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На род ний одяг – один з ос нов них 
ком по нен тів ма те рі аль ної куль ту ри 
укра ї ни. у дер жав но му му зеї на род ної 
ар хі тек ту ри та по бу ту НаН ук ра ї ни 
зіб ра ні ук ра їн ські кос тю ми з різ них 
етног ра фіч них ра йо нів ук ра ї ни.

тра ди цій ний одяг бу ко ви ни по сі дає 
знач не міс це у фон дах му зею, при вер-
тає ува гу сво єю са мо бут ніс тю, ви со кою 
май стер ніс тю ви ко нан ня і свід чить про 
не ви чер пну твор чу фан та зію на род них 
уміль ців.

ос нов них скла до вих час ти ни на род-
ної но ші ук ра їн ців бу ко ви ни у фон дах 
на ра хо ву єть ся 1200 оди ниць, і во ни ста-
нов лять чо ти ри ком плек си ло каль них 
кос тю мів: бу ко вин сько го по діл ля, вер-
хньо го бу ко вин сько го поп рут тя, бу ко-
вин сько го при кар пат тя і бу ко вин ської 
гу цуль щи ни.

ком плекс жі но чо го тра ди цій но го 
кос тю му цих ре гі о нів скла да єть ся із 
со роч ки, по яс но го одя гу в од ноп ла но во-
му виг ля ді – “гор бот ки”, “фо ти”, “за пас-
ки”, “бу рун чу ка”, “рік лі”-сук ні, спід-
ни ці, пле чо во го одя гу, шкі ря ної (ове чої) 
без ру кав ки, кеп та ря, “мин тя на”, “цур-
кан ки”, сер да ка, ман ти та ко жу ха.

до пов ню валь ним еле мен том на род-
но го кос тю му ук ра їн ців бу ко вин сько го 
краю бу ли го лов ні убо ри, по я си, взут тя 
та прик ра си.

ос но вою жі но чо го кос тю му є бі ла 
по лот ня на со роч ка. за кро єм на бу ко-
ви ні роз різ ня ють со роч ки-“мор щин ки”, 
ту ні ко по діб ні та на ко кет ці з круг лим 
або квад рат ним ви рі зом, прик ра ше ним 
ви шив кою шов ко ви ми нит ка ми, му лі не, 
бі се ром, “цят ка ми” та ме та ле ви ми 
плас тин ка ми – “ле літ ка ми”.

більш дав ньою за кро єм вва жа єть ся 
со роч ка із су ціль ним ру ка вом “мор-
щин ка”, со роч ка зі встав кою, “пле чи-
ко ва”, “ру кав’ян ка”. во на по бу ту ва ла 
по всій бу ко ви ні (до лин ній, під гір ній, 

гір ській) і бу ла двох ви дів – “без по ли-
ко ва” і “по ли ко ва”. у без по ли ко вій 
основ ні час ти ни стан ка зби ра лися звер-
ху на шну рів ку, ут во рю ю чи ви різ з 
чис лен ни ми склад ка ми. та ких со ро чок 
ба га то в му зей ній ко лек ції. у по ли ко вій 
со роч ці склад ки на ви рі зі зши ва лися у 
стій ку ши ри ною 1 см. Ниж ній край 
ру ка ва со роч ки-“мор щин ки” зби рав ся 
у “чох лу”, у “змор шку” і об ши вав ся 
швом “уви ва ноч ка”.

На бу ко вин сько му по діл лі бу ли 
по ши ре ні “мор щин ки” з ду же ви со ки-
ми по ли ка ми, по де ку ди аж до 20 см. Їх 
обши ва ли “об ля мів кою”, що ут во рю ва-
ла рам ку. ві зе рун ки по ли ків ма ють виг-
ляд су ціль но за пов не но го ор на мен та з 
по пе реч ни ми сму га ми лан цюж ко вих та 
ге о мет рич них ком по зи цій, час то пе ре-
ме жо ва них ле літ ка ми або цят ка ми. під 
по ли ка ми у вер хній час ти ні ру ка ва 
вши ва ла ся сму га – “мор щин ка”. во на 
ма ла ге о мет рич ний ор на мент, який від-
різ няв ся від ві зе рун ку по ли ка і ниж-
ньої час ти ни ру ка ва. 

