тут і тут.
[На плечах?] Угу. І чохлика вишивали, і тут на переді
вишите шоб було. Тут вже повишиване, а тодє ж намисто да лентов начепляєш на себе. [...] Нє, вже тодє
була парусна, так уже пошли парусиновиє [чоловічі]
сорочки вишиваниє. Оце на Троїцу повиходят хлопци

колись так казали: «Хустку нап’яла й зав’язала». Оце
так було. [Які хустки були?] Шерстяниє, з торочка‑
ми. Були красівиє. Опиначка була, називалася «опи‑
начка». Шовкови були хусточкі: напне і йде – красіво
так! Напинає і йде. Так, як тепер я нап’ята, дак отако
[кінці зав’язані під підборіддям]. [Зачіски дівочі.] Як
пудросла, одну заплету косу і голубу лєнту [вплету].
Або дулю закручу.
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [20–40‑і роки ХХ ст.] [Чи ходи‑
ли малі діти в сорочечках полотняних?] Ходили. А як
не було ж нічого такого! А шо мати наткала там, на‑
пряла... Або [шили] із старої сорочки... Може, маленьке
дитя, два годи, й три годи... зі своєї рубашки зняла й
пошила, і наділа на його, да й ходить. Дівчина уже –
одежа лучче сдєлана, красіво так, діти – кофточку.
Баба наділа стареньке да й носила. Я ходила – кохточка
або жельоточка. Єслі сорочка вишита, дак жельоточ‑
ка – коротка, з матерії. Карсетки не довгі [були].
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [40–60‑і роки ХХ ст.] Одяг у ве
сільному обряді. Вишивану сорочку молода вишивала
молодому, маніжку і чохли. В понеділок повстають, дак
молода молодому сорочку дає свою. Сорочка вишита
ще й красний пояс. [Покривання молодої.] Покривали
молоду: як за столом молода, дак хусткою її накрива‑
ли, вона нагінається, а її хусткою накрили, а молодий
її скуповує. [Головний убір молодої.] Дак тиє венкі, як
замуж уже йдуть, дак надівають. Людина єсьця така,
і вона робить так красівиє квіточкі, а тоді тиє вили‑
ває... Як їх?.. Винаградік... такій маленькій, шоб... кру‑
тити шоб... з воску [елементи для вінка]. То замуж іде,
дак винок вона ж надіває, і платочок красівий, і лєнти
всякіє: і розови, й красни, й голубиє – усякі були, як
молода йде. Дак ото ми бачімо, одна каже: «Ой, молода
пошла, лєнти які красіві!» [Кожух у весільному обря‑
ді.] Як молодий приїде по молоду, дак вони... батько їх
[молодих] веде за стил, і там кожух послали за столом,
батько веде їх і садовить на кожусі, пару.

Коропський район
c. Верба
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і дівки, хлопци в красних поясах, сорочки повиши‑
ваниє, красним поясом так попудв’язаниє, китици ж
отакенниє-о висят у хлопцов. Красіво було! А хлопци
оце ж в Панорници, хлопци в вишиваних штанах,
у вишиваних сарочках, паяси... Дівки – в карсетах,
у вишиваних сарочках. І циє дадульниє сарочки пави‑
пускають, і тадє, яка тонка, шо не товста, дак мешком
пудв’яжеца, шоб товтешой буть. Мешком подв’яжеца,
а мешок возьме спаде, дак тодє реготу скильки хоть!
Отаке було.

ВЗУТТЯ [30-ті роки – друга половина ХХ ст.] [У що лю
ди взувалися раніше?] На ногах отакиє тапок тоді
не було. А на ногах були тухлі простиє. Да високих
каблуків [не було]. Тепер на шпильках, таді тольки й
були да низького подбору, так як оце й тапки, токо
туфлі такиє да батинки. Хіба його купиш? Було, ти‑
сяча налогу тре було заплатить. Так ми босиє ходили.
Оце гармошка грає, а це ж увечери, босий танцюєш,
пилище – і не видно. Страшне! І хлопци седят іграюца,
дівки танцують. Курище таке! Босиє усі: хлопци босиє,
і ми ж босиє. А вбуца ніщо було. Тилько у двох було
обуца, шо... Ущовоций Гриша прийшов, так грошей
багато приніс, да Семен Пушкаренко грошей багато
приніс. Так тиє зразу хати повистроювали. І хлопци
ж ходили да в високих тухлях, да високих пудборах,
такиє – шо куди твоє діло! Так тиє токи вдвох ходили
обути, а то всі босиє. І хлопци, і девки босиє. Гармош‑
ка іграє, бубен вибививає, а ми танцуємо. Курище таке
і боже світу не видно. Постоли. [Чи ходили у вас у по‑
столах?] Хадили, у вайну хадили і посля вайни хадили,
довга хадили у постолах. [З чого їх робили?] Із лики.
У нас не росли, дак ходили у Рихли у ліс, там липа
[росла], дак ходили драть липу. Із лики плели постоли
і ходили у постолах. [Чи вплітали у постоли мотузки?]
Уплетали, матузочки такиє плели із пеньки. Оце бе‑
реш пеньку, а тоді сплетеш такиє матузки, кріпенькиє
поплетеш. Оце три саломини так, отако-во так кладе‑
ца, осюди і сюди, оце тако-во, а це сюди заварачуєца,
а тоді сюди. [Тобто так плели, як косу?] Отаку кіску
сплетеш, дака кріпка, і тоді на постоли обуваєш, а тоді
онучами обматували ж ноги. Абматаєш онучами ноги,
а тоді ж отако-во... отуди вуши, отако звідци і звідци,
тоді в кожну вушу [протягуєш], і тоді так кругом так
обматуєш, і шоб туго зав’язати, вже не перев’язувати,
і таді ходиш по стерну, воно ж не коле. Ну день похо‑
диш і викидай його, він порвеця на стерну. Оце таке.
Чоботи. [Чи клеїли у вас калоші або чуні із резини?]
Близкучиє такиє, близкучиє! І тадє вже ж у тиє чобо‑
ти обували, і хадили в тих чоботях резинових. А тодє
кирзовиє стали чоботи, тодє полухромовиє, а тодє вже
появилися хромовиє. Бурки. [Чи шили у вас бурки?]
Шили самі бурки, із сукна. Сукно купляли в магазіні,
продавалось сукно, і шили бурки. Оце так.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [30-ті роки – друга половина
ХХ ст.] Штани. У хлопцов штани були вишиваниє,
сарочки були вишиваниє. [Тобто у вас навіть чолові‑
чі штани вишивали?] Отут калошу таку, вишиваниє...
Сарочка вишивана і штани вишитиє – так хадили.
Пояс. У хлопцов красниє пояси були. Красним поєсом
пудв’яжеца – це на Троїцу повиходят так. Спідниця.
[Які спідниці носили жінки?] Широкиє тиє, як і тепе‑
ра. [Чи жінки носили тільки довгі спідниці?] Довгиє,
ну, вже й були [пізніше] й кароткиє. Да й кароткиє...
минє мамка не давала кароткиє шить, а такиє абна‑
кавенниє. Я каротких не шила, і сестра моя не шила,
ми не хатєли каротких. [Якого кольору були спідни‑
ці?] Були й голубого, в мене й тепер є, і голубого були,
красний який... І з квітками. Якиє хочеш. Фартух. [Із
чого шили фартухи?] Фартухи із сатіну, метра [тка‑
нини вистачало] на фартух. Вишиєш його: отут ряд
і тут ряд. Тако шиєш і кружево пришиєш – і фартух
тобе. Підв’язки поробиш, підв’язки повишиваєш
широкиє.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Перша половина ХХ ст.] Свита. Юпка.
[Чи пам’ятаєте, щоб свити носили?] Свити були. Були
й суконниє, овечок держали, дак свити були тоже із
тими... тиє тако хвости були на свиті у мужиків. У баб
«юпки» називались, а у мужика свита. А у баб «юпка
називались, дак із хвостами. І в мужика з хвостами,
отако з тими хвости паробляниє таки. [Якої довжини
були свити?] Свити були такиє па каліна, а юпка була
трохи за коліна. Кожух. Кажухи були, у баби кажушки
дак із хвостами, а в мужика кажухи де й так вже були,
як і тепер, абнаковенниє кажухи були. А в баб из хвас‑
тами кажух. Чикмінь. [Чи були такі свити, комір яких
можна було накладати на голову?] То вже називали
«чикмінь», вона вже з капишоном, суконне, і такий до‑
вгий, шо отак тики ноги видно [по кісточки]. Дак то
вже він називавсь «чикмінь». Оце таке було. Ой, чого
тіки не було!

ІМ

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [30-ті роки – середина ХХ ст.] Кер
сетка. [Що таке керсетка?] Ну, безрукаве, рукавів не‑
має, тут із-заду хвости. [Тобто клинки такі вставлен‑
ні, щоб пишніша була?] Да, таке... хвости іззаду, шо
тей... по боках і ззаду, а тодє тут такиє гузіки, в кого
якиє: у кого блискучиє, у кого неблискучиє, в кого
шовковиє, в кого простиє, в кого ситцевиє – який в
кого є. Ну нехто не з кого не смеявсь. [З чого шили
керсетки?] Ну, з того, з материї. Материю купляли
вже, їздили у Конатуп, у Шістку, у Бахмач. Оце поїде
[хтось]... дак уже ж загадує, дак привезуть уже ш на
корсет материї, пашиять карсет, вже ж швачка така
була ж, шо шила карсети всії. Ну, це ж уже карсет не
надєвались у будний день, кроме на Троїцу. Сподница
широка, хвартух, сорочка вишиванна, карсет – убере‑
ся, дак вашка йти, да жарка... Хай воно не дай... [Чи
був одяг схожий на керсет, тільки із рукавами?] Не
було з рукавами, карсети усі без рукавів [Як дівчата
носили керсети, одягали поверх сорочки?] На сороч‑
ку одєвали. Піджак. [Який ще нагрудний одяг носили
жінки, коли було холодно?] Ну, жекети були. [Як вони
були пошиті, на ваті?] Нє, так простиє були жекети.
[З чого їх шили, з сукна?] Нє, із материї. Були всякиє:
і навиє, рубчиковиє. Такає були жекети. Жикет обна‑
ковенний, два кармани... Так, як оце кохта тепла, так і
жекет шиєца. У кого, це так і суконниє шили жекети,
на осень, так і суконниє шили жекети – синіє, кариш‑
нєвий там, чорний – хто який захоче там. Ну, так, як
оце у мужиків, такиє й бабськиє були жекети, і хвос‑
тив не було, кармани абнакавенниє, як оце кохта. [Що
ще одягали на плечі, коли було холодніше?] Ну, вже
ж тодє одевали... були пінчаки такиє, вже ж осінніє.
Осінній пічак, не на ваті, а такий же ж. А вже зимніє,
так тиє на ваті шилися, а осінніє не на ваті.

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Перша половина ХХ ст.]
Хустка. [Чи раніше всі жінки носили хустки?] Не‑
хто голомозий [не ходив], нехто так не ходив, нехто.
Тепер голомозе, а то нехто не ходив. [Як зав’язували
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хустку?] Усяк: і на шию зав’язували, і так [під бороду]
зав’язать хоче. [Чи зав’язували так, щоб ріжки були?]
То маладу убирали, так оце, дивись, оце ж вінок, да
й отак, дивись, складали, отак і складали отако-во,
а тоді тут-о так роги робились, а сюди вінок над‑
евавсь, а ззаду квітка така, іззаду, і тиє ленти у ма‑
ладої, намисто й шию обриває, і лентов, мо’, сотню
начепляют на моладую. І це вона йде венчаєца, іде па
селу – аж гай гуде, дружки співают! Шапка. [Які шап‑
ки носили чоловіки?] Тепер шапки, бачиш, «петушки»... Чи як вони називають?.. А тодє тольки картуз да
шапка абнаковенна зимняя, з вушами. Картуз. [Які
були картузи?] З козирками, абнаковенниє. Картуз
із рубчика, із сатіна такий. У магазинах було повно
картузів уціх. [Де брали картузи, купували?] В ма‑
газінах купляли хлопци картузи. І купляли шапки.
Купляли.

Куликівський район
с. Смолянка
Записала Л. Пономар 20 серпня 2017 р.
у с. Смолянка Куликівського р‑ну
Чернігівської обл.
від Хотиненко Марії Михайлівни, 1927 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [40–50‑і роки ХХ ст.] Виготов
лення тканини. [Чи ткали у Вас полотно?] Аякже.
І сорочки полотняні були. Все було. [Чи Ви особисто
ткали полотно?] Ну, а як! Девяносто год – не ткали б?!
Мені дев’яносто перший год вже пошов. Усе полотня‑
не було, із льону. У совхозі був льон. І брали, й били
прачами, і машинами. Вишли машини, дак так клали.
На полі точки поробили, в машину накидали, в кузо‑
во, камню, шоб важче. Вручну били прачами, в клуні
слали. І мочили, і терли, пряли – все робили... Баби
ж наши, прадіди пряли. Усе було на полотнє. І це яке
юпкі – все було на полотнє. [Яке полотно ткали на со‑
рочку?] Ну, десятки, дев’ятки були. Яке хто напряде:
хто тонке, хто товсте. [Чи всі уміли ткати довгі рушни‑
ки, які вішали на ікону, молода зав’язувала на поясі?]
Ткаля була. Отут у нас жила. Женщина... така ростом
невеличка, оце вона виткала рушник. Не толькі менє,
а багато людям вона ткала рушники. Ляни...
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ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [30–60-ті роки ХХ ст.] На
мисто. [Яке було намисто у жінок?] Намисто в кого
яке було: у кого було таке склянненьке, а в кого про‑
стеньке – яке було. Абезатєльно шоб намисто було!
[Скільки було в’язок намиста у жінки на шиї, одна
чи більше?] У кого сколько. У кого шість, у кого дьве,
у кого три... В кого скольки було. Сережки. [Чи раніше
були у жінок сережки?] Були. В мене тако... одна сережка загубилась, атцепилась і впала, так одна сереж‑
ка і тепер лежит, а аднеї немає. [Які були сережки, зо‑
лоті?] Жовтенькиє були, прастиє. У лавці куплялись,
я в лавці купляла сережки. Перстень. Кольца носив
в нас німець, робив кольца. Дак п’ять копейок – так
здоровиє. А то вже із десяти копейок, із п’ятнацати
капейок [робив]. Так робив нємец кольца. Носили.
Й кольца носили...

«А хустку положили?» А я: «О Господи, оце ще з хуст‑
кою!» А он же парубок був, хлопець, так як молодо‑
му, значить, хустку... Сниться сестрі, каже: «А хустку
принесла?» Так уже хтось умер – клали [передали на
той світ]. [...] [Коли дівчина незаміжня помирає, то що
їй кладуть?] Ну, убирають, і вінок уже убирають, так
убирають, як молоду. [...] Ну, у нас умерла дєвка, це я
вже радила, так у корсет одєвали, і вишивану сорочку
одєвала. Вже вона як хотєла, так уже ж ми їє одєвали.
Вона й товста була, так і тєсне було, да вже ж одєвали.
Одєли.

ІМ

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] Уже молода убирає вєнок, лєнти, намиста... І дружок же, багато подруг своїх [кличе] і ходит
по кутку уже із пєснями. У суботу оце молодий їздить
зве на свадьбу, хустка уже у кармані. І у молодої крас‑
на хустка, і кланяється, кого стріне. [...] Свекруха моя
розказувала, ішла замуж... І тоді привозять до молодо‑
го, ведуть у чулан уже, і тоді ідуть дружки, і молодий,
молода... А тоді уже ту постєль, сорочку, чи що... ви‑
ходять, і вона показує сорочку, це полотно, і тоді цею
сорочкою махає, і вони співають, і бубонь, і гармошка,
і скачать, і цілуються... Одяг у поховальному обряді.
[Середина ХХ – початок ХХІ ст.] Новий, новий одяг
готовят [на смерть]. І нове одягають: і сорочку, і плаття (чи сподніца), і чулки. Колись, раньше, обматували
білою тряпкою, якусь разорвуть тряпку білу, чи ки‑
сея – ноги обматували. А тепер чулки одінуть. Боси‑
ми не ховали, кисею обматували, тапкі становлять.
Жінці ще – фартух, сорочка. Раньше же були сорочки
вишиваниє, дак сорочку вишивану, спадніцу, чи корсет прибирали, а тепер кохта, плаття. Чоловікові –
сорочку, штани, палку, як із палкою ходить, пояса –
ні, шапку або картуз клали збоку, рушника наче ні.
Подушку (хоч жінка, хоч чоловік) застелели хусткою
красівою, закутуют подушку. [...] [Як молодий поми‑
рав], нічого не клали. Як незаміжня – фату купляли,
хресний купляв і клав фату на неї. [...] [Чи були випад‑
ки, коли щось забули у труну покласти, то ця померла
людина снилася?] Слухай, у моїй сестри машина вби‑
ла сина іще молодого, вісім класов кончіл, положили
у гроб, усе наче положили, уходить баба і каже, шо:

СОРОЧКА [20–70‑ті роки ХХ ст.] [Коли Ви пошили собі
сорочку із лляного полотна, з гесткою, вишивкою на
рукавах?] Оце в семдесятом году, у двє полкі, а мама в
три ходила. Тут ше клинки, бо в двє полкі вузька. Це
[на подолку] – «прутік», а це «квєтки» [узор]. А в мате‑
ри було три полкі. [Що одягала мама поверх своєї со‑
рочки?] Кохта, сподниця на поясі. [Чи були у вас дав‑
ні сорочки, вишиті білими нитками, з вирізуванням?]
Були, да в мене вже нема. Я б вам показала. І лянки
були, у три полки. У подолках отак були зубчики
дробненьки – мережки, «мережка» називається, дак я
пораздавала. Ой, квєтки були, рози були, рядами таки
(на рукавах). [Як їх вишивали, хрестом?] Хрестом. [Чи
бачили сорочки з мережкою на рукавах?] Були. Мая
мати дак венчалася у полотняной сорочці, і була на
рукавах мережка, і внизу. І вона кае: «Я вінчалась у
полотнє, і я вмираю, менє ту полотняну сорочку, шо
я вінчалася, це й надєла». Так я в полотняну її й вбра‑
ла. [Які були рукави, білі?] Рукава бєлиє, а як?.. Чохли
були, квєточкі отут‑о. А рукава бєлиє, широки рукава.
[Як називалися ці сорочки, вишиті білими нитками?]
Іллянки, називали «лянкі». Уставки [були у сорочці].
Сорочки були широки, довги. Дак полотняни сороч‑
ки, дак отакенни рукава були. У мене є сорочка моя,
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шо я тепер шила. А в матери у три полкі. Но матери‑
них нема. Бо мати вмерла у мене в семдесятом году...
Було три сорочки. Одну надєли, а двє... Одна женщина
згорєла, не передягтись, ничого. Вона пришла, менє в
городі помогла жать пшениці і кае: «Марусю, дай мені
материну сорочку, передіться». Я їй обідві поадавала,
вишивани. [Якими нитками вишивали давні і пізніші
сорочки?] Бєль така була, клубочки. А ми вишивали
вже нитками, мулівни були. А тепер їх немає. Руш‑
ники ткали, мулінними нитками [вишивали]. Сама
шила: прутик внизу, вєточки, квєточки на грудях ... То
в бабов, матерок були сорочки з рукавами, а ми оце
отак... сорочка безрукава. «Сорочка вже – каже – безрукавича!» Сорочки у бабов, матерів – калєнкорові
сорочки без рукава, ми носили без рукава. Кажуть
«сорочка безрукавича».

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Середина ХХ ст.] Намис
то. [Як називається намисто, яке Ви носили?] На‑
мисто – «лянтар». Було «золоте» колись, дак уже ж
нема, побилося. [Яке це «золоте» намисто, скляне?]
Дробненьке, скляненьке, жовтеньке було. І таке, ну,
разним цвітом. Дванадцять стальок оце було. Це як
би знав, да взяв би на пам’ять... Оце в мене материне
[про «лянтар»].
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Середина ХХ – початок ХХІ ст.]
У кожному селі не однака одежа була. Були спідниці –
у три ряди бархоти. Не в нас були спідниці з нагруд‑
ником і рясні – так як ото цигани ходили – Онисов,
Чернігов. Із нагрудником [спідницю носили там, де]
«по-литовські» люди балакали. Там моя тьотка була
замужем. У каждому селі неоднака одежа була. [Як за
кроєм відрізнялись спідниці та юпки?] Були спідниці
в восєм полок, здорови. На спідницю [одягали] карсетку, юпку [верхній одяг]. А тепер ми вже не носим
таких, а оце таки вийшли. Це толькі в мене є. Церква
розкидана в двадцять восьмому году, кончилось вен‑
чанє. А тепер вінчаються в мертв’якому, бєла. А чого
не в українськом? І дружка так само вбиралася. Всі
коси закручували в хустку, у тому все платку. Хто
ровно зробить, коли закручує, хто кончики закладає,
шоб коси не визирали. Мати носила чепець, так нема
ж чепцьов тепер з краму, полотняни, білі. Етикетні
норми. А це, як кудись йдеш, дак у штанах шоб не
йшла менє, шоб надівала ти юпочку [спідницю]. Так
не положино. Оце як утворилась у нас церква – оце
сім год як правиться церква – у штанах ідуть. Я як
подивлюсь... І шоб не голомоза – Божа матір не го‑
ломоза... Ну, дак батюшка на дверах написав, шоб у
штанах у церкву не ходили. А тоді таки дівчатка при‑
шли, ну, год по п’ятнадцять, мо’, побольш, сорочечки
таки вишити, – і в штанах, і голомози. Я кажу: «Ді‑
вчата ловки, но в штанах у церкву не ходять. Стой‑
те вже сьогодні, а другий раз шоб я вас не бачила.
Сорочка, в юпочках...» І так я те... Больш я їх не ба‑
чила.. Перестали в штанах. Оце був Спас, святили
яблука. Пришла вже пожила женщина, дочка велика
вже, – у штанах... Куди ти пришла? Оце ти, коли у
церкву пойдеш, шоб ти мене споминула, – в штанах
не йди.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [Середина ХХ – початок
ХХІ ст.] Плахта. [Чи носили жінки плахти?] Були.
Була в мене плахта. Кохта, спідниця і плахта була в
мене. А тут хвартушок спереду, а тут сорочка світить‑
ся [виглядає з-під плахти]. Мама до плахти не носила
білі хвартухи. Плахти були разни – були в квєточ‑
ки, а були у карточках. Були, да нема ни в кого. Ста‑
рі люди вмерли, дак ви ни в кого не найдете. Плахти
були оце такі ширини, як хвартух, і спереду, і ззаду,
колькі не зшивалося. Двє полкі – плахта. Плахти на
поясі, підв’язували. Хвартух. Хвартушок носила,
колись чисті [однотонні] були, чорний носили. Ко‑
лишніх нема. От я йду в церкву – надіваю сподницю,
пудв’язую хвартух. Це пояс і паварозочкі [у фартусі].
Ну, от хвартух не може сам держаться. [Це Ви роби‑
ли фартух?] Ну а хто ж робив? [Як називали вишитий
узор?] «Винаградчик». Оце круживо. Спідниця. Я ж не
ношу юпочок, оце таки в мене сподниці. Ну це стара
сподниця. Була ж вона не юпочкою, а рясна. Це по‑
ясок, ну а це собор [зборки]. Сподниці – вісім полок.
А тепер ми не носили отаки. Пояс. Пояси і красни,
і зелени, і голубі. Ткани. [Були в поясах] китиці. Шта
ни. Чоловічі штани були полотняни. І ватни штани –
на ваті.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [ХХ – початок ХХІ ст.]. [Що носили у
холодну пору року?] Юпки були, клиня такі. Пинжакі
такі були. Тепер пальта, куртки. Чоловік довги кожух
носив, як юпка, отаки кожухи. Були таки, як оце-во
курточки, – полушубок, кожух короткий. Кереї були.
Так як тепер у вас кофточки, куртки на голову [з кап‑
туром] були, так і кереї були. Як єде, конем чи що, на‑
кинув на голову [каптур] і поєхав.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Середина – кінець ХХ ст.] Керсет
ка. Є у мене карсетка моя. Я ж убираюся в карсетку.
Це лічно моя карсетка. Материної вже нема, були такі
сами. Оце так матерки колись ходили. Мой батько
був кравцем, і вон мені лічно двє пошив. Дак одну я...
церква ше ж не правила, нишо... так у Чернігов про‑
дала в театр. [Скільки Вам було років, коли батько по‑
шив керсетку?] Тридцять год було. [Де Ваш батько на‑
вчився шити керсетки?] Його батько шив колись, його
навчив. Дєд, шчитай, його, Михаль Григорович по
батьку. Шив юпки, карсетки... І все на свєтє шив... [Як
ця тканина називалась?] Крам. Це – бархот, рубчик.
Це два кармани, склатки – дев’ять, по спині зупчики,
гаплички защебать, лиштовка [нашита вертикальна
смужка]. [Ззаду] складки – [дев’ять]. [Як батько шив?
З чого починав?] Як він робив?.. Ну, так... В його була
ж бумага така, вирези, і тоді на карсетку... А тоді вже
вон сам собє навчився, ни вирезов, ничого, а так. [Як
Ваш батько знімав мірки?] Метра була. А зміряє тебе...
Ти ж прийшла до нього, от тебе зміряє – руки, плечи...
І глубину всю зміряє. Сам собє змєриє тебе. [До якого
часу була мода на керсетки?] Ну, оце ж стали без кар‑
сеток ходить... оце двадцять год з лишнім. А то ходи‑
ли, вбирались, на селі гармошка грала.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Кі‑
нець ХІХ – перша половина ХХ ст.] Робили венки із
бумаги, із цвітної. Молодій пов’язували рушник – це
давнього повєту, давно чули. Це давнього повє‑
ту, нашей матері мати, уже нашей матері мати – да,
пуд’язували. [На весілля молодій] менші ткали ви‑
шити рушники, менші ткали. Пуд’язувались – но мен‑
ші. Колись вив’язувались: як вінчалася мати моя, дак
плели платок отласовий і вив’язувались. Не венкі,
а вив’язувались платком. А тут цвєткі – шоб видне
було. А платок великий і вже отаки стоїть. Квєтки –
шоб отак, на лобі видно.
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c. Величківка
Записали О. Боряк та В. Конвай 12 вересня 2009 р.
у с. Величківка Менського р‑ну Чернігівської обл.
від Кугук Галини Іванівни, 1930 р. н.,
Кристинської Лукерії Павлівни, 1924 р. н.,
та Яковенко Вікторії Кіндратівни, 1940 р. н.

