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Галина  ГРИМАШЕВИЧ 
 

ПОВІР’Я  ПРО ОДЯГ  ТА  ВЗУТТЯ  ОВРУЧЧИНИ 
 

Пропонуємо добірку текстів, записаних за спеціально складеним 
питальником,  у яких представлено різні повір’я, обряди, звичаї, магічні дії, 
прислів’я та приказки, що пов’язані з використанням різних елементів 
народного костюма у повсякденному житті поліщуків та їхній обрядовості. 
Для кращого сприйняття текстів долучаємо питальник, за яким був 
зібраний цей матеріал. 

ПИТАЛЬНИК 
1. Чи існує якесь повір’я про те, що буде, коли одягнути одяг навиворіт? 
2. В який день тижня потрібно одягати чисту одежу, коли (вранці, 

ввечері); в який день не можна цього робити? Чому? 
3. Чи існує якесь повір’я про те, що буде, якщо відірветься ґудзик? 
4. В які дні тижня не можна мити голову, волосся? Чому? 
5. Які звичаї пов’язані з шапкою? Коли вона використовувалася для 

прведення якихось магічних дій, обрядів, у веденні домашнього 
господарства? Коли чоловіки повинні обов’язково одягати шапку, а коли – 
знімати? Чому? 

6. Які звичаї, повір’я, обряди, магічні дії пов’язані з хусткоюю? Як 
зав’язували хустку: під бороду, в “молодичку”, кінці зверху на голові чи на 
потилиці? Як називається кожен спосіб пов’язування хустки? Чи однаково 
зав’язували хустку жінки різного віку? Чому? Коли жінка обов’язково 
повинна одягати хустку? Чи обов’язково дівчата мають носити хустку? Чи 
існує якесь повір’я про те, що буде, якщо одягнути хустку так, щоб менший 
ріжок був зверху, а більший – знизу чи одягнути хустку навиворіт? Як 
називається таке зав’язування хустки? 

7. Чим покривали, завивали наречену на весіллі? Чому? Чи співали при 
цьому пісні? Які? 

8. Чи використовується взуття при ворожінні, магічних діях, у звичаях та 
обрядах? Що буде, якщо присниться, що купив нове взуття або згубив 
старе? Чи плели взуття з лика різних дерев? Як воно називалося? 
Розповісти про процес приготування матеріалу для виготовлення постолів 
чи про процес плетення. 

9. Розповісти про пояс, крайку: розмір, колір, спосіб виготовлення і 
використання, наявність китиць, стать носія 
(чоловік чи жінка). Чи використовували пояс 
у веденні домашнього господарства, при 

Животоки  



Волинь-Житомирщина. Випуск 13. 
 

 178 

виконанні якихось магічних дій? 
10. Розповісти про поясний одяг: а) чоловічі штани, б) спідниця, в) 

фартух. Чи пов’язані з цими видами одягу якісь магічні дії, звичаї, обряди?  
11. Розповісти про сорочку: з якого матеріалу виготовляли, крій 

(довжина, наявність чи відсутність коміра, його форма; нявність чи 
відсутність рукавів, їх довжина, наявність манжетів, манішки), спосіб 
пошиття (з одного шматка полотна чи з різних за якістю шматків полотна; 
чи існують залежно від цього різні назви), спосіб одягання (заправлялася в 
штани чи навипуск), спосіб оздоблення (вишивалася чині; якщо так, то 
місце вишивки, колір). Які звичаї і магічні дії пов’язані з сорочкою? 

12. Чи пов’язані якісь магічні дії, звичаї і обряди з різними видами 
верхнього одягу? Чи сідають наречені на вивернутий кожух? Чому? 

13. Чи одягала жінка при наближенні пологів якусь особливу одежу? Чи 
відігравали роль у родильній обрядовості якісь елементи одягу? 

14. Які елементи костюма використовувалися під час сватання? 
15. В який одяг одягають мерця? Чи кладуть якісь предмети одягу в 

труну?  
16. Прислів’я, приказки, загадки, легенди, перекази, пісні про одяг та 

взуття, які існують у селі. 
Матеріали 

зібрані в селі Корчівка Овруцького району Житомирської області; записані 
від Крутень Марії Микитівни, 1923 р.н.; освіта: 4 класи; в селі проживає з 
дня народження. 

1. на\в’іворот оде\валас о\дежа / \ниіжн`а спод\ниіц`а а\бо со\рочка / 
дл`а то\го / шоб н`іх\то не зу\рочиіў / наприіст\риіт`іў // це бу\ла 
за\шчиіта от з\рочлив’іх о\чеt //  

2.  пере\д`евац:а т\реба \було у су\боту / та шче t з\ранку / бо ў 
су\боту бог засно\ваў свẹт // у поне\д`ẹлок н`іх\то не м’іўс і не 
перед`е\ваўс бо це важ\к’і ден` / по\чаток \тиіжн`а //  

5.  ў\с`ак’іt муж\чиіна / йа\к’іt вẹруваў ў \бога не нас\мẹлиіўса б 
приіt\тиі до \церкв’і у \шапц`і / \перед цер\коўниім’і во\ротам’і вọн 
об’і\зат`ел`но \шапку ск’і\даў / ск’і\далас` \шапка \также ко\лиі 
муж\чиіна с`е\даў за стọл // а от шоб шос` поло\жиіт` до ко\мориі / 
ха\з`айін т\реба шоб заt\шоў \першиіt у ко\мору і ў \шапц`і // то\д`і ў 
ко\мор`і \буде ўсе з горо\йем // а \посл̀ е ц`о\го ўже за\носиілас кар\топл̀ а 
/ бура\к’і / \морква // наt\луче бу\ло приіворо\жит` х\лопца йо\го ж 
\шапкойу // гу\л`айучиі на вечор\ниіцах \дẹўка неза\м’ẹтно / у \шапку 
сво\го об\ранца \сиіпала т\рошк’і \маку (а\ле \тọл̀ к’і св’а\того) // 
та\к’ім с\пособом приіча\роўвала йо\го до се\бе //  

6.  \хустка йак і \шапка \майе сво\йу с\в’атост` // то\го шо без 
\хустк’і запре\шчалос за\ходиіт` до \церкв’і / йак і моло\диім д`еў\чатам / 
так і жон\кам // непок\риітиійе \голов’і на те ў\ремйе бу\лиі \тọл`к’і у 
ру\салок // \хустку \можна бу\ло за\ўйазват` / йак \хочец:а / \диіўл`ачиіс  ̀
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по по\год`і / а\бо \диіўл`ачиіс` ку\ди і\деш // бол`шенст\во моло\диіх 
жо\нок но\сиілиі \хустку моло\диічкойу а\бо под \бороду // ста\рẹtшиійе 
жон\к’і но\сиілиі \хустку з кон\ц`ам’і з\верху на голо\вẹ а\бо на 
по\тиілиіциі // д`еў\чата (к\роме \церкв’і) мог\лиі хо\диіт` без \хустк’і / 
а\ле шоб \косиі бу\лиі \зобраниійе у пу\чок / а\бо зап\летениійе у \косу // 
розплес\тиі \косиі мог\ла \тол`ко моло\да / йа\ка з\вала на ве\с`ẹл`:е 
л`у\деt // л`у\диі жиі\лиі \б’ẹдно / \мало ў ко\го бу\ло двẹ \хустк’і / то од\ну 
і ту ж \хустку за\ўйазвалиі так / у \буден` / на\в’іворот / а ў не\д`ẹл`у / на 
лиẹ\це // а от ко\лиі \хустку за\ўйазвалиі нена\роком до\верху ма\лиім 
рож\ком / то тоt моло\диіц`і мог\лиі \бут` йа\к’ійес` непр`і\йатност`і 
мог\ла бут  ̀\б’іта чоло\в’ẹком / а\бо свек\рухойу //  

7. на ве\с`ẹл̀ :і моло\ду об’і\зател̀ но зав’і\вайут` // це йі\йẹ пере\ход з 
\д`ẹўк’і на моло\диіц`у // \перед зав’і\ван :̀ем с\вах’і спе\вайут  ̀ та\ку 
\п’ẹсн`у / 

м’і ж те\бе зав’і\вайем / 
\шчаст`ем / здо\роўйем над̀ е\л̀ айем / 
оt буд̀  здо\рова йак во\да / 
а буд̀  ба\гата / йак зем\л̀ а / 
а буд̀  приіẹ\гожа / йак \рожа //   