ду же різ но ма ніт ним бу ло оз доб лен-
ня ви шив кою ниж ньої час ти ни ру ка ва. 
На со роч ках зі збір ки му зею ма є мо три 
ви ди та ко го офор млен ня: роз мі щен ня 
ви ши тих час тин вер ти каль ни ми сму га-
ми, у біль шос ті се ред ня сму га бу ла шир-
ша від двох бо ко вих; ком по зи ція із нав-
кіс них смуг – “ско си ки”, скіс ний ру кав, 
“кос ти ший” стовп; го ри зон таль ні та вер-
ти каль ні сму ги ге о мет рич но го чи рос-
лин но го ор на мен ту. ви шив ка наг руд ної 
час ти ни со роч ки скла да ла ся із 2–4-х 
вер ти каль них смуг, які роз мі щу ва лися 
по обид ва бо ки па зуш но го ви рі зу і про-
дов жу ва ли ся на спи ні со роч ки. у “мор-
щин ках” без па зуш но го ви рі зу ор на мен-
таль ні сму ги бу ли спра ва і злі ва.

На со роч ках кін. XIX ст. пе ре ва жа-
ють ге о мет рич ні ор на мен ти – ром би, 
три кут ни ки, квад ра ти, пря мі і кри ві 
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лі нії, ко ла, ро зет ки. На бу ко вин ській 
гу цуль щи ні в та ких ком по зи ці ях цен-
траль не міс це зай має хрест – дав ній 
сим вол сон ця, а най більш по ши ре ни-
ми є ром та ромб з гач ка ми, який ще 
на зи ва ють “ба ра ня чі ріж ки”, “ку че рі” 
і “за ви ті ку че рі”.

со роч ки поч. XX ст. у ко лек ції 
му зею ви різ ня ють ся тра ди цій ни ми 
ор на мен та ми, але ге о мет рич ний час-
тко во за мі ню єть ся рос лин ним. та кож 
спро щу ють ся тех ні ки ви шив ки. ос нов-
ні з них – нас ти лу ван ня, хрест, ме реж-
ка, “гак лю ван ня”, ви шив ка бі се ром.

со роч ки ту ні ко по діб но го крою по бу-
ту ва ли в пе ред гір ній час ти ні бу ко ви ни і, 
як бу ден ні, – в ни зин них та гір ських 
ра йо нах. та кі ви ро би ма ють ви різ гор ло-
ви ни різ ної фор ми. круг лий – най дав ні-
ший. від ньо го вниз у сто ро ну гру дей 
ро би ли роз різ для па зу хи, іно ді при ши-
ва ли ще й ко мір. ру ка ви бу ли віль но за-
кін чен ни ми або зіб ра ни ми в “чох лу” (в 
ре шіт ку, ман жет або з фал да ми).

особ ли во за пам’ято ву ють ся сво єю 
ор на мен ти кою со роч ки ту ні ко по діб но го 
крою з вер хньо го поп рут тя. для цьо го 
ре гі о ну ха рак тер на ба га та ви шив ка 
різ но ко льо ро ви ми нит ка ми або бі се ром 
– “цят ка ми”. со роч ки з та ким оз доб-
лен ням з’яви ли ся у кін. XIX – на поч. 
XX ст. ор на мен ти ку всьо го по ля ру ка-
вів ут во рю ють рос лин ні мо ти ви, пе ре-
важ но квіт ко ві, ос нов ні еле мен ти яких 
– “ру жа”, “шус тки” – дріб ні кві точ ки, 
пуп’ян ки в різ них ва рі а ці ях.

у кін. XIX ст. на хо тин щи ні, сто ро-
жи неч чи ні з’яви лись со роч ки на ко кет-
ці як вплив місь кої мо ди. во ни ши ли ся 
з двох по лот нищ, у вер хній час ти ні 
пе ред ньої по лоч ки і спи ни ма ли ко кет-
ку. ви різ гор ло ви ни був круг лий або 
квад рат ний, ру ка ви ши ро кі, віль ні або 
на ман же тах. ко кет ка зши та стріч ко-
ви ми скла доч ка ми, “фал доч ка ми”. 
ви шив ка в та ких со роч ках роз мі щу ва-
ла ся пов здов жні ми сму га ми, у виг ля ді 
бу ке та на гру дях, та ге о мет рич ни ми 
смуж ка ми на ко кет ці.

