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Народний одяг – один з основних
компонентів матер іа льн ої культ ур и
України. У Державному музеї народної
архітект ури та побут у НАН України
зібрані українські костюми з різних
етнографічних районів України.
Традиційний одяг Буковини посідає
значне місце у фондах Музею, привер
тає увагу своєю самобутністю, високою
майстерністю виконання і свідчить про
невичерпну творчу фантазію народних
умільців.
Основних складових частини народ
ної ноші українців Буковини у фондах
нараховується 1200 одиниць, і вони ста
новлять чотири комплекси локальних
костюмів: Буковинського Поділля, Вер
хнього Буковинського Попруття, Буко
винського Прикарпаття і Буковинської
Гуцульщини.
Комплекс жіночого традиційного
костюму цих регіонів складає ться із
сорочки, поясного одягу в однопланово
му вигляді – “горботки”, “фоти”, “запас
ки”, “бурунчук а”, “ріклі”-сукні, спід
ниці, плечового одягу, шкіряної (овечої)
безрукавки, кептаря, “минтяна”, “цур
канки”, сердака, манти та кожуха.
Доповнювальним елементом народ
ного костюму українців Буковинського
краю були головні убори, пояси, взуття
та прикраси.
Основою жіночого костюму є біла
полотняна сорочка. За кроєм на Буко
вині розрізняють сорочки-“морщинки”,
тунікоподібні та на кокетці з круглим
або квадратним вирізом, прикрашеним
вишивкою шовковими нитками, муліне,
бісером, “цятк ами” та металевими
пластинками – “лелітками”.
Більш давньою за кроєм вважається
сорочка із суцільним рукавом “мор
щинка”, сорочка зі вставкою, “плечи
кова”, “рук ав’янк а”. Вона побут увала
по всій Буковині (долинній, підгірній,

гірській) і була двох видів – “безполи
кова” і “поликова”. У безполиковій
основні частини станка збиралися звер
ху на шнурівку, утворюючи виріз з
численними складками. Таких сорочок
багато в музейній колекції. У поликовій
сорочці складки на вирізі зшивалися у
стійку шириною 1 см. Нижній край
рукава сорочки-“морщинки” збирався
у “чохлу”, у “зморшку” і обшивався
швом “увиваночка”.
На Буковинському Поділлі були
поширені “морщинки” з дуже високи
ми поликами, подекуди аж до 20 см. Їх
обшивали “облямівкою”, що утворюва
ла рамку. Візерунки поликів мають виг
ляд суцільно заповненого орнамента з
поперечними смугами ланцюжкових та
геометричних композицій, часто пере
межованих лелітками або цятками. Під
поликами у верхній частині рукава
вшивалася смуга – “морщинка”. Вона
мала геометричний орнамент, який від
різнявся від візерунку полика і ниж
ньої частини рукава.
Дуже різноманітним було оздоблен
ня вишивкою нижньої частини рукава.
На сорочках зі збірки Музею маємо три
види такого оформлення: розміщення
вишитих частин вертикальними смуга
ми, у більшості середня смуга була шир
ша від двох бокових; композиція із нав
кісних смуг – “скосики”, скісний рукав,
“костиший” стовп; горизонтальні та вер
тикальні смуги геом
 етричного чи рос
линного орнаменту. Вишивка нагрудної
частини сорочки складалася із 2–4-х
вертикальних смуг, які розміщувалися
по обидва боки пазушного вирізу і про
довжувалися на спині сорочки. У “мор
щинках” без пазушного вирізу орнамен
тальні смуги були справа і зліва.
На сорочк ах кін. XIX ст. переваж а
ють геометричні орнаменти – ромби,
трик утник и, квадр ати, прям і і крив і
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лінії, кола, розетки. На Буковинській
Гуцульщині в таких композиціях цен
тральне місце займає хрест – давній
символ сонц я, а найбільш поширени
ми є ром та ромб з гачками, який ще
наз ив ають “бар ан яч і ріжк и”, “куч ер і”
і “завиті кучері”.
Сорочки поч. XX ст. у колекції
Муз ею вир ізн яютьс я трад иц ійн им и
орнаментами, але геом
 етричний час
тково замінює ться рослинним. Також
спрощуються техніки вишивки. Основ
ні з них – настилування, хрест, мереж
ка, “гаклювання”, вишивка бісером.