c. Стольне
Записали В. Конвай та С. Маховська 1 липня 2010 р.
у с. Стольне Менського р‑ну Чернігівської обл.
від Решинської Марії Свиридівни, 1935 р. н.,
та Ніженець Ніни Андріївни, 1939 р. н.,
родом із с. Гусавка Менського р‑ну

Е

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [50–
60‑ті роки ХХ ст.] Нєвєста сідає на кожуха на поку‑
ті після того, як її одягли. [...] Після того, як коровай
роздали, дружки з гармошкою виходять на вулицю,
а дружок на кришці, застеленій хусткою, від пекельної
діжки, на якій ділився коровай, виносить «пакришні»,
у нас називаються, – музикам. [...] Починають косу роз‑
плітать, їй [молодій] хусточку одівають, вона станови‑
ця в кочергах із молодим, і вже тут роздають коровай,
а молодий у шапку збирає гроші, і не руками, а в рукавицях або платочком. Чого так роблять – не знаю,
такий закон. [...] Із камори виходять і на дерево виві‑
шують красну хустку. Це значить, що молода чесна.
А коли вивішували на воротях червону хустку, то за неї
починають биться – і від молодого, і від молодої. Всім
хочеться цієї хустки. Щоб всі дівки у селі були чесні.
[...] Переодіваються у «циган». Треба, щоб рясна спідниця була, з фартухом, хто в мужчинське одівається,
понамазуються сажою, губи понакрашують. Буває, що
моряками, в тільняшці, в доктора – в білому халаті. Хто
що придумає. [...] Несе молода матері пироги, а чоловік
її несе подарок матері – одіяло або дуже гарну хустку.
Одяг у поховальному обряді [Початок ХХІ ст.] У мене
все було готове, новеє: одіяло ватне заслала, укутала
простинєю, тоді щось таке красіве – хусткою можна,
тоді тюллю наверх, хустку на подушку, під ноги мені
нічого не загадували. [...] У Запорожжі діда мого брат
вмер, так там за честь, як украдуть рушник чи хусточку
з хреста, там за честь – от, там забрали, а як не забе‑
руть, то наче позор. У каждого по-своєму. А у нас наче
нє. І фартух можна, але більше рушник. Мой і тепер
вісить. Год висів, красівий такий, вишитий. [...] Хустки
[роздають] – хто участвував: хто вєнкі несуть, хто гроб,
хто віко несуть, хто шо – так тим усім хустки дають.
Колись зав’язували, а тепер у жменю дають: хочеш –
зав’язуй. На рукав зав’язували, куди попало. Мати ти‑
хенько померла, позвалі нарядільників, я пошла позва‑
ла дві женщіни, вони прийшли і ізряділі, і положили.

знову в український костюм, тоді фати не було, а віно‑
чок із лєнтами. [...] Cвященник вінчає, одягає каблучки
(у нас «кольца» говорили). Після поділу короваю зять,
бувало, у нас танцював із тещею. Музики грають і співа‑
ють пісню «Чоботи ви мої...», з таким текстом. Бувало,
що і просто приказували, коли танцювали: «Ой чоботи,
чоботи, що зять дав, а за тії чоботи дочку взяв...» [...] Бу‑
вало таке, що зять, як багатий, то і дарив тещі чоботи.
Одівають молоду у другий одяг. В старі часи одівали
очіпок. Волосся закручували і закріплювали навколо
голови, а зверху, у вже мої часи, одівали хустку. Одяг у
поховальному обряді. [30–50‑ті роки ХХ ст.] Каже [лю‑
дина]: «Як помру – то... так мене рядить будете». Це на‑
зивається «рядить». Як нежанатиє умирають, то кались
який там обряд був?.. Ми не знали, шо вано таке та хвата. Як умирала дєвчина, то абрад був – венок, намиста.

ІМ

Ф

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг у ве
сільному обряді. Запрошували на весілля молода із
дружкою і молодий із боярином. Вона одягалась в
українську вишиту червоно-чорними нитками кофту,
сподніца була рясна, фартух вишитий, а в руку брала
хустку вишиту. На голові вінок із лєнтами. [...] Карсетка, лєнти, венок. Венки були такі куплені, красиві. [Чи
вінок зі стрічками був?] Да, зі стрічками. Хадила ж зва‑
ла по селу. У тих же стрічках осталась [...] А в неділю вже
приїжджає молодий із боярами до молодої. Косу моло‑
дій у нас не розплітали, а просто одягли віночок зверху.
[...] Садять у нас обов’язково молодих на кожуха, щоб
багаті були молоді. Після викупу місця дарують у нас
ще й подарки – фартухи, тканину... [...] Мама ув’язує дві
ложки, дві тарілки і прикрашений хліб у хустку [кла‑
де], і віддає молодій, коли за нею приїжджає молодий
забирать додому. [...] Коли [молоду] привозили до мо‑
лодого, у нас заводили молодих у комору, і там роздяга‑
ла у нас дружка. І у нас одягала свій платок на голову,
і переодягала замість вінка із лєнтами. [...] [Що раніше
одягали молодій на голову, коли знімали вінок?] Ачіпки
ж були кались... Це вже пройшло пійсят год. [...] Кожна
дівчина-дружка, яка гуляла на свадьбі, брала хустку, а в
неї клала дві тарілки, а на них цукерки, печиво або пря‑
ники... Хустку вона собі забирає, а солодке потім дівча‑
там роздає. [...] На наступний день, а бувало, що вже і в
цей день, у нас були і «цигани»: переодягались у лікарів,
який «лікував» усіх хворих.

c. Киселівка

Записали В. Конвай, С. Микитчук та О. Васянович
12 вересня 2009 р. у с. Киселівка
Менського р‑ну Чернігівської обл.
від Лещенко Євдокії Кузьмівни, 1919 р. н.,
Логненко Антоніни Федорівни, 1948 р. н.,
Лавського Максима Михайловича, 1919 р. н.,
родом із с. Куковичі Менського р‑ну,
Сваровської Марії Боніфатіївни, 1918 р. н.,
та Кандиби Валентини Григорівни, 1932 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [ХХ –
початок ХХІ ст.] Перед свайбою молода із старшою
дружкою ходили запрошувати на весілля. Вона одя‑
гала український костюм: спідницю, корсетку, вінок з
лєнтами. Поодіваються всі однаково, наче дві або три
нєвєсти йдуть. [...] Вранці молоду одівають подружки,

Ніжинський район
м. Ніжин
Записав Ю. Бідношия 20 грудня 1997 р.
у м. Ніжині Чернігівської обл.
від Горбаченка Василя Калениковича, 1912 р. н.,
переселенця із с. Машеве
колишнього Чорнобильського р‑ну Київської обл.
ВЗУТТЯ Постоли. [Перша половина ХХ ст.] Було те,
шо... дайже по грібі ходів, і пуйдеш по грібі, знаєш
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [40–50‑і роки ХХ ст.] [Чи Ви
ходили в сорочках на вечорниці?] Да ні. Під сподом
же. Тоді ж таке, знаєш, після войни було, шо ми діву‑
вали, тоді ж нічого не було. Було та дасть платочок
напнуть, та дасть платочок напнуть. Ні в кого не було.
Трохи після войни стали жить. Появилась матерія,
дак було набирали, – ото спідничка. Це було і кофточка, но мало, бідно тоді жили.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [40–50‑і роки ХХ ст.] Одяг у ве
сільному обряді. Нєвєста одівається в українське: на‑
діває вінок, намисто тоді ж було, і стрічки ж, лєнти,
вишита сорочка... В усьом українском. [Які були спід‑
ниці?] Спідниці були широкії. Була тьомно-синя або
така тьомно-вишнева. Може і отака буть – вишневая.
Ну чорних не було. В нєвєстов мало чорних було. [Чи
одягали фартух?] Хвартух надівався. Білий хвартух.
Білий, еге. І тоді кружево. Воно було магазинне. А нє‑
вєста ходила не в хвартуху, а «запаска» звалася. Шовк
отакого цвєта, чи теє... Червоний. І вона тоді обшива‑
лася лєнтою, запаска. І тоді вона [одягалася], як оце я
хвартух прив’язую. Наверх же ж сорочка була виши‑
та, а тоді вже спадниця, запаска у нєвєсти і карсетка.
Тоді ж в карсетці, не в юпкє. [У що взувалася нарече‑
на?] Ну, як зімой, то були чоботи. Обикновєнні, чор‑
ний колір. Бо тоді як... вони не просто звалися, як ботинки, «хром» звалися. Уже ж на свадьбу їх шив женіх
нєвєсті, чоботи. [Тобто молодий шив своїй нареченій
чоботи?] Да, шив женіх. Бувало, шо і батьки, но біль‑
ше женіх. Вони були на каблучку, такі нарядні, кра‑
сиві. А влітку тоже могли чоботи буть. Оце так було
тоді. [З чого був зроблений вінок у молодої, з квітів?]
Квітки такі зроблені із бумаги. Такі воскові, ну, краси‑
ві. І таке ж красиве, не таке як тепер. Були і стрічки/
Ого! Ще й скільки! Хтозна скільки! [Які були стріч‑
ки, кольорові?] Кольорові. Вони спеціально такі були.
Вони продавалися на метр. Вони були длінниє. Оце ж
ззаді вони. І намиста такого, «золоте» таке, – кажуть
у нас. Не таке, шо красненьке, да отаке, блискуче таке.
Як іде – сяє молода. І в рушнику ж так само молода, як
дружки. А дружки були, ну, може, хто надів намисто.
Уже ж без лєнтов ходили. [У що був одягнений мо‑
лодий?] У костюмах. [Чи вішали квітку молодому?]
Вішали. По-моєму, в суботу пришивали. Пришивали
дівчата, дружки. [Покривання молодої.] А вона йде ще
у венку, а це вже у свекрухи знімають. Вже забере у
венку він до матері. Тоді вона платком напинається.
І все. На другий день вже... І хвартухом підв’язується.
Підв’язується просто. Хоч в українському. Тоді було
в українському. А тепер уже нема. Тепер уже нема
цього. Не підв’язують, не хвартухом... Ще зразу було
хвартухом по платті підв’язували, а тепер... [Тобто
після цього обряду вона вже ставала жінкою?] Става‑
ла молодицею! Вже молодиця. [Кожух у весільних об‑
рядодіях.] [Чи садили молодих на кожух?] Обізатєль‑
но садовили. Це молода і молодий сідають. В неділю.
Без кожуха не сідають. Ніхто не сідає. [Чи клали щось

Ф

c. Велика Кошелівка

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [50–ті роки ХХ ст.] Юпка. У мене
десь юпка є стара. [Показує.] Оце юпка. Це юпка.
Вона ж шерстяна оце. Манжети були ось. Ворітника
не було, ото тільки так. І на пуговіцах вона була тут.
Оце «юпка» називається, була на подкладі. Керсетка.
А карсетки були такого самого типу, так само пошиті,
тільки без рукавів. Ну, дліни вона була отако [нижче
пояса]. Синя могла буть, красна, вишнева.

Е

оцюю мєсносць, і там обкрутісє, опходіш – і нє зна‑
єш, куди війті. І ето большиство береш... куди нє пуй‑
деш. Туди пуйдеш – ходіш-ходіш, прідєш ізнув но те
мєсце. Туди пуйдеш – ходіш-ходіш, ізнув но те мєсце.
Ток, бувало, соділіся, береш перебуєшся, в постолах
перебуєссє, посєдіш трохі і тоди війдєш. [Чи вмієте Ви
робити постоли?] Умію, а Боже!.. [З чого їх робили?]
В наз була тока лоза тамака, на туй мєсності. Ну, ноде‑
реш тиє лози, потум ножем покриєш но токіє полоскі,
так покроїш. Ну, а потум... яґби було, ток я вам поко‑
зав, шо б було ш чого... І ото сплєтєш, тут вуші такіє
робяца, от... а туди вілі обуркі с конопель... може, ві
знаєтє коноплі... с конопель. І йото зошморгуєш, і обу‑
ваєсє. Док сє в тих лаптях... музика там уже яка за‑
грає, скріпка або гормошка, док як пуйдут танцовать
дівкі, та й хлопци з їмі. У білиє онучкі пообувають,
оце токеє було. [Чи довго носилися?] Нє‑е! Поносяца
тиждєнь, булєє-мєнєє, отак. І другіє плєті. [Як було,
кожен сам собі плів?] Да. Другі хто нє вмєє, док... Дєв‑
кі большинсво нє вмєлі, а сє мужчіни плєлі, о. І плє‑
лі... тиє веровочкі вілі, і то тимі веровочкамі... і то вже
в їх на вечерніци йдуть, ток сє вже в тих постоліках.
Каже: «О! Бєлиє постолікі... ті те! Білиє онучкі». Постоли-сороковушкі – а як вузєнькіє полоскі, док надо
шоб було сорок тих вушок, от. Дак «сороковушкі», так
нозивалісь. Як широкіє, док то вже тиє вже щіталісє
як... постул так, а сє сороковушок.

Записали В. Конвай та І. Коваль-Фучило 4 липня 2010 р.
у с. Велика Кошелівка Ніжинського р‑ну Чернігівської обл.
від Падалко Олександри Якимівни, 1941 р. н.,
Падалко Марії, 1936 р. н.,
та Падалко Любові, 1938 р. н.

ІМ

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Друга половина ХХ – початок
ХХІ ст.] Одяг у весільному обряді. На сватання при‑
носили паляницю, яку подавали із хусткою. [...] Ко‑
ровайницям мати готує фартушки новенькі, в яких
вони пектимуть коровай, а потім вона всім їм за‑
лишить їх. Одяг у поховальному обряді. [Чи старша
жінка готувала собі якусь одежу на смерть?] Ага. За‑
готовлюють. [Чи Ви вже наготували собі на смерть?]
Вже давно. І покривало, і одежа, всі подарки. Уже я
перемєнюю: хуже откидаю, а лучче стараюся [поклас‑
ти]. Копачам – по платку по красному, в’яжеться, і по
рушнику – на нари, вєко. [Чи в’яжуть щось на руку
тим, хто несе віко?] Да. На лєву.

Носівський район
с. Мрин
Записала С. Маховська 2 липня 2010 р.
у с. Мрин Носівського р‑ну Чернігівської обл.
від Грабар Марії Павлівни, 1923 р. н.,
Бойко Ганни Павлівни, 1927 р. н.,
та Смик Катерини Степанівни, 1939 р. н.
СОРОЧКА [40–60‑і роки ХХ ст.] [Які були рукави у жі‑
ночих сорочках, довгі?] Довгі, рукава довгі. І отак ззаді
наче манжеточки. А тут-о повишиване, повишиване.
Самі вишивали. [Чи Ви також вишивали?] Я вишива‑
ла багато хрещиком. У мене багато [речей вишитих].
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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

під нього?] Клали гроші, гроші клали, еге. Гроші там
були, копійки ж там якісь кладуть. Клали, хліб клали.
Шоб багаті були. На кожусі нєвєста з женіхом обіза‑
тєльно [сідали]. Тепер уже нема не кожухов, нічого.

Прилуцький район
с. Манжосівка
Записала З. Гудченко 20 червня 1995 р.
у с. Манжосівка Прилуцького р‑ну Чернігівської обл.
від Івахненко Варвари Юхимівни, 1920 р. н.

с. Ряшки
Записала З. Гудченко 1995 р.
у с. Ряшки Прилуцького р‑ну Чернігівської обл.
від Проценко Євдокії Іванівни, 1900 р. н.,
родом із с. Вільховатка Кобеляцького р‑ну
Полтавської обл.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТ
ВЛЕННЯ ОДЯГУ Виготовлення тканини. [Перша
половина ХХ ст.] [Чи доводилося Вам ткати?] Ткала.
Мати, свекруха ткала, і я ткала, і сестри мої ткали оби‑
дві. Як дома ми, так ото, було, сухе накачуєм, а тоді
отпускаєм його, тоді оттираєм його шліхтою, а тоді
чешем... Свекруха варила чугун шліхти... [Що таке
шліхта?] Мука житня. Та тоді мила вкине кусок туди,
шоб мило розварилося, тоді берем дві сукнинки, дві
нитки, і свекруха бере нарізно ниточки, а тоді оснів
оцей снували. [Для чого це робили?] Ото ж як у шліх‑
ті, то полотно не буде рваться.

Ф

Е

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Перша половина ХХ ст.] Кожух. [Чи
шили тут кожухи?] Шили. Портні такі [були], обич‑
но чоловіки большинство шили. Овечки ж держа‑
ли, а тоді овечки різали і то вичиняли. [Хто чинив,
самі чи комусь віддавали?] Я вже забула. Ми й сами
чинили, й оддавали. Це як кожуха нема, дак це мати
каже: «Як кожуха нема, дак це не дівка». І кобеняка.
То у мужчин, а той у дівчат, такий із усами. Ото, де
талія, – і такі усики, усики, дрібненькі і густенькі. І ото
хто покривав його, а хто такечки [носив]. [Якого ко‑
льору були кожухи?] І біли, і чорні, а білі вобще... Чи
так чинилося, шо не покрите, а біле?.. У нас у матері
[був] білий кожух і воротнік отак стоячий із овечки,
дрібнесенький, каракульовий. [Чи оздоблювали якось
кожух?] Ото такі тільки обводочки – із гори й до низу
обводочки. [Із чого вони були зроблені ті обводочки?]
Я не знаю, не докажу вам. Чи нитками так обшивали?..
Наверно, нитками.

Ну, пояси, красни ж пояси були. Красні, як ото шарф,
довгі, ще й китиці шерстяни такі, красні, – не линя,
нічого. Оце якби тепер розпустив, так ото виплів –
дак не полиня ж ніколи. А тоді «палають» же в реше‑
то. Його згорнуть-згорнуть – да в решето. Штук три
пояси... А назначать – чий де якої. Чий вискочить, див‑
ляться: та замуж перша вийде в цьому году. [Скільки
разів «палають»?] Ну, може, палають, поки вискочить.
Не разом шоб вискочили, а таки ж один. Хто перший,
значить, та перша [заміж вийде].

Записала З. Гудченко 1995 р.
у с. Рудівка Прилуцького р‑ну Чернігівської обл.
від Кисленко Ольги Петрівни, 1920 р. н.

СОРОЧКА [20–90‑ті роки ХХ ст.] А тоді я була під Дігтя‑
рями... У земстві там шили, дак я шила гладдю... Я по‑
шла... Там на квартирі була з тим дідом, як зійшлася,
дак пошли ми туди, а по–сусідські бере ж [жінка] робо‑
ту, вишиває. Я кажу: «Галю, а дай я вишию мужицьку
рубашку... Дак я дві рубашки вишила. А вона понесла,
а та, шо прийма, каже: «Не твоя, Галю, робота. А хто то
такий?» А та каже: «Там одна у бабушки на кватирі». –
«Хай вона сама до нас прийде, бо твоя робота проти
її хужа». Дуже я ловко вишивала. [Чи з комірцем ро‑
били сорочку?] Комирці і воротнічки робили. І ото
так вишивали українські, і плаття отут вишивала я.
[Чи вишивали Ви по-старовинному?] І по-новому ро‑
били... По-старому сорочки ж були... комір ушиваєш,
такі зборики робиш. А тоді в комірі за кожний збо‑
рик береш. Отам в мене сорочка, якби побачили... Так
вона не вишита, а чиста, біла... На смерть. Так я виши‑
ла «прутиком» красіву сорочку, а на моїй родіні «пру‑
тика» не кладуть, бо, кажуть: «Туди черви лізтимуть».
Дак я тоді: «Ні, не хочу прутиком, пошию таку». Взяла
зробила... Приходе мама, а я лежу на печі. А вона каже:
«Про смерть думаєш, а сорочки нема». Кажу: «Мамо,
є сорочка!» – «То, – кажуть, – торба. Хіба то сорочка?
Вмієш, і в тебе є з чого, і поший сорочку собі, хоть і
не вишивай, бо хтозна, яка ти вмреш». А я вишила на
смерть. Отам я жила в селі в Дем’янці, дак я штук со‑
рок сорочок вишила. І прутиками, й лиштвою, і взо‑
рами, і ото, де виступають... вишивала разними цві‑
тами. [Коли це Bи вишивали?] Вже в [19]60 вишивала,
ще й у [19]70, а це ж вже [19]95.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [30–50‑ті роки ХХ ст.] Одяг у ка
лендарних обрядах. На Андрія, я знаю, шо ми нічо‑
го не робили. [Чи пекли коржі?] Нє, пояси палали,
а коржа – ні, не пекли. [Що означає «пояси палали»?]