ос нов ни ми ко льо ра ми для ві зе рун-
ку ви шив ки слу гу ва ли виш не вий, бор-
до вий, ро же вий, чер во ний, ма ли но вий 
з од но го бо ку та тем но- зе ле ний з ін шо-

го. крім по ліх ро мії, на бу ко ви ні по бу-
ту ва ли й мо нох ром ні ви шив ки. так, на 
кіц ман щи ні ви го тов ля ли со роч ки – 
“чор няв ки”, а на сто ро жи неч чи ні та 
Но во се лич чи ні – ви ро би з ви шив кою 
бі лим по бі ло му.

от же, на тіль ний одяг бу ко ви ни 
ви різ ня єть ся різ но ма ніт ніс тю крою 
со ро чок та їх оз доб лен ня, ви шив кою 
різ но ко льо ро ви ми і од но тон ни ми нит-
ка ми та цят ка ми. в ор на мен ти ці трап-
ля єть ся як ге о мет рич ний, так і рос-
лин ний ор на мент.

се ред по яс но го жі но чо го одя гу зус т-
рі ча ють ся: од ноп ла то ва об гор тка – 
“гор бот ка”, “опин ка”, “фо та”, “бу рун-
дук”, “го пан ка” та двоп ла то ва – “за пас-
ка”, спід ни ця-"рік ля” та фар тук. “гор-
бот ка”, “опин ка”, “го пан ка” бу ли по ши-
ре ні в рів нин ній та пе ред гір ній час ти ні 
краю і ма ли виг ляд пря мо кут но го 
по лот ни ща чор но го ко льо ру, вит ка но го 
з ове чої вов ни. во но умов но ді ли ло ся на 
три час ти ни. дві край ні по пе ред ни ці 
ор на мен ту ва ли ся вер ти каль ни ми сму-
га ми і при об гор тан ні ста но ви ли пе ред 
“гор бот ки”, а се ред нє по ле за ли ша лося 
чор ним, без узо рів. з обох бо ків по лот-
ни ща роз мі ще ні го ри зон таль ні сму ги – 
“ба ти”, “кан ти”, “піс няв ки” чер во но го 
або зе ле но го ко льо ру, а су сід ні з ни ми 
вузь кі сму ги ін ших ко льо рів – “зас нів-
ки”. з од но го краю “ба та” бу ла чер во но-
го ко льо ру, а з дру го го – зе ле но го. На 
поч. XX ст. у пе ред гір ній зо ні бу ко ви ни 
з’яви лися ба ти, які по єд ну ва ли три 
ко льо ри: си ній, жов тий, чер во ний або 
зе ле ний. спо со би роз мі щен ня ор на мен-
тів на вер ти каль них сму гах по пе ред-
ниць “гор бо ток” різ ні. На “гор бот ках” 
кін. XIX ст. від стань між сму га ми скла-
дає 5–6 см, а на поч. XX ст. во на зву жу-
єть ся, та кож з’яви лися за би ра ні “гор-
боч ки”, оз доб ле ні рос лин ним ор на мен-
том у “ру жі”, ви ног рад, “хме лик”.

дів ча та і мо ло ди ці но си ли “гор бот ки” 
яск ра ви х від тін ків і ор на мен тів, а стар ші 
жін ки – тем ні ші, “вмер ло го цві ту”.

Ниж ній кут по пе ред ни ці дів ча та 
за ко чу ва ли під по яс з лі во го бо ку, а 
жін ки – з пра во го. у рів нин ній і під гір-
ній час ти ні бу ко ви ни за ко чу ва ли обид-
ві по пе ред ни ці, у ре зуль та ті зза ду ут во-
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рю вав ся за лом – “хвіст”. але ко ли йшли 
до цер кви, “гор бо ток” не за ка чу ва ли.

у гір ській бу ко ви ні зус трі ча ють ся 
“гор бот ки” двох ви дів. пер ший – за пас-
ки, в яких зат ка не все по ле, і дру гий – 
об гор тки, які ще на зи ва ють “опин ка-
ми”, во ни три діль ні, ли ше зад ня їх час-
ти на виг ля дає знач но вуж чою від ана-
ло гіч них ви ро бів до лин них ра йо нів. у 
до лин них ра йо нах та кі опин ки на зи ва-
ли ся “го пан ка ми”.

