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У сучасному суспільстві існує тенденція зростання інтересу до українського народного 

костюма, зокрема, його регіональних особливостей – крою, оздоблення та орнаментики. Отже, 

дослідження окремих елементів народного одягу кін. ХІХ – поч. ХХ ст., зокрема, відповідних 

музейних колекцій, є важливим та актуальним, оскільки вирішує завдання привернення уваги 

до культури, духовності та традицій українського народу, а також вивчення та популяризації 

музейних зібрань.  

Історії українського народного костюма, у найрізноманітніших його аспектах, 

присвячено багато досліджень, найбільш відомими серед яких є праці Т.О. Ніколаєвої, 

Т.В. Кара-Васильєвої, О.С. Федорчук, Г.В. Врочинської, М.Р. Селівачова, З.О. Васіної, 

К.І. Матейко, Г.К. Стельмащук, М.С. Білан, Х.К. Вовка, В.К. Борисенко, О.І. Воропая, 

О.Ю. Косміної, Т.А. Агафонової, К.К. Стамерова та ін.  

Мета даного дослідження полягає у розкритті регіональних особливостей жіночих поясів 

Середньої Наддніпрянщини кін. ХІХ – поч. ХХ ст. із фондової колекції НІЕЗ «Переяслав» у 

контексті етнічної специфіки українського народного костюма.  

На даний час наукові співробітники НІЕЗ «Переяслав» працюють над створенням 

каталогу жіночих та чоловічих поясів кін. ХІХ – поч. ХХ ст. із фондового зібрання НІЕЗ 

«Переяслав», у якому ці музейні предмети будуть систематизовані та анотовані.  

Пояс (крайка, оправка, попружка) був невід’ємною частиною комплексу українського 

народного костюма кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Як і основні елементи вбрання, він пройшов 

тривалий шлях свого розвитку. Це призвело до значного різноманіття функцій і, відповідно, 

використання різних матеріалів, технік виконання, художніх рішень [5].  

У традиційному українському костюмі Середньої Наддніпрянщини кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. пояс виконував різноманітні функції. За допомогою пояса закріплявся поясний та 

верхній одяг (для утеплення). Він захищав та стягував м’язи живота під час тяжкої фізичної 

праці. На поясі зберігалися різні предмети повсякденного вжитку [1, с. 112]. 

В українському народному одязі пояс вважався не просто одним із його компонентів, він 

був показником усталених етичних норм. Вважалось гідним осуду з’явитись на людях без 

пояса: це могла дозволити собі лише людина, котра втратила будь-яке сумління – вийти на 

люди без пояса означало «розпоясатися» [17, с. 76]. 

Локальну своєрідність традиційних поясів ХІХ – поч. ХХ ст. створювали матеріал, 

розмір, техніка виготовлення, орнаментація і колорит, а також способи пов’язування. Пояси 

виготовляли з вовни, льону, коноплі, тканини, шкіри. Заможне населення використовувало 

шовк-сирець різних кольорів, срібну та золоту нитку [2, с. 171]. Наприкінці ХІХ ст. найбільш 

розповсюдженими були вовняні саморобні пояси, пофарбовані домашнім способом у яскраві 

червоні, зелені та інші кольори. Бідніша частина населення носила нефарбовані білі пояси, а 

то і просто лико чи мотузок. 

Крім саморобних поясів, поширені були й пояси, виготовленні міськими ремісниками. 

Починаючи з 2 пол. ХІХ ст., саморобні пояси замінювалися фабричними [6, с. 118]. 
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За розміром (особливо шириною) і призначенням можна виділити дві групи поясів. По-

перше, це досить вузькі пояси – крайки (окрайки, попружки), за допомогою яких тримався на 

стані стегновий одяг. Ширина їх досягала 3-15 см, довжина до 3 м. По-друге, пояси широкі (до 

30 см), якими здебільшого підперезували різні види верхнього вбрання, в деяких випадках – 

нагрудного одягу. За технікою виготовлення вони могли бути ручного і машинного ткацтва та 

плетені [4, с. 108]. 

