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ЖІНОЧІ СОРОЧКИ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ З ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ 
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ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»  

 

У статті подано характеристику жіночих сорочок Переяславщини (сс. Харківці, 

Мазінки, Дем’янці, Лецьки, Вінинці) кінця ХІХ – 60-х років ХХ століття з фондової збірки НІЕЗ 

«Переяслав». Автор аналізує традиційні риси, особливості крою, техніки вишивання та 

орнаментики одягу досліджуваних сіл. 
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У даний час проявляється поглиблений інтерес до народної культури українців. Це 

зумовлює необхідність вивчення та розвитку національної культури, самоідентифікації 

українців, усвідомлення свого минулого й фіксації його для прийдешніх поколінь. Значимим 

елементом даного процесу, його основою є артефакти, що зберігаються в музейних та 

приватних колекціях. Переважна частина з них потребує вивчення та введення до наукового 

обігу. Одним із широких пластів народної культури є одяг. Саме він якнайглибше репрезентує 

не тільки матеріальну, а й духовну культуру, обрядовий світ українців.  

Українська вишита сорочка – це не лише елемент традиційного народного одягу, але й 

один із символів – оберегів, які з часом стали сприйматися як риса національного менталітету. 

Жіночі сорочки Переяславщини (за адміністративно-територіальним поділом до 1924 р. 

частина Полтавщини Середньої Наддніпрянщини) – основа народного костюма, який 

прийнято вважати за класичний зразок національного одягу [5, с. 275]. 

Вивченням народного костюма, в тому числі сорочки, як однієї з його деталей, займалися 

багато вітчизняних дослідників: етнологи, мистецтвознавці. На початку ХХ ст. український 

етнолог та антрополог Хв. Вовк у своїх працях висвітлив питання формування українського 

народного костюма та вивів його початок від давньоруського та козацького періоду. 

Характеризуючи детально кожен з елементів костюма він розділив сорочки на два головних 

типи, аналізуючи їх типологію та виділяючи регіональні особливості. Автор також приділяв 

значну увагу орнаментиці цього виду одягу [4]. У 1920-х роках надрукована одна з 

найфундаментальніших на той час робіт В. Білецької з використанням фактичного 

документального матеріалу та аналізом особливостей і типових ознак української народної 

сорочки [1]. 

Подальший розвиток проблема етнографічного районування українського народного 

одягу отримує в роботах К. Матейко. Авторка виділяє не тільки комплекси одягу, а й детально 

аналізує його компоненти [13]. 

Народний одяг населення Середньої Наддніпрянщини, в тому числі і Переяславщини, 

досліджує Т. Ніколаева Так, як і К. Матейко безпосередньо, працюючи з артефактами 

музейних колекцій, вона визначає взаємозв’язки сировини, покрою, орнаментики [15]. 

Вагомий внесок у визначення факторів, що впливали на формування народного одягу та його 

історичної основи зробив О. Воропай у своїх працях [5]. 

Дослідженням народних сорочок Переяславщини в контексті взаємозв’язків матеріалу, 

крою та орнаментики з функціональним призначенням одягу та його місцем в обрядовості 

займалася Л. Годліна [7; 8; 9].  

Місце народної сорочки в духовній культурі в першу чергу цікавило видатного 

українського етнолога сучасності В. Скуратівського. Дана проблема стала ключовою в його 

дослідженнях. Наукові праці В. Біляшівського та М. Селівачова присвячені вивченню 
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орнаментики (композиційні схеми, деталі орнаментів, розкольорування) та регіональних 

особливостей техніки вишивання [2; 19]. 

Досліджуючи українські народні сорочки такі вчені-етнологи як К. Матейко, 

Т. Ніколаева, О. Косміна, М. Селівачов працювали з фондовими колекціями Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (надалі в тексті – НІЕЗ «Переяслав»). Отже 

частина матеріалу із фондового зібрання була введена до наукового обігу ще в 1970-х – на поч. 

2000-х рр. [14].  

У 2010-х рр. науковцями НІЕЗ «Переяслав» було видано ряд статей, проблематика яких 

стосувалася українських народних сорочок із фондової колекції Заповідника. У дослідженнях 

О. Калінович, Н. Костенко, В. Приходько, М. Бондаренко, Н. Ревеги, Н. Юхименко, та автора 

цієї статті проаналізовано особливості крою та орнаментики народних сорочок Полтавщини, 

Київського та Чернігівського Полісся, частково Переяславщини [3; 11; 17; 21; 22; 23]. А також 

введено до наукового обігу матеріали з колекції народного вбрання, що експонуються в музеях 

Заповідника (С. Захарченко, С. Зубер) [10]. С. Тетеря подала загальну характеристику 

фондового зібрання українського народного одягу, в тому числі жіночих сорочок [20]. 

