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У статті на базі наявної літератури, польових етнографічних, а також архівних матеріалів проведено
комплексний аналіз жіночих зачісок та головних уборів українців Закарпаття кінця ХІХ – першої половини ХХ
ст. Головні убори, як складова народного вбрання, виразно відображають смаки та уподобання людей, їх
соціальний стан, вірування, виступають віковою ознакою, а також служать завершенням ансамблю одягу,
виконуючи специфічну функцію – функцію увінчування. Всі ці аспекти автор висвітлює у своєму дослідженні.
Зібраний та систематизований матеріал подається за етнографічним принципом. Окремо характеризуються
жіночі зачіски та головні убори долинян, гуцулів, бойків і лемків Закарпаття. У статті акцентується увага на
різноманітності форм та елементів декору головних уборів. Автор детально описує уплітки, які
використовували для вплітання в коси. У межах Закарпаття вони найбільше збереглись у боржавських і
ужгородських долинян, а також лемків Великоберезнянщини. Свою специфіку мала спеціальна весільна зачіска
у гуцулок Рахівщини – «плетіньи». Ознакою незаміжньої жінки був вінок. На Закарпатті найпоширенішими
були вінки з барвінку та на картонній чи дерев’яній основі. За елементами оздоблення можна було чітко
відрізнити вінок окремих локальних груп долинян, гуцулок, лемкинь і бойкинь. Невід’ємною частиною головного
убору заміжньої жінки в ряді районів краю був чепець. За конструктивними елементами крою та формою і
колоритом декору можна виділити ряд видів чепців. Лише у бойків Закарпаття чепець виконував виключно
обрядову функцію. Народний звичай вимагав щоб жінка знятий з голови весільний чепець зберігала протягом
усього життя, аж до смерті. Поверх чепців або окремо повсюдно на Закарпатті заміжні жінки одягали
хустки, які в межах краю мали як локальні ознаки, так і спільні риси. В цілому традиційні жіночі головні убори
українців Закарпаття були невід’ємною складовою одягового комплексу й із широкого вжитку вийшли десь в
40-х рр. ХХ ст.
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Постановка проблеми. Сьогодні, коли українці
надзвичайно гостро відчувають потребу в етнокультурному самозбереженні, традиційна культура,
передусім народний костюм, виступає одним із
головних чинників етнічної ідентифікації народу.
Саме до народного костюма зараз прикута пильна
увага як професійних модельєрів, так і просто
зацікавлених широких кіл громадськості. На жаль, на
Закарпатті, як і в цілому по Україні, доводиться часто
спостерігати, коли незнання, недослідженість
проблеми породжують некомпетентність, спрощення,
а то й спотворення у трактуваннях відповідних форм
традиції. Тому в сучасних умовах важливим,
суспільно значимим та науково актуальним є
вивчення традиційного народного вбрання в цілому
та окремих його елементів.
Головний убір, як важлива складова традиційного народного костюму, окрім захисної,
практичної, знакової та оберегової функцій брав на
себе естетичну роль. Головні убори відображають
особливості як загального характеру, так і окремих
історико-етнографічних областей. Жіночі та дівочі
головні убори представляли собою різноманітні за
матеріалом, формою, способом виготовлення та
художнього оформлення елементи, які, залежно від
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місцевих традицій і призначення одягу, об’єднувалися в одяговий комплекс. Головні убори
змінювалися залежно від віку й сімейного становища
і мали особливе значення у народних обрядах. А різні
способи їх носіння органічно поєднувалися із
ансамблем вбрання [Гулик, с. 17; Хмельницькая,
с. 79–80].
Метою даного дослідження є комплексний
аналіз зачісок, матеріалу та елементів декору
традиційних жіночих головних уборів етнографічних
груп українців Закарпаття (долинян, гуцулів, бойків і
лемків) кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.
Аналіз останніх публікацій і досліджень.
Основним джерелом для дослідження даної
проблематики послужили польові етнографічні
матеріали автора, зібрані в експедиціях та наукових
відрядженнях. Цінною для нас є інформація здобута
під час експедицій та наукових відряджень до
Рахівського, Виноградівського та Великоберезнянського районів. Поряд із вивченням одягових
комплексів гуцулів, долинян і лемків в цілому, нами
фіксувалась й інформація про традиційні головні
убори [Зошит № 5. 2009 – 2011; Зошит № 6, 2010;
Зошит № 7, 2010].
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Окремі села Ужгородщини, Мукачівщини,
Виноградівщини та Рахівщини досліджувались нами
в рамках спільних комплексних етнографічних
експедицій викладачів-істориків Ужгородського
національного університету та наукових співробітників Закарпатського музею народної архітектури
та побуту. За їх результатами були підготовлені
чотири випуски наукового щорічника «Етніка
Карпат». У кожному із досліджуваних районів нами
було зібрано чимало фактологічного та фотоілюстративного матеріалу про традиційні жіночі
головні убори, зокрема їх використання в обрядах
родинного та календарного циклу [Бонгар, 2016,
с. 76–79; Боршош, 2017, с. 111–116; Костевич, 2016,
с. 97–100; Коцан, 2018, с. 195–215; Куштан, 2019,
с. 356–362].
При вивченні проблематики традиційних
головних уборів Закарпаття кінця ХІХ – першої
половини ХХ ст. нами використано матеріали архіву
кабінету етнології факультету історії та міжнародних
відносин Ужгородського національного університету. Серед них щоденники етнографічних
практик, зібрані та підготовлені студентами у селах
Рахівського і Тячівського районів [Щоденник етнографічної практики Стефурак; Щоденник етнографічної практики Томашук].
При вивченні локальних особливостей жіночих
зачісок та головних уборів українців Закарпаття нами
використано ряд публікацій історичного мистецтвознавчого та краєзнавчого характеру. Варто відмітити,
що на відміну від інших складових народного
вбрання Закарпаття, інформації про зачіски та
головні убори в науковій літературі не багато. Даний
елемент народного строю Закарпаття вивчався
спорадично або згадувався в загальному контексті.
Важливим джерелом для вивчення нашої
проблематики є праці чеських дослідників народної
культури М. Тумової [Тумова, 1924], А. Кожмінової
[Kožminová, 1922], Я. Смети [Podkarpatska Rus.