во ў\ремйа зав’і\ван`:а про\доўжуйут` спе\ват` та\ку \п’ẹсн`у / 
зав’і\вала ме\не \д`адиіна //    оt даt  \мамко \масла 
а \с`ẹпала / йак та \гадиіна //   йа ж тво\йẹ ко\роўк’і \пасла 
сест\риіц`а приіtн`а\лас`а /  од ро\сиі до ро\сиі / 
сл`о\зам’і облиі\лас`а //    даt \масла на \косиі //  
а за\в’іўши спе\вайут` / 
оt шо м’і хо\т`ẹлиі /   пох\валиімс`а с\вах’і / 
то те ж м’і зро\б’ілиі /   сво\йе \д`ẹло зро\б’іўшиі 
з \т`ẹста пал`а\ниіц`у /   та го\рẹлк’і на\п’іўшиі //  
з \д`ẹўк’і моло\диіц`у 

8. на с\в’ато анд\рẹйа а\бо на ку\т`у д`еў\чата воро\жиілиі \ц`ійе 
п\разниік’і не про\ходиілиі без воро\жẹн`:а // йа\ка з д`еў\чат хо\т`ẹла 
поба\ч’іт  ̀/ ў йа\ку с\торону \в’іtде \замуж / то \через во\рота \к’ідала 
\обуў // і ку\диі пока\же но\сок / ў \тому \боц`і йі\йẹ \сужениіt // ко\лиі 
приіс\ниіц:а \нова \буў / шо куп\л̀ айеш / неза\мужн`ім це предосто\рога 
до с\корого за\мужества / а йак\шо приіс\ниіц:а за\мужн`ім / то на 
йа\кус` \добру ўст\рẹчу // з \лиіп’і пле\лиі посто\лиі / ў \худшому \раз̀ і з 
ло\зиі (з ко\риі ц`іх де\реў) // спо\чатку т\реба бу\ло \дертиі \лиік’і / а\ле 
\дуже \добре / шоб н`і\де не \мул̀ ало ў \ногу / за\тиім спец`і\ал̀ нойу 
с\п’іцейу пле\лиі од\ну по\лоску за д\ругойу //  

9. \пойас буў доў\г’іt до двох \метроў чер\воного а\бо \б’ẹлого \кол`ору 
// \шиілиі із полот\на / йак і ўсе \інше // вọн буў з \к’ітиц`ам’і і но\сиіўса 
му\шчиінам’і // 

10. чоло\в’ẹч’ійе шта\ниẹ бу\лиі ш’і\рок’ійе к\расниійе а\бо \б’ẹлиійе / 
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\ш’ілиіса з полот\на і назиі\валиіса шаро\варам’і / на \пойас`і 
приі\ўйазвалас ве\ровочка / йа\ка дер\жала йіх на \пойас`і // доў\жиінойу 
по \кọсточк’і // шоб во\ниі бу\лиі к\расниійе (бо ўс`ẹ во\ниі бу\лиі \с`ẹриійе) 
кра\сиілиі у вол`\ховому \лиіст`і // спод\ниіц`а за ц\в’ẹтом мог\ла бут  ̀буд -̀
йа\ка (у ко\го йа\ка бу\ла) // за \формойу пра\ма і доў\га / а\бо мог\ла 
бут` на ре\зиінц`і / а мог\ла п\росто зап’і\натиіс по\ла на по\лу // фар\тух 
бу\ден:иіt \ш’іўса з буд -̀йа\кого кус\ка полот\на / от св’ат\ков’іt \майе 
бут` обе\зател̀ но \б’ẹлен`к’іt з \в’іш’ітиім’і по йом к\в’ẹточкам’і / а\бо 
п\росто йа\к’імс` ор\наментом // за\ўйазваўса з\заду // вọн буў 
ко\ротшиім од спод\ниіц`і // кому кому / а от бе\ремениім жон\кам 
обе\зат`ел̀ но т\реба бу\ло но\сиіт` фар\тух шчод\н`а / шоб диі\т`а 
наро\диілос не \лиісен`ке / а з \кọскам’і на го\лọўц`і //  

11. со\рочка дл̀ а чоло\в’ẹка \шиілас доў\га // \зам’іст` ман\жетоў і 
коўне\ра при\шиітиійе \тонен`к’ійе т`е\с`омочк’і / по йа\к’іх в’ішиі\ваўса 
йа\к’іtс` у\зор // рука\ва бу\лиі обе\зат`ел̀ но / бо од\на і та ж со\рочка 
но\сиілас` і \зиімойу і \л̀ ẹтом // ко\лиі чоло\в’ẹк \б’іўса / то \жọнка на 
йо\го со\рочц`і по\в’ін:а бу\ла заўйа\зат` \вузла // чоло\в’ẹк \б’іц:а 
переста\ваў // со\рочка оде\валас йак\шо без \пойаса / то \тọл`к’і ў 
шта\ниі / а ко\лиі з \пойасом / то \тọл̀ к’і на\в’іпуск // со\рочка 
в’іш’і\валас на г\руд`ах / коўне\рẹ і ман\жетиі //  

12. ха\з̀ айін на св’ат \вечор до хле\ва о\д`ẹтиt / шоб у хле\вẹ не бу\ло 
\голо / к\рашче ў\с`ого у кожу\ха / шоб год буў ба\гатиіt / бо на кожу\ху 
ба\гато \воўниі // а шче кожу\ха бра\лиі на ве\с`ẹл̀ :і // ко\лиі моло\диійе ў 
дал`\н`ẹtшому хо\т`ẹлиі х\лопч’іка / то с`ед\алиі на кожу\ха (на по\сад`і) / 
а ко\лиі \д`ẹвочку / то на по\душку //  

14. у сва\тиі при\ходиілиі у \тому / шо було бол̀ шиінс`\во / це 
полот\н`ана со\рочка і шта\ниі //  

15. мертве\ц`а нара\жалиі у та\ку ж о\дежу / йак і хо\д`ат` 
жиі\в’ійе // над`е\вали со\рочку (ко\ли це бу\ла \жọнка) і \нижн`у 
спод\ниіц`у / \верхн`у спод\ниіц`у / дв’ẹ \хустк’і і обе\зат`ел`но \обуў // а 
ко\лиі це буў чоло\в’ẹк / то со\рочка / подшт\аниік’і і шта\ниі / \обуў / 
а\ле \шапку ло\жиілиі \коло йо\го на по\душку // ло\жиілиі пере\м’ẹн:у 
о\дежу // а от \верхн`ойе о\дежиі не по\в’ін:о бут` / бо йо\му там і 
так \т`ẹсно і \темно //  

 

Матеріали 
зібрані в селі Черевки Оруцького району Житомирськойі області, записані 
від Радкевич Євгенії Миколаївни, 1924 р.н.; освіта: 7 класів; у селі проживає 
з дня народження. 

1. ко\л`і о\д`енут о\д`ежу на\в’іворот / то \кажут / шо н`іх\то неа 
наў\роч’іт //  

2. ў н`і\д`ẹл`у ў\ранциі \ч’істу о\д`ежу од̀ е\вайут / бо бо \л`уд`е до 
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\церкв’і tдут //  
3. йак\шо ў\ранциі одор\вец:а \гуз`ік / то \буд`е непр`і\йатност  ̀

йа\кас  ̀//  
4. \голову неа \м’іл̀ і ў пон`і\д`ẹлок / бо не \буд`е ха\з`аtство в’ес\т`іс //  
6. ко\л`іс` ўс`ẹ но\с`іл`і хуст\к’і // ну \д`ẹўка \може хо\д`іт і беаз 

\хустк’і / пр`ібе\ре \коси / а моло\д`ічк’і бо\рон  ̀ \боже // жон\к’і 
за\ўйазвал̀ іс ў моло\д`ічку / а д\ругу \хустку по\верху нап’і\нал`і // а 
д`ẹў\к’і од̀ е\вал`і од\ну \хустку / і ў моло\д`ічку / і на\зад //  

7. моло\ду кл`е\г’ін`у зав’і\вал̀ і та\к’ім полот\ном / йак на ўс`у \хату 
/ зав’і\ваtло назиі\вайеца // спо\вал̀ і \п’ẹсн`і /  
  зав’і\вала м’і\н`е \д`ад`іна  
\чорна / йẹк \гад`іна / 

  с`ест\р`іца пр`істу\п’іла 
  с\л`ọзкам’і пр`імо\ч’іла //  
8. а шо ж / неа пл̀ е\л`і // ўс`ẹ хо\д`іл̀ і ў посто\лах і х\лопциі t д`еў\к’і // 

з \л`іп’і пл`е\л`і / з ло\зи / t ду\б’іну \д`ерл`і // дуб’іну \пар`іл`і ў п’е\чẹ / да 
зноў \д`ерл`і на косн`іч\к’і і так пл`е\л̀ і //  