На бу ко вин ській гу цуль щи ні жін ки 
но си ли двоп ла то ві за пас ки, для ви го тов-
лен ня яких ви ко рис то ву ва лися вов ня ні 
та шов ко ві нит ки і су хоз лоть. На кіц ман-
щи ні дів ча та і мо ло ди ці одя га ли ще фо ту 
з фус та ми, пів фо ту, бу рун дук. фо та – це 
пря мо кут не по лот ни ще з тон кої шер стя-
ної тка ни ни чор но го ко льо ру фаб рич но го 
ви роб ниц тва із ши ро ки ми сму га ми виш-
не во го і вузь ки ми бі ло го ко льо ру.

На поч. XX ст. різ но ви дом по яс но го 
одя гу ук ра їн ців пе ред гір ної та рів нин-
ної зо ни бу ко ви ни бу ла “рік ля”. Ши ли її 
з фаб рич ної од но тон ної тка ни ни (шов ку 
або ок са ми ту). во на скла да ла ся з лі фа і 
роз ши ре ної від та лії спід ни ці. рік ля вва-
жа ла ся свят ко вим одя гом та скла до вою 
час ти ною ве сіль но го вбран ня.

пле чо вий одяг ук ра їн ців бу ко ви ни 
скла да ли кеп та рі, ко жу хи, сер да ки, 
ман ти.

кеп та рі в до лин ній і в біль шій час-
ти ні під гір ної зо ни ви го тов ля лися з 
пле чо вим швом та не ви со ким сто я чим 
ко мі ром, роз ши рю ва лися до ни зу і 
до ся га ли сте гон. На кіц ман щи ні та 
зас тав нів щи ні по бу ту ва ли кеп та рі 
ту ні ко по діб но го крою зі знач ним роз-
ши рен ням до ни зу, їх на зи ва ли “мін тя-
на ми”. при оз доб лен ні цих ви ро бів 
ви ко рис то ву ва лося хут ро тхо ра, ку ни-
ці. Як чо ло ві чі, так і жі но чі мін тя ни 
прик ра ша ли ся ап лі ка ці єю зі шкі ри у 
виг ля ді ку че рів та ко сиць і од но тон ної 
ви шив ки на швах.

На бу ко вин сько му по діл лі був по пу-
ляр ним “пе ре гин ко вий” пря мос пин ний 
кеп тар зі сто я чим ко мі ром та спу ще ни-
ми пле чи ма, з ап лі ка ці єю та ви шив кою.

у фон дах му зею є кеп та рі з під гір-
ної та рів нин ної час ти ни, об ши ті чор-
ним або сі рим сму ше вим хут ром од но-

ден но го яг ня ти, а та кож тка ним, на си-
ля ним смуш ком – “пер зі я ном” з чор них 
вов ня них ни ток. та кі ви ро би ви ши ва-
ли ся нит ка ми та бі се ром. ор на мент у 
ос нов но му рос лин ний.

ко жу хи на бу ко ви ні за кро єм по ді-
ля ють ся на дов гі і ко рот кі. Чо ло ві чі 
ма ло від різ ня ють ся від жі но чих, хі ба 
що вони тро хи ко рот ші. ко рот кі ко жу-
хи ся га ли ниж че по я са, а дов гі – ниж че 
ко лін. та кож по бу ту ва ли бу жі з від різ-
ною та лі єю. прик ра ша лися ці ви ро би 
різ но ко льо ро вою шну рів кою (у гір ській 
зо ні), ап лі ка ці єю зі шкі ри (в “зуб ці” і 
“зиг за ги”). Час то на по лах краї об ши-
ва ли ся хут ром тхо ра. ли ше за мож ні 
се ля ни мог ли доз во ли ти со бі та кі ко жу-
хи, бо: “то є доб рий ґаз да, що фай ний 
ко жух має”.

у 40 х рр. XX ст. в пе ред гір’ї та 
до лин них се лах ши ли пря мос пин ні 
ко жу хи, які зас ті ба ли ся на ґуд зи ки і 
ма ли дві скіс ні ки ше ні. бу ли во ни тем-
но- ко рич не во го або бі ло го ко льо ру. 
стій ка, ко мір і ру ка ви об рам лю ва лися 
смуш ком. та кі ко жу хи не ви ши ва ли.