Метою даної роботи є комплексне вивчення максимально можливого обсягу артефактів, 

носіїв інформації про особливості та традиційні риси жіночої народної сорочки 

Переяславщини, що входять до складу фондового зібрання НІЕЗ «Переяслав» та введення 

матеріалів дослідження до наукового обігу. Для досягнення даної мети автор ставить такі 

завдання: типологізація жіночої народної сорочки за сировиною,  кроєм та типів орнаментики 

відповідно до техніки вишивання; виділення типових ознак в крої та орнаментиці традиційних 

для жіночої народної сорочки Переяславщини; виявлення особливостей в крої та орнаментиці, 

притаманних окремим селам ареалу.  

Збірка українських жіночих сорочок із фондів НІЕЗ «Переяслав» досить чисельна. 

Географічні межі зібрання охоплюють у переважній більшості Середню Наддніпрянщину, 

Полтавщину, Полісся. Незначна кількість музейних предметів представляють Слобожанщину 

та Прикарпаття. Найбільше у збірці виробів, виготовлених у селах Переяславщини – їх понад 

500 предметів. Хронологічні рамки колекції досить вузькі: кінець ХІХ – 60-і рр. ХХ ст. Усі 

предмети надійшли до фондів із матеріалами етнографічної експедиції НІЕЗ «Переяслав», яка 

працювала у 60-х рр. ХХ – на поч. ХХІ ст. [21, с. 250]. 

Такі часові межі логічно аргументовані, оскільки сорочка – це елемент щоденного 

побутового вжитку – одяг натільний. Окрім того, більшість із них збереглися з часу, коли 

поруч із традиційним одягом почали з’являтися речі фабричного виготовлення, а національне 

вбрання поступово втрачало своє побутове значення й ставало більш раритетним, обрядовим 

ніж необхідно повсякденним. 

На початку ХХ століття в сільській місцевості Переяславщини посаг нареченої включав 

значну кількість вишитого одягу, зокрема, сорочок різного призначення в скрині могло бути 

від 25 до 100 одиниць. У 50-60 рр. ХХ ст. такі вироби вже стали виконувати роль предметів-

атрибутів традиційного обрядового дійства (весілля, похорону), доки зовсім не зникли з 

буденного життя українців і почали використовуватися тільки як сценічні костюми. 

Об’єм матеріалів частини збірки, що досліджується (жіночі народні сорочки 

Переяславщини), великий за своїм обсягом, тому не дає можливості розглянути заявлену тему 

в рамках однієї статті. Виділимо жіночі народні сорочки, виготовлені в п’ятьох селах 

Переяславщини, близьких за територіальним розташуванням: Вінинці–Лецьки, Дем’янці–

Харківці, Мазінки. 

У дослідженні подано характеристику 57 жіночих народних сорочок, вишитих 

лічильними техніками. До них входять сорочки, виготовлені на території сіл: Дем’янець – 9 

предметів, Харківець – 11 предметів, Мазінок – 16 предметів, Вінинців – 15 предметів, 

Лецьок – 6 предметів. 

У колекції представлені буденні, жалобні та святкові сорочки, які відрізняються 

матеріалом для пошиття, кроєм та кольоровою гамою. 

Найбільш ранній експонат датується 1890 роком (Т-5494) [14]. 
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Крій жіночих сорочок традиційний для народного одягу Полтавщини (у межах 

адміністративно-територіального поділу до 1920-х рр.). Усі вони додільні, рукав приєднаний 

за допомогою зборів-«пухликів» та штапу до плечової вставки-уставки, з вузькими чохлами. 

Одна із сорочок має суцільний рукав (с. Вінинці), що може свідчити про її давність або ж 

обрядове призначення. Горловина традиційно кругла, іноді застібається на ґудзик або має 

петлі для шнурка, з вузьким комірцем-обшивкою, розріз пазухи глибокий. Здебільшого 

зустрічаються сорочки, станок яких пошитий із трьох пілок, що зумовлюється шириною 

домотканого полотна. Рідше побутували сорочки із станком «у дві пілки», адже їх виготовляли 

з фабричного полотна, ціна якого була досить високою. У досліджуваному матеріалі таких 

сорочок дві: одна пошита з коленкору, друга – із голандського полотна (бавовняна тканина). 

