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У статті проаналізовані з точки зору етимології та поширення у східнослов’янських мовах назви одягу і 
взуття, використані Лесею Українкою в драмі-феєрії “Лісова пісня”  

Назви одягу та взуття – один з найдавніших шарів лексики. Адже номени на позначення цих реалій побуту і 
самі предмети супроводжують людину від народження до смерті, значною мірою залежать від географічно-
кліматичних умов, часу і способу використання, пов’язані з історією розвитку народу, свідчать про його есте-
тичні смаки й уподобання. 

Використання значної кількості номенів на позначення одягу та взуття селянина Волинського Полісся свід-
чить про обізнаність Лесі Українки з життям населення цієї території (ці знання почерпнула поетеса ще в ран-
ньому дитинстві, коли слухала багато переказів про лісових мешканців, коли спілкувалася з селянами різного 
віку), про усвідомлення його звичаїв, традицій, про знання побуту селян. Збереження назв на позначення реалій 
побуту являє  значну цінність, оскільки ТГЛ одягу та взуття зображеної в драмі-феєрії  території є об’єктом 
нашого дослідження. 

Назви одягу і взуття, використані Лесею Українкою у драмі, можна об’єднати в ряд лексико-семантичних 
груп (пропонується класифікація одягу за основним призначенням його компонентів покривати певну частину 
людського тіла, у деяких випадках – за статтю користувача): 

1) загальні назви одягу, номени на позначення сукупності речей, якими покриває своє тіло людина: одежа, 
полотняна одежа, одіж; 

2) загальні назви святкового одягу: шати, вбрання, убрання, златоглави, кармазини; 
3) загальні назви старого одягу: манаття, лахміття, жебрацькі шмати; 
4) загальні назви білизни: хустя; 
5) назви головних уборів: 

а) чоловічі: шапка, волохата шапка з куниці, шапка з вовчого хутра, бриль; 
б) жіночі: хустка, намітка, серпанок;  
в) дівочі: вінок, вінець, вінок з волошок, вінок рутвяний, вінок перловий, вінок зоряний; 

6) назви сорочок: сорочка, біленька сорочечка, сорочка з десятки, сорочка густо натикана, додільна сороч-
ка; 

7) назви плечового одягу: 
а) номени на позначення одежі, яку носять під верхнім одягом: сукня; 
б) назви верхнього одягу: плащ, кирея, ясно-сива, майже біла свита; 

8) назви поясного одягу: 
а) чоловічого: пояс, ремінець; 
б) жіночого: крайка, фартух, фартух із димки, зафалдований фартух з димки, спідниця з набиванки, бу-

рячкова спідниця, дрібно та рівно зафалдована; 
9) назви взуття: черевички, постоли; 
10) назви елементів, деталей одягу: комір, чохли, пазуха, торочки. 
Зупинимося на аналізі загальних назв одягу та номенів на позначення головних уборів 
Лексема о'дежа із семантикою ‘сукупність речей, якими покриває своє тіло людина’ є літературною нор-

мою української мови. Вона переважає для найменування одягу взагалі у досліджуваних нами волин. та поліс. 
говірках порівняно з назвою 'одяг. Лексема о'дежа та її варіанти відомі  у говорах усіх східнослов’янських мов 
[див.: 1:9; 2:20; 3:92; 4:67; 5:ІІ:к.153; 6:300; 7:44; 8:I:59; 9:III: 244; 10:152; 8:III:257; 10:47; 1:151; 12:159; 13:83; 
14:II:650; 15:35; [16: XXIII:100], що свідчать про її спільносхіднослов’янський характер. Номен одіж фіксуєть-
ся у досліджуваних нами говірках спорадично, відомий у ряді говірок української мови (пор. прикарп. 'одіж  
[4:67], бойк. 'одіж, 'одіч [17:II:16], гуцул. 'одіж [18:34], закарп. 'одіж [5:ІІ:153]). Обидві лексеми пов’язані з псл. 
*odevati ‘класти на себе’. Аналітична назва полотняна одежа вказує на матеріал виготовлення – полотно, адже 
переважно весь одяг на Поліссі виготовлявся з домотканого полотна. 

Лексема 'шати на позначення дорогого одягу відома у говірках укр. та блр. мов, зокрема наддністр. 'шати 
[19:326], волин. 'шати [20:65], середньогорин. 'шати [ 21:16], закарп. 'шатя ‘одяг взагалі’ [5:ІІ:к.153], блр. 'ша-
ты [22:76]. Слово зафіксоване у словниках російської мови: 'шата ’плащ, верхній одяг’ [23:III:1583; 14:IV:623]. 
Це давнє спільнослов’янське запозичення з германських мов і походить від герм. * hetaz та близьких германсь-
ких варіантів [24:IV:412], фіксується у пам’ятках з XVI ст. [25:72], Очевидно, розвиток семантики йшов у на-
прямку від називання святкового, дорогого, багатого одягу до перенесення назви на одяг узагалі. 