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] [Чи
був у вас панський одяг, коли Ви жили у батька?]
У батька там були пальта, були й сапожки хорошень‑
ки такі, не хромові були, а олійна така видєлка, такі

ІМ

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [30‑ті роки ХХ ст.] Одяг у по
ховальному обряді. [Чи одягали весільне вбрання,
коли ховали неодружених хлопців, дівчат?] Надівали.
У мене вмерла сестра у 19 год у [19]33‑му. Так тепер же
ж плаття білі, а то сподниця, кохта і квітка з воску,
воскова квітка. Головне, що квітку треба. [Що одягали
хлопцю?] Букет і бантик на грудях. [Чи одягали ви‑
шиванки?] Хто як хоче: хто в вишиванку, корсет. А в
нас вділи – сорочка біла на їй, сподниця чорна, шерстяна і кохта біленька. Це в нас була одна, шо вона
літом у селі [жила], а на зиму віїзжає в Харков, Єля,
у єї були огороди великі, і мій батько їй помагав, ви‑
бирали клубнику їй. І це вона привезла їй [сесті] по‑
дарок із Харкова: кохту пошили і платочок красівий
з китичками. І вона як заболіла – в їй було воспалєніє
мозгов – так уже, як же ж спитать: «Що тобі поклас‑
ти, як ти вмреш?» То мати каже: «Ганно, ти не сердься,
ти видужаєш, ну, а хто зна, може, ти і вмреш. Шо тобі
покласти?» Думала-думала, а тоді одруба: «[Одягніть]
мені сподницю шерстяну і кохту ту, шо Єля мені по‑
шила, і платочок шерстяний. Да не пожалійте...» Так
то платочок положили поза квіткою. Квітка не така ж
маленька, а велика була тоді квітка...

с. Рудівка
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були красівенькі. До чотирнадцяти год я гарно одіва‑
лась і вчилася, мене жаліли там, хоч мати, було, й по‑
бурчить... А дві сестри було, старші, одна на 15 год
старша, а друга на 7. [Чи були у вас якісь капорчики?]
Ні, тоді не було ніяких. Тоді і мачуха ходила в платку,
тоді ше шапочок не було. І в мене було пальто. А сапо‑
ги в неї були хромові. [Чи були червоні жіночі чобо‑
ти?] Та ні, їх якось виминали сапожники, мняли, так
воно в дьогті були. Було аж блищить од дьогтю. [Чи
займалися Ви вишиванням?] Займалась. Скільки я
рушників пошила, скільки сорочок: і прутик, хрести‑
ком, і лиштвою, і оцим виписуванням – яким хочеш.
Описуванням – ото тоді кладеш, а тоді видавлюєш, да
тоді обмальовуєш і вишиваєш. [Які ви пам’ятаєте най‑
давніші сорочки? Як і яким кольором їх вишивали?]
Красне й чорне. І білим вишивали лиштву, вишива‑
ли білью. Нитки купували, і тоди лиштва шиється.
Хрестик так береться три нитки, а лиштва – так одну
нитку... Яку хоч вишивала: і вирізуванням, і прутики
вишивала я...

с. Стасівщина

Е

Записала А. Ярова у жовтні 2018 р.
у с. Стасівщина Прилуцького р‑ну Чернігівської обл.
від Ярової Віри Андріївни, 1928 р. н.

взимку?] Кожухи були. З овчини. Овєц дєржали, овци
були. [У мами Вашої також був кожух?] Якийсь був
там кожушок. А кожухи вони (оце в мами) такі но‑
сили длінні. Ну, це так, як не повсякднєвні. І ще тут
на пуховицях. А от пояса дак іще складками такими
кругом. [Це був святковий одяг?] Празднік, неді‑
ля – там оце одівають таке. [Що взували?] Туфлі. [Чи
носили лапті?] В лаптях – ні. [Чи дорого коштували
туфлі після війни?] Послі войни дорого, но на виход
[купували]. А так – дак і босіком [діти] бігали. [Чи
носили дівчата вінки?] Дівчатка бігали у віночку.
А так... старі – чого у вінку буде ходить?! Не ходили.
[Чи носили Ваші бабуся, мама очіпок?] Ні, [мама] не
носила очіпок. А моя бабушка по мамі носила очіпок.
Вона і сфотографірована у мене єсть. [Чи носила вона
очіпок після війни?] Да, навєрно. [Який очіпок був?]
А ото таке, наче лодочкою, воно св’язане. У мене ото
єсть ткань така, блискуча така, переливається, дак я
ж ото плаття покроїла да порізала, дак тьотя Люба ка‑
зала: «О, це, – каже, – тільки на очіпок». Бабушка но‑
сила. [Які були очіпки, яскраві?] Ні, тьомниє. Та, на‑
вєрно, і яркіє були. [Чи носили намітки?] Намітки?
Нічого не помню такого. [Чи були прикраси у Вашої
бабусі?] Намисто. І красне, і біле – всяке. [З чого було
зроблене це біле намисто?] Дуте таке стєкло. Так, як
ігрушкі ото роблять. Низка така. Намисто мєлкоє,
накручєноє, низочки. Оце дєвочка – уже такі намисто робили красні. Такі вроді не стєклянні... Не зна‑
ли тоді названіє. З горобини начіпляють. Нема [на‑
миста] – дак горобина красна, нанизають. Ну, це вже
діти такі [намиста робили]. Хрестик [бабуся] носила.
[Чи раніше виходили заміж у білій сукні?] Ну, плаття да і все. [Чи відрізнявся якось одяг дівчини до і
після весілля?] До свадьби вже ж прикрашалася, шоб
понравилася. [Після весілля] прикрашалися, но уже
ж не таке. Ну, може, не таке цвітне [вбрання жінка
одягала]. То ж прикрашається, шоб [відмітили]: «Ось
дєвка пошла яка красіва...».

ІМ

Ф

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–60-ті роки ХХ ст.] [У чому
ходили Ваша мама, бабуся?] У сорочкє. Ну, такая ж ви‑
шита. [Чи була сорочка, у якій лише спали?] Ну, про‑
сто свободная, а вже вишите чуть-чуть там. Отут ви‑
шите, на манжетах отут-о полосочки прошиті. [Якого
кольору була вишивка на сорочці?] Красного. Бєлиє
[вишивки] – тільки ото, як кружева вишивали, на
тому. Отако єсть рукава: тут вишито рішельєм. [Шо
таке «рішельє»?] Із ниток по полотні вишивали, так,
як оце ви крестіками, а то просто вишито красіво,
прямо нитки витягували і тоді ото узор робили. [Чи
ходили у вишитих сорочках щодня?] Канєшно, шо
нєт. [Чи одягали вишиті сорочки на якісь свята?] Не‑
діля, празніки які, релігіозні празніки. [Що ще мама
одягала?] Юбку, кофту... І плаття разні були. [Чи
ходили у вишитих сукнях?] Аякже, у них вишивки
єсть. Є вишивка. Та шось... були якісь еті рукава такі
широкі і тут вишиті, і тут [біля зап’ястя і вище]. Так
це ж коли воно було? Як я ще була малою. [Чи носили
жінки керсетки?] А якісь носили, іще в дєтстві [бачи‑
ла]. Носили, були в них еті [керсетки], і ззаді сбороч‑
ки. [Чи були застібки по всій довжині керсетки?] Да,
ото застьогувалися так, а тоді юбка. Юбки разні були.
Були тільки такі – запашки. [Які вони були, довгі?]
Довгі, за коліно. Крайки були – такі пояса, вив’язані із
ниток цвітних таких, з кистями. [Тобто одягали юбку
і пов’язували крайку?] Да. Ну, коли одівали фартух,
так крайки не одівали. [Чи одягали плахти?] То ж єсть
і приказка: «Невістка виновата», – там в чомусь, –
«Так її вдома немає!» – «Дак он її плахта висить!» [Із
тканини яких кольорів шили плахти, яскравих?] Да,
були яркіє. Більше таких ото. I красниє... А послє вой‑
ни [одягнутися] нічого не було. Ото з того полотна,
що самі зробимо, да юбки шили, да покрасимо цією
бузиною чи чим-небудь. А як одне і плаття та одна
юбка, мама вистірала – да у піч, на лист, висушить.
А на утро треба ж юбку одівать. [Які у батька штани
були?] Такі прості брюки, да і все. [Якого кольору?]
Сірі, рябі, чорні. [У що одягалися жінки, чоловіки

Ріпкинський район
c. Вороб’їв
Записали О. Боряк, С. Микитчук та О. Васянович
13 вересня 2009 р. у с. Вороб’їв
Ріпкинського р‑ну Чернігівської обл.
від Шалупні Ганни Львівни, 1932 р. н.,
Сємєняки Євдокії Яківни, 1926 р. н.,
Сємєнюк (Піліпової) Уляни Пилипівни, 1935 р. н.,
та Мандрик Уляни Митрофанівни,1937 р. н.,
родом із с. Семаки Ріпкинського р‑ну
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Кінець ХХ – початок ХХІ ст.]
Одяг у поховальному обряді. Шо в кого є, те і одівають
[покійному]. Загоді готують: щоб сорочка була нова,
і штани нові, і юбка нова, і джемпер новий, і щоб все
було нове, як з-під молотка. [...] Як умре, шерстяний
платок на подушку красівенний розтеляють, хочеш –
іще один в гроб клади, як є. І десять і хусток, і юбок,
щоб переодівалась. Красівєнниє. Там переодєнєт‑
ся. Щоб були новиє туфлі, тапочкі. А колись старе
одівали, а тепер толькі новиє. А батюшка сказав: «Не
положено». Батюшка сказав, що мусить стареньке.
[Показує, що наготовила на смерть.] Я вже жду смер‑
ті. І джемпер новий, і проходная у мене є, хрестик
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і юбка. От, бачте, яка?! І сорочка, і штани, кофточка,
а це платок зав’язувать, а це чулкі мої новиє, а се роз‑
тілать по подушкє платок у мене, а це гроб оббивать
чорний, а це постілка і платок у гроб мені застилать.
А це постілка, на яку мене положать у гробу, на по‑
стілку чисту, а платок под бок подстелют (наче плєд),
щоб м’яко мені було лежать. [...] Два фартухи клали
бабі, той, що бабіла. От я роділа дітя і беру її у баби,
і я буду класті дві запонки, у гроб, – один обв’яжуть,
а другий у гроб кладуть, під бочок. [...] Платкі, счітай,
хрест обв’язують, дорять платкі. В общем, тєпєрь уже
хватає всякого, так ловкіє подаркі дарят. А тогди вже
гостинці, счітай, беруть: несуть мєртвєца – так гос‑
тинці, ув’язують у хустку, несуть на могилки і розда‑
ють людям [...] Я хаділа у вішіванай сарочци і умру, то
мінє адєнуть вішіваную. Рукава вішіваниє. У мєнє їх
двє. Якую хатять, нєхай такую адєнуть. Матка у мінє
вішівала, а я нє. У маткі була сарочка, бєллю вішіта, а у
мєнє чорним і красним вішіта.

смт Любеч

спадніца [без шніровки], із шерсті. Усякіє шилі. Булі із
трох полок. Одягалі запонку до стану, ховалі. Ховалі
так, як хаділі. Без шніровкі – то вже юпка. Юпкі – іс
пояском. [Коли почали носити такі «юпкі»?] Так я на‑
сіла юпкі, бо я єзділа по работах. І в Запарожже, там
уже в юпках. А дома в спадніце. І на Данбасє була, дак
уже юпкі насіла. Спадніца с забором, юпка іс паяском.
У мене всє було. Сталі юпкі, стало платтє – я ще ді‑
вкай була маладою. Перестали спадніци насіть, діти
не насілі. Юбкі, платтє насілі, па-сєльскому не хаділі.
[Чи Ваші діти носили спідниці зі «шніровкою»?] Да
вже й нє насілі. Юпкі, платтє, штани надягалі, на‑
сілі. Уже паразвалакалісь, уже і штани сталі насіть,
і шо попало.
Записала Л. Пономар 16 серпня 2017 р.
у cмт Любеч Ріпкинського р‑ну
Чернігівської обл.
від Сєдлєр Марії Данилівни, 1930 р. н.,
родом з с. Павлівка Ріпкинського р‑ну

СОРОЧКА [30–70‑ті роки ХХ ст.] Сорочкі [жіночі] зра‑
зу шилі... якась бєлим вирєзалі. Мода мєнялась. Бєлиє
бачила, но я вже не насіла, бо я поєхала в Запорож‑
жя на стройку, вєрбовалі... Сразу шилі бєлим, а по‑
том уже началі шить вишивкі. Мода мєнялася: і шилі
с заборамі, і кавнір. Вишитиє рукава, палікі. Палікі і
рукава вишивалі «лапамі» такімі, цвєтамі, по всєму
рукаву. Такіє шилі цвєткі, називалі «лапкі» тиє цвєткі.
Ровниє сорочкі [суцільнокроєні]. Падолок вишитий,
шоб із спадніци видно було. В мужиков сарочка – дак
сє вже на святний дєнь – дак вишита маніжка, варат‑
нік вишитий, і тут така прашита до самого конца ста‑
ну... прашита прошва. І сє в мужиков така адєжа була.
Варатнік стаячий, а сє варатнік откладаєца, вставляли
ластавкі. Я вже не шила так. Як стоячій воротнік, дак
перегорнуто вдвоє – шоб стояв, лежачий – дак отво‑
рачівала. Уже маї чоловікі так нє насілі такого, а сє на‑
сілі – на плєчах шов був. Шилі сарочкі – «галаплєчкі».
Уже галаплєчка... дак так зарублєна.

СОРОЧКА [Середина – кінець ХХ ст.] Я в Павловкі ра‑
ділась в сєлє. С піісят третього году тут живу. Я в му‑
зей [у Любечі] сарочкі вишиваниї, хвартухі, набож‑
нікі пааддавала, палатна давала кусманєну добренну,
палпостава палатна в адінацтку, багато чого там да‑
вала, там і ступа наша, там багато чого. [Чи носили
Ви вишиті сорочки?] Бєлиє ніткі, чорниє бралі, там і
чорнимі в мене вишивана сарочка, усякимі узорамі.
Вітягувалі нітачкі, тади шилі па їх. Цє ж ції сарочкі
називаюца, длінниє. Вітягувалі так: от, напримєр, па‑
латно, мі вітягуєм нітачку, а тади то шиєм бєлим па
том... То паддєванка, ну, сарочка вже вішита, да с кру‑
жевом отак отут. Самі кружево плєлі, самі і вишива‑
лі. Нє було ж нічого тоді в нас. Ткалі усє ж на кросна.
Тоді ж нє було куплять. Бралі льон... сєялі льон, бра‑
лі льон, рабілі кудєлі, тада пралі, тади спавалі, тка‑
лі. Отакє й було. Сарочка адінацтка в нас, як у кого.
У нас тоненька була. То для штанів булі дєв’ятка. [Які
сорочки Ви передали до музею у Любечі, вишиті?] Нє
вишиваниє. Дак то ж так насілі нє вишивани. Нашо
їх вишивать було? Сарочкі, бачиш, як шилі? Густогусто збіралі, да такім рубчикам отуди. Булі довгиє,
були вишиваниє і нєвишиваниє – як у кого. І дєті да
десяті год, хлопци, насілі сарочкі, і штанів нє одєвалі.
Под’яжуть, бєгалі...

ОДЯГ ПОЯСНИЙ [Жіночий]. [30–70‑ті роки ХХ ст.]
І лєнта в спадніци була пришита така галубая. Сє
шніровка [пришита до спідниці безрукавка], оцє вже
стан [спідниця]. Спадніца з заборамі і шніровка. Ось
я надєну, дак побачитє. [Коли Ви почали носити таку
спідницю зі «шніровкою?»] Іще в молодості, це ще ді‑
вкою була. Вишивана сарочка така с цвєтамі, рукава,
у празнік – спадніца. І мама насіла, і мама вмєрла в
такой спадніце. Запанка на спадніцу. Вишивалі. Мама
хаділа в спадніце і запанкє. Запаска [фартух] – сє не
самі, а на машину аддам, вишиє. Женщіна адна, Маша
вибівала, рісовала узори. Запонкі колісь булі шерстя‑
ниє, такого цвєту – красний, і вишита гарусам. Ку‑
пували крам, а вишивалі самі, червони. Білі вибиті
пазнєй. Сє вже, сє шчиталі – атживала мода. [Чи но‑
сили маленькі діти спідниці зі «шніровкою»?] У менє
батькава карточка, дак я стаю, убрана вже, малая,
паставілі із батькам, в спадніце. Насілі стан. Стан –

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [50–ті роки ХХ ст.] Спідниця.
Спадніци булі, шнуровкі широкіє. Спадніца шчитаєца
з шнуровкаю. Послє войни все врем’я спадніци насіли
с палатна, все врем’я мі самі насіли спадніци с палат‑
на. Звалі «спадніца» тамекі. Тоді ж нє насілі ні штанів,
нічого, о. Фартух. У музеї є хвартухи. Цє ми вібива‑
ний хвартух насілі послє вайни. [Коли Ви переїхали
до Любеча у 50‑х роках, чи тут так само одягались, як
у Павлівці?] Так само насілі, но трохи наче вже юбкі
насілі, шчитайтє, без хвартухов, уже нє спадніци... да
юбкі і плаття вже шилі. Всякіє булі хвартухи. Послє
войни булі палатняниє. Да вайни, я нє знаю, там одін,
мо’, був в кого. І такій шовк був, і такій шовк, шо я
знаю, ше й касінкі булі шовковиє, ше в бабушкі мої.
Такі наче буракового цвєту. [Чи носила бабуся білі
фартухи?] Нє було. Да спадніци були шерстяниє, а да‑
матканиє булі послє вайни. Пояс. Крайкі, пояси булі,
ремні. Пояс падв’язувалі.

ІМ
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Записала Л. Пономар 15 серпня 2017 р.
у cмт Любеч Ріпкинського р‑ну
Чернігівської обл.
від Тітенко Антоніни Захарівни, 1930 р. н.,
родом з с. Бохани Ріпкинського р‑ну
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ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Перша половина ХХ ст.] Зімою на‑
сілі такіє кажушкі, здаравєнниє такіє, шираченниє.
Кажушкі із авчіни. У нас чикмєль... Адєвалі на голо‑
ву... Я знаю, шо багато ше в нас здєсь укривалісь тим
чикмєльом.
ВЗУТТЯ [30–70‑ті роки ХХ ст.] Постоли. Пастали [но‑
сили], білими трапкамі пообмотуваєш [ноги] – і па‑
шол танцовать. Із вербовок плєлі, і із в’яза. В’яз лузалі,
і тоді сушили, і прялі. А то вєровкі плєлі із льону. Во‑
локі. Добре плєлі...Веровку в’ють із канапель, із льону.
І таді плєлі з льону теє, шчитайтє, пастали. Так і нази‑
валі – то пастул, і то пастул. Веровкамі паабматувалі
[по коліна]. Чоловікі насілі... коротше вже обматувалі.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [ХХ – початок ХХІ ст.]. Спід
ниця. Спадніци булі із шнуровкаю, і ще й тут і виши‑
вата. Маї маткі ще спадніца була з восьми полок до
лєтошнього году, вінчальна. Но я її вже узяла да спа‑
ліла, бо йена мнє нє нужна. [З якої тканини вона була
пошита, з фабричної?] Да. З шнуровкаю. Можна і так.
Можна шнуровкі і нє пришивать. Спадніцу пашив да
й пашов. Старі люди з шнуровкамі насілі. Фартух.
Хвартухі насілі. «Хвартухі» в нас кажуть. Напримєр,
у менє всякіх хвартухов хватає: і червониє є, й бєлиє
є – всякіє. Нє тканиє, купляла матір’ял і сама шила.
Сама вішивала, сама вібівала. А чорні насіла. Я нашу
чорниє. Було так: старші носили чорні, а молоді – чер‑
воні. Нє було разніци. Пояс. Калісь акрайкі булі, у меї
маткі була акрайка. Плєлі паяси і акрайкі. Цє носілі
мужчини, а акрайкі насілі женщини. І дєтєй спавівалі,
дак таєю окраєчкою сповівалі.

Е

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Перша половина ХХ ст.]
Хустка. Дівчата дак, щитайтє, заплєталісь то в двє
косє, то в адну. А замуж як пойде, до уже ж тоді за‑
плєталісь іначе... У нас маладую як аддавалі, дак платочєк зав’язувалі. Я знаю, шо калісь ідом гулять, дак
тьоплиє платкі побєром, плєчний платок, ото такі
радна. Чіпець. Звалі в нас «чєпак» – круглий, адєва‑
лі [на голову жінки]. Усє маладіци хаділі в сіх чєпках.
Адєвалі павєрх хустку... Бриль плєлі. Дак і тепер [чо‑
ловік] в таком їздіть брилю. Кєпку насілі.

пришивалі рукава, тут такій же рукав пришиваєцца.
Уставлялі калісь ластачку таку, чотирохугольніньку
ушивалі. Вирєзалі... казалі «палікі». Палік вішиває‑
ца, а таді тутейка рукав вишивалі. Запалачу чорною,
красною колісь вишивалі. Матка насіла. Падолок ві‑
шивалі. Я, напримєр, сабі шила, дак вішивала ту такі
і машинаю вібівала. Або круживо пришиваю вніз.
Чоловічі полатняниє сарочкі булі. Полатняниє. Ну,
чєловєкам тут нє вішивалі нічого. Так із палатна по‑
шиють сарочку і всьо. Нє було паліка, був кавнір, нє
кріпко довга, так... Старії насілі такіє довгії сароч‑
кі, штани палатняниє. У нас усє там на світі було
палатняниє.

Ф

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Перша половина ХХ ст.]
Плєлі з бісеру [намисто]. Зваліся «душка». Мая мама
всєгда насіла. Позав’язувани так [навколо шиї], і ідьом.
І баби, і жінки, і дівкі шлі гулять, дак зав’язувалісь.