[redigoval J. Smeta], 1923]. Нами також використовувались роботи І. Вагилевича [Вагилевич, 1978],
Я. Головацького [Головацкий Я., 1877], Ф. Вовка
[Вовк, 2015], В. Шухевича [Шухевич, 2018]. На
особливу увагу заслуговує дослідження російського
мистецтвознавця С. Маковського (1877 – 1962)
[Маковский, 1925].
Із праць радянського періоду варто виділити
дослідження П. Богатирьова [Богатырев, 1964;
Богатырев, 1971]. У них міститься чимало матеріалів
про використання традиційних жіночих головних
уборів у календарній та родинно-побутовій обрядовості. При визначенні загальнослов’янських рис
головних уборів використано роботу Д. Зеленіна
[Зеленин, 1926]. Матеріальній культурі Закарпаття, в
тому числі й народному вбранню присвячення
публікація Ф. Потушняка [Потушняк, 1957]. Цінний
матеріал міститься у праці Г. Маслової [Маслова,
1984].
Із робіт сучасних дослідників народного вбрання
варто виділити роботу Г. Стельмащук «Традиційні
головні убори українців», де вперше були проаналізовані виключно зачіски та головні убори українців
[Стельмащук, 1993]. Варто виокремити й моно-
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графію Г. Стельмащук «Український стрій», написану
у співавторстві з М. Білан [Білан, Стельмащук, 2011].
У ній розглянуто одягові комплекси усіх
етнографічних регіонів України та зв’язок строю із
духовним життям народу. Наприкінці дослідження
автори характеризують народний одяг українців
Закарпаття. Вони виділили чотири локальні одягові
комплекси. При характеристиці кожного з них
звертають увагу й на головні убори. Цінними для
нашого дослідження є й публікації М. О. Косміної
[Косміна, 2011], Петрякової [Петрякова, 2006],
Л. Хмельницької [Хмельницька, 2016] та О. Гулик,
С. Гулик [Гулик, Гулик, 2019].
Виділяючи етноідентифікуючі ознаки, етнографічно розмежувальні риси та іноетнічні впливи й
взаємозв’язки у традиційних головних уборах
Закарпаття, нами використовувались публікації, у
яких в тій чи іншій мірі висвітлено питання
народного одягу угорців і словаків краю. До таких
відносимо праці Л. Коша [Л. Коша, 2002] та
М. Сополиги [Сополига, 2011].
Окремі аспекти вивчення жіночих зачісок та
головних уборів краю висвітлювались в публікаціях
автора цієї статті. Окрема стаття присвячена
використанню традиційних головних уборів у
весільній обрядовості Закарпаття. Тут автор подає
комплексний аналіз способів заплітання волосся,
використання упліток, локальних особливостей
матеріалів та способів декорування вінків, чепців і
хусток [Коцан, 2015]. Детальний опис жіночих
головних уборів гуцулок Рахівщини подано у
монографічному дослідженні В. Коцана [Коцан,
2012]. Характерні риси жіночих головних уборів
окремих етнографічних груп українців краю описані
автором у ряді публікацій [Коцан, 2007; Коцан, 2011;
Коцан, 2019; Коцан, 2020].
Виклад основного матеріалу. Зібраний матеріал
ми подаємо, групуючи його за етнографічним
принципом (долиняни, гуцули, бойки, лемки),
формами та способами укладання зачісок, видами
традиційних жіночих головних уборів (вінки, чепці,
хустки). Окрему увагу автор звертає на таку
класифікаційну ознаку головних уборів як їх
функціональне призначення (буденний, святковий
обрядовий).
Однією з основних складових традиційного
жіночого вбрання долинян Закарпаття були головні
убори. На їх розвиток впливали соціально-економічні
фактори, географічні та кліматичні умови, історичний розвиток річкових долин, світоглядні
уявлення та традиції. Різноманітністю форм та
елементів декору виділялись дівочі головні убори,
характерною особливістю яких було те, що маківка
голови завжди залишалась відкритою. Тому й форма
головного убору мала вінкоподібний вигляд. Вінки
завжди оздоблювали волічковими уплітками,
намистинами, монетами, дзеркальцями, листками
барвінку, штучними квітами. Великою різноманітністю форм і оздоблень відзначались весільні
головні убори дівчат. Повсюдно у долинян заміжнім
жінкам не можна було ходити з відкритою головою.
Невід’ємною частиною головного убору заміжньої
жінки у долинян були чепці та хустки. Протягом ХІХ
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– у першій половині ХХ ст. традиційні жіночі головні
убори
долинянок
виявляли
ряд
локальних
особливостей.
У середині ХІХ – на початку ХХ ст. у селах
межиріччя Тереблі та Ріки жінки посередині голови
залишали «проділ», а волосся заплітали. Дівчата
заплітали волосся в одну косу («чулку»), вплітаючи в
неї стрічку («пантлик», «пандлик») і різнокольорову
вовняну нитку («волічку»). Коса опускалася вниз по
спині до стану дівчини, при цьому кінець коси
(«канчук») залишався незаплетеним. Жінки ж
найчастіше заплітали волосся у дві коси і укладали їх
на голові «вінком», на який одягали очіпок
(«чепець»). Заміжні жінки ходили в чепцях, поверх
яких одягали («завивали») різнокольорову хустку.
На початку ХХ ст. на Хустщині поширились
весільні та святкові дівочі вінки («парти»). Шили їх
на твердій основі (обручику), яку обтягували цупкою
тканиною. Поверх неї нашивали квіти, блискітки,
намистини, монети. До весільних вінків додавали ще
й пучки різнокольорової вовняної пряжі (див. Рис. 1–
2) [Білан 2011, с. 289]. Дівочі весільні вінки долинян
межиріччя Тереблі та Ріки вирізнялись рядом
особливостей, характерних для окремих груп сіл.
У середині ХІХ – на початку ХХ ст. заміжні
тереблеріцькі долинянки у будні дні пов’язували
голову білими хустинами («шерінками»), у 20-х – 40х рр. ХХ ст. – темними хустками. Чорні квадратні
(68×68 см, 70×70 см) хустки з фабричної матерії на
відстані 5–10 см від країв оздоблювали вишивкою у
вигляді ромбикових рядків чи стилізованих галузок з
квіток, стебел та листочків. Побутували два способи
пов’язування хустин – «на дзьобок» або «по
молодицьки». «На дзьобок» – хустку пов’язували так,
щоб над чолом утворювався куток, а «по
молодицьки» – ззаду на потилиці. Дівчата в робочі
дні не пов’язували голови. Волосся вони заплітали в
одну косу, а якщо пов’язували, то в яскраві хустини
рожевого або червоного кольорів. Хустка була одним
із обов’язкових елементів весільного обряду
[Попович, 1981, с. 7].