Назви златоглави й кармазини Леся Українка використовує на позначення святкового одягу, оскільки саме в 
них убираються на свято осені представники лісу – верба, береза. Ці номени виникли внаслідок перенесення 
назви тканини на виріб з неї (пор. укр. златог'лав ’шовкова тканина з шовковим поробком і основою із золотої 
парчі’ [26:28], карма'зин ’тканина темно-коричневого кольору’, ’ одяг з кармазину’, ’ червоне тонке сукно, м’яка 
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вовняна тканина’ [26:29], карма'зин ’сукно малинового кольору’, ’ одяг з кармазину’ [27:ІІ:222]). Слово карма-
зин через пол. karmazyn чи нім. Karmesin запозичене з іт. carmesino [24:II:201]. 

Назва лах'міття та її спільнокореневі утворення-деривати на позначення старого одягу поширені у говірках 
усіх східнослов’янських мов [див.: 17:I:405; 28:153; 29:II:244-245; 30:173; 31:63; 8:II:634; 32:114; 33:178; 
9:III:16; 6:296; 9:III:15; 34:127; 36:79; 7:254; 7:254; 16:XVII:161; 16:XVII:162; 15:148; 16:XVII:161]. Слово похід-
не з пcл.*laхъmot-, яке є складним утворенням компонентів laхy  ’лахи’ і mot (пов’язаного з motati) [36:III:203; 
37:V:264]. 

У говірках усіх східнослов’янських мов поширені назви ма'наття та ш'маття та їх деривати переважно на 
позначення старого одягу, зрідка – одягу взагалі, білизни (пор. волин. ма'натє, ма'натки ’різний одяг’  [28:159], 
буков. ма'натки, ма'наття ’знев. одяг’ [26:20], ’шмаття, старий зношений одяг’ [27:II:403], блр. ма'нацце ’лах-
мани’ [33:189], рос. мана'тьё, ма'натья  ’старий рваний одяг’ [16:XVII:355]; ш'маття ’шматки’, ’ білизна’ 
[27:IV:506], поліс. ша'маттє ’старий одяг’ [38:70], бойк. ш'матя ’білизна’, ’ одяг’ [17:II:386], закарп. ш'матя 
[5:ІІ:к.153], волин. ш'матє ’білизна’ [28:262], рівн. ш'маттє ’білизна, натільний одяг’, шма'тун ’домоткане 
грубе полотно’ [3:133], наддністр. ш'мати ’одяг, білизна’ [19:650], ш'мата ’ганчірка’, шма'тяр ’онучник’, 
ш'мати ’білизна’ [19:253], блр. ш'матэ, ш'мацье ’білизна’ [10:262], ш'мацце ’риззя’ [39:103], ш'мацце [40:227], 
ш'моцце ’одяг, особисті речі’ [41:171], ш'матье ’латки’ [6:318], ш'матэ, ш'мацье ’білизна’ [10:262], рос. ш'мо-
тье ’лахміття [14:IV:585]). Слово ма'наття є похідним з  *манътья [24:ІІ:567], яке в давньоруську мову запо-
зичено з грецької [36:ІІІ:191; 37:VI:212], ш'маття - від шмат ’шматок, обривок, обломок’, яке запозичене че-
рез пол. szmat ’шматок’, джерело якого, напевно, потрібно шукати в ср.-в.-н. snatte, snate ’смужка, рубець’, 
шваб. Schnatte ’розріз в дереві чи м’ясі’ [24:IV:458-459]. 

На позначення білизни Леся Українка використовує номен хустя. Лексема 'хуста ('хусґтґо, хуст) у право-
бережнополіських говірках має значення ’одяг (у загальному значенні)’, ’ білизна (натільна і постільна)’, ’ хуст-
ка – жіночий головний убір’ [2:55]. Слово 'хуста та його деривати із семантикою ’білизна’ відомі у наддністр. 
говірках: 'хусти ’білизна’ [19:146], блр. 'хусти ’білизна’ [8:V:33], 'хуста, 'хусти ’білизна’ [10:247], рос. 'хусти 
’білизна’ [14:IV: 569].  