Записала Л. Пономар 21 серпня 2017 р.
у cмт Любеч Ріпкинського р‑ну
Чернігівської обл.
від Антоненко Марії Омельянівни, 1929 р. н.,
родом із с. Миси Ріпкинського р‑ну

ІМ

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [Середина ХХ ст.] Виготовлення
тканини. Я сама ткала й ткала. У мене й самапрадка є,
й куделі є. Всє я сама раблю, патаму шо мнє восємдє‑
сят дєвятий год. Всє я сама раблю. Я й вішивала, я й ві‑
бівала. Ось завтра буду на цьом хвєстівалі хадіть у ві‑
шиваной сарочці, хвартухі, у менє такіє вібиваниє, – я
сама всьо рабіла. Ткала із льону. Палотна рабілі. Са‑
рочкі шилі. Щитай, женщинам і мужчинам штани,
сарочку – всє з палатна ми шилі. Палатно вібілювалі.
Калісь бєлілі так: ось калюжі такіє, вєлікіє, вада, і тра‑
ва там растє, мі за палотна за тиє – і растілаємпа той
травє, і па той водє, і ано ат сонца випарюєцца. [Чи
відрізнялися сорочки дівчат і старших жінок?] Калісь
тоди усє насілі равниє. Як я стала знать, дак мужчи‑
ни полотняниє насіли, і женщини насілі полотняниї.
Дайже послі фронту, дак шилі тіє спадніци полатня‑
ниє да насілі, і касінкі полатняниє насілі, бо тоді нє
було нічого.
СОРОЧКА [Середина ХХ ст.] Давніє – ото такі вішива‑
ниє булі сарочкі. Калісь вішивалі сарочку. Запалачу.
І бєлимі можна було вишивать. [Чи бачили Ви, щоб
вирізували узори на сорочках?] Бачила. Чого ж нє
бачила? То тиє ніточку витягувалось, но тоді і шило‑
ся. [Зі скількох пілок шилися сорочки?] Шилі із... двє
полкі. І ще третю разрезалі, кліни вшивалі, шоб ши‑
рей було. Бо так же вдвох, дак будє вузька. А тут такі
разрезалі знов полатно і ту такі вшивалі – по тєй бок
і по тєй бок ушивалі, шоб ширше було. Рукава шилі,

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [Се‑
редина ХХ ст.] [Чи одягала молода вінок на весілля?]
Булі вєнкі. Красівиє. Ну, оцє тут такі продают. Нє з бу‑
магі. Я нє знаю, як вам розказать. Нє з бумагі. Якієсь
такіє, як із бумагі, чі що?.. Роблєниє. Калісь, калісь.
І лєнти тади в тих вєночках. Лєнтав так багато, вся‑
кого сорту. Є красниє. У нас па нашому гамонілі, дак
казалі «лєнти» да й годі...Одяг у календарних обрядах.
[ХХ – початок ХХІ ст.] Із цвєтов усякіх вєночкі булі.
На травє растут такіє цвєткі, так із їх рабілі. Бєлєнь‑
кіє... Біля маго двора там такіє раслі. Прошлий год у
нас був фестіваль там на Днєпрі. Дак тоже нарвалі тих
цвєточков, шо на вуліци растуть, разослалі сільскій
коч, тканий, у мене є такє, і плєлі вєночкі тиє, і пус‑
калі на воду.
Записала Л. Пономар 21 серпня 2017 р.
у cмт Любеч Ріпкинського р‑ну
Чернігівської обл.
від Вовді Людмили Михайлівни, 1974 р. н.,
родом з с. Малий Зліїв Ріпкинського р‑ну
КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Кінець ХХ – початок ХХІ ст.]
[Чи бачили Ви високі вовняні шапки зі зрізаним вер‑
хом?] В нас у селі... один мужчина у селі точно при
мені насив отаку шапку. Це був колись мужчина,
я маленькою була ще, мабуть, у перший клас [ходи‑
ла]... Чи шість років мені було?.. І мужчина там один
був, я не знаю, може, був якогось тисяча дев’ятсот
восьмого чи... не знаю... ранішого году. І в нього ця
шапка... Він одягав її і зимою... Вона була... ну, отака...
як вам сказати... похожа здалеку на каракульову... Ну,
вона ж не каракульова якась. Вона така збита. Вона
получаєца прямая, як оце зараз каракульові. І це один
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тікі чоловік при мені її одягав. І це колись вважалося,
шо дуже багатиї люди насили. Бідні не насили. А чого
він став багатим – бо був у камісії по розкуркулюва‑
ню. І всє сміялися в сєлі, шо він, де тікі міг, ці шапкі
і брав. Він, каже, знаходив у селі, де закопани були,
він подглядував. Його люди не любили, і вони так
повмирали... Я ж кажу: бабуся моя до смерті хадила
в українському одягу. Тут є одна бабуся, теж вона...
у неї тоже така сама... той же самий одяг, і така сама
і вишивка, і все... Це у Амельяновни... у неї точно та‑
кій одяг, як бабуся хадила. Вона кали приїхала, хади‑
ла, я падивилась, думаю: «Боже мой, наче мая бабуся
пашла!» [Вона каже, що діти забороняють їй ходить у
традиційному одязі, чи так це?] Да, син. Та коли вона
переїхала, вона декілька місяців отак ходила. Потім
син їй не дозволив. Я кажу: «Боже мій, я так рада
була, шо Ви ходите, бабусю свою згадувала...» А моя
бабуся от була чотирнацятого року народження. [Як
ходила Ваша бабуся?] Спідниця пришита...Спереду
запонка, називали в нас на бєлорускій манєр, виби‑
ваниє края були на запоночкі. Мая мама на палавіну
бєларуска, там тоже так... Спідниця була із шнуров‑
каю, чорна шнуровка, тут прашита отак, мая мама
сама шила. І бабуся насила до смерті. Прашити отак
три чі чотири, чотири так складачкі даже. Як вони
називаюца?.. Загіби такіє ото прошивалі... складачкі,
а потім пришивалася така чорна, така тоже запонка.
Отут пасередині юбкі прошивалися тоже три оцих
складкі через усе па кругу, під низ поддєвані зверху.
Вона називалася «дєвятіполочка», потому шо із дє‑
вяті полок. Вона широка сама па сабє, призбиралась
вона на шнурівкі, а знизу – «падзєванка», в нас га‑
варилося. Падзєванка – це біла сарочка па-нашому,
і края [у ній] отак зубчикамі вібитиє були, і вани
повинні були виглядати отиє зубчикі якраз з-под за‑
понкі, так з-пад юбкі. А рукав був вишитий. Бабуся
мая насіла, ще при мені, кофту, нє кофту, вже ж са‑
рочку, шчитай, вишитиє рукава, отакіє ж вони були
пишниє і длінниє. Вишивка була, чорниє, чорниє та‑
кіє, наче... похоже воно на рози і вінаград, наче ото
три вінаградінкі і такі... на розочкі похожі. [Чи чули
Ви від бабусі про сорочки, вишиті білими нитками?]
Нєт, у нас такого не було. [У Валківському районі
Городненської області, звідки Ваша мама родом, Ви‑
шивали так само, як і у цьому селі?] Там зовсім було
те, воно те інше. Пастали при мені ще були, паста‑
ли. Це мой дідусь, получаєца, моєй бабусі брат, сам
пльов пастали. І він пастали оціє насив, практіческі
і я застала, шо вони... пару раз обував він їх. Були в
нас. А патом ани повісили на гвоздик, і вони вісіли
довго-довго! На смерть – дак тоже оцю, як Ви каже‑
те, спадніцу і з верхом із цим... шнуровкаю. [Тобто на
смерть старі люди тримали традиційний одяг?] Да,
вона [бабуся] оце загадала, мама мая пашила їй уже
ж па старому образцу, ана в мене швєя була, пашила
новий одяг. Ана поскладала його все і вже ж сказала,
шоб в це пахавали. Памерла вона... вже десять років
точно пройшло. [Чи поховали її так, як заповіла?] Да.
Це вона, шчитай, так загадала, шоб її пахавали. Дак
вібивана була ця запонка і самиї оції завязкі... В нас
же так просто пришивають, а там сплашную... ві‑
бітку, так оце так полностью па-старому, як от вона
ходила. Вона не признавала сучасного одягу і хадила
тільки так.

Сновський район *
c. Смяч
Записали О. Боряк та В. Конвай 11 вересня 2009 р.
у с. Смяч Щорського р‑ну Чернігівської обл.
від Нізенко Ніни Костянтинівни, 1935 р. н.,
Бурди Євгенії Григорівни, 1924 р. н.,
Міненко Ніни Семенівни, 1928 р. н.,
Савостенко Марії Михайлівни, 1938 р. н.,
Купрієнко Людмили Семенівни, 1935 р. н.,
родом із с. Терехівка Чернігівського р‑ну Чернігівської обл.,
та Лущай Людмили Петрівни, 1940 р. н.,
родом із с. Хотівля Городнянського р‑ну Чернігівської обл.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Середина ХХ – початок ХХІ ст.]
Одяг у весільному обряді. Приходять йони [молоді]
до церкві, батюшка їх поставє на палатенцє, а друж‑
ка носіть хустку, за яку потом батюшка обводіть во‑
круг стала, а щє кідають хустку на пол, яку маладая
ходіть і падкідає наском туфля, шоб дєвкі нєзамуж‑
ніє также замуж повихаділі, шоб їх всєх повитягу‑
вать. [...] Із таго, шо було раньше, осталось снімання
фати, туфель крадуть, а каравай тепер нє ділять. Одяг
у поховальному обряді. Обувку кладуть [у труну].
Ноги – обмотували ноги онучами, а босими не можна.
Обв’язували. [...] Кажуть, присниться [покійник, яко‑
го босим поховали]: «Що це ви мені і тапок не покла‑
ли? Босим я не могу ходить». Тоді на кладбище ходили
і закопували. Або передают другим мертвяком. Як дє‑
вочка незамужня [помирала], то стараліся в бєлу одє‑
жу одєть, в вєнках – як нєвєсту ховалі. Колісь нічого не
клали [в домовину], тепер, як умре [людина], із жалю
шо попало кладуть. Напрімєр, я умру, то можуть спадніцу, сорочку мені положить, платок лишній. От син
у мене умер, так я тоді... сарочечка осталась і штани,
так нікому не отдала, а тєпєрь лєжит, і на душі толь‑
кі картіть, шо нікому не отдала. А муж умєр – то шо
вже в нього не було – все поклала: і штанов штук двоє,
одні наділи, а одні так поклали, збоку, шо під голо‑
ву... Я так рабіла. А як я умру – то і світерок оставіла,
і штани купіла харошіє, крємпліновиє, савєтскіє. Намітками колись обматували [ноги], а тоді чулки стали
надівать, а тєпєрь уже туфлі, тапкі надєлі. А теперь
батюшка каже: «Хай стоїть обув в ногах». А так в носках. [...] Старшіх людей у нас батюшка отпєває дома,
а маладих сопровождаєт на кладбіще. Тєх, кто нєсєт
кришку, гроб, вєночкі пєрєвязуют платочкамі шер‑
стянимі. Якщо уміраєт парубок ілі дєвка, іх одєвают
как маладих, с фатой [незаміжню дівчину ховають].
А квєткі свадєбниє бросают в магілу люді. У нас єсть
сейчас нєжєнатиє і нємаладиє, гадов 1940–50‑х, то тєх
харонят как обично, хатя йони і нєжєнатиє.
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Сосницький район
смт Сосниця
Записав М. Пилипак 20 вересня 2008 р.
у смт Сосниця Чернігівської обл.
від Кузьменко Ганни Іванівни, 1955 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ Одяг у весільному обряді. [60–
70‑ті роки ХХ ст.] [На сватання] хліб голий не но‑
ситься, а в рушнику. Потім дівчина подавала хустки,
* До 2016 р. – Щорський район.
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СОРОЧКА [30-ті роки – друга половина ХХ ст.] Сорочки
тиє нижніє сами робили... Терли, прали, ткали і сами
шили сорочки. Сорочки сами шили, кожна собе. [Які
були сорочки, довгі чи короткі?] По колєни, по пояс
нехто так не шив, то тепер ходит, нагнулася – спина
гола. Отаке одіне – спина наружку, як нагнулася, а тоді
такиє по коліна. [Що вишивали на сорочках?] На оцих
на полотняних мало хто вишивав, тольки тут виши‑
вали. [На рукавах?] На рукавах, а тут нанизу мало ви‑
шивали. Тільки на рукавах, да й тоже не на всі же ж,
як такий рукав оте коротенький, як оце у вас, то тут
уже не вишиєш, уже... [Чи були сорочки з коротки‑
ми рукавами?] З кароткими були... А вже така баба,
як я, вже ж пошиє сорочку да таких рукавів, тадє вже
тут і прашиє, тут уже вишиє. [Чи вишивали сорочку
на грудях?] Не вишивали, токи це плечі... А то й на‑
зивалось «подилок»... Я вже девка, збираюсь... зби‑
раюсь у празник і одєнуся... піддіванку, отак уже не
через всюю адєну, а воно так, як і юпка на менє, і там
тодє вже вишивка внизу, вже хто як вишив. [Який
був комір у сорочці, маленький стоячий чи великий
відкладний?] Нє, стоячий. Хоть стоячий, хоть тіки
рубцом. Закатила так, прорубила і все. А стоячиє – у
мущинських були сарочках. У мущинських було так,
як уцеї куплене тепер. Сарочки полотняниє були в му‑
щин, все полотьняне. [Чи вишивали чоловічі сороч‑
ки?] Нє, не вишивали, в нас не вишивали. Не знаємо,
де й вишивали, а в нас в селі не було моди, цього не ви‑
шивали. Оце таке – рушники, божники – вишивали.
[10-ті роки ХХІ ст.] [Чи купують зараз вишиванки?]
На базарі ж є вишиванки, тепер вже дітям у школу так
купляють вишиванку. Чи в трейтьом класі воно ви‑
ступає – тоже вже в кофточки вишиваной.
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в Сосниці – не рушники, а хустки! Всіх людей, а могли
привести шестеро... але не парну кількість, всім (не
тільки молодому) подавала молода хустки. Моя дочка
[1978 р. н.] виходила заміж, вона теж подавала хустки.
Хустка, яку подавали молодому, і хустки, які давали
іншим сватачам, не відрізнялися, квітчасті хустки да
й усе. Але молодого хустка була дорожча! Хустки не
в’язали, а просто давали в руки. Весілля колись гуля‑
ли тільки в неділю, то в суботу вранці молода у вінку,
з дружками двома, які тільки в стрічках і підперезані
тканими рушниками. Молоді просили [на весілля] без
нічого, тобто без хліба, лише на словах. Якщо в хаті
були маленькі дівчатка, то вона їм дарувала стрічки з
вінка, яких було дуже багато. Коли моя двоюрідна се‑
стра йшла заміж, я ще через комин виглядала, а вона в
мене питала: «Анютко, ти хочеш стрічку якого кольо‑
ру?» Я кажу, що червону. В деяких селах молоді обмі‑
нювалися подарунками, він їй дарував чоботи, а вона
йому – хустку. Молода сидить у хаті, на ній накину‑
тий платок. Потім мати розкриває накриту хусткою
молоду, і батьки молодої садять всіх до столу, приго‑
щають. Молодим стелять на посаді кожух, а під ноги
ложать віника – щoб все погане відміталося від моло‑
дих. У селі Авдіївка світилка держить шаблю (свічка
заквітчана, перев’язана квітчастою хусткою). Коли
нагулялись, під вечір починають готувати придане
молодої – посаг: скриню, в якій були сорочки, полотно
сувоями, хустки, спідниці, подушки. Починався обряд
знімання вінка за столом. Знімають вінок, запинають
хустку і ведуть у комору (перша шлюбна ніч). Вінок
знімала дружка, а хустку запинали заміжні жінки з
родини. Молода при запинанні не пручалася, їй роз‑
плітали косу і закручували, відтоді вона вже не мала
права носити косу, а повинна була ховати її під очіпок і під хустку. Очіпок і хустку надівали обов’язково!
Ішли ряджені по дворах і крали курей. Колись у мого
батька туфлі вкрали, тільки нові купив, так вони калоші поставили, а туфлі обули і пішли.

с. Авдіївка

Записав М. Бех 8 вересня 2018 р.
у с. Авдіївка Сосницького р‑ну Чернігівської обл.
від Ірхи Матрони Степанівни, 1927 р. н.

СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ [Перша половина
ХХ ст.] Виготовлення тканини. Таді ж каноплі сіяли,
каноплі тиє брали, малатили. Льон сіяли, льон збира‑
ли тоже ж уручну, малатили вручну. Були такиє ра‑
кушки, ну, сараї ставили, строїли з тих ракушок, так,
наче цегла така довга була. І аб той ракушок... береш
ручайку того льону і так треплеш, шоб абмалатив зер‑
но. Слали, так вилежувався, а тодє збирали і вазили
куди здать, у Каруковку вазили і здавали там, там же
ж льонзавод був. Обробка шкіри. Телят тепер же, ба‑
чиш, як тильки місяць подержала, і здають його на ма‑
шину, машини їздять куп’яють, а ранче телят різали,
а кожу чинили, самі чинили, а тодє вже шили чоботи.
Хто вже з кожи, хто в кирзових, купить, – хто в яких.
А чинили самі. [Як її чинили?] Я знаю, шо звьоздкою.
А шо як – я цого не знаю. Зрезок дерев’яний... і тодє,
шо вони робили там, я не знаю, я знаю, шо звєздка,
і у росолі тодє вони вже там і чинили. Скольки неділь
воно лежить у том росолі – не знаю, при мені його не
було, то я нечого не розкажу.

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [30-ті роки – друга половина ХХ ст.]
Фартухи були вишиваниє, циє фартухи в’язуют, там
білий, вишитий заполочною [ниткою] такою, то ж
чорне, то красне. Є чорний у мене фартух чи якийсь
другий там, уже вишла заполочь, муліне було, нитки
були муліне, вишивали мулінним там разнобарвним:
і зеленее, і красне. Вишивали фартухи. І це ж циє по‑
ддєванки вишивали, вже я одєла юпку наверх – і шоб
видно вишивку. Це так було. А тодє вже батістовки
купляли, пришивали. Ше поддєванка в мене там з па‑
русини. І батістовку... пришите тоже так, шоб було ви‑
дно трошки з-под сподници. Красота ж була ж така!
[Чи піддіванку одягали під спідницю?] Еге, ну, оце ж
адєне сорочку собі вже нижнюю ту по тілу, адєла по‑
ддєванку, така же, як і юпка, на таку... А тут уже в мене
хоть вишивка, хоть батістовка. Я йду, воно вже видно,
шо в мене вже є вишивка чи батістовка, я це прибрана
вже йду, нарядилась, нарядна вже. [Які раніше були
спідниці, широкі?] Були широкиє, тепер таких нехто
не носить. Якиє є давніє, так вини й лежать. Тапер вже
й баби стариє прейшли в вузьке. Маладьож в штанах
тепер єздить. [Чи було так, щоб перешивали широкі
спідниці на вузькі?] Не перешивали, того шо тепер
було вже так куплять. І гатовиє юпки можна було ки‑
пить, і матерію можна було набрать. [Чи шили рані‑
ше спідниці з домотканої тканини?] Нє, набирали, ну
тодє, ранче-ранче, ще дак трудно було [купити], хіба
перепродували, єздили то в Минськ женщини... А так
шоб по магазінах була матерія – то не було. [Чи були
у вас шерстяні спідниці?] Доморобних шерстяних не
було, шоб самі ткали, не було. Оце тольки ткали руш‑
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ники полотняниє, пустєлки ткали полотняниє. Тепер
простинє, а тодє була пустєлка. Оце ткали. І полотно
ткали. [Чи носили жінки запаски?] В женщин були
такиє фартушки, невеликиє, полотняниє, не та, шо
запаска. Запаски не було, а такий полотняний, нази‑
вали «запинка». [Чи носили жінки плахти?] У нас не
було плахт, при менє не було плахтов, це ще до мого
дєтства ше цого не було, ще й мама моя плахти не но‑
сила, і ми плахтев не знаєм. [Чи носила плахту Ваша
бабуся?] Не носила, а те шоб обгортачка була, так ето
оцю юпку я стару разпару, а тут оце я надєну другу, іду
там чи палоть на гарод, чи там уже жарко, то наче за
фартух обгорнеся. [Це така обгортачка була?] Отака
обгортачка була, із свойой юпки, розпореш... [Спідни‑
ці самі шили чи замовляли?] Не кожне собе шило, не
кожне, а були ж тоже, циє ж кравці, шо шили.
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ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [40–70-і роки ХХ ст.] Кофта. [Чи
були колись жіночі кофти?] Були. [Де їх брали, самі
шили чи купували?] Купованиє, самі не шили, самим
ніщого було шит. А тепер перешло, тепер все купуєм.
[Кофти] були всякиє: були так, шо тики через голову,
а були так, шо тильки замків не було, а так защібались.
[Чи були жіночі блузки?] Блузка – це ж кофта тоже.
[Тобто це одне і те ж саме?] Я думаю, шо те саме. Хіба
тильки, шо блузка... Це ж кохта є... Є ж верхня, а є ж
та, шо пуд низом, із тончого матер’ялу, зовсім друга
пошивка, чи на короткого рукава. В опшем, ото вона
блузка. Керсетка. [Чи були у вас раніше керсети?]
Були корсетки. [Із чого шили керсетки?] А карсет‑
ки – воно верх був... усякий був: був чорний і кариш‑
нєвий... Десь набереш, така матерія, ну, матерія була
не така, шоб... чи рубчик, а така наче близкуча була.
Як вона називалась, не знаю, а шили такиє, наче тут
фостики були... [Тобто вставляли іззаду клинці, шоб
пише таке було?] Ага, наче хвостики... Як замуж ідеш,
девка, – в неї корсетка, сорочка вишиванна. Юпка.
[Чи носили жінки таке, як керсет, тільки із рукавами?]
Було. То вже називались «юпки». [Які вони були, догі
чи короткі?] Довгиє, так по коліна були, тоже з клин‑
ками цими, хвостіки були. [Чи теплі вони були?] Вона
не така тепла була, вона на пудкладці, вона не така
тепла. Чи курточка, чи шо – холоднєй воно, рукав у
йой не широкий, шоб вона... [Із чого була підкладка
у юпках?] А пудкладка була – ватяне. Чи ватна якась
там... не вата імено... там на два пальци було пудклад‑
ки, не така вона тепла, зімою в йою не шипко так, вес‑
ною ранньою чи осенню так вона хароша була. Під
жак. [Які піджаки носили колись чоловіки?] Ну, так
піджаки, як оце куфайки вишли. [Чи шили піджаки
чоловікам?] Почти в магазіні купляли шитиє. Костюми [з піджаками були]. Не то, шо там шили жекети,
костюма купляли. Були й піджаки, «курточки» на‑
зивались, до то куплєниє, не самошитиє, а куплєниє,
сами не шили курточок.

[Кожухи були і жіночі, і чоловічі?] Я женских не знаю,
шоб були, а мущинськиє були. [Чи теплі були кожу‑
хи?] А кожух був теплий, там на їх вовна була така,
її ж не обстригали. То ж тепер, хто купляв оти кур‑
точки теплиє, там наче провалинна вона, а то таке
не стриженне, шо було на овеці, те було й в кожусі.
[Якого крою були кожухи?] Були всякиє: були рівниє,
нада ж було рівних, а було так як... «кажушка» назива‑
лось. Були в женщин циє кажушки, не в кожної були,
ну були. Так це вже такиє клинки тут були, до трох
клинків, було й до девети клинків, уже туточки по та‑
лії, а тута вшитий. Кожушки були в женщин, а кожухи
були в мущин. Ну це не в кожного було, це так шо... Це
не так було їх рясно, було в тих, які трохи зажитніші.
[Яким кольором були кожухи?] Були зеленим цвітом,
були такі оранжовиє. [Чи були кожухи білого кольо‑
ру?] Не було білих. Уце тепер дехто куплють, їздили
чужиє люди, і вони не довгого росту, так кароччиє,
і чинка біла. А ранче ж були жовтогарячиє циє, ну
не красниє, не жовтиє, такі стандартні. Свита. Бур
ка. [Чи пам’ятаєте Ви такий одяг, як свита?] Помню.
[Свити також були жіночі і чоловічі?] Ну, я женских не
знаю, а мущинськиє були. І називалась «свита», і на‑
зивалась «бурка». [Чим відрізнялася свита від бурки?]
Свита – воно... плащ ото так, так і свита, вона рівна
скрозь, не чого немає. А «бурка» називалась – туточки
капішон такий. Як пагана погода, на голову накидаєца,
і вона тепліша. Воно не овчинне було, а сукно. І бурка
була і довша за свиту навіть. І це бурка – така обшир‑
на бурка... [Хто носив бурки, і жінки, і чоловіки?] Ні,
бурку тіки мущини. [Хто носив свиту?] І свиту тіки
мущини, мущинська одежа. [Якого кольору був цей
одяг?] Воно, свита, я бачила у свого, щитай, дядька,
я не знаю, як тобі сказать, – і не чорниє, а чуть-чуть
каришнєвиє. [Тобто такого ледь коричневого кольо‑
ру?] Еге. То я ж бачила в свого дядька рідного, бо бу‑
рочку шили, до це я й бачила.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [Середина ХХ – початок ХХІ ст.] Без
рукавка. Куфайка. [Чи носили у вас безрукавки?]
А тодє не було з чого його пошити. А тепер оце вже
пошли безрукавки, на фермі дак уже у безрукавці. То
пойдеш на роботу, дак і куфайку одєнеш, да под низом
безрукавка. Вже пораєся там у сараї вже в безрукав‑
ци. [Як давно почали шити куфайки?] Куфайки були
давно. Куфайки – носили вже кожний. Кожух. Шили
й кажухи, в кого було з чого. [Які були кожухи, довгі
чи короткі?] Не зовсєм короткиє, так почті до колєн.