У середині ХІХ – на початку ХХ ст. у селах
долини р. Боржави жінки заплітали волосся в одну чи
дві коси, вплітаючи в них ткані стрічки («пантлики»)
з плетеними шнурочками та китицями на кінцях чи
шнурки («китиці») із шістнадцятьма різнокольоровими
вовняними
кульками
(«шариками»)
[Богатирьов, 1971, с. 43; Богатирьов, 1964, с. 14]. На
спині коси зв’язували широкою шовковою стрічкою
у бант («косицю»). Певні особливості мали весільні
барвінкові вінки сіл верхів’я р. Боржави.
У ХІХ – першій половині ХХ ст. заміжні жінки
на пучок волосся («конть») одягали чепець («чепак»).
У ХІХ ст. чепці шили з домотканого лляного
полотна, а наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ
ст. – з червоної, зеленої, синьої, чорної бавовняної
матерії. Крій складався із двох частин: довшої
передньої та коротшої задньої («потилиці»), зібраної
на червоні нитки у дрібні складки («рямки»). Для
міцності виворітній бік передньої частини чепців
обшивали домотканим полотном. Низ чепця
декорували вузькою смужкою червоної фабричної
матерії. Над нею пришивали ширшу смугу

(«партицю»). Зустрічались чепці, у яких зовнішню
поверхню повністю обшивали червоною матерією.
Крім того, чепці оздоблювали трьома червоними
стрічками, які перетинались на маківці й розходились
по всій площині. Кінці стрічок вільно спадали до
низу. Поверх червоних стрічок могли нашивати сині
чи зелені фабричні мережки («чіпки»). Поміж
стрічками та «чіпками» нашивали дрібні квіточки
(«косички») із зеленої, синьої фабричної матерії (див.
Рис. 3–4).
Поверх чепця жінки пов’язували великі хустки
(«ширінки», «рійтованки») червоного, білого,
чорного кольорів. Ближче до країв хустки
декорувались набивним орнаментом у вигляді
віночка з рожевих яблук, синього та рожевого
винограду, слив, коротких гілок із яскраво-зеленим
листям. Середину хустки оздоблювали дрібними
квітками чи виноградними гронами. По периметру
хустки завершувались стряпками («ройтами»). Дівочі
хустки вдвічі коротші за жіночі. Дівчата хустку на
голові рамили і зав’язували ззаду на потилиці, а
старші жінки – перехрещували під підборіддям
(«чинили воля») і зав’язували на плечах в один вузол.
Молоді жінки носили червоні хустки з квітками, а
старші – чорні або сині.
Наприкінці 30-х – на початку 40-х рр. ХХ ст. у
селах верхів’я р. Боржави поширились хустки
(«ширінки») з чорного чи темно-синього фабричного
полотна. Молоді заміжні жінки одягали малі, а жінки
старшого віку – великі «ширінки». Три кути великих
хусток декорували різнокольоровим обмітувальним
(«петельчатим») швом та великими китицями
різнокольорових вовняних ниток. На малих хустках
декорували лише один кут.
У селах долини р. Тересви дівчата заплітали
волосся в одну або дві коси, одягали віночки із
різнокольоровими стрічками («пантликами», «китицями»). Часто у коси вплітали вовняні уплітки з
китицями на кінцях. Заміжні жінки скручували
волосся на голові під хусткою. У 20–40-х рр. ХХ ст. у
селах пониззя р. Тересви побутували великі весільні
хустки з білої фабричної матерії.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у селах
Хижа, Новоселиця, Черна Виноградівського району
найпоширенішою дівочою зачіскою було заплітання
волосся у дві коси, вплітаючи в них стрічки
(«пантлики», «волочки», «петянки») червоного,
синього, білого, зеленого кольорів. Заміжні жінки
заплітали волосся у широку косу, яку змащували
маслом і викладали («вкладували») її на голові
«шориком». Дівчата ходили у вінках, які виготовляли
із дроту, обшитого полотном. Вінки оздоблювали
різноколірним бісером, круглими дзеркальцями,
квітами. До церкви та на свята дівчата одягали високі
вінки, зроблені з товстої косиці. Такі самі вінки мали
й одданиці [Зошит № 6; Куштан, 2019, с. 360–361;
Тарнай, 1937, с. 190–191].
Заміжні жінки голову покривали хусткою
(«ширінкою», «англійкою») квадратної форми (76×76
см, 78×78 см), яку купували в «рондьошів»
(продавців одягу). У молодих жінок вона була
яскравого синього, блакитного, рожевого кольорів.
Характерною їх особливістю є те, що краї хустки по
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периметру оздоблювались однотонною блакитною чи
рожевою смугою («покрайницею»), а середину –
рослинним орнаментом. Старші жінки одягали чорні,
темно-червоні «ширінки» з рослинним орнаментом.
Часто зображувались червоні яблука, сині сливи,
грона винограду та зелене листя.
У селах долини р. Тур’ї дівчата заплітали
волосся в одну або дві коси, вплітаючи на їх кінцях
стрічки («пантлики»). На свято волосся заплітали в
одну косу. Щоб коси тримались на голові у зачісці їх
кріпили спеціальними скобами («горноглями»).
Обов’язковим елементом вбрання заміжньої жінки
був чепець («чіпиць», «чупиць», «чепак»). Кроїли
чепці з домотканого лляного полотна, загнутого
навпіл по ширині. У задній частині до нього
пришивали вужчий шматок полотна, який збирали на
4–6 ниток у складки. Із внутрішнього боку чепці
підшивали
грубим
домотканим
конопляним
полотном. Чепці оздоблювали 4–8-ма стрічками
(«лентами») зеленого, червоного, синього, чорного,
жовтого кольорів, вузькими атласними мережками
(«чіпками»), поміж якими пришивали широку
смужку, декоровану дрібними рослинними орнаментальними мотивами. Обов’язковим елементом
оздоблення передньої частини турянських чепців
була вишивка геометричних орнаментів, виконаних
технікою «хрестик». В основі орнаментальної
композиції лежала ламана лінія («кривуля») з трьома
заломами. Центральний залом вишивався подвійним
хрестиком, а на його площині зображувались
«баранячі роги». До задньої частини чепця
пришивали відрізки («хохли») з червоних, бордових
або рожевих стрічок. По контуру задньої морщеної
частини деяких чепців пришивали фабричну стрічку
(«ленту»), яку у верхній частині загинали у вигляді
чотирьох петель («шльомок»). Коли виходила жінка
в село або до церкви, то надягала під хустку і чепець.