тра ди цій ним пле чо вим одя гом на 
бу ко ви ні та кож був сук ня ний сер дак 
ту ні ко по діб но го крою, із клин ця ми, із 
ши ро ки ми ру ка ва ми та не ви со ким 
ко мі ром- стій кою. одя га ли йо го по верх 
кеп та ря, прик ра ша ли ви шив кою, 
ки ти ця ми, пле те ним шну ром. ви ши ва-
ли різ но ко льо ро ви ми нит ка ми, ви ко-
рис то ву ю чи мо ти ви як рос лин но го, так 
і ге о мет рич но го ор на мен ту. Най більш 
яск ра ви ми і ко ло рит ни ми в му зей ній 
ко лек ції є гу цуль ські сер да ки (виж-
ниць ко го і пу тивль сько го р-нів). На 
хо тин щи ні їх ще на зи ва ли “сі рій ка-
ми”, “су ма на ми”.

Із се р. XIX і в пер шій по л. XX ст. в 
ук ра їн ських се лах бу ко ви ни ши ро ко 
по бу ту ва ли “ман ти” – сук ня ні пла щі з 
ко мі ром, який ут во рю вав нак рит тя для 
го ло ви – “ка пак”. одя га ли ман ту по верх 
ко жу ха або сер да ка. оз доб лю ва ли її 
ви шив кою та шну ра ми. в ко лек ції 
му зею є сі рі і бі лі ман ти. у гу цуль ській 
бу ко ви ні та кож ві до ма “туг ля” – пле-
чо вий свят ко вий одяг роз паш но го крою 
з ка па ком.

обов’яз ко вим ак се су а ром у на род-
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р. кобальЧИнська

но му одя зі на бу ко ви ні бу ли по я си, їх 
ще на зи ва ли “ок рав ка ми”, “край ка-
ми”, “поп руж ка ми”, “ба йор ка ми”, “кін-
га ми”. за ха рак те ром ор на мен ти ки 
по я си по ді ля ють ся на поз дов жні, по пе-
реч ні і клі тин ко ві. для цих ви ро бів 
до лин них і під гір них ра йо нах ха рак-
тер ні по єд нан ня виш не во го і чор но го 
ко льо рів. край кам гір ських ра йо нів 
при та ман ні поз дов жні та го ри зон таль-
ні різ но ко льо ро ві сму ги. ор на мен ти на 
свят ко вих по я сах скла да ли ся з ром бів, 
три кут ни ків, хви ле по діб них лі ній. 
Ши ри на чо ло ві чих по я сів до рів нювали 
10–20 см, дов жи на – 2,5 м, а жі но чих 
4–8 см при дов жи ні 2,5–3,5 м.

На бу ко вин ській гу цуль щи ні з дав-
ніх ча сів ві до мий ши ро кий шкі ря ний 
по яс – “че рес”. йо го ши ри на ста но ви ла 
30–40 см. зас ті бав ся він на 3–6 пря жок, 
оз доб лю вав ся тис нен ням, цвяш ка ми і 
ки шень ка ми, був гор діс тю гу цу ла і 
оз на кою стат ку ґаз ди.

тра ди цій ним го лов ним убо ром жі нок 
слу гу ва ли руш ни ки, на міт ки, пе ре міт-
ки. бу рун ду ко вий руш ник – пря мо кут-
не по лот ни ще із тка ним ві зе рун ком на 
кра ях, які оз доб лю ва ли ся ви шив кою, 
бі се ром та ле літ ка ми. ор на мент по бу ту-
вав як рос лин ний так і ге о мет рич ний. 
руш ник зав’язу вав ся де кіль ко ма спо со-
ба ми: на фес, ми соч ку, ко роб ку, на шну-
рів ку.

ді во чі го лов ні убо ри бу ко ви ни 
ду же різ но ма ніт ні та яск ра ві. Най-
більш ти по ві – “ка ра бу ля”, “дьор да-
ник”, “ко да”, “ка пе лю шин ня”, “ко роб-
ка”. ко лек цію ді во чих го лов них убо рів 
му зею скла да ють “ка пе люш ний”, 
“дьор да ни ки” і ко роб ка з бар він ко вим 
він ком. “ка пе лю шин ня” має виг ляд 
ко ро ни з під ви ще ною цен траль ною 
час ти ною. На кар тон ну ос но ву, об тяг-
не ну чер во ною тка ни ною, на ши ті кві-
ти різ них ко льо рів, ґер да ни та на ни-
за ні на тась му мо не ти – “ма роч ки”. 
“дьор да ник” – го лов ний убір дів чат 
пе ред гір ної час ти ни бу ко вин сько го 
краю. він має фор му, по діб ну до “ка пе-
лю шин ня”, тіль ки цен траль ну вер хню 
час ти ну дьор да ни ка за пов ню ють 
на ши ти ми штуч ни ми кві та ми. ос но ва 
кар тон на, об ши ва єть ся ма ли ми “йор-

дан ка ми” – вузь ки ми ґер да на ми. зза-
ду при ши ті стріч ки.