9. к\раtк’і т\кал̀ і з сук\на // ш’іриі\на д`ес` йак на триі \пал`циі // 
сук\но бу\ло і \б’ẹле / і \чорне / і \розове / \разне // по\лọска зе\л`еного / 
\розового / \чорного / к\раtк’і но\с`іл`і і чоло\в’ẹк’і / і жон\к’і // на к\раtках 
ро\б’іл`і шче t мох\рẹ // остаў\л̀ ал̀ і мат`ер\йал / ос\нову / позак\ручвайут 
\вузл`ік’і t \в’ẹс`ат мох\рẹ / йак на \хустциі // йак \нов’і \пойес / то но\с`іл`і 
\тọл`к’і до \церкв’і / а йẹк ста\риі / то \коло \хатиі //  

10. но\с`іл`і д\войе шта\нọў // \н`іжн`ійе шта\ниі т\кал̀ і з полот\на / а 
\верхн`ійе су\кон:иійе з \вечок // \воўну п\рал̀ і / т\кал̀ і // по\том но\с`іл̀ і у 
ва\л`ушу да ва\л`іл̀ і (ко\л̀ есо во\дойу к\рут`іт / а ў с\туп’і тоў\чут сук\но 
/ да во\но \роб’іца \мọцне) // а \посл`е ўже \ш’іл̀ і шта\ниі // во\ниі бу\л`і 
неа ко\ротк’ійе / а та\к’ійе / шоб закр`і\вал̀ і \ног’і ў посто\лах // \йупк’і 
\тоже \ш’іл̀ і з сук\на // \воўну п\рал̀ і т\он`ен`ко і кра\с`іл`і ў \разниійе 
цв’е\та / к\расне / \с`ін`е / з е́\л`ене // а тог\диі перетиі\кал`і / сно\вал`і і 
т\кал̀ і ў г\ратк’і // \ш’іл̀ і \йупк’і / йа\к’ійе назиі\вал`і анда\рак або 
\л`ẹтн`ік // анда\рак’і \ш’іл̀ і доў\г’ійе / шоб закр`і\вало \ног’і // шоб 
кра\с`ів’ійе бу\л`і / пр`іш’і\вал̀ і шче t косн`і\к’і // хварту\х’і \ш’іл`і з 
полот\на // зш’і\вал`і дв’ẹ \пọлк’і / в’і\б’ẹл̀ вал̀ і / шоб \б’ẹлен`к’і буў / да 
шче t на\с`ін`ат // затиі\кал̀ і \заболоч’:у \чорнойу і чер\вонойу / а ўн`і\зу 
шче t б\р`іжк’і пр`іш’і\вал̀ і // хварту\х’і ўс`ẹ \мал`і но\с`іт // йек \д`ẹўка 
і\д`е \замуж / то т\реба два хварту\х’і / о\д`ін / \в’ішиітиі / а д\руг’і / з 
мат`ер\йалу // йẹек ум’і\райе л`у\д`іна / то \тоже пр`і\чẹпвайут два 
хвартух\і // бе\ремен:ийе \тоже об’і\зател̀ но но\с`іл̀ і хвар\тух // 
за\тиіканиі хвар\тух но\с`іл̀ і на п\разн`ік / а до \печ’і йа\к’і-\н`ебуд  ̀/ беаз 
\в’іш’івок //  

11. сороч\к’і \ш’іл̀ і з полот\на / йа\ке т\кал`і з \л`ону // полот\но 
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прост`і\лал̀ і \коло \р`ẹчк’і і беа\л̀ іл`і \водойу / шоб бу\ло \б’ẹле / \б’ẹле / 
по\том \ш’іл̀ і сороч\к’і // во\ниі т\реба шоб бу\л̀ і по \сам’ійе \пйатиі ў 
жо\нок // сороч\к’і в’іш’і\вал`і ў по\дол`і / рука\ва / чох\ли / коўн`е\риі // 
та\к’ійе сороч\к’і но\с`іл`і на п\разн`ік і до \церкв’і // а на \кожен д̀ ен` 
но\с`іл`і не на\ш’ітиійе сороч\к’і або пот\рошечку наш’і\вал̀ і // 
 ў\л`ẹтку / йẹк іш\л`і жат / то од`е\вал̀ і \в’ел̀ м’і \ч’істу со\рочку / 
а \з:аду запе\резвал̀ і хварту\ха // чоло\в’ẹк’і ў\л̀ ẹтку сороч\к’і но\с`іл`і 
на\в’іпуск / пудпе\резвал̀ і пап\ругойу / а з`і\мойу запраў\л`ал`і ў \верхн`ійе 
шта\ниі //   

12. ко\л`іс` \ш’іл̀ і п’інжа\к’і / с\в’ітиі / кожу\х’і // ў\л̀ ẹтку / йẹк 
холодно\вато / то но\с`іл`і п’ін\жак / йа\к’іt назиі\ваўса ку\цак // а з̀ і\мойу 
кожу\ха но\с`іл`і //  

13. мер\цу од`е\вайут со\рочку / спод\н`іцу / б\л`узку / \жемпера / 
п’інжа\кọў не од`е\вайут // ў тру\ну \ложат шче со\рочку / спод\н`іцу / 
б\л`узку / запас\ну о\д`ежу / ўс`у л̀ :а\ну // под с\п’іну об’і\зат`ел̀ но 
\ложат л :̀а\не полот\но // на \ног’і ўзу\вайут посто\лиі лу\тов’ійе / 
\б’ẹлиійе / да \б’ẹлиійе \нучиі // 
 

Матеріали 
зібрані в селі Гуничі Овруцького району Житомирської області; 
записані від Безпальчук Оксани Петрівни, 1921 р.н.; освіта: 4 класи; в 
селі проживає з дня народження. 
1. йак ў\д`енеш о\дежу на\в’іворот / то \буде йа\кас` на\паст` //  
2. о\дежу од̀ е\вайут` у су\боту у\вечер`і (\чиісту) / а у поне\д`елок 

не \можна од`е\ватиі \чиісту о\дежу / бо \буде на\паст` а\бо йа\к’іtс  ̀
нак\леп //  

4. \голову не \можна м’іт` ў поне\д`ẹлок / бо \д`ẹўка з\м’ійе сво\йу 
\дол`у //  

5. у \шапку ло\жиілиі \йеtца / йе\к’ійе пуд\ложувалиі \пуд к\вочку // 
йак і\деш у \хату / перес\туп’іш по\рога / то т\реба з\н`атиі \шапку / йак 
се\дайут за с\тọл / на \похоронах / у х\рам’і / йак \с`ẹйут зер\но //  

6. \хустку за\ўйазувалиі у моло\диіцу \тол`ко за\мужн`ійе жон\к’і / 
а ста\риійе за\ўйазувалиі на голо\в’ẹ \тол̀ ко \теплиійе хуст\к’і // йак 
\хустку за\ўйажеш ма\лиім рож\ком / то хтос  ̀ на\бйе // ко\лиіс` у 
бу\ден:иіt ден` \хустку за\ўйазувалиі на\в’іворот / а ў п\разниік на лиі\це //  

7. мо\лоду накриі\валиі \хусткойу / а д\ругойу зав’і\валиі / сп’е\валиі 
\п’ẹсн`і / 

зав’і\вала ме\не \д`адиіна 
\с`ẹпала йак \гадиіна / 
а сест\риіц`а приіtн`а\лас`а 
да сл̀ о\зам’і облиі\лас`а //  

8. йак \куп’іш \нов’ійе \чоботиі / то \буде \пара / а йак з\губ’іш / то 
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роз\лука // пле\лиі посто\лиі ду\бов’ійе і ло\зов’ійе // ло\зу дер\лиі / а \дуба 
\париілиі // на \нов’іt год д`еў\к’і \к’ідалиі \чобота \через \хату / ку\диі 
по\верне нос\ком / то от\туда і \буде же\ниіх //  

10. шта\ни т\калиі і \шиілиі з л :̀а\ного полот\на // \\шиілиі шче із 
коноп\л`аного полот\на // шта\ниі бу\ли \с`ẹрого ц\в’ẹту // доўжиі\ну 
йа\ку хто хо\т`ẹў / ту і но\сиіў // спод\ниіциі бу\лиі \разного ц\в’ẹту // 
\шиілиі доў\г’ійе / із \л`ентам’і / рас\ниійе // т\калиі \л`ẹтник’і / за\паск’і / 
шоб бу\ло \тепло у \ног’і // фарту\х’і в’іш’і\валиі \чорниім’і і чер\вониім’і 
\ниіткам’і // пле\лиі ка\рунк і в’іш’і\вали \л̀ ентиі // жон\к’і т\реба шоб 
обе\зат`ел̀ но но\сиілиі фарту\х’і / \даже бе\ремен:иійе //  

11. сороч\к’і \шиілиі з л̀ :а\ного полот\на // \шиілиі до\дọл̀ ниійе // у 
сороч\ках бу\ли ман\кетиі / коўне\риі з б\риіжкам’і / в’іш’і\валиі ма\н`ішк’і 
\чорниім’і і чер\вониім’і \ниіткам’і // сороч\к’і ў осноў\ному но\сиілиі на 
\в’іпуск //  