Біля хати поралась у одному чепці. Заміжні жінки
одягали чепці як на свята, так і у будні [Потушняк,
1957, с. 220].
Поверх чепця заміжні жінки одягали хустку
(«дуплованку»), яка зав’язувалась під підборіддям.
Святкові хустки відрізнялись від буденних якістю
матеріалу, з якого їх виготовляли. У святкові холодні
дні на голову одягали фабричну шерстяну хустку. На
початку ХХ ст. у селах Сімер, Тур’я-Ремета,
Вільшанки, Туриця, Турички дівчата почали одягати
білі, а жінки старшого віку – чорні хустки
(«хустята») з домотканого полотна чи фабричної
матерії. Один із кутів, який при складанні хустки
спадав на потилицю, оздоблювали рослинною
вишивкою V-подібної форми. Орнаментальна
композиція складалась з віночка, однієї великої та
десяти-дванадцяти дрібних квіточок. Такі хустки
побутували й у бойків Міжгірщини. Наприкінці 20-х
– на початку 30-х рр. ХХ ст. у селах Мокра,
Порошково, Тур’я-Поляна жінки одягали хустки
(«кестемани») квадратної форми з фабричної матерії
синього кольору. Їх по периметру, ближче до країв,
оздоблювали попарно перехрещуваними тканими
біло-голубими смугами з чотирипелюсткових квіток.
Краї хустки оздоблювали рожево-фіолетовою
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мережкою ручної роботи, що завершувалась довгими
стряпками [Кул, 2001, с. 23].
У 20-х – 40-х рр. ХХ ст. у селах долини р. Тур’ї
заміжні жінки одягали великі квадратні хустки
(«кестемани») з червоної чи чорної фабричної
матерії.
По
периметру
хустки
декорували
стилізованими віночками з великих квітів.
Характерною особливістю «кестеманів» була плетена
сітчаста мережка з довгими стряпками («сітка з
ройтами»). На червоних хустках вона була червоною,
а на чорних – чорною чи синьою. Часто такі хустки
скручували, перекидали за голову, перехрещували на
грудях і зав’язували ззаду на талії.
У другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст.
заміжні ужгородські та мукачівські долинянки
одягали чепці. У селах Баранинці, Підгорб,
Коритняни, Довге Поле Ужгородського району
побутували чепці («чепаки»), які за кроєм та
оздобленням подібні до чепців лемкинь Великоберезнянщини. Нижню частину чепців, крім задньої
морщеної,
декорували
червоними,
синіми
фабричними стрічками, поверх яких нашивали чорне
фабричне мереживо («чіпки») та рожеві стрічки.
Широка (2–3 см) стрічка оздоблювалась вишивкою
рослинних мотивів. У 20-х – 40-х рр. ХХ ст. у селах
Минай, Розівка, Концово, Кінчеш, Шишловці,
Холмок, Галоч, Палладь Ужгородського району під
впливом міської моди та сусідніх словацьких сіл
поширились чепці («чепаки») з фабричної квітчастої
матерії. Задню частину чепців кроїли із трьох
шматків матерії: центральної широкої та двох
вужчих бічних. Всі три пілки загинали наперед на
2–3 см й призбирували у широкі збірки
(«складуваники»). У передній частині до збірок
пришивали широку атласну чи шовкову стрічку
білого або рожевого кольорів, декоровану вишивкою
рослинних мотивів. Стрічку вирізали у формі
хвилястої лінії, з трикутним виступом («ріжком»)
посередині нижньої частини. Хустку поверх чепця
пов’язували так, щоб було видно «ріжок». Нижню
частину стрічок могли оздоблювати чорним
мереживом. Чепці із фігурною передньою частиною
та прямою задньою, що підкреслювала зачіску,
побутували і в Східній Словаччині [Сополига, 2011,
с. 212–213].
У 30-х – 40-х рр. ХХ ст. у селах Невицьке,
Оріховиця, Кам’яниця поширились жіночі хустки
(«хустята») квадратної чи прямокутної форми з
бежевої атласної матерії. Хустки по всій площині
оздоблювали рослинними мотивами у вигляді
великих квіток та дрібних листочків. Такі хустки
одягали у будні дні заміжні жінки. Жінки старшого
віку одягали «хустята» з чорної, темно-зеленої
шовкової чи атласної матерії. По периметру, на
відстані 2–8 см від країв, хустки оздоблювали
стилізованими віночками. На буденних хустках це
були вузенькі галузки у вигляді ламаної лінії
(«кривулі»), а на святкових – широкі (5–10 см)
гірлянди з великих червоних або рожевих троянд,
малих листочків та дрібних бутонів білого, жовтого,
фіолетового кольорів. У 40-х рр. ХХ ст. в
ужгородських долинян поширились великі хустки
(«метрівки») з гачкованою мережкою та довгими
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(10–15 см) стряпками. «Метрівки» складали
трикутником і зав’язували під підборіддям або на
потилиці. Кут хустки, який спадав назад декорували
вишивкою рослинного характеру. Заміжні жінки
одягали хустки («кестемани») з чорної, синьої чи
коричневої фабричної матерії, які декорувались
вибійчатим рослинним орнаментом білою фарбою.
Орнаментальна композиція мала вигляд стилізованої
галузки з великих квіток, яка формувала квадрат.
Внутрішню
площину
квадрата
заповнювали
дрібними колечками.
У 20-х – 40-х рр. ХХ ст. по всій території
розселення долинян побутували великі вовняні
хустки («ширинки кундеряві») чорного чи білого
кольору. Ткали їх з вовняних ниток на «кроснах»
таким чином, що на лицевому та виворітному боках
утворювались своєрідні гачки у вигляді «букле».
По периметру хустки завершувались довгими
стряпками. У турянських, ужгородських та мукачівських долинян побутували в’язані з вовняних ниток
хустки. Наприкінці 30-х – на початку 40-х рр. ХХ ст.