Сорочки тунікоподібного крою побу
тували в передгірній частині Буковини і,
як буденні, – в низинних та гірських
районах. Такі вироби мають виріз горло
вини різної форми. Круглий – найдавні
ший. Від нього вниз у сторону грудей
робили розріз для пазухи, іноді приши
вали ще й комір. Рукави були вільноза
кінченними або зібраними в “чохлу” (в
решітку, манжет або з фалдами).
Особливо запам’ятовуються своєю
орнаментикою сорочки тунікоподібного
крою з Верхнього Попруття. Для цього
регіону характерна багата вишивк а
різнокольоровими нитками або бісером
– “цятками”. Сорочки з таким оздоб
ленням з’явилися у кін. XIX – на поч.
XX ст. Орнаментику всього поля рука
вів утворюють рослинні мотиви, пере
важно квіткові, основні елементи яких
– “ружа”, “шустки” – дрібні квіточки,
пуп’янки в різних варіаціях.
У кін. XIX ст. на Хотинщині, Сторо
жинеччині з’явились сорочки на кокет
ці як вплив міської моди. Вони шилися
з двох полотнищ, у верхній частині
передньої полочки і спини мали кокет
ку. Виріз горловини був круглий або
квадратний, рукави широкі, вільні або
на манжетах. Кокетка зшита стрічко
вим и
склад очк ам и,
“фалд очк ам и”.
Вишивка в таких сорочках розміщува
лася повздовжніми смугами, у вигляді
букета на грудях, та геометричними
смужками на кокетці.
Основними кольорами для візерун
ку вишивки слугували вишневий, бор
довий, рожевий, червоний, малиновий
з одного боку та темно-зелений з іншо

го. Крім поліхромії, на Буковині побу
тували й монохромні вишивки. Так, на
Кіцманщині виготовляли сорочки –
“чорнявки”, а на Сторожинеччині та
Новоселиччині – вироби з вишивкою
білим по білому.
Отж е, нат ільн ий одяг Бук ов ин и
вир ізн яє тьс я різн ом ан ітн іст ю крою
сорочок та їх оздобленн я, вишивкою
різнокольоровими і однотонними нит
ками та цятками. В орнаментиці трап
ляє тьс я як геометричний, так і рос
линний орнамент.
Серед поясного жіночого одягу зуст
річаютьс я: одноплатова обгортка –
“горботк а”, “опинк а”, “фота”, “бурун
дук”, “гопанка” та двоплатова – “запас
ка”, спідниця-"рікля” та фарт ук. “Гор
ботка”, “опинка”, “гопанка” були поши
рені в рівнинній та передгірній частині
краю і мали вигляд прямокутного
полотнища чорного кольору, витканого
з овечої вовни. Воно умовно ділилося на
три частини. Дві крайні попередниці
орнамент увалися вертикальними сму
гами і при обгортанні становили перед
“горботки”, а середнє поле залишалося
чорним, без узорів. З обох боків полот
нища розміщені горизонтальні смуги –
“бати”, “канти”, “піснявки” червоного
або зеленого кольору, а сусідні з ними
вузькі смуги інших кольорів – “заснів
ки”. З одного краю “бата” була червоно
го кольору, а з другого – зеленого. На
поч. XX ст. у передгірній зоні Буковини
з’явилися бати, які поє днували три
кольори: синій, жовтий, червоний або
зелений. Способи розміщення орнамен
тів на вертикальних смугах поперед
ниць “горботок” різні. На “горботках”
кін. XIX ст. відстань між смугами скла
дає 5–6 см, а на поч. XX ст. вона звужу
ється, також з’явилися забирані “гор
бочки”, оздоблені рослинним орнамен
том у “ружі”, виноград, “хмелик”.
Дівчата і молодиці носили “горботки”
яскравих відтінків і орнаментів, а старші
жінки – темніші, “вмерлого цвіту”.
Нижній кут попередниці дівчата
закочували під пояс з лівого боку, а
жінки – з правого. У рівнинній і підгір
ній частині Буковини закочували обид
ві попередниці, у результаті ззаду утво
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рювався залом – “хвіст”. Але коли йшли
до церкви, “горботок” не закачували.
