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Фондова колекція Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

налічує більше ніж 200 тисяч музейних предметів основного та допоміжного фондів. Попри 

те, що основна частина колекційних збірок представляє матеріальну культуру Середньої 

Наддніпрянщини та Полтавщини, чимало предметів маємо з інших етнографічних районів 

України. Серед них виділяються вироби, що репрезентують народну культуру Буковини. 
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Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» – один із провідних 

наукових та культурно-освітніх закладів України (статус національного закладу надано 

Указом Президента України від 01.06.1999 р. № 598/99.). Переяслав-Хмельницький (до 1943 

року – Переяслав) має давню і багату на визначні події історію. За даними руських літописів 

він був третім великим містом давньоруської держави – після Києва і Чернігова. У Переяславі 

князювали: Всеволод Ярославович, Володимир Мономах, Юрій Долгорукий, Володимир 

Глібович. Саме з цим містом пов’язана перша згадка в літописі слова «Україна». Тут 

народилися або жили й творили відомі діячі національної та світової культури (Г. Сковорода, 

Шолом-Алейхем, В. Заболотний, Герой України М. Сікорський та ін). Саме у Переяславі 

Т. Шевченко в грудні 1845 р. написав один з найвідоміших своїх творів – «Заповіт». 

Заповідник існує на базі комплексу визначних пам’яток історії та культури, 

різноманітних музейних колекцій, що мають велике історичне й художнє значення.  

У складі закладу діють тематичні музеї різних профілів, більшість з яких розміщується 

у пам’ятках архітектури (церкви, колишні міщанські та поміщицькі будинки, селянські хати 

та ін.). 

Основний фонд Заповідника нараховує понад 180 тис. одиниць зберігання. 

Найзначнішими пам’ятками унікальної археологічної колекції (біля 90 тис. од.) є: кам’яні 

монументальні скульптури та поховальні скрині ІІI–ІI тис. до н.е. (69 од.); комплект скляних 

«шашок» ІІІ ст. н. е., бронзові хорос-люстра ХІ ст. і свічник західноєвропейської роботи ХІ–

ХІІ ст., водолій у вигляді лева ХІІІ ст. До етнографічної колекції (понад 30 тис. од.) входять 

різноманітні предмети побуту, знаряддя праці, меблі, музичні інструменти тощо. Велику 

наукову і художню цінність мають колекції одягу (10 тис. од.), рушників (4 тис. од.), 

стародруків ХVІІ–ХІХ ст. (близько 5 тис. од.), ікон (понад 1200 од.), гутного скла ХVІІ–ХVІІІ 

ст. Вражає колекція вітряків (15 од.) і народного сухопутного транспорту (понад 60 од.). У 

збірці декоративно-ужиткового мистецтва представлені керамічні вироби, різьба, сволоки, 

оклади ікон та Євангелій. Серед творів народного мистецтва – роботи відомих майстринь Г. 

Собачко-Шостак, М. Приймаченко та К. Білокур та ін. [2]. 

Усі матеріали, якими багата фондова збірка НІЕЗ «Переяслав», збиралася десятиліттями. 

Найбільш активно експедиційно-пошукова робота велася у 60–80-ті роки ХХ ст. Наукові 

співробітники здійснили тисячі експедицій у різні етнографічні райони України: на 

Слобожанщину і Полісся, Полтавщину і Середню Наддніпрянщину та навіть за окремими 

експонатами на Буковину та Галичину. Все це дало можливість показати розмаїття української 

народної культури.  

У цей час на основі зібраних колекцій ведеться значна науково-просвітницька діяльність, 

влаштовуються різнотематичні виставки, досліджуються фондові зібрання. 

Серед багатьох архітектурних пам’яток та предметів ужиткової культури вирізняються 

етнографічні матеріали з Буковини та Покуття. 
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Зокрема, серед колекції вітряків, уособлено вирізняється об’єкт з Буковини. Згідно з 

паспортом на об’єкт культурної спадщини (охоронний номер 5949-Кв, Наказ Міністерства 

культури України від 27.03.2013 № 228) та «актом обстеження техніко-конструктивного стану 

вітряка з с. Недобоївці Хотинського р-ну Чернівецької обл., від 9.06.1968 р., підготовленим 

комісією у складі завідувача філіалу Музей просто неба М.І. Жама, головного реставратора 

П. Ф. Щербини та техніка-будівельника І. Г. Міненка, він збудований у середині ХІХ ст. 