у долинян поширились різнокольорові фабричні
вовняні хустки.
Гуцулки у теплі дні не покривали голови.
Волосся ділили від маківки на дві частини і заплітали
у дві коси, вплітаючи у них різнокольорові стрічки.
На Рахівщині також були поширені уплітки. Для їх
виготовлення брали 1–2 мітки ниток з вовни молодих
овець і скручували їх у три нитки. Із фарбованих у
червоний чи зелений колір ниток робили три уплітки.
Дві з них заплітали з волоссям, а на третю
(«шварку») нашивали 20–25 ґудзиків і разом з косами
нею обвивали голову. Зачіски гуцулок регламентувалися віком та сімейним становищем.
Маленьким дівчаткам заплітали одну косу на маківці,
а кінчик прив’язували упліткою («кісником») до
основи коси. Волоссячко, що росло по боках голівки,
вільно спадало вниз. 10–12-річним дівчаткам, якщо
дозволяла довжина волосся, заплітали у чотири коси.
Для цього посередині голови робився проділ. Коса
починалась над вухами на маківці, з четвертини
волосся, далі до неї припліталася друга четвертина.
Закінчувалась коса уплітками. Так само робилося на
другій половині голови. Обидві коси складалися у
рядочки, назустріч одна одній, а на потилиці
прив’язувалися до основи нижніх кіс уплітками.
Якщо дівчині плелося не чотири, а шість, вісім чи
десять кіс, то таку зачіску називали «пироги».
Зазвичай коси плелися з трьох пасем волосся. Якщо
коса плелася з п’яти, семи чи дев’яти пасем, то
зачіску називали «в дрібниці». Дівчата 12–13-річного
віку запліталися у дві коси. За традицією жінкам
дозволялося викладати коси тільки навколо голови
вінком або на потилиці, а дівчата ще могли опускати
їх вниз по спині. На Гуцульщині був поширений
звичай, за яким, доки старша сестра не вийшла заміж,
молодші не могли заплітатись у повний убір [Зошит
№ 5; Зеленин, 1926, с. 318; Кокіш, 2009, с. 2; Коцан,
2018, с. 203].
Характерною ознакою дівоцтва був вінок.
Дівчата
вперше
його
одягали,
досягнувши
повноліття. Відтоді їх називали нареченими.
С. К. Маковський з цього приводу писав: «Всі

дівчата на виданні носили вінки і називались
нареченими» [Маковський, 1925, с. 33]. Віковий ценз
ношення вінка визначався від 15-16-річного віку і до
шлюбу. При цьому вінки дівчат «на віддаваня» і
заручених дещо відрізнялися. Гуцулки носили вінки
зі штучних квітів, павичевого пір’я, стрічок і
стеклярусу («кружилиць»). Знаком того, що дівчина
заручена, був вінок, сплетений у так званий
«барвінковий день». Такий вінок змащувався медом і
вкривався позолотою. Ясінянські гуцулки у весільні
барвінкові вінки додавали часник. Про це співається
у коломийці:
Ой, одна ішла, барвінок несла,
Барвінок у віночок.
А друга ішла, чисник несла,
Чисник у вінок.
А третя ішла, позліток несла [Меркло, 1997, с. 44].
Дівчина не знімала вінок аж до шлюбу, навіть
спала в ньому. Існувало повір’я, за яким, якщо вінок
пропаде – не буде щастя у подружньому житті. Він
служив одночасно оберегом від злої сили і поєднував
у собі солярну і шлюбну символіку. Дівчина, що
втратила дівоцтво не мала права одягати вінок до
шлюбу [Зошит № 5; Прокопева, 1999, с. 115].
Цікавими були весільні головні убори, зокрема
спеціальне плетіння («плетіньи») (див. Рис. 5), вінки
(«корони») та вінки («косиці») з картону (див. Рис.
6). Весільний вінок на голові гуцулки – це знак
молодої, який відрізняв її від інших дівчат на весіллі.
Гуцулки жодну квітку, жодну травинку не
встромляли у вінок наперекір традиції. Очевидно, що
барвінок протягом століть служив надійним засобом
лікування, тому й наділявся народними світоглядними уявленнями магічною силою і виступав як
оберіг. За допомогою барвінку, квітів, різних трав
можна було причарувати парубка.
Одруженим
жінкам
традиція
забороняла
показуватись на людях з непокритою головою.
Заміжні жінки укладали коси навколо голови і
покривали голову хусткою зі стряпками («ройтами»).
Її кінці перехрещували під підборіддям і зав’язували
ззаду. До середини ХІХ ст. були поширені лише ткані
і в’язані білі, рідше чорні вовняні хустки.
З середини ХІХ ст. набули поширення вовняні
хустки («метрівки») фабричного виробництва
яскраво-червоного, бордового, оранжевого, коричневого кольорів. По периметру їх оздоблювали
різнокольоровими стряпками, що спадали на плечі. У
селах Чорна Тиса, Ясіня, Лазещина бордові чи
коричневі фабричні хустки («фустки») по периметру
оздоблювали об’ємним рослинним орнаментом,
виконаним шовковими нитками технікою двосторонньої гладі. Такі хустки називали «дряпанками» –
«бо узор дряпав лице». Ближче до країв вишивали
широкі (10–20 см) стилізовані галузки з великих
різнокольорових квіток, коричневих чи оранжевих
стебел і листочків та дрібних червоних бутонів.
Посередині «дряпанок» вишивали дрібні квітки чи
бутони, розміщені у чотири-п’ять орнаментальних
смуг. Крім «дряпанок», у ясінянських гуцулок
побутували хустки («чічкані») з оранжевої шовкової
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матерії. Їх декорували («цяцькували») дрібними
квітами («чічками»), розкиданими по всьому тлу
хустки. Цяцьковані хустки носили так, щоб було
видно облямівку. Пов’язували їх ззаду («за тім’ям»).
У 20-х –40-х рр. ХХ ст. у селах долини р. Білої Тиси
жінки одягали великі (145×145 см, 150×150 см)
святкові шерстяні хустки («борушненки»). Вся
площина хустки декорувалася рослинним орнаментом у вигляді великих червоних чи фіолетових
квіток, які гармонійно поєднувались із зеленими
листочками, утворюючи віночок. Іноді середину
«борушненок» оздоблювали дрібними червоними
бутонами. Краї хустки декорували плетеним
мереживом, що завершувалось довгими стряпками
[Коцан, 2018, с. 199].