12. моло\диійе с`е\дайут на \в’івернутиіt ко\жух / шоб бут  ̀
ба\гатиім’і // \в’івернутиіt ко\жух од̀ е\вайут на ново\годн і̀йе п\разниік’і / 
ко\лиі tдут пос`е\ватиі / кол`еду\ватиі //  

13. \жọнка од̀ е\вала доў\гу со\рочку без за\ўйазок / шоб не бу\ло 
н`і\де вуз\лọў //  

15. мертве\ца од`е\вайут ў \ч’істу о\дежу // жон\кам заў\йазувалиі 
фарту\ха / а на \голову ўд`е\валиі \каптура (голоў\ниt у\бор) // муж\ч’інам 
од`е\валиі посто\лиі п\летениійе з ло\зиі // у тру\ну кла\дут св’аш\чене 
\з`ẹл̀ :е / г\рошиі / полот\но // йак\шо \д`ẹўка чи х\лопец пом\ре / а шче не 
бу\лиі жо\натиійе / то од`е\вали у с\вад`ебниt на\рад і приш’і\валиі 
с\вад`ебниійе к\вẹтк’і //  

16. з \м’іру по \ниітц`і / \голому со\рочка // 
ко\жух ле\жиіт / а \дурен` дриі\жиіт //  
не буд̀  \очкуром дл̀ а чу\жиіх шта\нọў //  
\рано ўстаў / ко\жуха зас\таў / \рано прос\нуўс / ў \чоботиі ў\зуўса //  
\в’ідно \пана по ха\л`авах //  
у чу\жọt св’і\тиін`і не зог\рẹйешса //  
у ма\лиіх чере\в’іках на\мул̀ айеш \ног’і //  
нагово\риіў с\тọл̀ к’і / шо t у \шапку не збе\реш //  
приі\думаў чорт \моду / сам / бул`к у \воду / а виі / \дурн`і / га\н`аtтеса //  

 

Матеріали 
зібрані в селі Шоломки Овруцького району Житомирської області; записані 
від Дуб Марії Миколаївни, 1930 р.н.; освіта: 4 класи; в селі проживає з дня 
народження.  

1. йак\шо о\д`ет йа\кус` о\дежиіну на\в’іворот / то об’е\зат`ел`но 
\буде йа\кас` на\паст` // шче о\дежу над̀ е\вайут на\в’іворот / шоб не 
б\ралиі у\рок’і //  



Волинь-Житомирщина. Випуск 13. 
 

 184 

2. \чиісту о\дежу у нас споконв’е\коў бу\ло п\риін`ато над̀ е\ватиі у 
су\боту / ў\вечер`і / ко\лиі заtш\ло \сонце і бу\ла з\роблена ўс`а ро\бота // 
це ро\б’ілоса дл̀ а то\го / шоб св’е\ту не\д`ẹл̀ у ўстре\чат` ў \чиістоt 
о\деж’і і з \чиістойу ду\шейу // ка\залиі / шо не \можна перед̀ е\ваца ў 
поне\д`ẹлок / бо \будеш ўс`у жиізн` \б’ітиі //  

3. шчиі\талиі / шо йак\шо одор\веца \гуз̀ ік / то \може слу\чиіца 
йа\кас  ̀на\паст` // то\го ста\ралиіс з\разу ж йо\го приі\шиіт //  

4. \голову \тоже не \можна миіт` ў поне\д`ẹлок / бо не вез\тиіме 
ўс`у жиізн  ̀і ка\залиі / шо н`і\колиі не \будеш мат` \тоўсту \косу //  

5. йе з\в’ічайі / по\ўйазаниійе з \шапкойу // на ба\гату ку\т`у деў\к’і 
ло\жиілиі \шапку пуд \голову / шоб приіс\ниіўса теt / за ко\го \в’іtдеш 
\замуж // ў ха\з`аtств’і \шапку б\ралиі то\д`і / ко\ли пудсиі\палиі \курку // 
\йаtца ло\жиілиі ў \шапку t нес\лиі на куб\ло // ка\залиі / шо то\д`і \буде 
\гарниі \в’іводок // чоло\в’ẹк’і долж\ниі об’е\зат`ел`но зн`і\мат` \шапку ў 
\хат`і / де йе обра\за / ў \церкв’і / на \мог’ілках / шоб пройа\в’іт  ̀
ува\жен`ійе // од̀ е\валиі \шапку ўс`іг\да надво\р`ẹ / ко\лиі бу\ло \холодно //  

6. \хустку ўс`іг\да но\сиілиі до \бабок / йа\к’іх хо\диілиі воро\жиіт` // 
у нас \хустку наtчас\т`ẹt за\ўйазувалиі пуд \бороду / ў моло\диічку і на\зад 
// д`еў\к’і t жон\к’і за\ўйазувалиіса по \разному // д`еў\к’і / пуд \бороду / а 
жон\к’і t \бабк’і / ў моло\диічку t на\зад // \жọнка \тоже доўж\на 
над`е\ват` \хустку ў \церкв’і і на \мог’ілках // ко\лис` д`еў\к’і 
об’і\зат`ел`но но\сиілиі хуст\к’і / а \заре н`е // \кажут` / шо йак\шо 
о\д`енеш \хустку / шоб \меншиі ро\жок буў з\верху / а \бол`шиі з\ниізу / то 
шос` з то\бойу с\лучиіца па\гане //  

7. моло\ду на ве\с`ẹл̀ :і ўс`іг\да зав’і\вайут  ̀ хуст\кам’і // у нас 
ўс`іг\да бу\ли об’е\зател̀ ниім’і дв’е \хустк’і // моло\ду зав’і\вайут` дв’ẹ 
шчас\лиів’ійе \жọнк’і // два \рази во\ниі вокриі\вайут  ̀моло\ду \хусткойу / 
а моло\диі \доўжен зн`ат` // на т\реtт`і раз хуст\к’і за\ўйазувалиі / од\ну ў 
моло\диічку / а д\ругу / пуд \бороду // ко\лиі зав’і\валиі моло\ду / то 
сп’е\валиі \п’ẹсн`і // йе та\к’і з\в’ічаt / шо ко\лиі диі\т`а п\лаче і не спиіт  ̀
ўно\ч’ẹ / то ло\жиілиі пуд \голову зав’і\вал`ну \хустку //  

8. на све\того анд\р`ẹйа і све\того васиі\л`а воро\жиілиі на 
чо\бот`ах // \к’ідалиі \через \хату / ку\диі ўпа\де нос\ком / ту\диі t \замуж 
\пọtдеш / престаў\л̀ алиі по \хат`і \чоботиі / чиіt \першиі \доtде до 
с\т`ẹнк’і / та \д`ẹўка \першойу \замуж \пọtде // у \кожного по \разному / 
йак ко\му приіс\ниіца \обуў // йак\шо м’і\н`ẹ с\ниіца / шо йа ку\п’іла йа\кес` 
нове обу\ван`:е / то \буде шос` \добре / а йак\шо згу\б’іла / до знаt / шо 
\буде шос  ̀не\добре // м’і но\с`іл̀ і шче пост\олиі // пл̀ е\лиі йіх із ло\зиі // 
назиі\валиіса во\ниі посто\лиі з \вушкам’і // пл`е\лиі йіх із ло\зиі / з ў\йаза // 
\дерл`і \ўйаза / ло\зу і пл̀ е\л`і // йа са\ма ко\лиіс` пл`е\ла / а\ле \заре ўже 
за\буласа //  

9. но\с`ілиі пойа\сиі / но\с`ілиі t к\раtк’і // роз\м’ẹр в’іб’і\раў \кожниі 
по со\б’ẹ // к\раtк’і час\т`ẹt бу\л̀ і чер\вониійе і \сиін`ійе // ро\б’іл`і йіх з 
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\воўниі / кра\с`іл̀ і / а \пот`ім т\кал`і // \йім’і подпе\резувал`іс / бу\л`і на 
к\раtках і \к’ітиічк’і з \вузл̀ ічкам’і // но\с`ілиі час\т`ẹt чоло\в’ẹк’і //  