ВЗУТТЯ [30-ті роки – друга половина ХХ ст.] Калоші.
Мені вже було восімнацать год, так мені нішо було
обуца. Я вже дівка була, гулять ходила, пошла в ка‑
лошах резинових на танци, і ше з падругами, вони
поспадали, ми за калоши – под ослінь, а самі танцо‑
вать босиє. Также й хлопци ходили: в чом в кого було.
Чоботи. [Чи дорогий одяг був раніше?] Тадє ж була
адежа... вісім рублів чоботи були кирзовиє. [Резинові
калоші купували чи самі робили?] Нє купляли, я ро‑
била на турболоті, дак там давали спецовку: давали
чуні такиє бризентовиє і калоші резиновиє такиє,
глибокиє – спецовка така була. А так уже купляли для
себе, в магазіні купляли, вливат нехто не виливав, мо’,
де хто й виливав, ну в нас в селі цього не було. Посто
ли. [Чи носили у вас постоли?] Я ще в школу ходила в
трейтій клас у постолах. [Хто їх робив?] Самиє соби
плели. Я сказала там Івану чи Роману: «Сплети менє
там постоли». Ну багато люде плели постоли. [Із чого
плели постоли?] Драли лику і плели постоли. І було
те, шо з корення того [плели]. Тиє вже, шо з корення,
то вже крепчейшиє були. Це із лика такиє широкиє
були тиє стяжки, а тут таке, мо’, як палець, і тодє наче
вировочками плели, наче вирьовочниє були. То вже
люди займались цими обовоєм. [Чи ходили зимою у
постолах?] Зімою у постолах ходили, і туди вплетали
[мотузки]. Веревочниє лапті такиє [плели]. Веровоч‑
ки в лапті тодє вплетали. Бурки. А тепер, бачиш, те‑
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ламозий нехто не хадив. [Чи ходили без платка на ву‑
лицю?] Кались такиє... от старих такий був приказ, шоб
в двор галамозиє не виходили, па воду шоб галамозиє
не хадили: там чи валасина впала у воду, чи шось таке...
тут насипала, страву варит, волосина попала. Не роз‑
решали, галамозиє шоб не ходили. І всігда були запну‑
тиє. І дєти ж не були, як тепер, галамозиє, в шапочках
там, чи в чом... Дівчаток у хустку запинаєш, хлопцив,
як якиє, шапочку купляєш м’якеньку таку, наче картузик у лєтку. Шапка. [Які шапки носили чоловіки?]
Ну, шапки купляли на базарі, була та, шо... ну, там у
середині м’яке уже той, а верх наче ремінний [шкірою
обшитий]. А були такиє матер’яниє – пошитиє із мате‑
риї. Ну, шапки, я знаю, шили і в Авдіївці, їм шили му‑
щини. Там не так, шо в кожний семнє шили. Хто вмів,
той шив і продав. З матерії тоді були [шапки], ну не
така ж матерія там, шо тоненьке, мо’, сукно яке. А там
вже тодє, я не знаю, чи клали вони... чи вату яку кла‑
ли, що воно тепле те було. [Чи робили такі биті шапки,
як валянки?] Нє, не було. А зімой шапку носили, га‑
ламозиє не ходили. Це тепер, бач, маладьож галамоза
і старі вже так. [Які шапки чоловіки носили влітку?
Чи були у вас брилі?] Брилів не було таких, а картузи
[носили чоловіки]. [Які були колись зачіски?] Причос‑
ки – неяких не робили маладьож, а воно так тольки на‑
зивалось – «чолка»: тут трошки обрізали кіс, і на лобі
оце отделялись, це зачесала, а ца причолка сюди так
остульки, такий-во той кончик, такий невеликий. Було
так. [У скільки кіс заплітали волосся дівчата, жінки?]
Дєвкам заплетали токи одну косу, а женщинам – дьве
каси. І перев’язували так: перекладка туди-сюди. [Які
зачіски були у чоловіків?] Мужики стригли, я не знаю,
як воно називаєця, отцюль же ж пострижуть, а тут вже
був волос. Оце патилици і да вушей так пострижутца.
А мо’, й «пуд польку»... Так то я чула – «пуд польку».
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пер і бурки є, і суконниє, обув та суконна, суконки тиє
ж є, а тодє сього не було, тодє кирзовий чобот. [Коли
з’явилися бурки?] А бурки да вже ж послє войни не
скоро появились. [Люди самі шили бурки чи купува‑
ли?] Купляли. Хто мог – сам шив. І купляли. Ви по‑
шиєте, я в вас куплю, несу свой матер’ял чи піджак
якийсь старий там, менє пошиєте, я вам заплачу. [Із
чого шили бурки, із сукна?] Із суконного шили. І ми
їздили в город по хліб, не хватало ж там, а в городі
давали дві буханки на руки. Ми їздили, становились
у очередь, і це ж возьмем тей, винесу за угол десь там,
захаваю і знов пудходжу, шоб ще ж узят. А відти, із
города, уже в бурках їздили, а в нас не було понятія,
шоб шили бурки, а відти вже люди їздили в бурках,
ранче поняли шо к чему, а в нас то це так було, повсякому. А тепер усякоє обуви: і красовки, і всяко
уже, були б тильки гроши. Воно таке-о тепер, якісь
вон не кріпкий. Тут купив – то переламалась подо‑
шва, то поодклеювалось... Валянки. [Чи носили у
вас биті валянки?] Валянци били, мало їх хто носив,
тодє овечек, ну, в колгоспі держали овечок, а в людей
мало в кого вони були, так валянци купляли, на ба‑
зарі купляли, ну як валянниє купляли, дак валянниє
тиє не збегались, а на базарі купляли... Як вони на‑
зивались?.. Валян якийсь уже... А як?.. Тольки па мо‑
кром прошов – на другий раз уже не абуєш, уже він
сів. А циє, шо самовалениє, соби вже люди [валяли],
циє не боялись мокнути, не збегалися. А тиє, шо ку‑
пованиє, дак я кались абула, єхали у Тарасоску, а там
дощ трошки прошов, па асвальту пахадила, так уже я
їх больше й не обувала, уже вони поробились... наски
циє так позагострувались, вузькиє такиє парабились,
і як дубовиє парабилис, кріпкиє такиє. Чоботи. Були
чоботи, й «яловиє» називались, по магазінах. Ну то
вже дарожче були, а кирзовиє – вісім рублів. [Чи були
в селі люди, які шили чоботи?] Шили, ціх шевців бага‑
то було: і сусід у нас тут шив, і тут через забар – і там
мущина шив чоботи. Цих шевців було багато по селу.
Було із чого робить...

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Середина ХХ ст.] Чіпець.
Я стара – і в мене гребешок у голові. Уже й кіс на голові
нема, а гребешок є. А колись, як я замуж пошла, напри‑
мір, мені шиють чепец. Шиють чепец. Ну, це шапочка,
зубчики такиє поробяца, тут полоска пришита, і там
зубчики такиє павибирали, а тутечки ізбираєца шво‑
рочкою, отут так в конце шворочка. І баба та заплетає
дьве коси і перекладає, і чепец надіє. І це як замуж [ви‑
йшла] – вже должна чепец носить. Хустка. [Чи в’язали
повех чіпця хустку?] А тодє хустку, по чепцу хустку.
[Як зав’язували, так, як ви зараз, під бороду?] Отак і
отак сюда на шию – як хоч. Яка хустка є – чи зидеця
сюди, чи зидеця сюди. [Чи в’язали так, щоб були роги
спереду?] Ту, маладую, зав’язували, шовковий платок,
перегортують його, зав’язують відци, з потилици, від‑
ци широким таким уже велоном, а тодє відци ріжки,
два ріжки так оце, шо дуже стаят. А стариє баби – були
платки такиє «прохоровскиє» тоже, наче на дробних
кветочках, – так тиє вже зав’язували тоже так, тольки
не ріжками, а так уже голову обматає, мо’, й два рази,
і тут зав’яже вузликом. Були тиє баби, шо зав’язувались.
Називались платки «прохоровскиє». А чого вони так
називалися?.. Цього я вже не знаю. [Чи дівчата теж
носили платки?] Так по будний день та у святий день
платки носили. І в церкву ходили, платки запинали, га‑

ПРИКРАСИ ТА АКСЕСУАРИ  [Середина ХХ – початок
ХХІ ст.] Намисто. [Де брали намисто, робили самі чи
купували?] Нє, не робили, а купляли з усякого. Це як
нарядне так. І «золоте» називалось, але воно не з зо‑
лота, називали «золоте» намисто, воно ж бульшиє тиє
ж... Як їх називали?.. Бурулєчки тиє большиє. Так оце
буде «золоте». І низок скольки – низок п’ять чи сколь‑
ки – на вирьовочки сплетаюца. [З чого у вас намисто,
із бурштину?] Отож кажуть, шо од зоба. Як воно нази‑
вається, я не знаю. Шо од зоба, в кого зоб є, купляють
і носять. Ну це минє невістка принесла, зоба в мене не
було, а намисто – оце ж подарок невістки... І це тоді –
низок п’ять намисто: уце тоді тут буде сама довша сама
нища, тодє друга, тодє трейтя, четверта і п’ята вже до
самого цього... плетеш цих вузликов, шоб до самої шиї
воно так приверзалось, а циє так висять собі. А були –
так одна низочка. І тепер багато хто носить. То в мене
це хрестик є, хрестик і намисто, низочка. [На яку низ‑
ку вішали хрестик?] Як уже то, не зовсєм кала шиї,
щитай, на другу. Шо ш його вже кала шиї не то... його
ж видно. А тепер всі носять, як оце я. [Чи в радянські
часи також носили хрестики?] Я тодє не знаю, в мене
тоді не було, я не знаю, чи носили, чи нє. Ну вже в вай‑
ну стали носити, у вайну носили. [Чи носили якісь ме‑
дальйони?] Ні, не було. Намисто і хрестік. Сережки.
[Чи носили жінки сережки?] Були. Хто бажав, сєрьожки були. [Де їх брали, купували?] Купляли. Перстень.
[Чи носили обручки?] Кольца були тильки тоді, хто
замуж пошов, шо тоді кольца куплялись, кали вен‑
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чались. [Які вони були, срібні чи золоті?] Отоді, як я
замуж ішла, так було двацать коп’єйок, так такий хло‑
пец вибивав каблучку із петака, із двох кап’єйок, оце з
грошей, не залата, не срібна, неяка. Оце ж у мене – це
я в церкві купляла, не знаю, яка вона. А залатих тадє...
Хто їх купляв і за шо було їх куплять?! Це тепер уже
жіняця, так тепер шо й купляють.

с. Змітнів
Записав М. Пилипак 20 вересня 2008 р.
у с. Змітнів Сосницького р‑ну Чернігівської обл.
від Мирошник Галини Андріївни, 1929 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Середина ХХ ст.] Одяг у весіль
ному обряді. Вільце прикрашали квєтками, краснаю
хусткаю накутували його, зверху накидали. Маладая
за вільцом сідіт, а хустку накідали на єї – це вже мала‑
ду продають, хочуть же грошей втаргавать. Просили
[на весілля] без нічого, так. Убрата була в намисті,
в стьонжках, у вінку, а дружка так, як аби-но вді‑
та була. Малада за сталом, на покуті, на кажусі, коло
маладої дружки, парують маладу, вани хочуть, шоб
бульш вікінули, а тиї капєйкамі кидають. Таді ж шо
було, хоть ситцеву хустку купить маладий на завтра.
У понеділак маладий пав’яжуть на руку, а вже маладо‑
го ніхто не перев’яже, дак вани вирвуть жменю сало‑
ми з стряхи [стріхи] і маладого пудв’яжуть саломаю
на смєх, – шо ж маладий бєдний, і в маладого рид бєд‑
ний, нема чим маладого перев’язать. Гроши [викуп]
кидають в тарілку, забирає старша дружка, і на завтра
ж вона купить хустку. Тарілку не перевертали, вони
накидають, вона [старша дружка] в платок забрала.
Привезуть маладу і в каморі вже разбирають її, вінок
іскидають. У каморі разбирають маладиці. Із камори
вивели – ні стьонжкав, ні вєнка, у хустці зав’язана
і все. Вєнок знимають тіє, шо з йою приїхали, не мала‑
дого, а маладої людє. Очіпок таді вже не вдягали, ран‑
че матерки насили наші, а ми – вже хусткі. Запинали
білою, або яка вже в її була, тою і запинали. Тоді сун‑
дук везуть, а зара – шкафи!
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КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Друга половина ХХ ст.] [Як у
вас казали на жінок, які шили одяг?] На цих казали,
шо модістка, ну, ця вже, шо вже шила платтє, юпку,
кохту, – це вже ж мадістка. Як шиє кажух – це вже
кравець. Ото разніца була тольки всього, шо я вже не
вмію кажуха пошить, – оце мадістка, а вже кажух я
шию – то вже кравець. [Як давно жінки почали носи‑
ти колготи?] Нє, недавно, послє войни зразу не було
не колготків, не було не чулків, неяких штанив не
було, я ше на ферму ходила, то була в мене сподница
самоткана. І не було не чулків, не штанив. І зима була
не така, як тепер зими, снєга тодє були і морози були –
таке, наче вишивка: голля таке із інею лежит на шийці,
хоть вишивай, зразок бери на вишивку. І без штанив,
і без ничого були. Як придеш додому, полопаюца й
ноги. [Чим відрізнявся одяг молодиці і старшої жінки,
бабусі?] Ну, щитай пашти не чим не атлічались, тіль‑
киш шо, я кажу, баба, ну, всє стариє носили і маладиє
насили сподници широкиє, таких не було вузьких, як
тепер ходять. [Тобто одяг був практично однаковий?]
Пашти одинаковий, ну, хіба вже маладиє да чистєй ха‑
дили трохи, а баба вже шо ш?.. [Можливо, кольором
відрізнявся?] Ну, так. А шоб якесь аддєльно, то так
не було. На празник у баби своя адежа, уже, щитай,
в маладої вже дівки друга одежа, баба вже вишивок
вже тих вдєвала, намисто не зав’язувала, а так пошти
у всіх одинаково було. [Чи носили у вас жінки сара‑
фани?] Сарафани то совсем по-другому шилось, вони,
сарафани, не так, шо їх рясно було. Ну як вон шився,
я не розкажу, як вон шився, ну були.

хустку, фартух, чулки, тапки – то це вже, як у гроб,
тапки кладут. А мужикам костюм, якшо є, а нема –
так свитер. Якшо є, так кастюм, а нема – так оце шо є.
Одяг у календарних обрядах. Як дєвки молодиє, йде
до церкви, например, до церкви вже одіне сорочку ви‑
шивану, сподницю широку, намисто вчепить, ленти –
до церкви так хаділі маладьож. Оце сорочки циє вже
празничниє вишивали усей рукав, тут бульш вишивка
[на плечі], а тут [середня частина рукава] уже по цве‑
точку. І прибирались так. Уже не прибирались некуди,
а до церкви одєвали все нарядне. [Чи використову‑
ють давній одяг на свята, наприклад, на Івана Купала,
Андрія, під час щедрувати?] Нє, в нас цого нема, не
ходять. А «День села» називають, на Купала оце, так
ранче виїжали і гуляли, тодє сходяца, тодє вже музика
грає... [Чи одягають на день села давнє вбрання?] Ні,
нехто не надєває. Все тепер іде по-новому.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Друга половина ХХ – початок
ХХІ ст.] Одяг у весільному обряді. [Чи використо‑
вували традиційний одяг у 1990-ті роки, на початку
ХХІ ст.?] Використовували. І тепер можуть одєвать
карсети, іще є в кого те... Тепер уже ні, тепер вже їдуть
[на весіллі], фату одівають. А ранче спадницю вдяга‑
ли, сорочку одєвали, фартух. Тепер вже, бачиш, на шиї
там в молодої, то, мо’, і є яка цепочка, а тож нема не‑
чого, а тодє намисто було, в’язочки, карсетку одєють,
хустку цу зав’язують, шо «рожки», і венок. [Чи багато
було стрічок на вінку?] Багато, лентов, може, із деся‑
ток, десять лентов, а там двоє [два десятки]. Так там
добра китица, на всю спину. [Чи було так, щоб жінка
тримала на смерть ту сорочку, у якій вінчалася?] Я не
знаю, не хто минє не фалився, я й не скажу. [Чи за‑
раз одягають традиційний стрій на весілля?] Ну, тепер
вже рідко. Кались венчали вже в венках, а тепер уже в
фатах. [Як давно у вас вінчались у вінках?] І тепер хто
схоче, то одіне й тепер. Буває таке, хто заінтересуєца
по-українски, так одіне. [Чи у 1990-ті роки одягалися
в традиційний стрій?] Одевалися. [Такий одяг одяга‑
ли лише на вінчання чи й на розпис?] Нє, розписуваца
тоді же ж аділа платтє там, чи шо в тебе є чисте, нове,
поєхали розписались, а да церкву вже тодє то винок,
і все. Одяг у поховальному обряді. [Чи збирають у вас
одяг на смерть?] Сарочку там чи маєчку, сподницу
там чи платтє, тепер вже й старих одєють у платтє,

с. Шаболтасівка
Записав М. Бех 8 вересня 2018 р.
у с. Шаболтасівка Сосницького р‑ну Чернігівської обл.
від Серпа Анатолія Михайловича, 1942 р. н.
СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГО
ТОВЛЕННЯ ОДЯГУ [40-ві роки ХХ ст.] [Виготов
лення тканини. Де люди брали одяг після війни, коли
не було грошей?] Сіяли коноплі, тоді їх мочили, тоді
сушили, потом терли їх, і получалась пенька. З ції
пеньки баби пряли і робили нитки, з цих ниток, тоді
такиє були, ну, називались вони «снивниці», сновали
нитками цими. А тоді в хаті ж ставили такиє, «кросна»
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називались, і це вони ткали полотно, із того полотна
шили штани, сорочки. Одінеш – так воно ж таке не‑
вібілене. [Як вибілювали полотно?] Прали, таке було,
«жлукто» називалося, та й кидали всю туди адежу, як
грязна була, кидали туда, у піч чугуни ставили, кипе‑
тили воду, заливали тим його попелом – зола з дров,
а тоді воду туди сипали, і воно стекало, і тоді вже його
кала калодезя стірали, і воно получалось таке, як біле,
без всякого порошка і мила. Це так і жили...
СОРОЧКА [Друга половина ХХ ст.] [Чи вишивали чоло‑
вічі сорочки?] Вишивали. [Які елементи вишивали?]
Тут [на грудях]. І воротнік. [Який був комірець?] Ну,
обикновенний. Такий отложний. І вишивали. Я ж но‑
сив ту вишивану. [Чи вишивали у сорочці рукава?]
І то, хто як придумає. [Як були пошиті рукава, на ман‑
жетах?] Було того... розчепали тут на гузічках. А хто
як пошиє. [Чи довго у вас була така сорочка?] Довго,
я носив її десь уже перед армією, кала молотарки тєгав
солому, і десь вона там і залишилась. [Як Ви носили
сорочку, заправляли в штани чи на випуск?] Ну, єслі
отут (низ) кругом вишите, значить, на випуск носили,
без того – запихали в штани.

ВЗУТТЯ [Друга половина ХХ – початок ХХІ ст.] Чуні.
[Чи ходили у вас у резинових чунях?] Ну, то вже вони
появились, кали резіна пошла, так клеїли тиє чуні. По
столи. Постоли ще були. Це літом та й зимою в їх хо‑
дили. Значить, ото та липа, дерево, і вона весною так
обдираєца, шкура, і зо ціє шкури робили постоли на
ноги. І тодє та сюди маторочки заправляли, абували –
і пашов. Вони легенькиє... А Блистова тут, петнацать
кілометров од нас, там називались тиє... в нас постоли,
а там лапті, там вони з етого, з матузок були, з пень‑
ка і матузки тиє. Довго ходили. Зимою то сплете він,
великиє портянки обматав і ходить. [Тобто ходили
взимку в плетеному взутті?] Ходили. [Чи не холодно
було у такому взутті?] Та не холодно, а хто питав про
його, про холодно, то в мене сосєдка одо жила, бабка,
і син був такий, як я, товаришовали, вони так санча‑
тами поїдуть в ліс по дрова, назбирає таких-о палок,
мароз такий, шо світу не видно, – і не чулка, не штанив нема, нешо, одна юпка. Кругом ходить, і казячий
кажух вон не гріє. Так мучились – страшне! Бурки.
[Чи шили у вас бурки?] Та шиють. І тепер шиють бурки. [Як у вас казали – «бурки» чи «валянки»?] Бурки.
[Із чого шили бурки?] З шинелі, сукно хароше тодє
шили. Валянки. А валянки – тож із етого, овечки були,
і тодє їх стригли, із шерсті цоє робили валянки. Би‑
тиє. Ой і харошиє – теплиє, легкиє! [Чи були у вашому
селі спеціалісти, які робили валянки?] Були, в мене
дід і батько валили. Це називають: «пошли валить ва‑
лянки». І пошли вони: в одного повалили, в другого,
в трейтього. Чоботи. Обув [шкіряну шили]. У каждо‑
го було, примерно, телята чи шось друге, різали, дє‑
лали чиньба, ну, чинили, і тадє вже спеціалісти шили.
[Тобто були такі спеціалісти, що шили чоботи?] О‑о‑о,
а тоді їх було! І тоді ж ціє ж шевці були, чоботи шили
тоже ж, хадили по селє: зайшли, а в мене нада хазяїну
пошить, хазяйці, дітям, старикам там, пашили вони,
пашли до другого. Так і валянки були, валили. Так і
жили, хто як виживав.
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ОДЯГ ПОЯСНИЙ. ПОЯС [Друга половина ХХ ст.] Шта
ни. [Чи ходили чоловіки у полотняних штанях?] Ну,
вже ж появлялось тоді й той... і такиє штани [фабрич‑
ні]. Так кудись десь поєде та там десь купить. А ходили
всякі: сорочка біла і штани полотняниє. Пояс. [Який
був у Вас пояс?] Пояс був такий десь, з шовкових ниток,
отакий-во примерно товщини, китиці такиє. [Чи були
шкіряні пояси?] Були. [Як називали, ремінь чи очкур?]
Ну, у нас «ремені» називали, у нас «шитік» називали.
Шитік – ну, ремень по-руски, а в нас «шитік» називавсь.
Спідниця. У баб називались «сподници», так назива‑
лась вона. Це вже вона тут і да нагрудника, це так вона
[жінка] одіє її через голову, руки сюди ж, і тут гузіки
защебають, це називалась «сподница з нагрудником».
А юпка вже ж оддільно була, до юпки вже ж носили й
кохту ще, називалась «кохта». Юпка – це ж женська та
сподниця, то були сподниці, і «юпки» називались. [Чи
відрізнялися спідниця Вашої мами і бабусі?] Вони були
разного калібра. Хто якого пошиє. [Чи було так, що ста‑
рі спідниці перешивали?] Ні, не було, може, хтось там...
Вона доносить свою [спідницю]: це вже носить сперва
вона про свята, а тодє носить до будень, на роботу вже,
а тодє вже воно переходить у таке старе вже, так і по‑
раєца в їй вже там, а тодє на тряпки йде.

ОДЯГ ВЕРХНІЙ  [40-ві роки – друга половина ХХ ст.]
Свита. Чикмінь. Бурка. [Чи були у вас свити?] Бу‑
ли-були. Були свити, й «чикмені» називались, і бурка.
Чикмень – це воротник так одкидавсь, а бурка – то
одєвали капелюх такий ще, ну, он був вставлений в
бурки. Це було пошти в кажной хаті. [Як казали, «чик‑
мінь» і «бурка»?] Чикмінь і бурка. [Чим вони відрізня‑
лися?] Чикмінь – був воротник, одкидкидався таково, а то була та бурка, ну, капелюх, і він надівався так,
то називалась «бурка». [Чи були у вас жіночі свити?]
Були-були. Кожух. [Чи були кожухи?] Були й кажухи,
тоже ж овечок держали, чинили шкури. У клуб під‑
еш – кожух, суконниє тиє... А це вже стали з пійсят
сьомого году, вже пошло воно друге, стали єздить коє
куди ж, транспорт появився, стала матерія появляця,
так уже шили [інший верхній одяг]. Жупан. [Чи були
у вас жупани?] Були. [Із чого їх робили?] Та тоже ж із
матерії з разної, на ваті там. Куфайка. [Чи шили у вас
куфайки?] Шили. [Коли почали шити?] За моє пам’яті
шили. І да того шили куфайки.