Існували різні варіанти пов’язування хусток.
Гуцулки Закарпаття пов’язували їх «під бороду», «по
молодицьки», «по за шию», «по за плечі». Зазвичай
жінки пов’язували хустки «під бороду». При цьому
згинали квадратну хустку майже по діагоналі і
меншою половиною клали до голови, а більшою
назовні, зав’язували довгі кінці під підборіддям
простим разовим вузлом. Дівчата носили хустки із
захисною ціллю, а жінки – завжди.
Дівчата і молодиці, як жартували в селах
Розтоки, Видричка, Богдан, Луги, Білин – «з
претензією», пов’язуючи хустку, один кінець
опускали вниз, а другий – піднімали до вуха, або
загинали над чолом хустку вверх. Про це кепкували у
коломийці:
Ой верчена дарабчина,
Верчена, верчена,
Та шо дівці помагає
Фустка закочена? [Зошит № 5].
«По молодицьки» хустку зав’язували, коли було
тепло і щоб бути привабливішою. При такому
способі ношення хустки її кінці зав’язували на
потилиці під косами. «По за шию» хустку
пов’язували в холодну пору року чи при порошній
роботі. При цьому кінці хустки перехрещували під
підборіддям і на потилиці поверх третього кінця
хустки зав’язували їх. «По за плечі» хустку
пов’язували в холодну пору року, коли вона була
великих розмірів. Кінці хустки перехрещували під
підборіддям, верхній з них обвивався навколо шиї і
схрещувався з нижнім кінцем на грудях, обвиваючи
груди, і, проходячи під пахвами рук, зав’язувався
простим вузлом між лопатками [Зошит № 5;
Боршош, 2017, с. 114].
У бойків Закарпаття дівчата та жінки волосся
заплітали в одну або дві коси. Святкові зачіски
оздоблювали різними способами. Дівчата вплітали у
коси по всій їх довжині різнокольорові стрічки
(«пантлики», «машлики», «плетінки») червоного,
зеленого, блакитного кольорів. Дві коси з китицями і
стряпками звисали нижче талії і притискались
поясом. Інколи у свята жінки прикрашали барвінком
коси, укладені довкола голови. Дівчата одягали
барвінкові вінки. [Вагилевич, 1978, с. 113; Петрякова,
2006, с. 220].
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До жіночих головних уборів належали чепці.
Основу чепця складав обруч («рама») з картону або
кори липи, на який натягували біле мереживо
(«сітку»). Із зовнішнього боку «раму» обшивали
чорним оксамитовим полотном. До основи кріпили
чорні та кольорові стрічки («партиці») з китицями на
кінцях. Часто їх оздоблювали вишивкою. Подібні
чепці побутували і в селах Ужок, Гусний, Тихий,
Сухий, Волосянка, Ставне Великоберезнянського
району.
Чепець, як обов’язковий елемент вбрання
заміжньої жінки, у межах Закарпаття, крім бойків,
побутував у долинян, лемків та угорців. Лише у
бойків весільний чепець виконував виключно
обрядову функцію. Народний звичай вимагав, щоб
жінка знятий з голови весільний вінок зберігала все
своє життя, аж до смерті. У долинян, лемків та
угорців чепці були обов’язковим елементом як
святкового, так і повсякденного вбрання заміжньої
жінки. Особливістю бойківських чепців були їх
форма, матеріал (картон, кора липи, біле мереживо
(«сітка»)) та вишивка геометричних орнаментів на
основі вінка (див. Рис. 7).
У другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст.
заміжні жінки молодичались. У молодих жінок
Воловеччини спідня («мала») хустка («молодиця»)
була червоною, у старших – чорною. Зав’язували її
ззаду, а поверх неї одягали верхню («велику»)
кольорову хустку («платину»), що зав’язувалась під
підборіддям. У селах Жденіївської долини першу
хустку називали «малий кестеман», її зав’язували
ззаду, а поверх неї одягали «великий кестеман»
білого, чорного, червоного кольорів, зав’язуючи під
підборіддям. «Від Волового до Волівця дівчина не
вийде з хати без платка, білого найбільше, а як
замужня одіває два – «на бабку: маленький червоний
або чорний, зав’язується ззаду, а поверх нього
великий все рівно якого кольору». Хустки
оздоблювали вишивкою рослинних мотивів на куті,
який при одяганні спадав на плечі.
На Міжгірщині спідні хустки («молодиці»,
«платини», «зав’язуванки») у молодих жінок були
чорними, а верхні – кольоровими (див. Рис. 8). Жінки
старшого віку та бабусі одягали дві чорні хустки.
«Молодицю» виготовляли зі шматка чорного
полотнища. Його згинали навпіл по діагоналі і
зшивали у вигляді трикутника, а верхні кінці
(«кутики») оздоблювали вишивкою та китичками
(«бойтичками»). Краї хустки декорували різнокольоровими обмітувальними швами, а їх внутрішню
площину різними квітами. Поверх «молодиці»
обов’язково одягали хустину.
З 20-х рр. ХХ ст. у бойків Закарпаття
поширились білі, рідше чорні та жовті вишиті хустки
(«перемітки», «платини»). Шили їх з тонкого
домотканого полотна або фабричної матерії
квадратної чи прямокутної форми. В одному із кутів
хустки гладдю вишивали квітковий орнамент у
вигляді V-подібної композиції. Усередині композиції
вишивали квітку, а вище від неї – 3–10 дрібненьких
букетиків. Темні тони зелених, бордових, синіх,
червоних кольорів вишивки контрастно сприймались
на білому тлі хустки. Таким же орнаментом
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декорували чорні хустки. У 30-х – 40-х рр. ХХ ст. у
селах верхів’я р. Ріки та долини р. Рипинки заміжні
жінки одягали хустки («платини») із жовтої
фабричної матерії. Один із кутів хустки декорували
вишивкою рослинних орнаментів у вигляді дрібних
квіток.
Наприкінці 30-х – на початку 40-х рр. ХХ ст. у
бойків Закарпаття поширились фабричні хустки
(«платини») чорного, червоного чи бордового
кольорів. Найчастіше зустрічались квадратні хустки.