10. шта\ниі так і назиі\вал`іс // бу\лиі с\пọдн`ійе і \верхн`ійе / за 
\формойу бу\ли вузко\ватиійе / наtчас\т`ẹt но\с`ілиі \сиін`ійе / 
в’іготоў\л̀ алиіса з полот\на // дер\жалиіс шта\ниі на \пойас`і і \гуз̀ іку / по 
доўжиі\н`ẹ бу\лиі дес` по \кọсточк’і // фар\тух \шиіўса з полот\на / з\ниізу 
з б\риіжкам’і // буў \ниіжеt \лиіток / дер\жаўса фар\тух на двох 
пойас\ках / заў\йазуваўса \бант`іком ў\зад`і // фарту\х’і но\с`іл`і 
об’е\зат`ел̀ но / о\собен:о бе\ремен:иійе жон\к’і // бо ка\залиі / шо \буде 
\легко ро\д`іт // буў о\б’ічаt / шо йак\шо хтос` наў\рочиіт` / то т\реба 
об\тертиі \м’ẹсце све\ченойу во\дойу і \в’ітертиі йо\го по\долом 
фарту\ха / а\ле \в’іворотом //  

11. сороч\к’і \шиіл̀ і полот\н`аниійе / голо\шиійійе / з коўн`е\ром / 
йа\к’і буў сто\йачен`к’і // бу\л̀ і сороч\к’і з рука\вам’і на ўс`у \руку / з 
ман\жетам’і // \шиіл`і з одно\го кус\ка полот\на // но\с`ілиі со\рочку 
на\в’іпуск / чоло\в’ẹк’і ше запраў\л̀ алиі йі\йе ў шта\ниі // в’ішиі\ват` 
поча\л`і сороч\к’і / ко\лиі м’і\н`ẹ бу\ло го\дọў д\вадцат` // то\д`і ўже буў 
\перкал  ̀ // нашиі\вал̀ і чох\лиі / рука\ва з\верху / коўн`е\ра / з\ниізу не 
в’ішиі\вал̀ і // цв’е\та бу\л̀ і \разниійе // іног\да со\рочку над`е\валиі 
на\в’іворот / шоб не б\ралиі у\рок’і // шче йе о\б’ічаt / шо йак\шо на 
л`і\цẹйе \зайедиі / то т\реба обтиі\рат` со\рочкойу на\в’іворот //  

12. з \верхн`оt о\дежиі ко\л̀ іс` но\сиілиі с\виіту і ко\жух з сук\на // на 
ве\с`ẹл :̀і моло\диіх об’і\зат`ел̀ но са\диілиі пуд обра\зам’і на \в’івернутиі 
ко\жух // це ро\б’ілоса дл`а то\го / шоб бу\лиі ба\гатиійе і \д`ẹток \мал̀ і //  

13. \перед \родам’і \жọнка об’і\зат`ел̀ но ўд`е\валас` у \чисту / 
шиі\року і доў\гу со\рочку // \косиі у бе\р`емен:оt об’і\зат`ел`но доўж\ниі 
бут` роз\пушчениійе //  

14. пуд час с\ватан`:а ўс`ẹ од`е\валиіса / йак на п\разн`ік / о\собен:о 
моло\диійе // на с\ватан`:і в’ікорис\товувалиі хуст\к’і / йа\к’ійе 
поў\йазувалиі моло\дому і сва\там //  

15. мертве\ца об’і\зат`ел̀ но нара\жайут` ў та\ку о\дежу / со\рочка 
/ \кохта / фар\тух / пан\чох’і / спод\ниіца // \хустк’і за\ўйазувалиі аж дв’ẹ 
/ ў моло\диічку і напе\ред // шче ў тру\ну об’і\зат`ел̀ но к\лал`і покриі\вало 
// запас\ну о\дежу ў тру\ну не \ложат // 
 

Матеріали 
зібрані в селі Листвин Овруцького району Житомирської області; записані 
від Хилевич Єви Вакулівни, 1927 р.н.; освіта: 3 класи; в селі проживає з дня 
народження. 

1. йẹк од`е\вайес:а і шос  ̀о\д`ẹн`еш на\в’іворот / то н`іх\то т`е\б’е 
н`е зво\роч’іт` // 

2. \ч’істу о\д`ежу т\р`еба од̀ е\ват` у н`і\д`ẹл`у ў\ранциі // а 
од`е\ват` \ч’істу о\д`ежу н`е \можна ў пон`е\д`ẹлок / шоб н`е бу\ло на 
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т`е\б’е н`і\йакойе на\паст`і // 
3. у нас йе та\к’е по\в’ẹрйе / шо йẹк \гуз`ік одор\в’ец:а / то \буд`е 

йа\кас  ̀н`епр`і\йатност  ̀// 
4. \голову н`е \можна м’іт` у пон`е\д`ẹлок / шоб н`е було на\паст`і / 

шоб н`е бо\л`ẹла голо\ва / бо н`е \буд`е в’ез\т`і // 
5. у нас у с`е\л`ẹ йẹк \сад`ат` к\вочку на \йаtца / од̀ е\вайут` \шапку / 

шоб бу\л`і \кур`і чу\батиẹйе // чоло\в’ẹк’і зн`і\майут \шапку йẹк 
здо\роўкайуц:а пр`і ўст\рẹч’і з \к’імос` / йẹк ў\ход`ат` ў \хату і ў \церкву // 
а зн`і\майут` \шапку шче ў знак ува\жен`ійа // 

6. ў \ладку / ў к’і\балку // пл`е\л̀ і з \н`іток ко\с`інку / ч’еп\ца // з 
\хусткойу \д`ẹўка про\вод`іла коза\ка // \д`ẹўка по\ўйазвала жен`і\ха 
\хусткойу на в’е\с`ẹл̀ йі / на с\ватах // і шчас на в’е\с`ẹл̀ йі / на п\разн`ік’і 
\дарат` хуст\к’і д`еў\кам / жон\кам / ба\бам // п’ід \бороду 
за\ўйазвайуц:а і д`еў\к’і / і жон\к’і / і ста\р`ійе \л`уд`і // ў моло\д`ічку 
заў\йазвайуц:а моло\диійе жон\к’і // моло\диійе жон\к’і за\ўйазвайут` 
\хустку / шоб \в’ідно бу\ло \косиі // а ба\б’і за\ўйазвайуц:а / закриі\вайуч’і 
\косиі // \жонка доўж\на ўс`ег\да но\с`іт` \хустку / а \д`ẹўка / н`е // \даже 
ў \церкву д̀ еў\к’і \можут  ̀ і\т`і б’ез \хустк’і / а жон\кам / 
запр`е\шчайец:а // йек\шо од`е\нут  ̀\хустку ко\ротк’ім рож\ком з\в’ерху 
/ то \кажут` / шо заўйа\зала \хустку на \курач’іt бọк // 

7. на в’е\с`ẹл`йі моло\ду зав’і\вал̀ і на\м’ẹткойу // і спо\вал̀ і пр`і ц`ọм 
та\ку \п’ẹсн`у / 

д`е то\йе \д`ẹўк’і \мат`і // 
по\ра в’е\ночка з\н`ат`і /  
а зав’і\ваtло \дат`і // 
зав’і\вала м’е\н`е \д`ад`іна / 
во\на с\кубла м’е\н`е йẹк \гад`іна // 

8. на \нов’і год / на анд\рẹйа озу\ван`йе \к’ідал`і \через \хату / і 
ку\диі нос\ком за\в’ерн`ец:а / то ту\ди \пọtд`еш \замуж / а йẹк пр`іс\н`іц:а 
/ шо згу\б’іў ста\ре озу\ван`йе / ц`е \добре / шо шос` па\гане ў \ж’ізн`і 
з\губ’іц:а // а йẹк ку\п’іў \нове озу\ван`йе / нам’е\чайец:а \нова йа\кас` 
до\рога // 

9. у нас ў л̀ іств’і\н`ẹ ко\л`іс` т\кал`і ўруч\ну к\раtку 
разноц\в’ẹтниім’і су\кон:иім’і \н`іткам’і // по\лọсочк’і tшл`і ўпо\доўж // 
ш’і\р`іна к\раtк’і бу\ла дл̀ е жо\нок / на два \пал̀ циі / а дл̀ е чоло\в’ẹкоў / на 
тр`і // кон\цẹ к\раtк’і за\ўйазвал̀ іса \вузл`ікам’і \к’іт`іцам’і // \тиім’і 
к\раtкам’і п’ідў\йазвал̀ іс у п\разн`ік’і / йẹк іш\л`і до \церкв’і / то 
п’ідў\йазвал̀ і кожу\х’і // пойа\сиі ро\б’іл̀ і із \валу / \в’іл`і во\локу і \йейу 
п’ідпа\развал`іса // у с\вад`ебну нọч \мат`і п’ід п\рост`іну прост`і\лала 
к\раtку / шоб с\пал`і моло\диійе на йọt / шоб во\на йіх зўйа\зала наўс`ег\да // 