се ред жі но чих прик рас на бу ко ви ні 
ви різ ня ли ся “ґер да ни ки”, “бас ми”, “вів-
сьо ри ки”, які бу ли бі сер ни ми наг руд ни-
ми і ший ни ми прик ра са ми як для жі нок, 
так і чо ло ві ків. “бас ма” має виг ляд дов-
гої стріч ки з на ни за ним ко льо ро вим 
бі се ром, кін ці якої з’єд на ні між со бою, і 
на міс ці їх з’єд нан ня зак ріп ле не не ве-
лич ке люс тер ко.

жі но чі ґер да ни ро би ли у виг ля ді 
вузь кої стріч ки з на ни за ним різ но ко-
льо ро вим бі се ром, вик ла де ним ге о мет-
рич ним і рос лин ним ор на мен том.

дав ньою тра ди цій ною прик ра сою 
бу ко вин ців з гір ських ра йо нів бу ли згар-
ди – на ни за ні на лан цю жок хрес ти ки.

у рів нин них та пе ред гір них ра йо-
нах краю та кож ві до мі “сал би” – 
на ший ні прик ра си, що скла да ли ся з 9 
до 45 мо нет, на ши тих на по лот ни ну чи 
на ок са мит. На си ля ли їх у 7, 9, 11 ряд-
ків на ви тий лан цю жок, а звер ху при-
ши ва ли ґер дан.

в усіх ра йо нах бу ко ви ни бу ли по ши-
ре ні на ту раль ні ко ра лі, фаб рич не 
на мис то, “па цьор ки”, “лус кав ки”, пер-
ли та за ве зе ні ве нець кі “па цьор ки”.

Най по ши ре ні шим взут тям як у 
свя та, так і в буд ні бу ли пос то ли, “мор-
щин ки”, си рів ці. по пу ляр ні на бу ко-
ви ні жі но чі чо бо ти “чор ноб рив ці” із 
жов ти ми ха ля ва ми і чор ни ми пе ред-
ка ми, які оз доб лю ва ли ся вис троч кою 
та цвяш ка ми. су то чо ло ві чи ми бу ли 
“рі со ва ні” чо бо ти, ниж ня час ти на 
ха ля ви яких скла да ла ся у пос тій ні 
склад ки. Но си ли їх у пе ред гір ній зо ні.

жін ки взу ва лись та кож у че ре ви ки 
на не ви со ких “об ца сах”, які зас ті ба ли-
ся на 20–25 ґуд зи ків, оз доб лю ва ли ся 
ап лі ка ці єю та вис троч кою.

ком плекс чо ло ві чо го тра ди цій но го 
кос тю му бу ко ви ни скла дав ся із со роч-
ки, по яс но го одя гу – “пор тя ни ці”, 
“га чів”, “ми ши ни”; пле чо во го вбран ня 
– кеп та ра, сер да ка, ман ти і ко жу ха.

ко лек ція чо ло ві чо го одя гу у фон дах 
му зею не чи сель на. ок ре мі ком по нен ти 
екс по на тів май же не різ нять ся за кро-
єм і оз до бою від жі но чо го, хі ба ли ше 
тим, що менш оз доб ле ні і ко рот ші.
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Чо ло ві чі со роч ки бу ко ви ни зде біль-
шо го бу ли ту ні ко по діб но го крою, їх 
ши ли з од но го спіль но го по лот ни ща і 
но си ли нави пуск. ці ви ро би рів нин ної 
час ти ни бу ко ви ни бу ли дов ги ми, до 
ко лін, із ши ро ки ми ру ка ва ми, в гу цу лів 
со роч ка бу ла ко рот шою, із зіб ра ни ми 
ру ка ва ми і з обох бо ків ма ла “клин ня”.