У гірській Буковині зустрічаються
“горботки” двох видів. Перший – запас
ки, в яких заткане все поле, і другий –
обгортки, які ще називають “опинка
ми”, вони тридільні, лише задня їх час
тина виглядає значно вужчою від ана
логічних виробів долинних районів. У
долинних районах такі опинки назива
лися “гопанками”.
На Буковинській Гуцульщині жінки
носили двоплатові запаски, для виготов
лення яких використовувалися вовняні
та шовкові нитки і сухозлоть. На Кіцман
щині дівчата і молодиці одягали ще фоту
з фустами, півфоту, бурундук. Фота – це
прямокутне полотнище з тонкої шерстя
ної тканини чорного кольору фабричного
виробництва із широкими смугами виш
невого і вузькими білого кольору.
На поч. XX ст. різновидом поясного
одягу українців передгірної та рівнин
ної зони Буковини була “рікля”. Шили її
з фабричної однотонної тканини (шовку
або оксамиту). Вона складалася з ліфа і
розширеної від талії спідниці. Рікля вва
жалася святковим одягом та складовою
частиною весільного вбрання.
Плечовий одяг українців Буковини
склад ал и кептар і, кож ух и, серд ак и,
манти.
Кептарі в долинній і в більшій час
тині підгірної зони виготовл ялися з
плечовим швом та невисоким стоячим
ком іром, розширювалися до низу і
дос ягали стегон. На Кіцманщині та
Заставн івщ ин і поб ут ув ал и кептар і
тунікоподібного крою зі значним роз
ширенням донизу, їх називали “мінтя
нами”. При оздобленні цих виробів
використовувалося хутро тхора, куни
ці. Як чоловічі, так і жіночі мінтяни
прикрашалис я аплік ацією зі шкіри у
вигляді кучерів та косиць і однотонної
вишивки на швах.
На Буковинському Поділлі був попу
лярним “перегинковий” прямоспинний
кептар зі стоячим коміром та спущени
ми плечима, з аплікацією та вишивкою.
У фондах Музею є кептарі з підгір
ної та рівнинної частини, обшиті чор
ним або сірим смушевим хутром одно

денного ягняти, а також тканим, наси
ляним смушком – “перзіяном” з чорних
вовняних ниток. Такі вироби вишива
лися нитками та бісером. Орнамент у
основному рослинний.
Кожухи на Буковині за кроєм поді
ляються на довгі і короткі. Чоловічі
мало відрізняються від жіночих, хіба
що вони трохи коротші. Короткі кожу
хи сягали нижче пояса, а довгі – нижче
колін. Також побутували бужі з відріз
ною талією. Прикрашалися ці вироби
різнокольоровою шнурівкою (у гірській
зоні), аплікацією зі шкіри (в “зубці” і
“зигзаги”). Часто на полах краї обши
валися хутром тхора. Лише заможні
селяни могли дозволити собі такі кожу
хи, бо: “То є добрий ґазда, що файний
кожух має”.
У 40 х рр. XX ст. в передгір’ї та
долинних селах шили прямоспинні
кожухи, які застібалися на ґудзики і
мали дві скісні кишені. Були вони тем
но-коричневого або білого кольору.
Стійка, комір і рукави обрамлювалися
смушком. Такі кожухи не вишивали.
Традиційним плечовим одягом на
Буковині також був сукняний сердак
тунікоподібного крою, із клинцями, із
шир ок им и рук ав ам и та нев исок им
коміром-с тійкою. Одягали його поверх
кепт ар я,
прикр аш ал и
виш ивк ою,
китицями, плетеним шнуром. Вишива
ли різнокольоровими нитк ами, вико
ристовуючи мотиви як рослинного, так
і геометричного орнамент у. Найбільш
яскравими і колоритними в Музейній
колекції є гуцульські сердаки (Виж
ницького і Путивльського р-нів). На
Хотинщині їх ще називали “сірійк а
ми”, “суманами”.
Із сер. XIX і в першій пол. XX ст. в
українських селах Буковини широко
побутували “манти” – сукняні плащі з
коміром, який утворював накриття для
голови – “капак”. Одягали манту поверх
кожуха або сердака. Оздоблювали її
вишивкою та шнурами. В колекції
Музею є сірі і білі манти. У Гуцульській
Буковині також відома “тугля” – пле
човий святковий одяг розпашного крою
з капаком.