місцевими майстрами на кошти сільської громади. У плані забудови розміщувався на околиці 

села. Під час колективізації був усуспільнений. До 1968 р. належав колгоспу «Радянська 

Буковина». Використовувався для помелу зерна господарства і колгоспників. За типом 

конструкції вітряк стовповий, двоповерховий, стіни каркасні, вертикально обшальовані 

дошками, шестикрилий, на один постав. Верхній, другий, поверх у вітряка нависає над 

нижнім. Дах двоскатний, критий дранкою. Дверей двоє: на першому та другому поверхах 

фасадної сторони з протилежних її боків. Двері з’єднані між собою сходами з поручнем. На 

рівні дверей другого поверху влаштовано невеликий навісний балкон з піддашком. На ньому 

встановлено коловорот («баранець»), за допомогою якого піднімали мішки з зерном на верхній 

поверх. Висота вітряка – 4,86 м, довжина – 5,90 м, ширина – 4,13 м» [1; 5]. 

Перевозці вітряка на територію Музею архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини передувало листування директора Переяслав-Хмельницького державного 

історичного музею, відділенням якого був музей-скансен, Михайла Сікорського з головою 

колгоспу «Радянська Буковина» с. Недобоївці В. Ворончихиним. З листування відомо, що «в 

селі було кілька вітряків, проте правління колгоспу зголосилося передати музею лише один: 

«Правление колхоза «Радянска Буковина» с. Недобоевци Хотинского района Черновицкой 

области, на Ваше письмо от 10/VІІІ-68 г. за №49, сообщает, что правление колхоза дает 

согласие отдать в дар музею одну ветряную мельницу. За чем можете прислать представителя 

Вашего» (лист від 16.09.1968 р. за № 121)» [5]. 

Не менший інтерес у колекції Заповідника викликають предмети, в основному одягу, що 

представляють Буковину та Покуття. Незважаючи на те, що ці райони мають свій певний 

колорит в одязі, кількість предметів є незначною. Як не прикро, але Буковина представлена 

тільки однією жіночою сорочкою, що датується серединою ХІХ ст. У 2002 році, як зазначено 

у документах, її передала у фонди Національного заповідника Марина Порошенко. Сорочка 

(ін. № Т-11666) є тунікоподібною (немає плечового шва) рукав широкий, прямий, з 

ластовицею, у дві пілки. Під рукавом у бочках по лінії талії вишиті клинці. Спинка має по лінії 

талії пришиту смугу, що імітує пояс. Шийний виріз «каре». Виготовлена з фабричного 

полотна, до «підточки». По лінії талії полотно призібране у складку. Розріз пазухи не 

глибокий. На горловині є зав’язка з китичками. Вишита різнокольоровими нитками 

(блакитними, жовтими, зеленими, світло-коричневими, рожевими, темно-синіми), хрестиком, 

гладдю, штапівкою, мереживом. Узор: по краю розрізу пазухи та горловина оздоблені 

звивистою гілочкою троянд з листочками (жовтого кольору із вкрапленням синьої нитки), на 

місці манишки вишиті стилізовані різнокольорові квіти з листочками, які по краю обрамлені 

чорною звивистою гілочкою різнокольорових троянд (червоних, синіх, оранжевих, фіолетових 

ниток з зеленими листочками; на місці з’єднання рукава зі станочком – з’єднувальний шов – 

«городки», який з обох сторін оздоблений виводом дрібних жовтих квітів з листочками та 

смугою стилізованих квітів з листям, внизу рукава такий узор, як на манишці. Низ рукава 

підрублено прутиком та пришито мереживо (синього кольору); розріз пазухи та горловина 

оздоблена плахтовим швом, виконаним гачком. Низ сорочки прикрашено «мереживом» 

(жовтого кольору) [3]. 

Цікавішим є комплект жіночого одягу, який доповнюють окремі предмети дитячого та 

чоловічого, переданий у 1996 р. В. М. Гринюк із с. Смодна Косівського р-ну Івано-

Франківської області, що регіонально представляє Косівщину.  

Сорочка жіноча (ін. № Т–9483), із домотканого полотна, датується І пол. ХХ ст. Вишита 

нитками рожевого, світло та темно-зеленого, червоного, чорного, кольорів. Узор: «на 

квадрат»: манишка та горловина прикрашені багатокутниками рожевого кольору з червоним 
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прямокутником у середині. Між прямокутниками ромби голубого кольору, утворені із 

клинців. Від них відходять по дві кривульки. Узор обрамлено пилочкою. Манишка 

зав’язується ниткою з китицями різного кольору. На місці уставки вишито такий самий узор 

як на рукавах. Останні, горловина, манишка позубцьовані [3]. 

До комплекту також входять: запаска (ін. № Т–9490) прямокутної форми із сукна темно-

коричневого кольору, переписаного смугами зеленого, синього рожевого, бузкового, 

фіолетового, оранжевого та золотистого кольорів. Краї обрамлені смугою темно-вишневого 

кольору.  