Ткалися пояси переважно полотняними переплетеннями, без допомоги ткацького станка, 

на дощечках, на нитку, на бердечці. Такі пояси могли бути одноколірними нефарбованими або 

ж забарвленими у червоний, синій, фіолетовий чи зелений кольори, а також поліхромними, з 

виразним орнаментальним малюнком геометричного або рослинного характеру. 

Викінчувалися пояси різноколірними торочками або великими круглястими китицями 

(кутасами) [5]. 

У фондовій колекції НІЕЗ «Переяслав» знаходиться понад 400 жіночих та чоловічих 

поясів кін. ХІХ – поч. ХХ ст., зібраних із різних регіонів України – Полтавщини, Черкащини, 

Переяславщини, Київщини, Чернігівщини, Полісся та ін.  

Для Лівобережжя були характерними пояси з рослинним орнаментом, так звані «окаті». 

Композиція декору ускладнювалася на кінцях пояса. Особливою декоративністю відрізнялись 

полтавські пояси з рослинним поліхромним візерунком [5]. Прикладом таких поясів є наступні 

музейні предмети з фондової колекції НІЕЗ «Переяслав»:  

Крайка килимова (інв. № Т-5616), ткана з темно-коричневих, жовтих, білих, синіх, 

червоних, вишневих, рожевих, зелених, блакитних, оранжевих вовняних ниток. Середина 

заткана червоними і білими поперечними смужками на коричневому тлі. На кінцях на темно-

коричневому тлі – «в’юнчик» з різнокольоровими листям винограду та ягідками «по 4». Вовна, 

домашнє ткання. 356х4,5 см. Ткала Цимбал М.О., поч. ХХ ст., с. Риги Лохвицького р-ну 

Полтавської обл. [12]. 

Крайка килимова (інв. № Т-6548), ткана з вовняних ниток білого, коричневого, зеленого, 

рожевого, фіолетового, жовтого, синього, чорного, теракотового, червоного і бузкового 

кольору, на кінцях торочки. Вовна, домашнє ткання. 268х2,6 см. Ткала Бут О.В., поч. ХХ ст., 

с. Устивиця Великобагачанського р-ну Полтавської обл. [14]. 

Крайка килимова (інв. № Т-627), ткана різнокольоровим «хрестом», розділеним 

різнокольоровими смужками. У середині – різнокольорові геометричні фігури. На кінцях – 

китиці з різнокольорового гарусу. Вовна, домашнє ткання. 365х3,5 см. Ткала Євдошенко 

Євдокія Семенівна. До музейного зібрання передала її донька, Бибик Ганна. 1910 р., 

с. Повстень Пирятинського р-ну Полтавської обл. [8]. 

Крайка (інв. № Т-3284) ткана з гарусових ниток білого, бузкового, червоного, зеленого, 

рожевого, малинового і синього кольору. Візерунок: на кінцях у різнокольорових 

прямокутниках – різнокольорові 8-пелюсткові квіти, центральна частина заткана 

різнокольоровими ступінчастими трикутниками. Гарус, домашнє ткання. 295х4 см. Ткала 

Маковська Уляна Феодосіївна. Кін. ХІХ ст., с. Рудка Гребінківського р-ну 

Полтавської обл. [11]. 

Крайка килимова (інв. № Т-11362). По синьому полю – стилізовані троянди рожевого, 

червоного, зеленого, вишневого кольору, розділені навскісними ступінчастими «хрестами» 

таких самих кольорів. Подекуди переткана поперечними смугами фіолетового, синього, 

червоного, зеленого, оранжевого, рожевого, вишневого, сірувато-синього кольору. На кінцях 

– китиці з гарусу таких самих кольорів. Гарус, сирова нитка, домашнє ткання. 286х3 см. 1 пол. 