Обов’язковим аксес уаром у народ
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ному одязі на Буковині були пояси, їх
ще називали “окравк ами”, “крайк а
ми”, “попружк ами”, “байорк ами”, “кін
гами”. За характером орнаментики
пояси поділяються на поздовжні, попе
речні і клітинкові. Для цих виробів
долинних і підгірних районах харак
терні поє днання вишневого і чорного
кольорів. Крайк ам гірських районів
притаманні поздовжні та горизонталь
ні різнокольорові смуги. Орнаменти на
святкових поясах складалися з ромбів,
трик утн ик ів,
хвил еп од ібн их
лін ій.
Ширина чоловічих поясів дорівнювали
10–20 см, довжина – 2,5 м, а жіночих
4–8 см при довжині 2,5–3,5 м.
На Буковинській Гуцульщині з дав
ніх часів відомий широкий шкіряний
пояс – “черес”. Його ширина становила
30–40 см. Застібався він на 3–6 пряжок,
оздоблювався тисненням, цвяшками і
кишеньками, був гордістю гуцула і
ознакою статку ґазди.
Традиційним головним убором жінок
слугували рушники, намітки, переміт
ки. Бурундуковий рушник – прямокут
не полотнище із тканим візерунком на
краях, які оздоблювалися вишивкою,
бісером та лелітками. Орнамент побуту
вав як рослинний так і геометричний.
Рушник зав’язувався декількома спосо
бами: на фес, мисочку, коробку, на шну
рівку.
Дів оч і гол овн і убор и Бук ов ин и
дуж е різн ом ан ітн і та яскр ав і. Най
більш тип ов і – “кар абул я”, “дьорд а
ник”, “код а”, “кап ел юш инн я”, “кор об
ка”. Колекцію дівочих головних уборів
Муз ею
склад аю ть
“кап ел юшн ий”,
“дьорданики” і коробк а з барвінковим
вінк ом. “Кап ел юш инн я” має вигл яд
кор он и з підв ищ ен ою цент ральн ою
частиною. На картонну основу, обтяг
нену червоною тканиною, нашиті кві
ти різних кольорів, ґердани та нани
зан і на тасьму мон ети – “мар очк и”.
“Дьорд ан ик” – гол овн ий убір дівч ат
пер едг ірн ої част ин и Бук ов инс ького
краю. Він має форму, подібну до “капе
люш инн я”, тільк и центральну верх ню
част ин у
дьорд ан ик а
зап овн юю ть
наш итим и штучн им и квітам и. Осн ов а
картонн а, обш ив ає тьс я мал им и “йор

данк ам и” – вузьк им и ґерд анам и. Зза
ду пришиті стрічки.
Серед жіночих прикрас на Буковині
вирізнялися “ґерданики”, “басми”, “вів
сьорики”, які були бісерними нагрудни
ми і шийними прикрасами як для жінок,
так і чоловіків. “Басма” має вигляд дов
гої стрічки з нанизаним кольоровим
бісером, кінці якої з’єднані між собою, і
на місці їх з’єднання закріплене неве
личке люстерко.
Жіночі ґердани робили у вигляді
вузької стрічки з нанизаним різноко
льоровим бісером, викладеним геомет
ричним і рослинним орнаментом.
Давньою традиційною прикрасою
буковинців з гірських районів були згар
ди – нанизані на ланцюжок хрестики.
У рівнинних та передгірних райо
нах краю також відом і “салб и” –
нашийні прикраси, що складалися з 9
до 45 монет, нашитих на полотнину чи
на оксамит. Насиляли їх у 7, 9, 11 ряд
ків на витий ланцюжок, а зверху при
шивали ґердан.
В усіх районах Буковини були поши
рені нат уральні коралі, фабричне
намисто, “пацьорки”, “лускавки”, пер
ли та завезені венецькі “пацьорки”.
Найп ош ир ен іш им взутт ям як у
свята, так і в будні були постоли, “мор
щинк и”, сир івці. Попул ярні на Буко
вині жіноч і чоб оти “чорнобр ивці” із
жовтими хал явами і чорними перед
ками, які оздоблювалис я вистрочкою
та цвяшк ами. Суто чоловічими були
“ріс ов ан і” чоб от и, нижн я част ин а
хал яв и яких склад ал ас я у постійн і
складки. Носили їх у передгірній зоні.