Фартух та попередниця (ін. № Т–9491 (1-2). Фартух із темно-синьої тканини. Під 

пояском тканина, призібрана в дрібненькі складочки. Низ фартуха прикрашено 3-а 

вистрочками, а нижче – плесіровка. Попередниця прямокутної форми із сукна коричневого 

кольору, переписаного смужками червоного, зеленого, синього, білого, бузкового, жовтого 

кольорів. Краї попередниці обрамлено смужками жовтого і синього кольорів (з боків і вгорі), 

а внизу – смужками жовтого, синього та бузкового кольорів. До пояса підшита тканина 

оранжевого кольору. Краї попередниці підкочені [3]. 

Крайка (ін. № Т–9488) ткана, переписана смугами білого, голубуватого, рожевого, 

жовтого, зеленого, оранжевого, бузкового, чорного кольорів. На кінцях – торочки [3]. 

Також В. М. Гринюк було передано два кептарики. 

Кептарик (ін. № Т–9492) нагольний, білий, розшитий гарусом, чорною шкірою. Прямого 

покрою. По краях та швах виріб оздоблений шкіряними зубчиками. Застібка – в ґудзики, на 

які накидаються петлі із кольорових ниток. Комір стоячий. По боках дві накладні кишені, 

апліковані зубчиками зі шкіри. Біля коміра прикріплено шкіряний шнур [3]. 

Кептарик (ін. № Т–9493) нагольний, білий, розшитий гарусом, коричневою шкірою. 

Прямий. Узор: по краях та швах шкіряні зубчики та фігурно вирізана шкіра, обведена 

різноколірним гарусом. По смугах гарусу пришито невеличкі бубончики різного кольору. Має 

4 різноколірні плетені петлі (застібки) із ниток. Комір стоячий. Біля якого прикріплено 2-а 

шкіряні шнури із китицями. На кептарику внизу пришито дві накладні кишеньки, що 

апліковані шкірою, гарусом та овечим хутром [3]. 

У комплект одягу входять і постоли (черевики), (ін. № Т–9494) шкіряні, коричневого 

кольору. Датуються І пол. ХХ ст. Носки високо підняті, загнуті, загострені. Від носочка по 

поверхні косицею переплетено дві смужки шкіри. По краях та задник взуття прикрашене 

вертикальними смужками зі шкіри. Застібається на два ремінці [3]. 

Разом із жіночим костюмом жителька с. Смодна В. Гринюк передала по одному 

екземпляру чоловічої та дитячої сорочок. 

Сорочка чоловіча (ін. № Т–9487), виготовлена із домотканого полотна, вишита 

хрестиком, жовтими, чорними, зеленими, оранжевими, червоними нитками. На комірці-

стоєчці, манишці, на чохлах геометричний узор: смуга споюваних клинців з лінією переділу. 

Між ними стовпчики з лініями переділу. Узор обрамлено пилочкою. Рукава перед чохлом 

призібрано. Сорочка датується 80-ми рр. ХХ ст. [3]. 

Колекція дитячих сорочок в збірці тканин НІЕЗ «Переяслав» є незначною, включає 

декілька примірників. Серед них і одна з Покуття. Інвентарний номер – Т–9484, виготовлена 

із коленкорової тканини, вишита хрестиком, заполоччю голубою, жовтою, світло та темно-

зеленою, оранжевою, чорною, вишневою, червоною нитками. Узор: смуга споюваних ромбів 

та напівромбів, розділена східчастими кривульками, в западинах яких невеликі ромби, між 

ними – вітрячки. Краї узору обрамлені пилочкою. Такий узор і на комірі та чохлах. Манишка 

застібається на гаплики. Сорочка датується І пол. ХХ ст. [3]. 

Дещо відрізняються від предметів одягу із с. Смодна кожушок і кептарик із с. Торговиця 

Івано-Франківської обл., що датуються І пол. ХХ ст. 

Кожушок жіночий (ін. № Т–4569), виготовлений зі шкіри, вишитий різнокольоровим 

гарусом. Білий, по талії відрізний, призібраний, поли скроєні клинами. Спинка викроєна 

заодно з передніми пілками, прийми занижені. Узор: по лінії талії смуга червоно-зеленої 

«косиця» (у вигляді пояса), від якої відходить вниз 6 коротких перпендикулярних смуг 
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«косиць», що закінчуються гарусними помпонами. Такі ж помпони на «косиці» – на поясі та 

6-ти поперечних смугах, а також на грудях. Комір – «стійка», внизу з боків 2 невеликі 

розрізи [3]. 