10. чоло\в’ẹч’ійе шта\ниі по\ш’ітиійе із л`н`а\ного полот\на з 
ш’і\рок’ім’і к\рẹслам’і / доўж’і\на по \росту чоло\в’ẹка / \пойес у та\к’іх 
шта\нах назиі\ваўса \очкуром // \тиійе шта\ниі бу\л̀ і \л`ẹтн`ійе // а 
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су\кон:иійе шта\ниі \ш’іл`іса з домот\каного су\кон:ого мат`ер\йалу і 
но\с`іл`і йіх з`і\мойу / шоб бу\ло \т`епло // у \очкур заш’і\вал`і ў\с`ак’ійе 
пр`і\робк’і / шоб л`у\б’іў д`ẹўку ч’і \жọнку х\лоп’ец ч’і чоло\в’ẹк // 
спод\н`іцу ро\бочу \ш’іл̀ і ко\л̀ іс` з \с`ẹрого л̀ н`а\ного полот\на // а на 
\з`іму \ш’іл`і із су\кон:ого і назиі\вал`і анда\рак // т\каўса мат`ер\йал на 
ан\дарака із су\кон:иіх \н`іток // мат`ер\йал буў у к\л̀ ẹточку і ў по\лọсочку 
// на с\тан`і заў\йазваўса анда\рак доў\г’ім’і \к’іт`іцам’і // доўж’і\на за 
\ростом / ал`е доў\г’е // хварту\х’і бу\л̀ і з л`н`а\ного полот\на // ун`і\зу 
затиі\кал`і ў\с`ак’ійе \в’іроб’і // а бу\л̀ і хварту\х’і та\к’ійе / у\зор 
в’іш’і\ваўса хрес\том // у\зор`і за\т`агвал`іс \н`іткойу // на \з`іму т\кал`і із 
су\кон:их \н`іток разноц\в’ẹтнийе за\паск’і // моло\д`ічк’і б’е\р`ем’ен:иійе 
но\с`іл`і об’і\зат`ел`но хварту\ха / бо вон буў йẹк обе\рег д`і\т`ат`і ў 
ж’іво\т`ẹ // а так хварту\х’і бу\л`і йẹк по\мочн`ік’і / зб’і\рал`і ў йіх г\рушиі 
/ гур\к’і і ба\гато чо\го // 

11. со\рочка \тоже в’іготоў\л`аласа з л`н`а\ного домот\каного 
полот\на // доўж’і\на бу\ла за \ростом // моло\диім \ш’іл`і ко\ротк’ійе 
сороч\к’і / а ста\риім / доў\г’ійе // ўн`і\зу со\рочка бу\ла \заткана у\зором 
\або \в’іш’іўкойу / шоб бу\ло \хороше // сороч\к’і \ш’іл̀ і і без рука\вọў // 
\ц`ійе сороч\к’і назиі\вал̀ іс голо\ш’іtк’і // на г\руд`ах та\к’іх соро\чок 
в’іш’і\вал̀ і у\зор`і / шоб бу\ло \хороше // \ш’іл̀ і сороч\к’і і з рука\вам’і // 
рука\ва в’іш’і\вал̀ і у\с`ак’ім’і у\зорам’і / пос`\в’ẹт / само\вар / г\руша / 
ду\бочок / бе\резов’і л`іс\ток / к’і\йах / \лап’і // у та\к’іх сороч\ках 
в’іш’і\вал̀ і і чох\лиі / і ма\н`ẹжк’і // комн`е\рẹ \ш’іл`і і сто\йач’ійе / і 
л`е\жач’ійе / і \тоже в’іш’і\вал̀ і йіх // п\разн`ічну со\рочку ш\іл̀ і з 
на\м’ẹтк’і / бо у йоt \затканиійе кон\цẹ і \тон`ен`к’е полот\но / з йе\кого 
\ш’іл`і рука\в’і // ма\г’ічна \с`іла со\рочк’і та\ка / йẹк ум\ре л`у\д`іна / то 
со\рочку / ў йа\кọt во\на ў\мерла / берег\л̀ і // йẹк хтос` зайі\кайец:а / то 
в’іт`і\рал̀ і та\койу со\рочкойу // і к\лал`і йі\йẹп’ід по\душку / йẹк 
пр`іст\рек // 

13. пр`і \родах над̀ е\вала \жọнка в’ен\чал̀ ну со\рочку і хварту\ха // 
пр`і \родах спод\н`іца роз\йазваласа і к\лаласа на ж’і\вọт // 

14. моло\да t моло\диі ўб’і\рал̀ іса ў \само хо\рошчу о\д`ежу // 
моло\да да\р`іла моло\дому \хустку / а сва\тọў переў\йазвала 
рушн`і\кам’і // 

15. в’ен\чал̀ ну о\д`ежу \н`екотор`ійе к\лал`і ў тру\ну \або од`е\вал`і 
на м’ертв’е\ца // м’ер\ца од`е\вал`і ў \чорну і \б’ẹлу о\д`ежу / а н`е 
од`е\вал`і ў к\расну / шоб рọд н`е в’ім’і\раў // у тру\ну кла\дут` ў\с`ак’ійе 
пред\метиі о\д`ежиі / і сороч\к’і / і хварту\х’і / і спод\н`іциі / і кам’і\з`ел`к’і 
/ і хуст\к’і / і п’ід с\п’іну рушн`і\ка // 

16. ўс`ẹ і\дут` / ўс`ẹі\дут` / 
ўс`ẹ га\лошам’і шкре\бут  ̀/ 
а моt \м’ілиі б’ез га\лош / 
вон м’і\н`ẹ і так хо\рош // 
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ўс`ẹ ў\зул̀ іса ў посто\лиі /  
а йа ўзуў га\лошиі // 
сам со\бойу л̀ у\буйуса /  
йа\к’і йа хо\рошиі // 
о\зулас йа ў посто\лиі / 
ў \б’ẹлийе о\нучиі // 
ўс`у до\рогу танцо\вала / 
на ве\чорк’і t\дучиі // 
д`ẹд по\шоў по гриі\б’і / 
ба\ба по су\н`іциі // 
д`ẹд пр`і\шоў без шта\нọў / 
\баба без спод\н`іциі // 
ўс`ẹ і\дут` / ўс`ẹ і\дут` / 
ўс`ẹ ў х\ромов’іх сапо\гах // 
мо\йе \т`опало пр`і\т`опало 
ў ду\бов’іх посто\лах // 
йа на\д`ẹну \б’ẹле п\лат`:е /  
н`е\хаt \ул̀ іцу м’е\т`е // 
\м’ілиẹ \каже / шо йа \дура // 
н`е\хаt \умн`іцу наt\д`е // 
\бабу г\рẹйе н`е ко\жух / а ве\с`ели \т`епли дух // 
н`е поп / н`е ўб’і\раtса ў \р`ізиі // 

 
Матеріали 

зібрані в селі Лучанки Овруцького району Житомирської області; записані 
від Невмержицької Юзефи Павлівни, 1909 р.н.; неписьменна; в селі 
проживає з дня народження.  

1. йак\шо о\д`ет` о\д`ежу на\в’іворот / то по по\в’ẹрйу \кажут` / 
шо хтос` наб\йе / або н`е пова\з̀ е ў чомс` // дл`а то\го шоб н`е напа\дал̀ і 
ў\рок’і / \кажут` т\реба од̀ е\ват` \н`іжн`е б’ел̀ \йо на\в’іворот // 

2. \ч’істу о\д`ежу од̀ е\вал`і ў су\боту // у пон`і\д`ẹлок н`е од`е\вал`і 
\ч’істоt о\д`ежиі / шоб н`е чап\л`ал̀ іса хво\роб’і // парад`е\вал`іса до 
\сонца / а йак \сонце за\ход`іло / парад̀ е\ваца н`е \можна // 

3. йак\шо одор\в’еца \ґуз̀ ік і т\реба \йẹхат  ̀ў до\рогу / то н`і\кол̀ і 
н`е т\реба пр`іш’і\ват` / бо ў до\роз̀ і \буд`е ва\л̀ іка н`еў\дача // 

4. ко\л`іс` по по\в’ẹрйу \м’іл̀ іса і од`е\вал̀ і \ч’істу о\д`ежу ў 
су\боту // су\бота / ч’істо\та / зм’і\вал̀ і з с`е\б’е ўс`е н`епр`і\йатност`і 
\тиіжн`а // ў пон`і\д`ẹок не \м’іл̀ іса / бо пр`іста\йут  ̀ хво\роб’і // ў 
пон`і\д`ẹлок н`е роз\чẹсал̀ і \косиі / н`е \мазал̀ і \п’еч’і і н`е \м’іл`і п’ід\логу // 
у н`і\д`ẹл̀ у н`і\кол̀ і н`е \м’іл̀ іса / \даже н`е \м’іл̀ і нọг // 