ХХ ст. с. Великоселицьке Оржицького р-ну Полтавської обл. [16]. 

Різноманітні мотиви орнаменту мали місцеві назви: «гречковий», «сливками», 

«качалочками», «ключовий». Побутували на Середній Наддніпрянщині пояси, прикрашені 

вертикальними смугами, іноді у вигляді «стрілок» («клинців») із пофарбованого в різні 

кольори прядива, або ж орнаментовані різнокольоровими квадратиками – «дамочками» чи 

смужками – «кривульками», іноді «хрестами». У фондовому зібранні НІЕЗ «Переяслав» 
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знаходяться крайки з подібною орнаментикою, виготовлені майстринями Черкащини та 

Переяславщини:  

Крайка плетена (інв. № Т-1544). По краях – фіолетові, червоні, жовті смужки, середина 

червона з зеленими і жовтими переборами «дамочками». Вовняна і конопляна пряжа, 

плетіння. 408х5 см. Придбана у Стеблини Меланії Опанасівни, поч. ХХ ст., с. Велика Буримка 

Чорнобаївського р-ну Черкаської обл. [9]. 

Крайка  (інв. № Т-5623) плетена з вовняних червоних, зелених, бузкових і жовтих ниток. 

На тлі поперечних червоних і бузкових смуг, що чергуються, - «клинчики» червоного і 

бузкового кольору, що утворюють «кривульки». По боках поперечних смуг – облямівка з 

зелених, жовтих і бузкових смуг. 322х5 см. Вовняні нитки, домашнє плетіння. Плела мати 

Черняк Г.І. Кін. ХІХ ст., с. Мойсівка Драбівського р-ну Черкаської обл. [12]. 

Крайка (інв. №Т-3414) плетена з вовняних фіолетових, червоних, жовтих і синіх ниток. 

Візерунок: «кривулька» в заглибинах якої – «хрести», обведена жовтою, синьою та червоною 

смужками. Вовна, домашнє плетіння. 322х4,5 см. Плела Руденко М.К. Поч. ХХ ст., 

с. Монастирище Черкаської обл. [11]. 

Крайка (інв. № Т-5693) плетена з вовняних червоних, зелених, бурякових і жовтих ниток. 

На тлі поперечних червоних і бузкових смуг, що чергуються, ‒ «клинчики» червоного і 

бузкового кольору, що утворюють «кривульки». По боках поперечних смуг – облямівка з 

зелених, жовтих, бузкових смуг. Вовна, домашнє плетіння. 268х4 см. Плела мати Черняк Г.І. 

Кін. ХІХ ст., с. Мойсівка Драбівського р-ну Черкаської обл. [12]. 

Крайка (інв. № Т-6473) ткана, вовняна. Візерунок: на тлі поперечних червоних і зелених 

смуг з лицьового боку чергуються червоні «жучки» з зеленими ступінчастими ромбами з 

«дамочок», на зворотному боці навпаки – зелені «жучки» з червоними ромбами. По краях – 

повздовжні фіолетові смужки. На кінцях – червоні, зелені і фіолетові китиці. Вовняні нитки, 

домашнє ткання. 265х4 см. Ткала Бублик Ганна Петрівна, 30-ті рр. ХХ ст., с. Студеники 

Переяслав-Хм. р-ну [13]. 

Крайка (інв. № Т-2346). Посередині – смуга червоно-синього геометричного орнаменту, 

обведена з обох боків бордовою і рожевою смужками, край – жовто-зелений, обведений 

чорним, на кінцях – торочки. Вовна, домашнє ткання. 308х4 см. Належала Близнюк Г.М., яка 

була бандуристкою в Києві у 1939 р. Знайдена у Переяславі-Хм. у жителя міста Лозенка Г.Р. 

До музейного зібрання передала Юзвікова О.І. 16.11.1973 р. [10]. 

Крайка (інв. № Т-125) вовняна, ткана з рожевих і вишневих ниток, на кінцях – китиці з 

вузликами. Виготовлена за способом ткання крайок, візерунок перебирався «глицею». 