Жінки взувались також у черевики
на невисоких “обцасах”, які застібали
ся на 20–25 ґудзиків, оздоблювалися
аплікацією та вистрочкою.
Комплекс чоловічого традиційного
костюму Буковини складався із сороч
ки, поясного одяг у – “портяниці”,
“гачів”, “мишини”; плечового вбрання
– кептара, сердака, манти і кожуха.
Колекція чоловічого одягу у фондах
Музею нечисельна. Окремі компоненти
експонатів майже не різняться за кро
єм і оздобою від жіночого, хіба лише
тим, що менш оздоблені і коротші.
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Чоловічі сорочки Буковини здебіль
шого були тунікоподібного крою, їх
шили з одного спільного полотнища і
носили навипуск. Ці вироби рівнинної
частини Буковини були довгими, до
колін, із широкими рукавами, в гуцулів
сорочка була коротшою, із зібраними
рукавами і з обох боків мала “клиння”.
Традиційною формою вирізу була
кругла горловина із пазушним розрізом
посередині. З кін. XX ст. крій змінюється
– з’являється комір стійка або ж від
кладний комір, довжина коротшає, з’яв
ляються рукави на “чохлах” або манже
тах. Святкові сорочки вишивалися бага
тим орнаментом навколо пазушного
розрізу, з країв рукавів та подолу. Поділ
та рукави мережили – “циркували”.
Такі вироби з поліхромною вишивкою
побутували в гірській і передгірній зоні,
монохромні – у долинній. Орнамент зде
більшого геом
 етричний та рослинний.
Поясним одягом чоловіків були вузь
кі полотняні штани білого кольору –

“поркениці”, “портяниці”, “гатки”. Вони
кроїлися з розрізом спереду і без нього.
Складалися “портяниці” з холошень,
клину та очкура. Низ холошень “обка
лювали” чи мережили, святкові ж по
бічних швах вишивали.
У холодну пору року чоловіки одя
гали суконні штани – “гачі” білого, сіро
го або червоного кольорів. По низу холо
шень та вздовж бокових швів гачі
вишивали однотонними нитками. На
Буковинській Гуцульщині їх називали
“холошнями”, “крашеницями”.
Кол екц ія бук ов инс ького кост юм у
кін. XIX – поч. XX ст. у Держ авному
музеї народної архітект ури та побут у
НАН
Укр аї н и
стан ов ить
чот ир и
лок альн і костюмн і комп лекс и укр аї н
ського народного вбрання цього регіо
ну. Вон а є нев ич ерп ною скарб ницею
для вивч енн я нар одн ого одяг у і має
важливе практичне значенн я у галузі
художн ього модел юв анн я побутов ого
і сценічного одяг у.

ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ЕКСПОЗИЦІЇ
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО МУЗЕЮ НАРОДНОЇ
АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ
Ãàííà Êîç³é (ì. Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé)
був невеликий, методика побудови екс
позицій просто неба потребувала солід
ної науково-теоретичної бази. Творці
нашого Музею йшли неторованими
стежками. Вчена рада під керівництвом
М. І. Сікорського обрала оптимальний
варіант проекту майбутнього музею. У
його основу було закладено історико-
етнографічний принцип, апробований
на той час небагатьма музеями.
Проаналізувавши результати архео
логічних досліджень, що проводилися у
Переяслав-Хмельницькому в 40–50-х рр.
ХХ ст., матеріали етнографічних експе
дицій у місті та районі в 50-х – на поч.
60-х рр. ХХ ст. та застосувавши досвід

На початку 60-х рр. XХ ст. розпо
чався новий етап у музейному будів
ництві України зі створення музеїв під
відкритим небом – найбільш ефектив
ного способу популяризації і збережен
ня етнографічної спадщини, найраціо
нальнішої і найдієвішої форми комп
лексної демонстрації пам’яток народної
архітектури, предметів побуту та вжит
ку, знарядь праці, творів народного
мистецтва в природному середовищі.
Одним із перших скансенів в Україні
став Переяслав-Хмельницький музей
народної архітектури та побуту Серед
ньої Наддніпрянщини. Досвід створен
ня подібних музеїв у колишньому СРСР
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