Кептарик жіночий (ін. № Т–4570), білий, вишитий різнокольоровим нитками. Узор: на 

грудях – широкі смуги орнаменту: вивід 5-пелюсткових різнокольорових квіток та пуп’янків, 

обведений «косариком» та кривулькою з трикутниками. «Косарики» та по дві смуги таких же 

трикутників обводять комір-стоєчку, пройми, низ, бокові шви та виступають півколами на 

спину. На спині, внизу – розетка. По орнаменту пришиті дрібні гарусові ґудзики-помпони. 

Такі ж, тільки сап’янові, ґудзики й на застібці, під шиєю, зав’язки з китицями [3]. 

Із с. Торговиця було передано також одну жіночу сорочку (ін. № Т–4571). Виріб вишито 

гарусом чорним, рожевим, зеленим, синім, жовтим. Крій: з полотнища, перегнутого вдвічі, в 

бокові шви якого вставлені прямокутні клинці, рукав довгий, призібраний і вшитий до 

широкого чохла. Виріз горловини чотирикутний. Узор: на рукаві – уставка – суцільна смуга 

ромбів у ромбах; далі густі ряди «осьмирожок», на чохлі – різнокольорові «човники», на 

манишці (вишита смуга біля розрізу пазухи) – вивід різнокольорових квітів [3]. 

Окрім комплекту одягу та його окремих елементів В.М. Гринюк було передано і 

предмети, що використовуються у побуті, зокрема, два тканих рушники. Варто зазначити, що 

в структурі Національного заповідника існує окрема експозиція, присвячена тематиці 

українського рушника. Незважаючи на те, що регіонально тут більше представлено домоткані, 

вишиті, вибійчані та інші види рушників в основному із Середньої Наддніпрянщини, певне 

місце займають вироби з Полтавщини, Чернігівщини, українського Полісся, а також 

монастирські та фабрик художніх виробів, що діяли в Україні в радянський час.  

Рушник тканий (ін. № Т–9486) в «сосонку», червоними, чорними, жовтими, світло- та 

темно-зеленими, коричневими нитками. Узор: посередині широка смуга яскраво-жовтого 

кольору, на якій три 8-пелюсткові квітки червоного й коричневого кольорів, розділених 4-ма 

стовпчиками у вигляді спарених клинців зеленого та червоного кольорів. Зверху і внизу від 

орнаменту різнокольорові смуги з геометричним орнаментом. Внизу рушника – торочки. 

Виріб датований 80-ми роками ХХ ст. 

Інший рушник, тканий білими, червоними та чорними нитками. І смуга – із 5 ромбів 

окреслених ламаною лінією із дамочок. Між ромбами по 2 споювані напівромби. 2-га смуга 

на червоному фоні. 3 з восьмикутних зірок, між ними ромби, на вершинах яких угорі та внизу 

по 2 клинці та лінія переділу. З боків – кривулька із дамочок. 3-тя смуга узору така ж як і перша 

та обрамлені широкими червоними смугами. Поле переписано широкою смугою вишневого 

кольору та 2 лініями червоного кольору. По краях рушника – торочки. Рушник датується 80-

ми рр. ХХ ст. [3]. 

Серед музейних предметів виділяється колекція писанок із Космача, передана жителем 

Києва В. Коваленком у фонди Заповідника у 2008 році. Збірка була придбана у майстрині-

писанкарки Марії Варцаб’юк. Вироби виконані традиційною восковою технікою розпису, 

мають неповторну красу та назви: «божа ручка», «рукави», «верба», «княгиня», «олень», 

«традиційний великодній», «вербовий хрест», «колоски», «коники під деревом», «коник», 

«коники», «барани», «олені та коні», «коні й пташки», «пташки», «традиційний» [4]. На її 

писанках зображено й інші елементи орнаментальних мотивів, які говорять про розуміння 

краси навколишнього середовища та мистецьку обдарованість їх автора.  

Отже, у фондовій колекції НІЕЗ «Переяслав» та серед пам’яток народної дерев’яної 

архітектури зберігаються предмети матеріальної, духовної культури українців Буковини та 

Покуття. Вони значно збагачують їх та показують різноплановість збірок, що дає можливість 

науковцям проводити порівняльні дослідження.  
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Viktor Tkachenko 

ARTEFACTS OF BUKOVYNA AND POKUTTIA OF THE FUND COLLECTION 

OF NHER «PEREIASLAV» 

 

The fund collection of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav» has 

more than 200 thousand museum objects of the main and auxiliary funds. Despite the fact that the 

bulk of the collections represents the material culture of the Middle Dniper area and Poltava region, 

there are a lot of subjects from other ethnographic regions of Ukraine. Goods that represent the folk 

culture of Bukovyna are notable among them. 

Key words: NHER «Pereiaslav», Bukovyna, funds, collection, shirt, pysanka, windmill. 
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