ОДЯГ НАГРУДНИЙ  [Друга половина ХХ ст.] Кофта. [Як
застібалась кофта, на ґудзики?] Еге, да-да-да. [Чи поді‑
бна була кофта на блузку?] Да десь таке. [Хто шив коф‑
ти?] Самі, самі. [З чого їх шили, з полотна?] Купляли
матерію десь іще ж. [З якої матерії шили юпки?] Із мате‑
рії шили, а послє войни із такого полотна. Оце весною
іва ілі та ольха, кори накидають, наварять, і воно тоді
сок такий пустить, красили [полотно] – це так... Кер
сетка. Шили і корсетки разниє, все шили самі. [Що
таке «корсетки»?] Ну, це таке, на свадьбу їх готовали,
корсетка така, отлічалась вона од пальта, примерно,
другим маньором. [Чи були рукава у «корсетці»?] Була
із рукавами, і була без. [Чи шили корсетку ззаді клин‑
ками для пишності?] Ага, було-було. Піджак. А шили...
«піджаки» називалися, воно трошки больш йде того...
за куфайку, трошки больше, воротник був, у куфайці ж
нема. І бальшенство шили ж тодє ж...

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Друга половина ХХ ст.]
Роги оциє ж коровечиє – це робили гребенці, роз‑
чоски. А гребенець – такий вон менчий за розчоски,
вон такий, як ладоня. [Де їх робили, на державних
заводах?] Да. Седить бабка й чешеца, косу. Хлопци
чуби зачісували. [Чи були у селі такі майстри що ро‑
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били гребенці?] Не було. [Які колись були зачіски?]
В нас порівняна мода була, «полька» називалась, –
це так, де здорово ото «под бокс» і налисо. Це такиє
були, а такого видумок не було. [Які зачіски носили
жінки?] А женщини – сматря в якої який волос. Є же
розчешеца, накрутила дулю й пошла, а єсть – запле‑
тали косу, з косою дєвки. Хустка. [Чи раніше дівчата
і старші жінки ходили у хустках?] Всі були, букваль‑
но всі були. Ну, тодє пошло вже, стали больш-меньш,
стали вже галамозиє хадить там та в клуб гулять. [Як
зав’язували хустку старші жінки, під бороду?] Пуд
бороду. [Чи було так, щоб роги вив’язували?] Було й
таке, і зав’язувались сюди й тут таке та... Чіпець. Баби
носили, «чепці» називали, чепець надівали на коси.
Шапка. [Які шапки носили чоловіки?] А яка попаде,
там він не вибирав: яка є, таку і одєвав. [Шапки шили
самі чи купували?] Сами, сами.

Чернігівський район
с. Ведильці

c. Мньов
Записала В. Конвай та І. Коваль-Фучило
30 червня – 1 липня 2010 р. у с. Мньов
Чернігівського р‑ну Чернігівської обл.
від Гладуша Федора Васильовича, 1940 р. н.,
Гладуш Катерини Авдіївни, 1944 р. н.,
Жураховської Уляни Романівни,1941 р. н.,
Бородіної Катерини Іонівни, 1936 р. н.,
та Дрозд Олександри Гаврилівни, 1930 р. н.,
родом із с. Яхнівка Ніжинського р‑ну Чернігівської обл.
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Записала В. Конвай 30 червня 2010 р.
у с. Ведильці Чернігівського р‑ну Чернігівської обл.
від Будченко Параски Іванівни, 1930 р. н.,
Марципан Валентини Гаврилівни, 1936 р. н.,
та Блашкун Євдокії Миколаївни, 1935 р. н.

распався. [...] Сєдєлі маладиє на кожухе. [...] Пріходять
і тут же касу єй расплєтають, зав’язують платок, вєнок зкідає брат. Чєпєц вдягалі у старіну, а звєрху пла‑
ток бєлий падбароджувалі – вже маладіца. Уже опас‑
ля таго кос нє насілі, лєнти з вєнка аддавалі, у кого
бралі. У маладої ж нє було столько лєнтав, в таї, в таї
[попросила]...У мєнє коси здаравєнниє булі, з лєнтаю.
[...] У кого на радок [проділ], а у кого – вгору. У кого
булі вєлікі коси, вона їх зав’язувала в гулю. [...] Бать‑
ко куртачку пашів з латачок, а чобати такіє вірабі‑
лі, тєля здохла, Хурлік [майстер] трохі памняв. Пашлі
ж вєнчацца, навколєнци треба станавіцца, а вани нє
гнуцца. Батько дьогтєм памазав, а я прітулілася – в
дьогать спадніцу вімазала, тади єхалі на возє, машін
нє було, спадніца в дьогтє, набралась саломаю.
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ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Середина ХХ ст.] Одяг у ве
сільному обряді. А малада [на весіллі] скидає з себе
чепец і кідає єго аб парог. А єй кидають назад. І так
три раза. І три раза спєвають пєсню. А після третього
раза єй одевают «намєтку», у нас називаєца. Це обик‑
новєнна марля, тільки на концах полоси, як на рушни‑
ку, – красниє. І тагди вже завенчують єє і адевають єй
красний чепец. І уже маладая завіта. Бивало, шо і ма‑
ладого завівалі, якщо у маладого єсть улікі із пчоламі.
Тагди маладу везуть у вєнку і завівають у єго: «шоб у
єго пчоли велісь». У его батька, у свекра тоже ж на кожух сажають. [...] А калі виводять маладу, то єй такую
спєвають: «Ой, як будє да твой мілий да лєнівий, зє‑
лєная да сподніца ізлєжіца, червозлатий поясочок ви‑
сиплеца, а тухолькі красівиє пилом припадуть». Коли
маладую забірають, то дружкі танцюють на платтє
свахі на лавке. [...] Маладую прівезлі і закосяни ідуть,
привєзлі подаркі, будуть їх угощать. Несуть мєтерку
ситцу на фартух, на рукава палатна – оце такі подар‑
кі булі. [...] Маладу одєвалі у таку широкую сподніцу,
сарочка вишита і фартух вишитий. На галавє – вінок
з лєнтамі. Вінок купляв єє маладий на базаре, а после
йона украшала нім ікону ілі за ікону закладала.

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50–60‑ті роки ХХ ст.] Одяг у ве
сільному обряді. На свадьбе давалі платкі простенькії
всєм, а батьку і матці трохі лучшиє. А маладому – ви‑
шитий платок. Маладий маладій должен був чоботи
купіть. А тє, шо гуляють на свадьбе, їх украдуть, і тоді
маладий ще раз «купляв» чоботи маладій. [...] Коли
квітки пришивали, молодий молодій дарував чоботи.
[...] Калі знімалі вінок, распєталі косу. Маладої брат
расплєтав косу. Єє расчесивалі. І раньше у нас над‑
євалі чепкі, тепер платок одєвают. Молоду одягали
так: кохта, спідниця, фартух і вінок із бумаги із лєнтами. Лєнт треба щоб було багато. А на Ніжинщи‑
ні – вишита сорочка, сподніца і карсетка. Тут один
[вінок] на все село ходив. А у нас, на Ніжинщині, був
обичай, коли молодий їхав на базар і купляв молодій
вінок. Лічний вінок. А ще у нас прийнято було: коли
дівчину засватали, молодий їхав і купував на базар ві‑
нок. І із цього часу вона вже ходила аж до свадьби у
вінку. Коли собирались на досвітки чи літом у когось
коло хати десь зберуться, – вона зажди у вінку. А ре‑
шта дівчат – заплела косу і перев’язала лєнтою. Оце і
все. [...] А ще молода завжди перев’язувалась червоним
кролевецьким рушником посередині на два боки. Так
розправлялось, як фартух. Цей рушник у нас називав‑
ся – «королівський», і не самі його ткали, а купували.
В більшості своїй ці рушники одівали ще на ікони. [...]
Сватають – і тоді вже всіх сватів перев’язують руш‑
никами. [Як пера’язували, навхрест чи через плече?]
Через плече одним [рушником] перев’язували. Ну,
було таке вже, шо як з другого села, я бачила, шо і на‑
вхрест так перев’язували. В нас в основному один раз,
а остальним дають уже нам: жінкам – платки, а чо‑
ловікам – палатєнца. [...] Молодих садили на кожух...
[Для чого садили на кожух?] Ну, так казали, шоб бага‑
тиї були. Садили на кожух, і мене ж садили. [...] Ну, як
оце ж попросили завивать [молоду], свахи тут стоять
співають пісні, а ці ж дві жінки завивають, расчісують
косу, завівають, надівають платок уже такий красивий.

c. Кувечичі
Записав М. Пилипак у 2008 р.
у с. Кувечичі Чернігівського р‑ну Чернігівської обл.
від Навозенко Олександри Панталеймонівни, 1930 р. н.,
та Рудянок Надії Федосівни, 1933 р. н.
ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [50–ті роки ХХ ст.] Одяг у ве
сільному обряді. Старша коровайніца – у маларосцє,
касінцє. Малароска – сарочка вішіваная. Стаїть кало
пєчі, набірає в фартух шишак, а дєті вєрещат, просят
шишки... А тади мєсілі, отак кулакамі, саділі у пєч, пє‑
рєд пасадкаю обв’язувалі лєнтаю, шоб [коровай] нє
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ліле, так сказать, шо їх розкуркулили ні за шо. Лода‑
рі і алкоголіки розкуркулювали... І зараз такі в селі є,
але якби шо, дак вони нас давили. Забрали скриню і з
молотка продавали з кантори. І ці розкуркулювали,
ці позабирали – понаживалися! Там збереглися со‑
рочки мої прабаби. Чи це «овес», чи «береза» – я на‑
віть не знаю узор. Жіночі сорочки були із забором. С
поліком. Був цільний рукав у сорочці і був доточний,
вставний, шо приєднувався с поліком. А тут – ціль‑
ний рукав сорочки. Крій – квадрат [шмат полотни‑
ща прямокутної форми]. І так же само квадратами
йшла чоловіча сорочка. Також ішов квадрат, ну, пря‑
мокутник, не квадрат. Вставниє кліни. Якшо не було
вставних клінов, но «ласточка» пад рукавом всьо рав‑
но вставлялась! І тут же ш також рукав, крій прямо‑
кутний був, тут чуть збиралось, магло не збиратись.
Кожна господиня вміла збирати. А це вже вбрання
післявоєнне 1946 року. Прадід служив у маєтку Бар‑
ковського... Прадід мій помер у 1934 році. Кажуть,
залишилось його дванадцять власноручно вишитих
сорочок. Оце маніжка його. Зберегались сорочки в
родичів. Це зберігся в моєї рідної бабусі, дно в скрині
було заслане. А ці два – в мого прадіда, в другої не‑
вістки. Вона була дуже цікава, знала багато приказок,
завдяки їй це все й збереглося. Якось я возив свої со‑
рочки в Полтаву, вони там як глянули, то сказали, шо
такого не може бути, бо вважали, шо «білим по біло‑
му» – це сугубо їхні, полтавські! Але якщо подивитися
на їхні сорочки, то їх полотно конопляне і грубіше, а в
нас полотно – лляне і тонше. Вже потім мені розпові‑
ли, шо однакових узорів на сорочках нема. Як вишиту
сорочку чорне з червоним узор могли дати, то узор з
сорочки «білим по білому» не передавали нікому, бо
казали, шо можна віддати долю. А вистрочували со‑
рочку так: отак перегорталось, зарублювалось, потім
отак вигорталось. І тоді обкидалося, і по другоме – по‑
лучались стовпчики. А це вишито вовняною ниткою,
коричневим по білому. Фарбували вільхою. А це вже
мерешка, не решетування. Це заготовка на два рука‑
ва зразу. А потім приєднувалісь до паліка – вставка,
шо од плеча да шиї. Прєднувалось так: голкою ряд зя
рядом – фундамент у приєднанні. А потім вже напи‑
налось полотно на таку планочку. І так ряд за рядом.
А отут вже ластавка вшита, тільки паліка нема. Зали‑
шилось до паліка пришить. На рукава полотно тонше
бралось, а вже на основу – грубше.
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[...] Молода у вінку, у лєнтах у таких красівих. [З чого
робили вінок?] Ну, вінок це ж робили як з магазинних
таких квєточок. Із парафіна були такі вісюльки. І квє‑
точки. І вінки сильно красів ії! [...] Туфля у нас зніма‑
ють. Крадуть, а тоді вже ж могорич справляють. [...] Це
вже завивають. Ну, було таке, шо у молодої завивали,
а було таке, шо і в молодого завивали. Хто вже, як уже
схотів. Не свекруха знімає, а ті, хто завиває і вдівають
таке шось... красівєнного платка. Це вже після розпису,
як вже молоду забрав молодий. [...] А на завтра тут же
у молодого наряжають «молоду». Обично хлопця яко‑
гось. Одівають там уже лучший одяг, фату надівають
там уже ж, а якусь дівчину ще в солдатську або в якусь
другу одежу. [...] Наряджаються в цигани уже, циган‑
ську одежу там вибирають, уже всякії юпки там, вся‑
ку циганську одежу. Все шо є надівають, платками так
перев’язують на голову. [...] Раніше молода, як ходила
по дружках, дак була спідниця (я б могла вам показать,
у мене є свекрухина) і вишита сорочка. Сорочка виши‑
та, отак рукав, тут цвіти вишиті, тут зав’язується, ві‑
нок красівєнний і хвартух. Ну, спідниці такі однотон‑
ниє: або синіє, або красна, або там зелена якась з лєнтами. [Які вони були, довгі?] Ні, ніже колєн шоб була.
Молодий був в основному, як літо, то рубашка і брюки,
а якщо – то в костюмі. Ну, а ми вже в шійсятому році
[одружувалися], дак таке вже було. [Впродовж весілля
як змінювався одяг нареченої?] Ну, на завтра наречена
надівала просту якусь одьожку, плаття якесь уже ж.
Уже ж давали посуд мить. [...] Оце в основному у білих
туфлях дівчина – раніше в хромових чоботях. Одяг
у поховальному обряді. [Початок ХХІ ст.] П’ять год
уже лежить вузол. Ізв’язала – у чемодан. Там вже все,
шоб тобі тільки открилі, нікуди не бігалі. Я собі кофту ловку, юбку ловку, рубашечку ловку, труси, тапки
і такую кофту довгу. Дочкі знають, я їм показала, шо
людям пороздавать. В нас же ж і вінки несуть, так нада
перев’язувать руки. [Чим перев’язують?] А палатенца‑
мі. Тепер уже... [Тим людям, що несуть мерця, щось да‑
ють інше?] Тим дають платок такий красівий, шо іко‑
ну несе вперед, і тим, шо пораються, тоже треба платки. [...] Чорна хустина – цілий год, бо я його люблю.
Дочкі – ні. Трохи похуділі да й усе. Одяг у календарних
обрядах. [Середина ХХ ст.]. У нас носили пояски, які
називались «крайки». Снували її на мотовилі, а потом
вручну перебирали і підв’язували неї сподніцу. Так от
знімали ції пояски, скачували у клубочок, закріпляли
його, і дівчата кидали його у решето. А тоді одна стоїть
і крутить теє решето, і дивляться: куди клубок виско‑
чить чий, значить, в цю сторону вона і замуж пойде.
А коли крайки не було, то могли і мотузкою поворо‑
жить. Тільки намічали кожна свою. Бо крайка ж у кож‑
ної своя, не схожа на іншу. А мотузку як не намітиш, то
не будеш знати, яка твоя.

с. Москалі
Записав М. Пилипак 2008 р.
у с. Москалі Чернігівського р‑ну Чернігівської обл.
від Дахна Юрія Володимировича, 1964 р. н.
СОРОЧКА [30–50‑ті роки ХХ ст.]. Якшо коротка була
сарочка, наивалась «чехол», або «чехлік». А це щи‑
талась «дадольна». Спочатку розкуркурили моїх ро‑
дичів, а в мене бабуся була, мого діда сестра, вона
мадістка – шила на машину, обшивала всіх. І вона у
вишивці знала всі мережки. І для неї було дуже набо‑

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [Перша половина ХХ ст.] [Ін‑
форматорка розповідає про колекцію одягу.] Це спідниця домоткана, вовняна, вишита кольоровим гарузом, дуже давня. Це верхній жіночий одяг – юпка.
Юпки були літні, були ватні, і були юпки з коротким
рукавом, але, на жаль, у мене нема такої. Це юпка літ‑
ня – оксамитом, так... літня вона ж тонка, така. А це
юпка ватня, тут також дуже гарно обдєлано – тепла,
з складочками – «усами» називали. Але оформлення у
юпок (тих, що в мене є) різне. Це платок, «бараковий»
у нас називають. Також дуже давній. Це – не знаю,
як називався, – також платок давній. Верхній жіно‑
чий одяг. Ватня кофта. Були дуже гарні. Юпка довга,
кофта – коротка. Також оксамитом обдєлана. Черво‑
ні спідниці майже не збереглися... Є спідниці чисто
шерстяні, а оця спідниця 50х50, як кажуть. Основа
із портної (купованої) нитки, а уток вже вовняний.
І, може, за того ця спідниця називалась «по порту» –
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з‑за того, шо по портній нитці ткалось вовняною
ниткою. І там каже: «У таї суконна спадніца, а цє па
порту». По-нащому – чєпак, або чєпець. Попереду з
мателом [метеликом]. Крайка, у нас акрайка. Акрайку
у нас використовували – їм же плахти падв’язувалі,
но в нас же плахт в основном нє насілі. Це хіба... хто,
шо замуж сюда прийшов. Якшо йшла жінка у баби,
дак дєтєй пєлєналі. Більше використовували, як дєтєй
пєлєнают. Тож лєнтою перев’язують, а то акрайкамі.
Носили по три покоління одяг, і зара баби в церкву
вдягають на Спаса.

с. Шестовиця

ОДЯГ ВЕРХНІЙ [Друга половина ХХ ст.] Кожух [на
Прилуччині] у батька був. [Чи мати ходила у кожусі?]
Ні. У кухвайкі були. А тоді плюшки такі – то вже на
виход були. Ну, плюшка – наче плюшова ткань, такі
курточки були плюшеві.
ВЗУТТЯ [30–60-ті роки ХХ ст.] Пастали насили, абтя‑
нутиє анучками [замотували ноги]. Взимку – валянці були. На роботу [на Прилуччині мама] ходила так:
валєнці ж були, а на ноги не було ж тоді нічого, дак,
каже, мерзли, коліна сині були в мороз. А довга спідниця була, довша, шоб гріла. Або хтось замотає [колі‑
на] якимись ганчір’ям. Вже у шійсятих [роках ХХ ст.]
були чулки. [Чи були панчохи у Вашої мами, бабусі?]
Не було ж, обмотували коліна ганчірками. Босими
[влітку] ходили.

Е

ОБРЯДОВЕ ВБРАННЯ [Перша половина ХХ ст.] Одяг у
весільному обряді. Коли вже у піч коровай посадять,
то ставили пусту діжу на довгий ослін, і молодий хло‑
пець, неодружений, ганяв коровайниць кругом діжі з
лозиною. Вони перескакували через той ослін. І до тих
пір, коли якась насмілиться, обернеться і його поці‑
лує, тоді він не б’є. І так по черзі всі. І як перескакува‑
ли через ослін, то підбирали спідницю і приспівували:
«Ой ти мамка мая, да нєбєлєну сарочку дала. Серовая,
нєзамочуваная, і в падолі не вистрочувана».

ОДЯГ ПОЯСНИЙ  [30–50-ті роки ХХ ст.] Спідниця. Спадниця зелена, саржева [була]. Оце такі спідниці були.
[Показує.] В мене оце ж перешили, тут уже було по‑
трухло, вони з одного кольору були. Отака спідниця
должна буть. Отут от [у с. Шестовиця] – «спідниці»
називаються, а на Прилуччині – «юбка» називається.
І передок же – оце воно тут пришивалося. Баба ж ото
[ви]шила сама спідницю, чорними ж і білими тоді нит‑
ками. Гладдю – дак це вже, мо’, давнішні, але шили вони
і хрестиком на канві «Калінкорн» називавсь. Калін‑
корн і канву пришивали і хрестиком шили, але більше
гладдю. Фартухи отакі повибані, десь перші були, ну,
все одно вишиті були. Штани. [Взимку на Прилуччи‑
ні] надівали, [мама] каже, батькові колись штани або
підштаники. Були тоді підштаники самоткани. Дехто,
в кого було шо надіть, у підштаниках у чоловічих біль‑
ше, бо такої ж не було [одежі], не знаю, як тут.

Ф

Записала А. Ярова 2018 р. у с. Шестовиця
Чернігівського р‑ну Чернігівської обл.
від Березняцької Катерини Євсіїни, 1922 р. н.,
та Сірик Ольги Григорівни 1950 р. н.,
родом із с. Петрівка Прилуцького р‑ну Чернігівської обл.

ІМ

СОРОЧКА [ХХ – початок ХХІ ст.] Є сорочка з Прилуч‑
чини моєї баби, баба з [тисяча] дев’ятсот шостого
году. Це коли вона дівувала, заміж виходила в сороч‑
ці. [...] Палатняниє [сорочки] насила у вайну колькі,
[як] дєвкавала. [...] Мати [нам сорочки] вишивала –
виступали в школах. [Як вона вишивала?] Гладдю,
коли хрестиком, кольоровими [нитками]. Гладдю
шила мати на Прилуччині, гладдю. І я вмію і гладдю,
і хрестиком, і ото болгарським хрестиком, шо отак,
так, а тоді ще і поверх було. [Як мама вибирала ма‑
люнок?] Вона сама малювала. [Чи була якась різниця
між малюнком для дитини і дорослого?] Була. Різниця
ж велика. Нам вона шила такі – то ягідки, оце якісь
з вишні. Оце такі були [сорочки] – всякими-всякими
[візерунками]. Вона сама малювала і шила. Вона трохи
в мене швачка. Я ж готове люблю шить, я не намалюю
красіво, а вона тоді малювала. У матері рушники були
вже оце п’ядисятих років вже, дак мати все сиділа, при
каганці шила. Я запам’ятала. А як знімать же [візе‑
рунок вишивки на рушник чи сорочку] – ложка така
треба алюмінієва. Я ж бачила, як мати знімала [орна‑
мент], дак і я знімала. [Як саме знімали орнамент за
допомогою ложки?] Ложу я оце рушник, той, шо хочу
знять, свій наверх ложу, тепер беру ложку алюмінієву,
треба, шоб просте було, і оце отак шатирю по голо‑
ві, а тоді отак знімаю, і все воно чорне перейде. А тоді
беру олівець простий і обвожу, ложкою там же, там
візирунок дивишся і обводиш. [Потім воно вимива‑
лось?] Вимивалось. Я ж зашию, воно не видно. [...] [Чи
була у вас вишита сорочка?] Була. А на смерть є в мене
[сорочка і зараз].

ГОЛОВНІ УБОРИ. ЗАЧІСКИ  [Перша половина ХХ ст.]
Хустка. Це хустки з Прилуччини, мами. Це льон.
Баба ткала, і мама ткала. Це десь, мо’, якшо баби, мо’,
сорокових років хустка. Коли дівка – платочок [но‑
сить]. Косинки є в мене «шестовицькі». Тут вибивали
[косинки] даже після війни, вже машинки у людей
були. Очіпок. У нас очіпки на Прилуччині, і тут були
очіпки так само. Всі носили. Це вже коли заміж [ви‑
йшли]. Очіпки [там] ще баба носила, а мати вже не
носила очіпок.