Відповідно датуються вони поч. ХХ – І пол. ХХ ст. Переяславські жіночі сорочки традиційно 

вирізняються значною шириною рукава та мають вставку – «ластовицю» («ластку») між 

станком і рукавом. Дана деталь притаманна й для сорочок досліджуваних сіл [14]. 

Матеріал для всіх видів сорочок підбирався відповідно до призначення одягу та статків 

родини. Святкові сорочки (в тому числі й обрядові) шили з тоншого полотна: лляного чи 

конопляного – «двадцятки», іноді фабричного або коленкору (поч. ХХ ст.). Вони багато 

прикрашалися, при їх виготовленні використовувалася більша кількість технік вишивання, 

поєднувалися ажурні та глухі шви. Для нанесення орнаментів вибирали заполоч, часто 

червону та чорну, хоча двоколірність і не є переважаючою гамою для давніх вишитих виробів 

Переяславського повіту. Як уже було відмічено, для пошиття святкових сорочок найчастіше 

використовувалося полотно «двадцятка». Іноді в разі нестачі тонкого полотна бідні селянки 

використовували його лише для верхньої частини сорочки або ж тільки для рукавів (така 

деталь традиційна для «пізніх» сорочок, датованих 30–40 рр. ХХ ст.), а нижня частина – 

«підточка» шилася з грубішого полотна. У жіночих сорочках Переяславщини «підточка» 

зустрічалась дуже рідко, навіть у часи «колгоспно-радянські». Переважно тоді, коли старій 

зношеній сорочці хотіли «продовжити життя». Серед матеріалів, виділених авторкою, всі 

сорочки «додільні» [21, с. 250]. Даний факт свідчить про заможність мешканців 

досліджуваних сіл Переяславського повіту.  

Буденні сорочки шили переважно з грубішого матеріалу. Їх, як і жалобні, менше 

прикрашали, використовуючи при цьому ахроматичні кольори, монохромну гаму. 

Вузькі смуги вишивки на рукавах, чохлах, комірці-обшивці та пазусі є ознакою 

полтавського стилю оформлення жіночої сорочки, незалежно від її призначення. Останнє 

притаманне й для досліджуваних екземплярів. «Пухлики» (збори), штапівка, зубцювання – 

такі техніки оздоблення та з’єднання вказаних вище деталей сорочок можемо простежити у 

вбранні, яке належить до матеріалів збірки. У досліджуваних селах вишивка сорочок, в 

основному, виконувалася сировими фарбованими нитками, переважно коричневого кольору, 

тому кольорова гама, здебільшого, монохромна. Для окремих сіл притаманними були певні 

відтінки фарбованих ниток у вишиванні. Наприклад, дубову кору, яка дає коричневі відтінки, 

частіше використовували жительки Дем’янець та Харківець (Т-8877; Т-8885) [14]. Нитки, 

пофарбовані у вільховій корі, використовували жінки Вінинець та Лецьок (Т-3219) [14]. Такі 

нитки світліші від «дубових», але це надає візерунку, виконаному ними, золотистості й тепла. 

У більшості жіночих сорочок колекції не витримується ні хроматична, ні ахроматична 

гама (поєднання червоного й чорного, червоного й сірого, коричневого й чорного), 

використані ж відтінки належать як до теплих тонів (червоний, коричневий), так і до холодних 

(чорний, сірий). 

У чотирьох сорочках червона та чорна заполоч у вишивці поєднується із сировими 

фарбованими нитками. Червоно-чорна гама присутня в орнаментиці шістнадцяти сорочок, 

датованих 30–40-ими рр. ХХ ст. Два предмети мають вишивку чорними нитками (сс. Дем’янці, 

Мазінки). Можливо їх виготовляли як постові чи жалобні. Один із виробів вишитий 

кольоровою заполоччю. Отже, для орнаментики сорочок досліджуваних сіл переважно 

типовим є вишивання сировими вбіленими чи фарбованими нитками. Ця риса зберігається 

навіть у І пол. ХХ ст. [14] (рис. 1). 
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Серед технік вишивання традиційні різні види гладі (лиштви), мережка, вирізування, 

довбанка, виколювання, штапівка, ретязь, хрестик та інші. Переважаючим прийомом 

вишивання була гладь, доповнена іншими швами. 

Для с. Мазінок типові сорочки вишиті тільки гладдю (Т-8885, Т-8866, Т-8877, Т-8878, Т-

8886, Т-8887), що досить рідко зустрічається у вишиванні жіночих сорочок 

Переяславщини [14]. Притаманна така особливість і для частини жіночого натільного одягу 

с. Харківці (Т-9546) [14]. Слід зазначити, що дане вбрання датується як кін. ХІХ, так і І пол. 