5. бу\ло два \в’ідиі \шапок / \з`імн`ійе і \л`ẹтн`ійе // чоло\в’ẹк’і 
об’і\зат`ел`но зн`і\мал`і шап\к’і / ко\л`і за\ход`іл̀ і до ко\гос` у \хату / шоб 
пока\зат` сво\йе ува\жен`ійе ха\з`айевам // н`е \можна бут` у \шапциі за 
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сто\лом / у \церкв’і / на \мог’ілках / за по\коtн`іком і\дут` баз ша\пок // на 
\паску к\рашаниійе \йаtца к\лал̀ і п’ід \шапку на сто\л`ẹ // \пот`ім на 
\палциі параб’і\рал̀ і ру\кам’і і хто браў \палку за вар\шок ос\тан :̀ім / теt 
\першиім т`аг\нуў йаt\це з-п’ід \шапк’і // \пот`ім гу\л̀ ал`і ў \б’ітк’і // на 
\шосте \с`ічн`а \парад ва\черейу ха\з`айін з ха\з̀ аtкойу об\ход`іл̀ і 
ха\з`аtство // чоло\в’ẹк в’і\ход`іў простово\лосиі і ў ко\жус`і / а \хаз̀ аtка 
од`е\вала чоло\в’ẹчу \шапку // шчиі\талос / шо \цẹли год н`е \буд`е бо\л̀ ẹт 
голо\ва // із \шапк’і на ба\гату ку\т`у \парад 14 \с`ічн`а заго\доўвал`і 
ку\реt / шоб \добре н`ес\л̀ іса // 

6. об’і\зат`ел`но доўж\ниі но\с`іт` \хустку за\мужн`ійе д`еў\к’і і 
\тиійе / шо ван\чал̀ іса ў \церкв’і // \тиійе жон\к’і / шо н`е\вẹнчаниійе / 
заў\йазвал̀ і \хустку напа\ред / \рọжк’і напа\ред / а \вẹнчаниійе / на 
моло\д`ічку / \косиі пр`і\чесвал`і на п\рав’і ра\док // \рọжк’і ў \хустциі 
заў\йазвал̀ і і на по\тиіл`іциі // ста\р`ійе ба\б’і \рọжк’і ў \хустциі 
заў\йазвал̀ і шче t з\верху на голо\в’ẹ // йак\шо заўйе\зат  ̀\хустку на \куциі 
рọг (н`е\роўниійе \рọжк’і) / то \кажут` / шо н`е пова\з`е д`ес  ̀ // 
на\в’іворот \хустку н`е од`е\вал`і / шоб н`е одво\рочвал`іса \добриійе 
\л`уд`е // за\мужн`ійе т\реба шоб об’іза\т`ел̀ но: но\с і̀л`і \хустку // 
д`еў\кам н`е \можна і\т`і баз \хустк’і ў хл̀ ẹў до\йіт  ̀ко\рову / прога\н`ат  ̀
ко\рову на \пашу / і об’і\зат`ел̀ но ў\м’іца / \пораца \коло сто\ла і \коло 
\п’еч’і // н`е \можна і\т`і до ко\лод`ез̀ а по \воду  баз \хустк’і / шоб ў 
ко\лод`ез̀ і н`е за\вод`іл̀ іса \жаб’і і \черв’і // во:бш\че н`і\кол`і жон\кам н`е 
\можна баз \хустк’і і\т`і ў \церкву і на \мог’ілк’і // ў пọст т\реба но\с`іт  ̀
\чорну \хустку / а \йарк’іх н`е \можна // \хустку да\вал і̀ \баб’і / йа\ка 
ку\пала д`і\т`а \першиі раз \посл̀ е то\го / йак \мат`ер пр`і\воз̀ іл`і з 
д`і\т`ам з ро\д:ому // \хусткойу п’ід час в’ен\чан`йа зў\йазвал`і моло\диім 
\рук’і / шоб \доўго ж’і\л`і і н`е розиіtш\л̀ іса // \хустку \дẹўка да\р`іла 
х\лопцу / йак вон і\шоў у \арм’ійу // 

7. на ва\с`ẹл̀ йі моло\ду зав’і\вал`і \хусткойу // \н`іжн`у \хустку 
заў\йазвал̀ і на моло\д`ічку / а \пот`ім дв’ẹ \жонк’і / од\на із сторо\ниі 
моло\дого / д\руга / з сторо\ниі моло\дойẹ / ў бол̀ шиінст\ве с\лучайоў 
хр`іш\чениійе / ста\вал`і з о\бох бо\кọў моло\дойе / б\рал`і \хустку за 
\рọжк’і і тр`і \разиі йі\йẹ опус\кал̀ і і п’ідн`і\мал̀ і // так покр`і\вал̀ і 
моло\ду // \пот`ім \тейу \хусткойу заў\йазвал`і моло\ду п’ід \бороду // а 
\тиійе / шо зав’і\вал̀ і / пйут` по сто грам і ста\райеца \б’істро 
пома\н`аца мас\цам’і // \кажут` / ч’і\йа хр`іш\чена \мат`і б’іст\реt 
парас\коч’іт` на \м’ẹсце д\ругоt / то теt ў с`ем\йẹ t \буд`е с\таршиім // 
зав’і\вал̀ і моло\ду \чараз те / шо во\на т`е\п’ер за\мужн`а і доўж\на 
но\с`іт` \хустку // пр̀ і зав’і\ван`йі спо\вал̀ і \п’ẹсн`і / 

м’і т`е\б’е / с`ест\р`іце / зав’і\вайемо / 
ш\част`ем / \дол̀ ейу обсиі\лайемо / 
оt буд̀  здо\рова / йак во\да / 
буд  ̀ба\гата / йак з̀ ем\л̀ а / 
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буд  ̀пр`і\гожа / йак \рожа // 
\подаt / \матко / \масла /  
йа ко\роўку \пасла / 
од ро\си до ро\си 
по\мазат`і \коси // 
зав’і\вала ма\н`е \д`ад`іна / 
да сиі\чала / йак та \гад`іна / 
зав’і\вала ма\н`е \т`ọтка /  
да траш\чала / йак траш\чọтка // 

8. пр`і воро\жẹн`йі б\рал`і \чоботиі // йіх \к’ідал̀ і \чараз \хату // 
йак\шо \чобот пара\л̀ етаў / то \д`ẹўка \пọtд`е ў\замуж // \пот`ім \б’ẹгл`і 
і д`і\в’іл`іса / ку\ди вọн у\паў нос\ком / у ту с\торону \д`ẹўци і tт`і ў\замуж 
// \с`ẹно / те / шо на ку\т`:у сто\йіт` на \покут`і з \сочиівом / ку\т`:ейу / / 
ло\ж’іл̀ і ў п\рав’і чара\в’ік і но\с`іл`і йо\го там до 13 \с і̀чн`а // \пот`ім 
к\лал`і йо\го п’ід по\душку і ка\зал̀ і / хто м’і\н`ẹ \суд̀ іца / хаt пр`іс\н`іца // 
на ва\с`ẹл̀ йі йе та\к’і об\рад / з̀ ат` озу\вайе \т`ешчу ў \нов’ійе \чоботиі 
\або \тухл̀ і // а\л̀ е \парад тим м’іў йọt \ног’і га\рẹлкойу і в’іт`і\раў // 
ло\жаў г\рошиі на \вуст`ілк’і і озу\ваў \т`ешчу ў \чоботи // а \пот`ім з̀ ат` 
танцо\ваў з \т`ешчойу // йак\шо пр`іс\н`іца / шо ку\п’іў \нову \обуў / то 
з\нач’іт  ̀/ шчо \буд`е йа\кас` \новост  ̀або йа\кес` \нове зна\комство // а 
йак\шо пр`іс\н`іца / шо згу\б’іў / то ос\тан`ес:а баз сво\йẹ \париі // н`е 
\можна хо\д`іт` ў од\ном чара\в’іку / \кажут  ̀/ шо ўмре \мат`і // з ло\зиі і 
\л`іп’і пл̀ е\л̀ і посто\лиі // пл`е\л̀ і ру\кам’і // на т\рọtцу \д`ерл̀ і \лиіко / 
су\ш’іл`і // ўз̀ і\мойу ў \т`еплоt вод`ẹ йо\го роз\мочвал`і і пл`е\л`і // роз\м’ẹр 
\м’ẹрал`і пйа\д`ам’і // б\рал`і пйат` ло\з`інок / тр`і за ос\нову / а дво\ма 
парап\л̀ ẹтал̀ і / остаў\л̀ ал`і \вушка / ў йа\к’ійе \пот`ім ўстаў\л`ал̀ і 
во\лок’і // во\ни бу\л̀ і з во\роўк’і або ра\м’ẹн:иійе // у \вушка з\разу 
ўстаў\л`ал̀ і д`ераў\йаниійе с\п’іци / шоб д`ер\жал̀ іса посто\лиі // у 
посто\лах хо\д`іл`і і ўз`і\мойу / об\матвал̀ і \ног’і ш\маткам’і / 
парав’і\вал`і во\локам’і і хо\д`іл`і // 