208х7 см., с. Виповзки Переяслав-Хм. р-ну [7]. 

Крайка ткана (інв. № Т-1348). По краях – фіолетова, червона, зелена, біла повздовжні 

смужки. Між ними – поперечні червоні і фіолетові смужки, на них – «вітрячки» червоного і 

фіолетового кольору з рожевими й зеленими серединками, які з’єднані поперечними 

рожевими й зеленими смужками. Вовна, домашнє ткання. 380х7 см. Знайдена в Трохименка 

Івана Юхимовича. Поч. ХХ ст., с. Студеники Переяслав-Хм. р-ну [9]. 

Крайка (інв. № Т-10000) вовняна, ткана з ниток бурякового, фіолетового і рожевого 

кольору. Візерунок: по краях обведена смугами бурякового кольору, переткана поперечними 

рожевими і фіолетовими смугами. На тлі цих смуг – «ключі» та ступінчасті ромби. На кінцях 

– торочки. Вовна, фабричне виробництво. 152х5,5 см. Належала Литвишко Н.О. 1 пол. ХХ ст., 

м. Переяслав-Хмельницький [15]. 

Існувала велика кількість різних способів пов’язування саморобних плетених і тканих 

поясів, які надають певної локальної специфіки комплексам різних районів України. На її 

більшій території пояс пов’язували поверх сорочки та розпашного, а потім і зшитого 

стегнового одягу (запаски, дерги, пахти, спідниці), зав’язуючи на вузол ззаду (на спині). На 

правобережній Черкащині, наприклад, він часто пов’язувався і поверх керсетки, зав’язуючись 

спереду великим бантом. 

Підперезуючи верхній одяг, пояс часом закладали в такий спосіб, що його кінці 

підтикалися з боків і вільно звисали донизу. Загалом для жіночого та дівочого 
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костюма характерним було спускання кінців пояса по спині або спереду, а для чоловічого з 

боків [3, с. 174]. 

Виразне орнаментально-колористичне рішення пояса було одним із вирішальних 

моментів у загальній колористиці комплексу народного вбрання Середньої Наддніпрянщини. 

Пояси надавали одягу різноманітних кольорових композиційних акцентів. Багатство технік 

виготовлення, колориту, орнаментації, способів пов’язування саморобних тканих і плетених 

поясів – свідоцтво художнього різноманіття народних композиційних прийомів, вміння 

надавати закінченості та довершеності кожному елементу, що входить до комплексу 

народного одягу [5]. 

У кін. ХІХ – на поч. ХХ століття в Україні всі компоненти народного вбрання на різних 

рівнях зазнали впливу урбанізації (використання фабричної тканини, купованих речей, 

відтворення міських фасонів і альбомної орнаментики), що призвело до поступової втрати 

сакральної символіки народного костюма. 

На сьогоднішній день великої популярності набуває стилізація українських народних 

поясів та їх застосування у сучасних дизайнерських колекціях одягу. Детальне дослідження 

орнаментики, колористики, технік виготовлення поясів та використання цих знань є цінним 

не тільки для модельєрів, а й для усіх, хто займається важливою справою – відродженням та 

збереженням мистецької і культурної спадщини українського народу.  
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WOMEN BELTS (EDGE) CHERKASY, PEREYASLAV AND POLTAVA LATE 19TH – 

EARLY 20TH CENTURY IN THE STOCK COLLECTION NHER «PEREYASLAV» 

In the article the problem of recreation authentic  interior of the traditional Ukrainian house in 

the modern terms of globalization is said. It is especially marked on the basic  аrchetypes dominants  

of world view presentations and reflection of them in the articles of material culture of сеrtain of 

ethnographic region  of Poltava in the National museum of folk architecture and way of life of 

Ukraine. 

Keywords: traditional material culture, symbol, world view presentation, archetypes, 

collection. 
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