пол. ХХ ст. Хоча для І пол. ХХ ст. більш характерна вишивка хрестиком та поєднання ажурних 

і глухих швів у вишиванні. Така тенденція спостерігається в сорочках досліджуваних сіл [14]. 

Сорочок, вишитих лише хрестиком, у колекції тільки одинадцять. Традиційним для 

оформлення подолу є мережка чи вирізування з подвійним прутиком, який використаний як 

спосіб підрублення готового виробу. Вирізування містить елементи різноманітної складності: 

по «чотири», «по сім», «по дев’ять» (Т-8881, Т-9533, Т-8873) [14] та інші. У поєднанні такі 

елементи могли утворювати досить складні та вишукані візерунки (рис. 2). Для вказаних сіл 

властиво поєднувати у вишиванні мережку з іншими техніками. Сорочок, прикрашених лише 

мережкою, у колекції всього дві (сс. Вінинці, Харківці) [14].  

Українська жіноча сорочка, предмет як повсякденного, так і святкового традиційного 

українського вбрання, вишивалася завжди з особливою увагою та прискіпливістю, оскільки 

вона була найближче до тіла і її узори повинні були містити традиційні народні обереги, 

відтворені як за допомогою фітоморфних, так і зооморфних, антропоморфних, геометричних 

та інших орнаментів. При цьому початки свої вони брали в глибині століть і передавалися від 

матері до дочки в сім’ї як родинні секрети. Існувала ще й традиція «перезнімання узорів». 

Дуже часто жінки, помічаючи на одязі односельців цікавий орнамент, перезнімали його, але 

одночасно кожна вишивальниця вносила щось своє в композицію, удосконалювала кольорову 

гаму, вибираючи кращі варіанти. Варіації вишивки сприяв також і той факт, що помиляючись 

вишивальниця ніколи не випорювала роботу, а намагалася дофантазувати візерунок, щоб він 

вписувався в загальну композицію. Вважалося, що випорюючи нитки вишивки, жінка «плутає 

собі долю».  

Вишивання – як життя: ми не можемо наново прожити вчорашній день, він вийшов 

таким, яким був. Випорювати роботу – значить вносити хаос, безлад у життєву програму. Ось 

чому, старі вишивки часто викликають підсвідоме бажання доторкнутися до них, щоб 

«зчитати» позитивну інформацію, яку вони несуть. За свідченням респондента: «Перед 

вишиванням, перш ніж приступити до роботи, потрібно було налаштуватися на добрий лад, 

помолитися і почати працювати з найчистішими думками» [16].  

В українській вишивці взагалі, і в полтавській зокрема, органічно співіснують рослинний 

(фітоморфний), тваринний (зооморфний), олюднений (антропоморфний) і геометричний 

орнаменти. Більш давніми, переданими нам від праслов’ян, є геометричні мотиви, такі як 

«ромб», «розетка», хрестоподібні елементи. Саме вони як стилізовані деталі створюють 

основу для орнаменту окремих сорочок Переяславщини.  

Із другої половини ХІХ ст. спостерігається підвищений інтерес до рослинної 

орнаментики в декорі. Це сприяє витісненню стародавніх геометричних композицій, новому 

їх переосмисленню та стилізаціїї, що можна простежити на прикладі досліджуваних виробів. 

Але рідко зустрічається чітко виражений тип фітоморфного орнаменту, частіше в одному 

виробі поєднуються два, а то й три види орнаментних мотивів.  

У сорочках вибраних сіл традиційно фітоморфні деталі поєднуються з геометричними. 

Для жіночого одягу с. Дем’янці переважаючими орнаментами є фітоморфні (Т-9333, Т-9334, 

Т-9335, Т-9544, Т-9545, Т-8865, Т-11086) [14]. Серед рослинних візерунків найчастіше 

зустрічаються квіткові виводи троянд, гвоздик, волошок, букетів, стилізованих квіточок (Т-

5314, Т-8866, Т-8871, Т- 8887, Т-8879, Т-10851), різні види листочків: «хмелик» та дубових, 

завитків, кущиків (Т-5313, Т-8878, Т-8881, Т-8885) [14] (рис. 3). Розмаїттю фантазії та вмінню 

вишивальниць залишається тільки дивуватися, коли на полотні з кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 

з’являлися рослинні мотиви: смородина, калинові грона, полунички, калинка (Т-8380, Т-8887, 
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Т-9335, Т-10860, Т-11084) [14]. Серед стилізованих фітоморфних деталей поширений 

орнамент «явори», традиційний для вишивок Переяславщини (Т-8877) [14]. 