9. пойа\сиі т\кал̀ і з \воўниі // во\ниі бу\л̀ і у\с`ак’іх цв’е\тоў // \воўну 
кра\с`іл̀ і і т\кал̀ і // пойа\са бу\л`і доў\г’ійе t ко\ротк’ійе / з \к’іт`іцам’і t 
баз \к’іт`іц // чоло\в’ẹк’і пудў\йазвал̀ і кожу\х’і йак доў\г’ім’і / так і 
ко\ротк’ім’і пойа\сам’і // но\с`іл`і шче t к\раtк’і // жон\к’і \тоже но\с`іл`і 
пойа\сиі / ў осноў\ном н`едоў\г’ійе // жон\к’і но\с`іл̀ і шче t за\паск’і // п’ід 
час в’ен\чан`йа \рук’і моло\диім мог\л̀ і зў\йазват` і \пойасом // \пот`ім 
моло\диіх б\рал`і за \рук’і і об\вод`іл̀ і тр`і \разиі по \церкв’і // 

10. чоло\в’ẹчиійе шта\ниі т\кал`і з \л`ону а\бо з ко\нопел̀  // 
пу\додн`ійе порт\ниійе бул̀ і б’ẹлого цв’ẹту і роб’іл̀ іса з л`ону // в’ерхн`ійе 
бул`і ўс`ак’іх цв’етоў і \ш’іл`іса йак з коноп\л`аного полот\на / так і 
л`н`а\ного // шта\ниі но\с`іл̀ і доў\г’ійе / н`е \в’ел̀ м’і \вузк’ійе // \ш’іл̀ і йіх у 
тр`і \пọлк’і / ка\лошк’і ок\ремо // пос`ера\д`ін`і ўстаў\л̀ ал̀ і кл`і\нок // 
ро\б’іл`і з\борк’і на пойас\н`іциі і пр`іш’і\вал`і \пойас // на ста\ну 
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д`ер\жал̀ іса к\раtкойу а\бо д`ераў\йаниім ко\лочком / \цуркойу // 
\д`ẹдов’ійе шта\ниі і \баб’іну со\рочку к\лал̀ і мат`ер\к’і сво\йім \д`ет`ам 
у ко\лиіску п’ід пос\т`ẹл̀  / шоб \д`ẹт`і \добре с\пал`і і н`е бо\йал̀ іса 
па\ганих о\чеt // ко\л`іс` но\с`іл̀ і \тọл`к’і т\каниійе спод\н`іциі // ўс`е во\ниі 
бу\л`і ш’і\рок’ійе і н`е \в’ел̀ м’і доў\г’ійе // на цв’ẹт бу\л`і ў\с`ак’ійе // 
т\каниійе л`н`а\ниійе спод\н`іциі нази\вал`іса \л`ẹтн`ікам’і / а з \воўни / 
анда\ракам’і // спод\н`іциі \ш’іл`і із за\боркам’і на \пойас`і // пр`іш’і\вал̀ і 
\пойас / а по\верху \пойаса шче наш’і\вал`і н`ева\л̀ ічк’ійе б\р`іжк’і // по 
по\долу спод\н`іцу паратиі\кал̀ і па\ретиічкам’і / наш’і\вал`і \л`ентиі або 
б\р`іжк’і // на ста\ну спод\н`іциі д`ер\жал̀ іса на \заўйазках // хварту\х’і 
\ш’іл`і з \б’ẹлого полот\на // во\ни бу\л`і \будн`ім’і і п\разн`ічниім’і // 
\будн`ійе бу\л`і прос\тиім’і / з па\ретиічкам’і по по\долу // а п\разн`ічниійе 
в’іш’і\вал̀ іса або в’іп\л`ẹтал`іса по по\долу / обш’і\вал`іса б\р`іжкам’і // 
хвар\тух доўж’і\нойу буў та\к’і / йак спод\н`іца або т\рошк’і ко\ротш’і // 
на \пойас`і хвар\тух д`ер\жаўса \заўйазкам’і // жон\к’і т\реба шоб 
об’і\зат`ел`но но\с`іл`і хварту\ха // баз хварту\ха жо\нок н`е хоро\н`іл`і // 
ба\реман:ийе жон\к’і т\реба шоб об’і\зат`ел`но но\с`іл̀ і хварту\ха / бо 
\буд`е д`і\т`а сл`у\н`ав’іца і соп\л̀ ів’іца // 

11. сороч\к’і \ш’іл`і із л̀ н`а\ного полот\на // во\ни бу\л`і доў\г’ійе і з 
доў\г’ім рука\вом // \ш’іл`іса н`е з одно\го кус\ка полот\на / а 
ўстаў\л`ал̀ іса ку\сочк’і полот\на д\ругого \в’іду // ў со\рочциі бу\л̀ і 
ма\н`ішк’і / коў\н`ер з б\р`іжкам’і / а кру\гом йо\го \гестк’і / рука\ва з 
чох\лам’і // ў жо\ноч’іх сороч\ках ма\н`ішк’і / подо\лиі і рука\ва в’іш’і\вал`і 
а\бо паратиі\кал̀ і // \в’іш’іўку ро\б’іл̀ і чиір\вониім і \чорниім ц\в’ẹтом // 
чоло\в’ẹчиійе сороч\к’і бу\л`і з ма\н`ішкам’і / з доў\г’ім рука\вом / з 
чох\лам’і і баз чох\лọў / коў\н`ẹр с\тọtка і прос\тиі з одво\ротом // 
в’іш’і\вал̀ іса ў йіх ма\н`ішк’і / коўн`е\риі і чох\лиі // сороч\к’і мог\л`і 
ўб’і\рат` ў шта\ниі а\бо но\с`іл`і на\в’іпуск // д`еў\чата в’іш’і\вал̀ і 
сороч\к’і сво\йọt \пар`і і да\р`іл̀ і йіх на с\ватан`йі //  

12. моло\диіх са\жайут` на \в’іварнутиі ко\жух дл`а то\го / шоб 
бу\л`і ба\гатиійе і шчас\л̀ ів’ійе // \в’іварнутиі ко\жух в’ікор`іс\товал̀ і шче 
ў об\рад`і \ражаниіх на розд\во і на ва\с`ẹл`йі ў об\рад`і / ко\л`і па\л̀ іл̀ і 
ва\с`ẹл̀ ниійе с\в’ẹчк’і // 

13. пр`і набл`і\жен`ійі \родоў \жọнка од`е\вала со\рочку / пр`і ц`ọм 
розў\йазвал`іса ўс`ẹ вуз\лиі і розс\т`ẹбал̀ іса ўс`ẹ \гуз̀ ік’і / роспус\кал̀ і 
\косиі t зн`і\мал`і \кọл̀ ца // шчиі\талоса / шо н`і\чого н`е доўж\но ма\шат` 
\родам і за\д`ержват` йіх //  

14. на с\ватан`йе од`е\вал̀ і ўс`у п\разн`ічну о\д`ежу // чоло\в’ẹк’і 
од`е\вал`і кос\т`ум’і і \в’іш’ітиійе сороч\к’і / а д`еў\к’і сороч\к’і / 
спод\н`іциі / хварту\х’і // 

15. од`е\вайут` по\коtн`ікоў у \ч’істу о\д`ежу / а\л̀ е н`е \можна 
к\ласт`і н`і\йакойе о\д`ежиі чиір\воного ц\в’ẹту // тру\ну об’:і\вайут` 
\б’ẹлиім полот\ном // 
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16. ко\жух л`е\ж’іт` / а \дурен` др`і\ж’іт  ̀// 
пр`і\шоў спас / ба\риі рука\в’іциі про за\пас / пр`і\шоў вар\б’іч / ко\жуха 
тел̀ \б’іч // 
ку\диі \голка / ту\диі t \н`ітка // 
бра\тиі \рọднийе / ал̀ е к’і\шен`і \рọзнийе // 
зб’і\райец:а / йẹк сват пе\л`ọнк’і прат` // 
м’і\н`ẹ у \вашоt \хат`і н`е з ру\к’і п\раст`і // 
б’і \горем об \з̀ емл`у / йẹк шв’ец \мокройу ха\л`авойу об \лаўку // 
з коз\ла \воўни н`е \буд`е // 
хоч ко\п’ẹtка ў кар\ман`і / а ўже на сто руб\л`еt ч\ван`і // 
з \м’іру по \н`ітциі / \голому со\рочка // 
шв’ец баз чо\бọт / а л`ес\н`ік баз дроў // 
йе\ке волок\но / та\ке t полот\но // 
з`і\ма / а \кожуха н`е\ма / 
 