тра ди цій ною фор мою ви рі зу бу ла 
круг ла гор ло ви на із па зуш ним роз рі зом 
по се ре ди ні. з кін. XX ст. крій змі ню єть ся 
– з’яв ля єть ся ко мір стій ка або ж від-
клад ний ко мір, дов жи на ко рот шає, з’яв-
ля ють ся ру ка ви на “чох лах” або ман же-
тах. свят ко ві со роч ки ви ши ва ли ся ба га-
тим ор на мен том нав ко ло па зуш но го 
роз рі зу, з кра їв ру ка вів та по до лу. по діл 
та ру ка ви ме ре жи ли – “цир ку ва ли”. 
та кі ви ро би з по ліх ром ною ви шив кою 
по бу ту ва ли в гір ській і пе ред гір ній зо ні, 
мо нох ром ні – у до лин ній. ор на мент зде-
біль шо го ге о мет рич ний та рос лин ний.

по яс ним одя гом чо ло ві ків бу ли вузь-
кі по лот ня ні шта ни бі ло го ко льо ру – 

“пор ке ни ці”, “пор тя ни ці”, “гат ки”. во ни 
кро ї ли ся з роз рі зом спе ре ду і без ньо го. 
скла да ли ся “пор тя ни ці” з хо ло шень, 
кли ну та оч ку ра. Низ хо ло шень “об ка-
лю ва ли” чи ме ре жи ли, свят ко ві ж по 
біч них швах ви ши ва ли.

у хо лод ну по ру ро ку чо ло ві ки одя-
га ли су кон ні шта ни – “га чі” бі ло го, сі ро-
го або чер во но го ко льо рів. по ни зу хо ло-
шень та вздовж бо ко вих швів га чі 
ви ши ва ли од но тон ни ми нит ка ми. На 
бу ко вин ській гу цуль щи ні їх на зи ва ли 
“хо лош ня ми”, “кра ше ни ця ми”.

ко лек ція бу ко вин сько го кос тю му 
кін. XIX – поч. XX ст. у дер жав но му 
му зеї на род ної ар хі тек ту ри та по бу ту 
НаН ук ра ї ни ста но вить чо ти ри 
ло каль ні кос тюм ні ком плек си ук ра їн-
сько го на род но го вбран ня цьо го ре гі о-
ну. во на є не ви чер пною скар бни цею 
для вив чен ня на род но го одя гу і має 
важ ли ве прак тич не зна чен ня у га лу зі 
ху дож ньо го мо де лю ван ня по бу то во го 
і сце ніч но го одя гу.
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архІтектури та побуту

Ãàííà Êîç³é  (ì. Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé)

На по чат ку 60-х рр. Xх ст. роз по-
чав ся но вий етап у му зей но му бу дів-
ниц тві ук ра ї ни зі ство рен ня му зе їв під 
від кри тим не бом – най більш ефек тив-
но го спо со бу по пу ля ри за ції і збе ре жен-
ня ет ног ра фіч ної спад щи ни, най ра ці о-
наль ні шої і най ді є ві шої фор ми ком п-
лек сної де монс тра ції пам’яток на род ної 
ар хі тек ту ри, пред ме тів по бу ту та вжит-
ку, зна рядь пра ці, тво рів на род но го 
мис тец тва в при род но му се ре до ви щі.

од ним із пер ших скан се нів в ук ра ї ні 
став пе ре яс лав- хмель ниць кий му зей 
на род ної ар хі тек ту ри та по бу ту се ред-
ньої Над дніп рян щи ни. дос від ство рен-
ня по діб них му зе їв у ко лиш ньо му срср 

був не ве ли кий, ме то ди ка по бу до ви екс-
по зи цій прос то не ба пот ре бу ва ла со лід-
ної на у ко во-  те о ре тич ної ба зи. твор ці 
на шо го му зею йшли не то ро ва ни ми 
стеж ка ми. вче на ра да під ке рів ниц твом 
м. І. сі кор сько го об ра ла оп ти маль ний 
ва рі ант про ек ту май бут ньо го му зею. у 
йо го ос но ву бу ло зак ла де но іс то ри ко- -
ет ног ра фіч ний прин цип, ап ро бо ва ний 
на той час не ба гать ма му зе я ми.

про а на лі зу вав ши ре зуль та ти ар хе о-
ло гіч них дос лід жень, що про во ди ли ся у 
пе ре яс лав- хмель ниць ко му в 40–50-х рр. 
хх ст., ма те рі а ли ет ног ра фіч них екс пе-
ди цій у міс ті та ра йо ні в 50-х – на поч. 
60-х рр. хх ст. та зас то су вав ши дос від 