По периметру їх підрубляли машинним швом,
обрамляли рослинним орнаментом у вигляді
різнокольорових квіток, пуп’янків та листочків,
утворюючи коло чи квадрат. Їх внутрішню площину
заповнювали маленькими квіточками.
Лемкині волосся заплітали в одну-дві коси,
вплітаючи в них стрічки («заплітки», «волічки») з
вовняних ниток бордового, червоного та зеленого
кольорів. Брали два пучки бордових чи червоних,
один пучок зелених ниток і разом із волоссям
заплітали у косу. Всі три пучки завершувались
плетеними шнурочками із вовняними ґудзиками
(«буклями») на кінцях. Побутували також і вузькі
стрічки («волічки»). Плели їх із вовняних ниток
червоного та зеленого кольорів. Вони складались із
довгої (110-120 см) червоної стрічки, до якої
посередині прив’язували коротку зелену стрічку.
Червону стрічку згинали навпіл в результаті чого
утворювалися три стрічки однакової довжини: дві
червоні та одна зелена. Разом їх вплітали у коси. У
обох випадках центральною була зелена стрічка, а
бічними – бордові або червоні [Крайняк, 1926, с. 71].
У межах Закарпаття уплітки у волосся
наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст. були
поширеними в гуцулів та боржавських долинян.
Червоно-зелені чи рожево-зелені уплітки вплітались
у косу, яка спадала на плечі біля стрічки («партиці»)
з чепця. Плетені шнурочки з ґудзиками на кінцях
упліток та стряпки на кінці «партиці» запинали за
пояс, який теж завершувався китицями чи ґудзиками
і зав’язувався ззаду. У результаті ззаду на рівні поясу
утворювалися своєрідні «кучері» (див. Рис. 9)
[Podkarpatska Rus, 1923, c. 143]. На фоні лемківських
упліток чітко виділялись боржавські ткані стрічки
(«пантлики») з плетеними шнурочками та китицями
на кінцях чи шнурки («китиці») із шістнадцятьма
різнокольоровими вовняними кульками («шариками»). Гуцульський дівочий головний убір
(«плетіньи») з червоних чи бордових вовняних ниток
теж вплітався у косу, але, на відміну від лемків, коса
не спадала на плечі, а викладалась навколо маківки.
Весільним атрибутом нареченої були вінки
(«весільні вінці»), які плели з барвінку, а з 40-х рр.
ХХ ст. у побут увійшли куповані («купчі») вінки. До
вінків дружок пришивали довгі стрічки («пантлики»)
та вшивали зубки часнику, якому надавали функцію
захисту від злих сил.
Обов’язковим елементом вбрання заміжньої
жінки був чепець. У лемків Перечинщини побутував
розширений доверху чепець («чепак»), на якому кути
(«роги») виступали у сторони. Під чепцем жінки
укладали заплетені коси у «конть» (див. Рис. 10)
[Бицай, 1978, с. 13; Декілька, 1928, с. 13].

У великоберезнянських лемків побутували чепці
(«чупці») круглої форми. Шили їх з білої фабричної
матерії. Крій складався з двох частин: суцільної
передньої та задньої, морщеної на дві нитки у дрібні
складки («рями»). Із виворітного боку, крім
морщеної частини, чепець підшивали домотканим
конопляним полотном. Низ чепців дівчат та молодих
жінок оздоблювали різнокольоровими фабричними
стрічками або ж гачкованими мережками («чіпками»),
фабричними
стрічками
(«лентами»),
декорованими вишивкою рослинних мотивів. Етноідентифікуючою ознакою місцевих чепців, було те,
що їх передню частину декорували («парадили»)
бісером («монистом»), дзеркалами («веретками»),
золотистими дротиками («прицканим друтом»),
дрібними паєтками, гудзиками («гомбичками») та ін.
Завдяки їх комбінуванню формувались орнаментальні смуги («парадьожки», «парадьожні партички»).
Поширеними
були
такі
варіанти
«парадьожки»: «кривуля» із «прицканого друту»,
оздоблена двома рядками паєток та трьома великими
«гомбичками» у формі багатопелюсткових квіток;
«кривуля» з паєток, обабіч якої вишивали квітки з
білого бісеру; хвиляста лінія із прозорого бісеру,
поміж яким пришивали різнокольорові паєтки;
поєднання різних за розмірами паєток та дрібних
дзеркалець («вереток»); три намистинки із дутого
скла. Чепці жінок старшого віку декорували чорними
стрічками («лентами»), оздобленими вишивкою
рослинних мотивів. До задньої морщеної частини
чепців пришивали довгу (30–60 см) фабричну стрічку
(«партицю»), декоровану вишивкою рослинних
мотивів. «Партиця» спадала на плечі біля коси, а її
кінці закріплювались у пояс (див. Рис. 11). Заміжні
жінки, які згадували життя до весілля часто співали:
Кыбы мені ни чипець, не червона хустка
Я би собі погуляла як у воді гуска [Зошит № 7].
У межах Закарпаття чепець як обов’язковий
елемент вбрання заміжньої жінки, крім лемків,
побутував у долинян, бойків та угорців. Лемківські
чепці, оздоблені фабричними стрічками («партицями») з вишивкою рослинних мотивів, різноманітними блискітками, лелітками, паєтками,
стеклярусом, бісером, тонким мідним дротом чітко
виділялись на фоні бойківських чепців з картонною
основою, обшитою білим мереживом, чорними
стрічками та скромною вишивкою. До 20-х рр. ХХ ст.
в ужгородських долинян побутували чепці, які за
кроєм та оздобленням подібні до лемківських. За
чепцем можна було відрізнити лемкиню й від угорок,
чепці яких шили у вигляді шапочки з домотканого
полотна чи фабричної матерії.
Голову жінки пов’язували хусткою («хустям»,
«кестеманчам», «скорянчам»). У молодих жінок
хустки були яскравих, у старших – темних кольорів.
З початку ХХ ст. у лемків, як і в бойків та долинян,
поширились хустки, на яких вишивку розміщували
на тому куті, що спадав на плечі. Композиція
стрічкової вишивки формувалась з букетів чи
окремих рослинних мотивів. Часто між двома
стрічками вишивали дерево життя в оточенні дрібних
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рослинних мотивів. В його кольоровій гамі
переважали світлі відтінки рожевих, оранжевих,
червоних, вишневих, блакитних, зелених, коричневих
барв.
Наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. у
лемків Великоберезнянщини поширились фабричні
хустки («гарастувки», «англійки»). Вони являли
собою прямокутний шматок фабричної матерії, краї
якого загинали і підрублювали машинним швом.
Хустки
оздоблювались
вибитим
рослинним
орнаментом у вигляді стилізованих віночків,
розміщених по периметру хусток, або окремих квіток
чи букетів квітів. У лемків Перечинщини побутували
два види фабричних хусток: червоні чи зелені
«метрівки» з квітковим орнаментом та однотонні
сині чи коричневі «хустята», оздоблені попарно
перехрещуваними смугами у вигляді дрібних
ромбикових рядків або «кривуль» та «меандру». У
холодну пору жінки поверх сорочки і візитки
накидували на плечі велику вовняну хустку
(«кестеман», «кістеман», «тернувча») зеленого чи
чорного кольору або в клітинку. Така хустка була
квадратної форми, з чотирьох сторін закінчувалась
стряпками. Кінці хустки перехрещувались на грудях і

зав’язувались на спині або кріпились шпилькою під
шиєю.
Висновки. Традиційні жіночі головні убори
українців Закарпаття сформувались як невід’ємна
складова одягового комплексу й із широкого вжитку
вийшли десь в 40-х рр. ХХ ст. Однак у сільській
місцевості вони залишались складовою весільної та
похоронної обрядовості майже до кінця ХХ ст.,
передусім для покриття голови. В цілому традиційні
жіночі головні убори українців Закарпаття кінця ХІХ
– першої половини ХХ ст. включали більшість
загальнопоширених в Україні їх різновидів. Проте
існували окремі регіональні зразки головних уборів,
які були характерні лише для окремих районів краю.
Це зумовлено взаємовпливами із іншими історикоетнографічними регіонами, іноетнічними взаємозв’язками. Представлену класифікацію та характеристику жіночих головних уборів вважаємо не
повністю завершеною, бо в процесі подальших
музейних і польових етнографічних досліджень
плануємо уточнювати та доопрацьовувати. Зокрема,
йдеться про способи пов’язування та ношення,
фіксацію місцевої (локальної) термінології, обрядову
функцію окремих різновидів головних уборів.
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SUMMARY
WOMEN'S HAIRSTYLES AND HATS OF UKRAINIANS OF TRANSCARPATHIA IN
THE END OF THE XIX - FIRST HALF OF THE XX CENTURY
Vasyl Kotsan
Candidate of History; Director of the Transcarpathian Museum of Folk Architecture and Life,
Docent of the Department Archeology, Ethnology and Cultural Studies,
SHEE «Uzhhorod National University» Uzhhorod
In the article based on the available literature, ethnographic data, and archival materials, the specific features
of women's hairdressers and hats of Ukrainians of Transcarpathia at the end of the XIX - first half of the XX century
are analyzed. Hats, as a component of folk costumes, clearly reflect people's tastes and preferences, their social status,
beliefs, are an aged sign, and serve as a completion of the ensemble of clothing, performing a specific function of
crowning. The author highlighted all these aspects of the research. The ethnographic basis is used to present collected
and systematized material. Women's hairstyles and headdresses of Dolinians, Hutsuls, Boykos, and Lemkos of
Transcarpathia are characterized separately. The article focuses on the variety of shapes and decor elements of hats.
The author describes in detail the elements that were used for braiding. They are best preserved in Transcarpathia in
Borzhava and Uzhhorod Dolinians and the Lemkos of Velykyi Bereznyi district. The unique wedding hairstyle of
Hutsuls of Rakhiv district - "pletiniy" had its specificity. A sign of an unmarried woman was a wreath. In
Transcarpathia, the most common were wreaths made of periwinkle and on cardboard or wooden base. According to
the decoration elements, it was possible to clearly distinguish the wreath of certain local groups of Dolinians, Hutsuls,
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Lemkos, and Boykos. An integral part of a married woman's headdress in some parts of the region was a chepets.
According to the cut's structural elements and the decor's shape and color, we can distinguish several types of chepets.
The chepets perform a purely ritual function only for the Boykos of Transcarpathia. Folk custom required that a woman
keep a wedding chepets removed from her head for life, until death. Over the chepets or separately everywhere in
Transcarpathia, married women wore scarves with local features and standard features within the region. In general,
the traditional women's hats of Ukrainians in Transcarpathia were an integral part of the clothing complex and became
widely used in the 40s of the XX century.
Keywords: hairstyles, hats, wreaths, chepets, scarves, material for making, decorating, ways of dressing and
wearing.

ІЛЮСТРАЦІЇ

Рис. 1. Дівчина у традиційному весільному вбранні,
с. Нижнє Селище, Хустський район. 20-30-ті рр. ХХ ст. Фото з
архіву автора.
Рис 2. Весільний дівочий вінок («парта»), с. Данилово,
Хустський район. Фабрична матерія, картон, стрічки, вовняні нитки,
бісер, стеклярус, штучні квіти, монети. 20-40-ві рр. ХХ ст.

Рис. 3. Чепець («чепак»), с. Довге Іршавський район.
Фабрична матерія, атласні стрічки. 20-ті рр. ХХ ст.
Рис. 4. Спосіб одягання чепця у боржавських долинянок.
Фото з архіву автора.
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Рис. 5. Весільна зачіска («плетіньи»), с. Ясіня, Рахівський
район. 20-40-ві рр. ХХ ст. Фото з архіву автора.
Рис. 6. Наречена у весільному вінку («коронці»), с. Ясіня,
Рахівський район. Фото з архіву Е. Зелінського.

Рис. 7. Чепець, с. Рудовець-Майдан, Міжгірський район. Картон, мереживо («сітка»), фабричні стрічки,
вовняні нитки. Початок 20-х рр. ХХ ст.
Рис. 8. Жінки з с. Ізки Міжгірського району. 1939 р. Фото Маргарет Брук-Уайт.
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Рис. 9. Лемкині Закарпаття у чепцях зі стрічками («партицями»).

Рис. 10. Чепець («чепак»), с. Зарічево, Перечинський район. Домоткане полотно, фабрична матерія,
стрічки, вишивка, хрестик. 20-ті рр. ХХ ст.
Рис. 11. Фабричні стрічки («партиці») на задній частині чепців, лемківські села Великоберезнянщини. 2030-ті рр. ХХ ст.
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