Варто зазначити, що в орнаментиці жіночих сорочок с. Мазінки трапляється деталь не 

типова для ареалу. Це – візерунок, що носить назву «жито», фітоморфні обриси якого 

майстрині стилізують до геометричних форм (Т-8863) [14]. Дуже рідко зустрічається така 

орнаментна деталь як «царська корона» (Т-8881) [14]. 

На другому місці за частотою використання – геометричні візерунки. Представлені вони 

різноманітними кривульками – звивистими, ламаними лініями, ромбами, трикутниками, 

прямокутниками, які органічно та вишукано поєднуються з елементами інших орнаментних 

видів (Т-8881, 8879, 9546) [14]. Переважно їх доповнюють фітоморфні деталі. Зооморфна 

група менш різноманітна: зустрічаються зводжуваний «журавель», «раки», «в’юнчик», 

«собачки», «жучки», «паучки» (Т-8886, Т-8873, Т-9534, Т-10851, Т-10860) [14].  Дуже часто 

зооморфна тематика простежується тільки в назвах орнаментних деталей. Самі ж обриси 

елементів візерунку носять геометричний характер. Традиційним для орнаментів є звивиста 

чи ламана лінія, так звана «кривулька». З різними доповнюючими елементами вона утворює 

«ламану гілку». На Переяславщині (с. Лецьки) один із її різновидів носить назву «крива 

Палажка» (Т-3031) – суто місцева деталь [14]. Антропоморфні орнаменти не представлені 

зовсім, навіть у стилізованому вигляді. 

Композиція вишивки традиційна в більшості виробів. Орнамент розташовується на 

уставці, рукаві, подолі, чохлах та комірі (дві останні деталі можуть бути лише позначені 

смугою «штапівки»); розміщення орнаменту на рукаві – як горизонтальне, так і вертикальне 

(смуги) або ж має «шаховий» порядок. Досить часто рукав залишається не вишитим. Орнамент 

розташовується лише на «уставці» (Т-8882, Т-8863, Т-8885, Т-8866, Т-8887, Т-8873, Т-9333, Т-

9334, Т-9544, Т-9546, Т-10860) [14]. Останнє пов’язане з побутовим навантаженням сорочок. 

Виходячи з вище викладеного, можна зробити висновок, що народні жіночі сорочки, 

розглянуті в даному дослідженні, за своїми основними ознаками (крій, матеріал, техніка 

виконання, композиційні особливості) традиційні для загалу народних жіночих сорочок 

Переяславщини кін. ХІХ – І пол. ХХ ст. Особливо відчутно проявляються спільні риси у 

вбранні мешканців сіл близьких за територіальним розташуванням. Але навіть у межах одного 

ареалу прослідковується відмінність у поєднанні техніки виконання, підборі кольорової гами, 

використанні орнаментних мотивів.  

Сорочки досліджуваних сіл мають особливості, які не виходять за межі обрисів, 

притаманних одягу даної місцевості. Їх побутування здебільшого може бути пов’язане з 

обрядовим навантаженням жіночої сорочки та авторськими інноваціями вишивальниць.  
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Valentina Shakula 

WOMEN'S SHIRTS STOCK COLLECTION OF 

NATIONAL HISTORICAL-ETHNOGRAPHIC RESERVE «PEREIASLAV» 

The article describes the character of the women's shirts of Pereiaslav (vlgs. Harivtsi, Masinki, 

Demyanets, Letyky, Vinnytsia) at the end of the 19th and 60th years of the twentieth century from the 

stock collection of the NIEZ «Pereiaslav». The author analyzes the traditional features and features 

of the cut, the technique of embroidery and ornamentation of the clothes of the studied villages. 

Key words: Pereiaslav region, women's national shirt, embroidery technique, ornament, 

composition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Сорочка жіноча (інв. № Т-5007), с. Вінинці Переяслав-Хмельницького р-ну 

Київської обл., І-ша пол.  ХХ ст. 
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Рис.2. Сорочка жіноча (Інв. № Т-3326), с. Вінинці  

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.,  

30-ті рр. ХХ ст. 

 

Рис.2. Сорочка жіноча (Інв. № Т-3326), с. Вінинці  

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.,  

30-ті рр. ХХ ст. 

 