КУЛЬТУРА ОДЯГАННЯ [30–60-ті роки ХХ ст.] [У якому
одязі Ваша мати у будень ходила?] Простий був одяг:
спідниця якась і блузочка тоненька якась (не світла
дуже, бо треба на кожен день). [Яка була блузочка, з до‑
мотканої тканини?] Ні, уже фабричної. І баба так хо‑
дила. Дак дівкою [мама була], в українське [вбрання],
як тільки неділя, як свято, прибиралися. Як знали, шо
релігійне [свято], – вбиралися в українське [вбрання].
І нас [мама] прибирала – чорні спідниці пошиє і кофти
вишиті. [Чи носили керсетки?] На Прилуччині ж – дак
корсетка [була]. [Чи носили керсетки у цій місцевості?]
Да я і не бачила. Ото скілько не виступаєм, корсеток
тут і не було. Тоді так було заведено, шо в неділю мати
нас поприбирає, ми маленькі в українському [одязі] бі‑
гали. В школу даже, на свято, коли отримали докумен‑
ти, – дак в українському [одязі]. Довго в українському
ходили. На Прилуччині менше.
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с. Бертишів
Жидачівського р-ну Львівської обл.
314
с. Бехи
Коростенського р-ну
106, 133, 229
Житомирської обл.
с. Бігунь
Овруцького р-ну Житомирської обл.
107
м. Білгород-Дністровський
Одеської обл.
361
с. Біленьке
Запорізького р-ну Запорізької обл.
197
с. Білецьківка
Кременчуцького р-ну Полтавської обл.
426
с. Білі Ослави
Надвірнянського р-ну
Івано‑Франківської обл.
219
с. Білоберіжжя
Дубенського р-ну Рівненської обл.
438
смт Білокуракине
Луганської обл.
297
с. Білолісся
401
Татарбунарського р-ну Одеської обл.
с. Білоцерківка
181
Більмацького р-ну Запорізької обл.
с. Більче-Золоте
Борщівського р-ну Тернопільської обл.
379
с. Біляївка
Нововоронцовського р-ну Херсонської обл. 533
с. Бобовище
Мукачівського р-ну Закарпатської обл.
166
с. Бобрівник
413
Зіньківського р-ну Полтавської обл.
с. Богдан
Рахівського р-ну Закарпатської обл.
172
с. Богданівка
Знам’янського р-ну Кіровоградської обл.
117
с. Богданівка
467
Шосткинського р-ну Сумської обл.
с. Богодухівка
Чорнобаївського р-ну Черкаської обл.
226
м. Богуслав
Київської обл.
221
с. Бойове
Нікольського р-ну Донецької обл. 105, 122, 229
с. Болган
Піщанського р-ну Вінницької обл.
24
с. Боровеньки
298
Кремінського р-ну Луганської обл.
смт Бородіно
396
Тарутинського р-ну Одеської обл.
с. Борозенське
Великоолександрівського р-ну
Херсонської обл.
522

ІМ

Ф

Е

с. Абранка
Воловецького р-ну Закарпатської обл.
158
с. Авдіївка
Сосницького р‑ну Чернігівської обл.
619
м. Ананьїв
Одеської обл.
232
с. Андрієво-Іванівка
Миколаївського р-ну Одеської обл.
368
с. Андруга
Кременецького р-ну Тернопільської обл.
491
с. Антонівка
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.
551
смт Архангельське
Високопільського р-ну Херсонської обл.
528
с. Бабанка
Устинівського р-ну Кіровоградської обл.
296
с. Бабин
Косівського р-ну Івано-Франківської обл.
215
с. Байрак
458
Лебединського р-ну Сумської обл.
с. Баківці
313
Жидачівського р-ну Львівської обл.
с. Балашівка
435
Березнівського р-ну Рівненської обл.
с. Банилів
389
Вижницького р-ну Чернівецької обл.
с. Барвінків
Верховинського р-ну
207
Івано-Франківської обл.
м. Батурин
Бахмацького р-ну Чернігівської обл.
391, 639
с. Бахани
Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.
391
с. Бахмач
602
Бахмацького р‑ну Чернігівської обл.
м. Бердичів
Житомирської обл.
130
м. Бережани
378
Тернопільської обл.
с. Бережниця
Дубровицького р-ну Рівненської обл.
439
м. Березань
Баришівського р-ну Київської обл.
246
с. Березники
Свалявського р-ну Закарпатської обл.
174
с. Берестове
180
Бердянського р-ну Запорізької обл.
с. Берестя
Дубровицького р-ну Рівненської обл.
375
с. Берізки
Кривоозерського р-ну Миколаївської обл.
340
с. Бернашівка
Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 17
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с. Борщі
5
Барського р-ну Вінницької обл.
с. Бохоники
Вінницького р-ну Вінницької обл.
97
с. Братешки
Решетилівського р-ну Полтавської обл.
230
с. Брідок
Теплицького р-ну Вінницької обл.
97
с. Бубнівська Слобода
Золотоніського р-ну Черкаської обл.
560
с. Бугове
Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.
281
с. Будеї
Кодимського р-ну Одеської обл.
364
с. Будераж
Здолбунівського р-ну Рівненської обл.
443
с. Будище
Звенигородського р-ну Черкаської обл.
558
с. Бузова
Києво-Святошинського р-ну Київської обл. 229, 639
с. Буймер
466
Тростянецького р-ну Сумської обл.
с. Буковець
Верховинського р-ну
Івано‑Франківської обл.
112, 113
с. Бунів
332
Яворівського р-ну Львівської обл.
м. Буринь
Сумської обл.
448
м. Буча
Київської обл.
223
с. Буша
Ямпільського р-ну Вінницької обл.
34
с. Ванів
329
Сокальського р-ну Львівської обл.
с. Варівці
Городоцького р-ну Хмельницької обл.
535
с. Васьковичі
141
Коростенського р-ну Житомирської обл.
с. Ведильці
Чернігівського р‑ну Чернігівської обл.
624
с. Велика Вільшанка
Васильківського р-ну Київської обл.
253
с. Велика Каратуль
Перяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
267
с. Велика Костромка
Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл. 78
с. Велика Кошелівка
Ніжинського р‑ну Чернігівської обл.
613
смт Велика Олександрівка
Херсонської обл.
521
с. Велика Солона
Єланецького р-ну Миколаївської обл.
339
с. Велика Яромирка
Городоцького р-ну Хмельницької обл.
535

с. Великий Дирчин
604
Городнянського р‑ну Чернігівської обл.
с. Великий Обзир
38
Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.
с. Великі Озера
439
Дубровицького р-ну Рівненської обл.
с. Великі Копані
Олешківського р-ну Херсонської обл.
383
с. Великі Сорочинці
Миргородського р-ну
Полтавської обл.
222, 372, 427, 639
с. Величківка
612
Менського р‑ну Чернігівської обл.
с. Веприк
Гадяцького р-ну Полтавської обл.
410
с. Верба
Коропського р‑ну Чернігівської обл.
608
с. Вербівці
Городенківського р-ну
Івано-Франківської обл.
215
с. Вереміївка
530
Високопільського р-ну Херсонської обл.
с. Вереміївка
Чорнобаївського р-ну Черкаської обл. 386, 574, 639
с. Верхні Ворота
Воловецького р-ну Закарпатської обл.
158
с. Верхній Бистрий
Міжгірського р-ну Закарпатської обл.
161
смт Верховина
Івано-Франківської обл.
206
с. Верховина-Бистра
Великоберезнянського р-ну
Закарпатської обл.
151
с. Вершина
182
Більмацького р-ну Запорізької обл.
с. Вершина Друга
Більмацького р-ну Запорізької обл.
183
с. Весела Долина
Тарутинського р-ну Одеської обл.
397
с. Веселівка
Кіровоградського р-ну Кіровоградської обл. 289
с. Веселівка
Кременецького р-ну Тернопільської обл.
493
с. Вигів
Коростенського р-ну Житомирської обл.
142
с. Вигода
Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл.
209
с. Виженка
Вижницького р-ну Чернівецької обл.
230, 583
м. Вижниця
Чернівецької обл.
389
с. Винятинці
Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
485
смт Високопілля
Херсонської обл.
527
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с. Горбанівка
Полтавського р-ну Полтавської обл.
232
с. Городець
Володимирецького р-ну
374, 436
Рівненської обл.
с. Гороховатка
Борівського р-ну Харківської обл.
505
смт Горностаївка
Херсонської обл.
231, 382, 639
с. Грабарівка
Піщанського р-ну Вінницької обл.
25
с. Грабинівка
Полтавського р-ну Полтавської обл.
228
с. Грабове
Шацького р-ну Волинської обл.
73
смт Градизьк
Глобинського р-ну Полтавської обл.
412
с. Гранів
Гайсинського р-ну Вінницької обл.
222
с. Гребені
Кагарлицького р-ну Київської обл.
227
с. Грицаївка
Білокуракинського р-ну Луганської обл.
119
с. Грозове
Василівського р-ну Запорізької обл.
191
с. Губча
Старокостянтинівського р-ну
Хмельницької обл.
385
с. Гусарка
Більмацького р-ну Запорізької обл. 111, 188, 639
с. Данилово
Хустського р-ну Закарпатської обл.
178
с. Дар’ївка
Білозерського р-ну Херсонської обл.
521
с. Дашківці
Літинського р-ну Вінницької обл.
14
с. Демидове
Березівського р-ну Одеської обл.
360
с. Демівка
Жидачівського р-ну Львівської обл.
314
хутір Демкове
Звенигородського р-ну Черкаської обл.
559
хутір Денисі
Ратнівського р-ну Волинської обл.
51
с. Дерев’янки
Шаргородського р-ну Вінницької обл.
34
с. Деревки
Котелевського р-ну Полтавської обл. 227, 372, 420
с. Джулинка
Бершадського р-ну Вінницької обл.
5, 225
с. Джурин
Чортківського р-ну Тернопільської обл.
496
с. Дивин
Брусилівського р-ну Житомирської обл.
131
с. Димине
Новоукраїнського р-ну Кіровоградської обл. 116
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с. Вишевичі
Радомишльського р-ну Житомирської обл. 148
с. Вишняки
Арцизького р-ну Одеської обл.
355
с. Вільшаник
Самбірського р-ну Львівської обл.
327
с. Вільшанка
Новоархангельського р-ну
Кіровоградської обл.
230
с. Вінинці
Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
268
97, 98, 99
м. Вінниця
смт Власівка
Світловодського р-ну Кіровоградської обл. 295
с. Вовчків
Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
269
с. Вороб’їв
Ріпкинського р‑ну Чернігівської обл.
615
с. Вороблячин
Яворівського р-ну Львівської обл.
332
с. Вороневе
Коростенського р-ну Житомирської обл.
142
с. Гавронщина
Макарівського р-ну Київської обл.
262
с. Гаї-Розтоцькі
Зборівського р-ну Тернопільської обл.
491
с. Галаганівка
573
Чигиринського р-ну Черкаської обл.
с. Ганнівка
Братського р-ну Миколаївської обл.
338
с. Гаркушинці
Миргородського р-ну Полтавської обл.
431
с. Гермаківка
Борщівського р-ну Тернопільської обл.
378
с. Глиниця
Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
593
с. Глинськ
Світловодського р-ну Кіровоградської обл. 295
с. Глібівка
Вишгородського р-ну Київської обл.
254
с. Гнилець
Звенигородського р-ну Черкаської обл.
559
с. Гнідин
Бориспільського р-ну Київської обл.
221, 249
с. Голови
Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл.
210
с. Голядин
Шацького р-ну Волинської обл.
71
с. Гораєць
Яворівського р-ну Львівської обл.
333
с. Горбані
Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
269
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с. Дихтинець
595
Путильського р-ну Чернівецької обл.
с. Діброва
Ізюмського р-ну Харківської обл.
512
с. Дідковичі
Коростенського р-ну Житомирської обл.
143
с. Дмитрашківка
Піщанського р-ну Вінницької обл.
98
с. Дністрове
Борщівського р-ну Тернопільської обл.
379
с. Довге
Іршавського р-ну Закарпатської обл.
109
с. Довгове
Великоолександрівського р-ну
Херсонської обл.
523
с. Довгополе
Верховинського р-ну
211
Івано-Франківської обл.
с. Довжок
Ямпільського р-ну Вінницької обл.
34
с. Долина
Слов’янського р-ну Донецької обл.
112, 126
м. Донецьк
224
с. Доробратово
Іршавського р-ну Закарпатської обл.
160
с. Дорошівка
Ямпільського р-ну Вінницької обл.
35
с. Драбівка
Корсунь-Шевченківського р-ну
562
Черкаської обл.
с. Дроздовиця
Городнянського р‑ну Чернігівської обл.
604
с. Дружелюбівка
Калинівського р-ну Вінницької обл.
231
с. Дубинове
Савранського р-ну Одеської обл.
393
с. Дубравка
Жидачівського р-ну Львівської обл.
315
с. Єлизаветівка
Братського р-ну Миколаївської обл.
338
с. Єпіфанівка
Кремінського р-ну Луганської обл.
298
с. Жаботин
Кам’янського р-ну Черкаської обл.
561
с‑ще Житлівка
Кремінського р-ну Луганської обл.
299
м. Жмеринка
Вінницької обл.
9
с. Жовнине
Чорнобаївського р-ну Черкаської обл.
580
с. Забужжя
Любомльського р-ну Волинської обл.
47
с. Завадів
Яворівського р-ну Львівської обл.
120, 333
с‑ще Заводське
Конотопського р-ну Сумської обл.
228, 448

с. Заворичі
Броварського р-ну Київської обл.
253
с. Загаття
Іршавського р-ну Закарпатської обл.
160
с. Загнітків
Кодимського р-ну Одеської обл.
365
с. Зайчики
Волочиського р-ну Хмельницької обл.
535
с. Закривець
Жидачівського р-ну Львівської обл.
316
с. Залужжя
Дубровицького р-ну Рівненської обл.
440
с. Замагора
Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл.
211
с. Западинці
Летичівського р-ну Хмельницької обл.
547
с. Зарічне
Високопільського р-ну Херсонської обл.
531
с. Зарічне
Жидачівського р-ну Львівської обл.
317
с. Заруддя
545
Красилiвського р-ну Хмельницької обл.
с. Засупоївка
Яготинського р-ну Київської обл.
276
с. Захарівка
Світловодского р-ну
Кіровоградської обл.
116, 117
с. Звіздівка
Костопільського р-ну Рівненської обл. 374, 445
с. Звір
Самбірського р-ну Львівської обл.
328
с. Зелене
Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл. 361
м. Зеленодольськ
Апостолівського р-ну
Дніпропетровської обл.
78, 103
с. Зеленьки
Миронівського р-ну Київської обл.
229, 230
с. Зеремля
Баранівського р-ну Житомирської обл.
130
с. Златоустове
Березівського р-ну Одеської обл.
361
с. Змітнів
Сосницького р‑ну Чернігівської обл.
622
с. Знам’янка
Нововодолазького р-ну
Харківської обл.
380, 381, 516
с. Золотарьово
Хустського р-ну Закарпатської обл.
178
с. Зрайки
Володарського р-ну Київської обл.
260
с. Зяньківці
Деражнянського р-ну Хмельницької обл.
538
с. Іванків
Борщівського р-ну Тернопільської обл.
472
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с. Княгиня
Великоберезнянського р-ну
Закарпатської обл.
152
с. Ковпаківка
Магдалинівського р-ну
Дніпропетровської обл.
102, 103
с. Козацьке
Новоазовського р-ну Донецької обл.
125
с. Козачі Лагері
Цюрупинського р-ну Херсонської обл.
534
м. Козелець
Чернігівської обл.
223
с. Козіївка
Краснокутського р-ну Харківської обл.
513
с. Козлів
Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
269
с. Колодисте
Уманського р-ну Черкаської обл.
569
с. Колодрібка
Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
487
с. Колонщина
Макарівського р-ну Київської обл.
262
с. Комарів
Сокальського р-ну Львівської обл.
330
с. Конотоп
Городнянського р‑ну Чернігівської обл.
605
с. Конятин
Путильського р-ну Чернівецької обл.
389
с. Копинівці
Мукачівського р-ну Закарпатської обл.
168
с. Копище
Олевського р-ну Житомирської обл.
106, 107
с. Короп’є
Козелецького р‑ну Чернігівської обл.
607
м. Коростень
Житомирської обл.
107
с. Коротяк
Компаніївського р-ну Кіровоградської обл. 117
с. Корчівка
Жидачівського р-ну Львівської обл.
319
с. Косівська Поляна
Рахівського р-ну Закарпатської обл.
172
с. Космачів
Костопільського р-ну Рівненської обл.
446
с. Костів
Валківського р-ну Харківської обл.
380, 507
м. Костопіль
Рівненської обл.
445
смт Котельва
Полтавської обл.
227, 228, 372, 415
с. Котовка
Магдалинівського р-ну
Дніпропетровської обл.
82
с. Кохівка
Ананьївського р-ну Одеської обл.
351
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с. Івано-Яризівка
Царичанського р-ну
Дніпропетровської обл.
89, 224, 225
с. Івашків
Кодимського р-ну Одеської обл.
366
с. Івашківці
Новоушицького р-ну Хмельницької обл. 384, 552
с. Іза
Хустського р-ну Закарпатської обл.
108
с. Ізки
Міжгірського р-ну Закарпатської обл.
162
с. Ільці
Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл.
112, 113, 212
с. Іщенка
Великоолександрівського р-ну
Херсонської обл.
523
с. Йосипівка
Малинського р-ну Житомирської обл.
146
с. Казавчин
Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.
283
с. Калинівка
Яворівського р-ну Львівської обл.
333
м. Кам’янець-Подільський
Хмельницької обл.
385
с. Кам’янка
Дворічанського р-ну Харківської обл.
511
с. Кам’янка
Новопсковського р-ну Луганської обл.
302
с. Кам’янка
Попільнянського р-ну Житомирської обл.
147
с. Каніж
Новомиргородського р-ну
Кіровоградської обл.
224, 294
с. Кантакузівка
Драбівського р-ну Черкаської обл.
386
с. Кармалюківка
Балтського р-ну Одеської обл.
358
с. Карпилівка
Козелецького р‑ну Чернігівської обл.
606
с. Касперівці
485
Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
с. Качківка
35
Ямпільського р-ну Вінницької обл.
с. Квітневе
Жидачівського р-ну Львівської обл.
319
с. Керстенці
Хотинського р-ну Чернівецької обл.
601
м. Київ
115, 221, 222, 223, 224, 228, 229, 233
с. Киселівка
Менського р‑ну Чернігівської обл.
612
с. Кисоричі
Рокитнівського р-ну Рівненської обл.
374, 375
с. Клембівка
Ямпільського р-ну Вінницької обл.
99
с. Княгинин
Дубенського р-ну Рівненської обл.
438
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с. Кошари
453
Конотопського р-ну Сумської обл.
с. Кошаро-Олександрівка
Благовіщенського р-ну Кіровоградської обл. 280
с. Крайниково
Хустського р-ну Закарпатської обл.
179
с. Красне
Тарутинського р-ну Одеської обл.
371, 398
с. Красненьке
Кривоозерського р-ну Миколаївської обл.
342
с. Краснопілка
Уманського р-ну Черкаської обл.
569
смт Красноріченське
Кремінського р-ну Луганської обл.
299
м. Кременець
Тернопільської обл.
230, 378
смт Криве Озеро
Миколаївської обл.
369
с. Криворівня
Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл.
113, 639
с. Крисине
Богодухівського р-ну Харківської обл.
505
м. Кропивницький
277
с. Крупичполе
Ічнянського р‑ну Чернігівської обл.
606
с. Кувечичі
Чернігівського р‑ну Чернігівської обл.
624
с. Кудринці
Борщівського р-ну Тернопільської обл.
475
с. Куземин
Охтирського р-ну Сумської обл.
465
с. Кумарі
Первомайського р-ну Миколаївської обл.
346
с. Курган
Лебединського р-ну Сумської обл.
458
с. Куряни
Бережанського р-ну Тернопільської обл.
472
с. Курячі Лози
Кривоозерського р-ну
Миколаївської обл.
344, 369
с. Куча
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.
384
м. Лебедин
Сумської обл.
458
с. Лебедин
580
Шполянського р-ну Черкаської обл.
с. Лехнівка
Баришівського р-ну Київської обл.
246
с. Лецьки
Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
269
с. Лиса Гора
Первомайського р-ну Миколаївської обл.
348
с. Лисків
Жидачівського р-ну Львівської обл.
321

с. Лисогірка
Жмеринського р-ну Вінницької обл.
9
с. Литвинівка
Вишгородського р-ну Київської обл.
256
с. Лихолітки
Козелецького р‑ну Чернігівської обл.
607
с. Лісова Слобідка
Бердичівського р-ну Житомирської обл.
130
с. Лісоводи
Городоцького р-ну Хмельницької обл.
537
с. Літки
Лугинського р-ну Житомирської обл.
106
с. Лішня
Кременецького р-ну Тернопільської обл.
495
с. Лобачів
Володарського р-ну Київської обл.
261
с. Лозова
Борівського р-ну Харківської обл.
506
с. Лозове
Чернівецького р-ну Вінницької обл.
34
с. Лозянський
Міжгірського р-ну Закарпатської обл.
162
с. Лубня
Великоберезнянського р-ну
Закарпатської обл.
152
с. Луб’янка
Білокуракинського р-ну Луганської обл.
118
с. Луги
Рахівського р-ну Закарпатської обл.
173
с. Лукавиця
Самбірського р-ну Львівської обл.
328
с. Лукаші
Баришівського р-ну Київської обл.
247
с. Лупареве
Вітовського р-ну Миколаївської обл.
339
с. Луполове
Благовіщенського р-ну Кіровоградської обл. 280
с. Любарці
Бориспільського р-ну Київської обл.
228
cмт Любеч
Ріпкинського р‑ну Чернігівської обл.
391, 616
с. Любка
Котелевського р-ну Полтавської обл.
372, 423
с. Любша
Жидачівського р-ну Львівської обл.
322
с. Лютенька
Гадяцького р-ну Полтавської обл.
410
с. Лютіж
Вишгородського р-ну Київської обл.
258
с. Мазінки
Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
270
с. Майорка
Дніпровського р-ну Дніпропетровської обл. 79
с. Макарів Яр
Краснодонського р-ну Луганської обл.
118
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м. Миргород
Полтавської обл.
372
с. Мирнопілля
Арцизького р-ну Одеської обл.
356, 370
с. Митинці
Красилiвського р-ну Хмельницької обл.
546
с. Михайлівка
Апостолівського р-ну
Дніпропетровської обл.
79
с. Михайлівка
Коростенського р-ну Житомирської обл.
145
с. Михайлівка
Лебединського р-ну Сумської обл.
459
с. Мньов
Чернігівського р‑ну Чернігівської обл.
624
с. Можняківка
Новопсковського р-ну Луганської обл. 118, 304
с. Монаші
Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл. 362
с. Моринці
Звенигородського р-ну Черкаської обл.
560
с. Москалі
Чернігівського р‑ну Чернігівської обл.
625
с. Мочулки
Рівненського р-ну Рівненської обл.
446
с. Мошняги
Балтського р-ну Одеської обл.
358
с. Мрин
613
Носівського р‑ну Чернігівської обл.
м. Мукачево
Закарпатської обл.
165
с. Мушкутинці
Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.
542
с. Мушні
Рокитнівського р-ну Рівненської обл.
375
с. Нагірне
Світловодського р-ну Кіровоградської обл. 296
с. Нагуєвичі
Дрогобицького р-ну Львівської обл.
310
с. Надинівка
Козелецького р‑ну Чернігівської обл.
392
с. Негрово
Іршавського р-ну Закарпатської обл.
161
с. Немиринці
Ружинського р-ну Житомирської обл.
149
с. Немія
Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 20
с. Нижньопокровка
Старобільського р-ну Луганської обл.
309
м. Ніжин
Чернігівської обл.
612
смт Нікольське
Донецької обл.
121
с. Нова Здвижівка
Бородянського р-ну Київської обл.
252
с. Нова Кочубеївка
Чутівського р-ну Полтавської обл.
432
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с. Макартетине
Новопсковського р-ну Луганської обл.
303
с. Макишин
Городнянського р‑ну Чернігівської обл.
605
с. Макіївка
Кремінського р-ну Луганської обл.
299
с. Маків
Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.
384
с. Максимівка
Кременчуцького р-ну Полтавської обл.
426
с. Мала Білозерка
Василівського р-ну Запорізької обл.
191
с. Мала Виженка
Вижницького р-ну Чернівецької обл.
585
с. Мала Каратуль
Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
271
с. Мала Спринька
Самбірського р-ну Львівської обл.
329
с. Мала Токмачка
Оріхівського р-ну Запорізької обл.
204
с. Малокаховка
Каховського р-ну Херсонської обл.
533
с. Мальча
Городнянського р‑ну Чернігівської обл.
605
с. Манжосівка
Прилуцького р‑ну Чернігівської обл.
614
с. Манухівка
Путивльського р-ну Сумської обл.
465
с. Манява
Богородчанського р-ну
Івано-Франківської обл.
206
с. Маньківка
Бершадського р-ну Вінницької обл.
7
м. Маріуполь
Донецької обл.
93
с. Мар’янське
Апостолівського р-ну
Дніпропетровської обл.
79
с. Маркуші
Бердичівського р-ну Житомирської обл.
131
с. Марчихина Буда
Ямпільського р-ну Сумської обл.
469
смт Меджибіж
Летичівського р‑ну Хмельницької обл.
639
с. Межиріч
Лебединського р-ну Сумської обл.
459
с. Мелені
Коростенського р-ну Житомирської обл.
144
м. Мелітополь
Запорізької обл.
202, 232
с. Микуличин
Яремчанської міської ради
Івано-Франківської обл.
220
с. Миньківці
Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.
540
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смт Новгородка
227, 291
Кіровоградської обл.
с. Новий Корогод
Бородянського р-ну Київської обл.
252
с. Новий Поділ
Ічнянського р‑ну Чернігівської обл.
606
с. Нові Яриловичі
Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.
392
смт Новоайдар
Луганської обл.
300
с. Новодмитрівка
Великоолександрівського р-ну
Херсонської обл.
523
с. Новоохтирка
Новоайдарського р-ну Луганської обл.
302
с. Новопетрівка
Бердянського р-ну Запорізької обл.
180
с. Новопетрівка
Високопільського р-ну Херсонської обл.
532
с. Новоселиця
Виноградівського р-ну
Закарпатської обл.
108, 154
с. Новоселиця
Старокостянтинівського р-ну
Хмельницької обл.
553
с. Новосілка
Деражнянського р-ну Хмельницької обл.
539
с. Новосілка
Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
487
с. Новошини
Жидачівськогор-ну Львівської обл.
323
с. Огульці
Валківського р-ну Харківської обл.
381, 509
с. Одерадівка
Шумського р-ну Тернопільської обл.
498
м. Одеса
351, 639
с. Озеро
Володимирецького р-ну Рівненської обл.
436
с. Оксанівка
Ямпільського р-ну Вінницької обл.
35
с. Олександрівка
Дніпровського р-ну Дніпропетровської обл. 80
с. Олександрівка
Слов’янського р-ну Донецької обл.
126
с. Олександрівка
Снігурівського р-ну Миколаївської обл.
349
с. Олексіївка
Більмацького р-ну Запорізької обл.
189
с. Ометинці
Немирівського р-ну Вінницької обл.
23
смт Опішня
Зіньківського р-ну Полтавської обл.
413, 639
с. Орлівка
Теплицького р-ну Вінницької обл.
29
с. Оселівка
Кельменецького р-ну Чернівецької обл.
592

с. Оселя
Яворівського р-ну Львівської обл.
334
с. Осикове
Макарівського р-ну Київської обл.
263
с. Осова
Дубровицького р-ну Рівненської обл.
443
с. Осокорівка
Нововоронцовського р-ну Херсонської обл. 533
с. Острів
Рокитнянського р-ну Київської обл.
114, 275
с. Острів’я
75
Шацького р-ну Волинської обл.
м. Охтирка
Сумської обл.
224, 376, 377, 464
с. Павлівка
Калинівського р-ну Вінницької обл.
13
с. Павлівка
Білокуракинського р-ну Луганської обл.
119
с. Панчеве
Новомиргородського р-ну
Кіровоградської обл.
294
с. Пархомівка
Краснокутського р-ну Харківської обл.
513
с. Пекарі
Канівського р-ну Черкаської обл.
562
с. Перейма
Балтського р-ну Одеської обл.
359
с. Перельоти
Балтського р-ну Одеської обл.
359
м. Переяслав-Хмельницький
Київської обл.
115, 221, 264, 639
с. Першотравневе
Ізмаїльського р-ну Одеської обл.
363
смт Петриківка
Дніпропетровської обл.
85, 103
с. Петрівка
Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл. 362
с. Петрівське
Балаклійського р-ну Харківської обл.
505
с. Петровірівка
Ширяївського р-ну Одеської обл.
230, 405
с. Петрокорбівка
Новгородківського р-ну
Кіровоградської обл.
293
с. Пилипча
Білоцерківського р-ну Київської обл.
114, 249
с. Пироги
Глобинського р-ну Полтавської обл.
221
с. Пирогівка
Шосткинського р-ну Сумської обл.
468
с. Писарівка
Новопсковського р-ну Луганської обл.
305
смт Підбуж
Дрогобицького р-ну Львівської обл.
311
с. Підгірне
Кременчуцького р-ну Полтавської обл.
427
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с. Пульмо
Шацького р-ну Волинської обл.
76, 100
м. Рахів
109, 639
Закарпатської обл.
с. Ревівка
Світловодського р-ну Кіровоградської обл. 296
с. Ревки
Лебединського р-ну Сумської обл.
461
с. Ревова
Ширяївського р-ну Одеської обл.
407
с. Репехів
Жидачівського р-ну Львівської обл.
323
с. Рибчинці
Хмільницького р-ну Вінницької обл.
33
с. Рижавка
Уманського р-ну Черкаської обл.
570
с. Римарівка
Гадяцького р-ну Полтавської обл.
411
с. Рідківці
Новоселицького р-ну Чернівецької обл. 225, 227
смт Ріпки
225
Чернігівської обл.
с. Річка
Косівського р-ну Івано-Франківської обл.
113
с. Рожнів
Косівського р-ну Івано-Франківської обл.
113
с. Розбишівка
Гадяцького р-ну Полтавської обл.
411
с. Розтоки
Путильського р-ну Чернівецької обл.
389, 595
с. Розтоки
Рахівського р-ну Закарпатської обл.
173
с. Романівка
Попільнянського р-ну Житомирської обл.
147
с. Романове
Збаразького р-ну Тернопільської обл.
491
с. Росохач
Чортківського р-ну Тернопільської обл.
497
с. Росош
Свалявського р-ну Закарпатської обл.
175
с. Росошани
Кельменецького р-ну Чернівецької обл.
593
с. Рубці
Лиманського р-ну Донецької обл.
94
с. Руденка
Ямпільського р-ну Сумської обл.
470
с. Рудівка
Прилуцького р‑ну Чернігівської обл.
614
с. Русів
Снятинського р-ну Івано-Франківської обл. 113
с. Рябушки
Лебединського р-ну Сумської обл.
462
с. Ряшки
Прилуцького р‑ну Чернігівської обл.
614
с. Садківці
Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 22
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с. Підмонастирок
Дрогобицького р-ну Львівської обл.
311
с. Піски
Васильківського р-ну Київської обл.
231
с. Піща
75
Шацького р-ну Волинської обл.
с. Піщане
Золотоніського р-ну Черкаської обл.
560
с. Плахтіївка
Саратського р-ну Одеської обл.
395
с. Плесецьке
Васильківського р-ну Київської обл.
222
с. Плисків
Погребищенського р-ну Вінницької обл.
26
с. Познань
Рокитнівського р-ну Рівненської обл.
375
с. Покровське
Кіровоградського р-ну Кіровоградської обл. 290
с. Полківнича
Маньківського р-ну Черкаської обл.
567
с. Пологи-Яненки
Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
271
с. Положаї
Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
227, 272
м. Полтава
225, 229, 232
с. Поляна
Шепетівського р-ну Хмельницької обл.
554
с. Помоклі
Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
272
с. Попудня
Монастирищенського р-ну
Черкаської обл.
228, 232
с. Пороги
Ямпільського р-ну Вінницької обл.
36
с. Поруби
120
Яворівського р-ну Львівської обл.
с. Прелесне
Слов’янського р-ну Донецької обл.
128
с. Привільне
Баштанського р-ну Миколаївської обл.
337
с. Привороття Друге
Кам’янець-Подільського р-ну
Хмельницької обл.
543
с. Присліп
Міжгірського р-ну Закарпатської обл.
162
с. Пристроми
Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
273
с. Прядівка
Царичанського р-ну Дніпропетровської обл. 90
с. Пугачівка
Градизького р-ну Полтавської обл. *
231

* с. Пугачівка Градизького р-ну Полтавської обл. затоплене
водами Кременчуцького водосховища.
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с. Саїнка
Чернівецького р-ну Вінницької обл.
98
с. Сальник
Калинівського р-ну Вінницької обл.
13
с. Самари
Ратнівського р-ну Волинської обл.
61
с. Сапогів
Борщівського р-ну Тернопільської обл.
476
с. Саражинка
Балтського р-ну Одеської обл.
359
с. Сахнівка
Корсунь-Шевченківського р-ну
Черкаської обл.
566
с. Світязь
Шацького р-ну Волинської обл.
77
с. Северинівка
Жмеринського р-ну Вінницької обл.
9
с. Семенівка
Арбузинського р-ну Миколаївської обл.
336
с. Сенькове
Куп’янського р-ну Харківської обл.
516
с. Сидорів
Гусятинського р-ну Тернопільської обл.
480
с. Симони
Ємільчинського р-ну Житомирської обл.
131
с. Симонів
Гощанського р-ну Рівненської обл.
438
с. Сіль
Великоберезнянського р-ну
Закарпатської обл.
153
с. Сірники
Перемишлянського р-ну Львівської обл.
326
с. Скельки
Василівського р-ну Запорізької обл.
194
с. Сковородинівка
Золочівського р‑ну Харківської обл.
639
с. Скосарівка
Миколаївського р-ну Одеської обл.
393
с. Скурати
Малинського р-ну Житомирської обл.
146
смт Славське
Сколівського р-ну Львівської обл.
120
с. Слобідка
Новоушицького р-ну Хмельницької обл. 384, 385
с. Слобода-Бушанська
Ямпільського р-ну Вінницької обл.
37
с. Слободище
Іллінецького р-ну Вінницької обл.
12
с. Смереково
Великоберезнянського р-ну
Закарпатської обл.
153
с. Смирнове
Більмацького р-ну Запорізької обл.
190
м. Сміла
Черкаської обл.
568
с. Смолин
Яворівського р-ну Львівської обл.
334

с. Смолянка
Куликівського р‑ну Чернігівської обл.
610
с. Смоляри-Світязькі
Шацького р-ну Волинської обл.
77
с. Смяч
Сновського р-ну Чернігівської обл.
618
с. Соколів
Бучацького р-ну Тернопільської обл.
476
смт Сосниця
Чернігівської обл.
618
с. Соснівка
Макарівського р-ну Київської обл.
263
с. Сосонка
Вінницького р-ну Вінницької обл.
7
с. Софіївка
Каховського р-ну Херсонської обл.
383
с. Сприня
Самбірського р-ну Львівської обл.
329
с. Срібне
Радивилівського р-ну Рівненської обл.
446
с. Ставки
Яворівського р-ну Львівської обл.
120
с. Стара Водолага
Нововодолазького р-ну Харківської обл. 380, 518
с. Стара Жадова
Сторожинецького р-ну Чернівецької обл.
599
с. Старе
Бориспільського р-ну Київської обл.
251
с. Старий Кривин
Славутського р-ну Хмельницької обл.
553
с. Старі Бабани
Уманського р-ну Черкаської обл.
571
с. Старі Кути
Косівського р-ну Івано-Франківської обл.
218
м. Старобільськ
Луганської обл.
308
с. Старосілля
Великоолександрівського р-ну
Херсонської обл.
525
с. Стасівщина
Прилуцького р‑ну Чернігівської обл.
615
с. Стеблівка
Хустського р-ну Закарпатської обл.
179
с. Стебниця
Хорошівського р-ну Житомирської обл.
149
с. Стіна
Томашпільського р-ну
Вінницької обл.
29, 99, 223, 232
с. Стобихва
40
Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.
с. Столинські Смоляри
Любомльського р-ну Волинської обл.
47
с. Стольне
Менського р‑ну Чернігівської обл.
612
с. Сторона
Дрогобицького р-ну Львівської обл.
312
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с. Троща
Чуднівського р-ну Житомирської обл.
150
с. Троянів
Житомирського р-ну
Житомирської обл.
106,132
с. Тупичів
Городнянського р-ну Чернігівської обл.
232
с. Турбів
Липовецького р-ну Вінницької обл.
14
с. Турички
Перечинського р-ну Закарпатської обл.
171
с. Угорськ
Шумського р-ну Тернопільської обл.
502
с. Уїздці
Здолбунівського р-ну Рівненської обл.
444
с. Улянівка
Новобузького р-ну Миколаївської обл.
346
с. Улянівка
Петриківського р-ну Дніпропетровської обл. 85
с. Уріж
Дрогобицького р-ну Львівської обл.
312
с. Устеріки
Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл.
226, 231
с. Федорівка
Карлівського р-ну Полтавської обл.
415
с. Харківці
Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
273
с. Хатки
Жмеринського р-ну Вінницької обл.
11
с. Хащувате
Гайворонського р-ну
Кіровоградської обл.
116, 284
с. Хижа
Виноградівського р-ну
Закарпатської обл.
108, 109,155, 223, 226
с. Хлівчани
Сокальського р-ну Львівської обл.
330
с. Хомутець
Миргородського р-ну Полтавської обл.
432
с. Хотівля
Городнянського р‑ну Чернігівської обл.
605
с. Хотьківці
Красилiвського р-ну Хмельницької обл.
547
с. Хоцьки
Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
274
с. Хрестище
Слов’янського р-ну Донецької обл.
128
с. Хутірське
Петриківського р-ну
Дніпропетровської обл.
86
с. Цвітне
Олександрівського р-ну
Кіровоградської обл.
116, 117
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с. Стрибіж
Пулинського р-ну Житомирської обл.
148
с. Строкова
Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
273
с. Стрюкове
Миколаївського р-ну Одеської обл.
393
с. Студенок
Ізюмського р-ну Харківської обл.
512
м. Суми
377
с. Суботів
Чигиринського р-ну Черкаської обл.
387
с. Сунки
Смілянського р-ну Черкаської обл.
568
с. Сурсько-Михайлівка
Солонянського р-ну Дніпропетровської обл. 87
с. Суходіл
Гусятинського р-ну Тернопільської обл.
481
с. Сухолуччя
Вишгородського р-ну Київської обл.
259
с. Тальянки
Тальнівського р-ну Черкаської обл.
569
с. Танюшівка
Новопсковського р-ну Луганської обл.
307
с. Таужне
Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.
284
с. Ташлик
Смілянського р-ну Черкаської обл.
569
с. Темрюк
Володарського р-ну Донецької обл.
125
с. Тернавка
Жидачівського р-ну Львівської обл.
324
с. Тетянівка
Слов’янського р-ну Донецької обл.
128
с. Тилявка
Шумського р-ну Тернопільської обл.
499
с. Тиманівка
Тульчинського р-ну Вінницької обл.
98
с. Токарі
Лебединської міської ради Сумської обл.
462
с. Торунь
Міжгірського р-ну Закарпатської обл.
164
с. Трибоківці
325
Жидачівського р-ну Львівської обл.
с. Трибухівці
Бучацького р-ну Тернопільської обл.
477
с. Тригір’я
Житомирського р-ну Житомирської обл.
132
с. Троїцьке
Любашівського р-ну Одеської обл.
367
с. Троїцьке
Попаснянського р-ну Луганської обл.
308
с. Тростинка
Васильківського р-ну Київської обл.
253
м. Тростянець
Сумської обл.
376, 377
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с. Циблі
Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
275
с. Цибулеве
Знам’янського р-ну Кіровоградської обл.
288
с. Чабарівка
Гусятинського р-ну Тернопільської обл.
482
с. Чаплинка
Петриківського р-ну Дніпропетровської обл. 86
с. Червлене
Лебединського р-ну Сумської обл.
462
с. Червона Кам’янка
Олександрійського р-ну
295
Кіровоградської обл.
с. Червона Слобода
Черкаського р-ну Черкаської обл.
571
с. Червонодніпровка
Запорізького р-ну Запорізької обл.
202
с. Червонопопівка
Кремінського р-ну Луганської обл.
118, 299
с. Чернеччина
Магдалинівського р-ну
83
Дніпропетровської обл.
с. Чернещина
Борівського р-ну Харківської обл.
506
с. Чернещина
Краснокутського р-ну Харківської обл.
514
с. Черняхів
Кагарлицького р-ну Київської обл.
261
с. Чертіж
Жидачівського р-ну Львівської обл.
325
с. Черхава
Самбірського р-ну Львівської обл.
329
с. Черче
Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. 100
смт Чечельник
Вінницької обл.
97
с. Чорна
385
Чемеровецького р-ну Хмельницької обл.
с. Чорна Тиса
Рахівського р-ну Закарпатської обл.
173
с. Чорнівка
Новеоселицького р-ну Чернівецької обл.
388
с. Чубарівка
Пологівського р-ну Запорізької обл.
204
с. Шаболтасівка
Сосницького р-ну Чернігівської обл.
622
с. Шандриголове
Лиманського р-ну Донецької обл.
96
с. Шарнопіль
Монастирищенського р-ну Черкаської обл. 225
смт Шацьк
Волинської обл.
68
с. Шевченко
Новоазовського р-ну Донецької обл.
125

с. Шевченкове
Кілійського р-ну Одеської обл.
364
с. Шелестове
Коломацького р-ну Харківської обл.
515
с. Шелехове
Ананьївського р-ну Одеської обл.
352
с. Шендерівка
Корсунь-Шевченківського р-ну
Черкаської обл.
566
с. Шершенці
Кодимського р-ну Одеської обл.
366, 370
с. Шестовиця
Чернігівського р‑ну Чернігівської обл. 391, 626
с. Широке
Василівського р-ну Запорізької обл.
196
смт Ширяєве
Одеської обл.
371, 402
с. Шостакове
Великоолександрівського р-ну
Херсонської обл.
526
с. Шпилівка
Сумського р-ну Сумської обл.
466
с. Шрубків
Летичівського р-ну Хмельницької обл.
550
с. Шульгівка
Петриківського р-ну
Дніпропетровської обл.
86
с. Щедрогір
Ратнівського р-ну Волинської обл.
64, 100
с. Юрківці
Заставницького р-ну Чернівецької обл.
590
с. Яблуниця
Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл.
112, 214
с. Яворів
Косівського р-ну Івано-Франківської обл.
218
с. Яланець
Бершадського р-ну Вінницької обл.
98
с. Ямне
Великописарівського р-ну
Сумської обл.
226, 377
с. Ярешки
Баришівського р-ну Київської обл.
248
смт Ярмолинці
Хмельницької обл.
384
с. Ярова
Лиманського р-ну Донецької обл.
96
с. Ярославка
Летичівського р-ну Хмельницької обл.
551
с. Ясениця
Турківського р-ну Львівської обл.
331
с. Яснозір’я
Черкаського р-ну Черкаської обл.
571
с. Яцьки
Васильківського р-ну Київської обл.
114
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Список скорочень
ЛКМ – Лиманський краєзнавчий музей
ЛММІФ – Літературно-меморіальний музей Івана
Франка (с. Криворівня Верховинського р‑ну
Івано-Франківської обл.)
ЛОКМ – Луганський обласний краєзнавчий музей
МЕГІПУК – Музей екології гір та історії
природокористування в Українських Карпатах
(м. Рахів Закарпатської обл.)
МЕНПУ ЗНУ – Музей етнографії народів
Півдня України Запорізького національного
університету
МІБ – Музей історії Богуславщини
МІМ – Мукачівський історичний музей
МКМ – Маріупольський краєзнавчий музей
МНАПСН – Музей народної архітектури та побуту
Середньої Наддніпрянщини (м. ПереяславХмельницький Київської обл.)
МРІКМ – Миргородський районний історикокраєзнавчий музей (с. Великі Сорочинці
Миргородського р-ну Полтавської обл.)
МСУ – музей «Степова Україна» (м. Одеса)
НІКЗ «Гетьманська столиця» – Національний
історико-культурний заповідник «Гетьманська
столиця» (м. Батурин Бахмацького р-ну
Чернігівської обл.)
НЛММ Г. С. Сковороди – Національний
літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди
(с. Сковородинівка Золочівського р‑ну
Харківської обл.)
НМЗУГ – Національний музей-заповідник
українського гончарства (смт Опішня
Зіньківського р-ну Полтавської обл.)
НМНАПУ – Національний музей народної
архітектури та побуту України
НМУНДМ – Національний музей українського
народного декоративного мистецтва
ННЛЕ КПНУ – навчально-наукова лабораторія
етнології Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка
ОМКМ – Охтирський міський краєзнавчий музей
ПІЕМ «Козацькі землі України» – Приватний
історико-етнографічний музей «Козацькі землі
України» (с. Вереміївка Чорнобаївського р-ну
Черкаської обл.)
СОКМ – Сумський обласний краєзнавчий музей
ТРКМ – Тростянецький районний краєзнавчий
музей
ХОКМ – Херсонський обласний краєзнавчий музей
ХмОКМ – Хмельницький обласний краєзнавчий
музей
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АІХМ – Ананьївський історико-художній музей
ім. Є. І. Столиці
АНФРФ ІМФЕ – Архівні наукові фонди рукописів
та фонозаписів Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
НАН України
БКМ – Бережанський краєзнавчий музей
БРКМ – Більмацький районний краєзнавчий музей
імені М. Я. Гудини (с. Гусарка Більмацького р‑ну
Запорізької обл.)
ВДІКЗ – Вишгородський державний історикокультурний заповідник
ВКМ – Волинський краєзнавчий музей
ВлКМ – Валківський краєзнавчий музей
ВОКМ – Вінницький обласний краєзнавчий музей
ВОХМ – Вінницький обласний художній музей
ГМНТП – Горностаївський музей народної
творчості та побуту (смт Горностаївка
Херсонської обл.)
ГРКМ – Гайворонський районний краєзнавчий музей
ДІКЗ «Межибіж» – Державний історикокультурний заповідник «Межибіж»
(смт Меджибіж Летичівського р‑ну
Хмельницької обл.)
ДКМ «Бойківщина» – Долинський краєзнавчий
музей Тетяни і Омеляна Антоновичів
«Бойківщина»
ДНІМ – Дніпропетровський національний
історичний музей ім. Д. І. Яворницького
ЕК «Українське село» – етнографічний
комплекс «Українське село» (с. Бузова КиєвоСвятошинського р‑ну Київської обл.)
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України –
Інститут мистецтвознавства, фольклористики
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
(Київ)
КІМ – Ковельський історичний музей
ККМ – Котелевський краєзнавчий музей
КМНМПГ – Косівський музей народного
мистецтва та побуту Гуцульщини
КМНР – Краєзнавчий музей Нікольського району
Донецької області
КОКМ – Кіровоградський обласний краєзнавчий
музей
КРКМ – Кременецький районний краєзнавчий
музей
КРНІКМ – Кривоозерський районний народний
історико-краєзнавчий музей
КхІМ – Каховський історичний музей

www.etnolog.org.ua

Наукове видання

Етнографічний образ
сучасної України
Корпус експедиційних
фольклорно-етнографічних матеріалів

том десятий

Ф

Е

Традиційне
повсякденне та обрядове
вбрання

ІМ

Редактор-координатор: Олена Щербак
Редактори: Надія Ващенко, Наталя Литвинчук, Людмила Тарасенко, Олена Яринчина
Комп’ютерна верстка: Марина Голеня
Обробка ілюстрацій: Людмила Настенко, Марина Голеня
Оператор: Ірина Матвєєва

Підписано до друку 23.11.2018. Формат 60×84/8
Умов. друк. арк. 54,28. Обл.-вид. арк. 58,37.

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського НАН України
01001 Київ, вул. Грушевського, 4