Лексема 'хустка та її деривати із семантикою ’жіночий головний убір’ відомі в говірках усіх східно-
слов’янських мов, зокрема укр. схполіс. 'хуста ’хустка’, ’маленька хустина’ [26:126], ’велика хустка’ [42:226], 
закарп 'хустка, 'фустка ‘жіноча хустка’ [5:І:к.56], бойк. 'хустка ’хустка’, ’ кусок домашнього полотна’ 
[17:II:348], ’хустина’ [17:II: 348], волин. 'хусця ‘хустка’ [28:251], захполіс. [1:19], наддністр. 'хустка ’вовняна 
хустка на голову’ [19: 256], ’хустина на голову’ [19:516], карп. 'хуста, 'фуста ‘хустка’ , ‘носова хустинка’ 
[43:ІІ:к.106], прикарп. 'фустка ‘літня хустка’ [44:181], блр. 'хуста ’хустка’ [7: 477; 46:к. 332], 'хустка ’велика 
хустка’ [8:V:331], 'хустка, 'кустка ’хустка-укриванка’ [ там же], х'вустка ’хустка’ [7:472], 'хустка ’т.с.’ [7:477], 
'хустка ’загальна назва хустки’ [6:316-317], хус'тина ’хустка’ [41:161]. рос. 'хуста ’хустка, серветка’ [15:279]. 
Слово 'хустка виникло з давньорус. хуста, яке вперше зустрічається в грамоті XIст. [23:I:14]. На думку 
М.Фасмера, назви хуста і хустка укр. мовою запозичені через пол. (пол. chusta ’хустка, білизна’) з іт. fustagno, 
с.-лат. fustanum ’вид бавовняної тканини’ < араб. Fostag, стара назва Каїру  [24:IV:286]. А.Брюкнер вважає сло-
во слов’янським, з псл. *skut ’одяг’ [47:186], Ф.Славський у пол. мові chustka – українізмом [48:I:89-90]. Зважа-
ючи на значення лексеми хуста (хустя), можна припустити, що розвиток семантики йшов у напрямі від нази-
вання білизни до найменування будь-якого шматка тканини, який не був одягом, а від нього – до назви хустки, 
жіночого головного убору. 

Вінок – це головний убір дівчат, оскільки, за народними традиціями, жінка не мала права ходити з непокри-
тим волоссям. Саме тому в цей головний убір Леся Українка одягає дівчат – Мавку, Русалку. Номени на позна-
чення цього убрання є найбільш поширеними у драмі, часто мають описову структуру, в якій основне семанти-
чне навантаження несе на собі прикметник, що вказує на матеріал виготовлення виробу. Назва вінок є спільно-
східнослов’янською, пов’язана з псл. *viti [36 :І:400].  

Головний убір заміжньої жінки на території Волинського Полісся, де відбуваються події драми “Лісова піс-
ня”, складався з трьох предметів, одним з яких є намітка. Цю назву Леся Українка використовує на позначення 
покривалва, яке накидається на голову. 

Лексема на'мітка та її деривати поширені у багатьох українських говірках, зокрема захполіс. на'м’ ітка, 
на'м’ ітецґ ’покривало на голову заміжньої жінки’ [1:17], схполіс. нам'йітка ‘прозорий шарф’ [52:209], 
на'м’етка ’полотно вищої якості, яке використовують при виготовленні подушечки для померлого’, ’полотно, 
яким замотують ноги покійнику’ [53:450-451], рівн. на'мітка ’тонке полотно з найкращої якості прядива’, 
на'мітки ’полотно з візерунками’ [3:88], на'м’етка ’покривало померлого’ [53:451], бойк. на'м’ ітка ’лляне по-
лотно, що сягало від голови аж до колін; намітку вживали невістки, як ішли до церкви’ [17:I:470], волин. нам'н-
ґітецґ ’тонке покривало, яким зав’язували поверх очіпка голову заміжні жінки, намітка’ , ’тонке покривало, 
яким покривають покійника’ [54: 116], півд.-зах. на'м’ ітка ’різновид грубої кисеї’, ’ полотнище тканини до 2м, 
яким жінки пов’язували голову або яке давали сватам під час весілля’ [26:122]. Надзвичайно поширена лексема 
на'мітка та однокореневі назви у говірках білоруської мови [див.: 8:III:310; 8:III:16; 9:III:142; 55:119; 30:84; 
33:205; 56:110; 7:277; 41:91-92; 6:298; 10:142; 8:III:161; 57:75]. 

На позначення різних видів головних уборів та з деякими іншими значеннями лексема на'мітка та її дерива-
ти поширені у говірках рос. мови:  на'мётка ’жіноча хустка’ [15:168], ’хустка, покривало’ [15:175], ’жіночий 
головний убір’ [14:II:439], ’біла хустка’, ’марля’ [16:XXI:78], ’ довга жіноча хустка’, ’жіноче покривало’ 
[16:XXI:51]. 
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 Значний матеріал про функціонування лексеми на'мітка в українських говірках представлений у науковій 
праці П.Ю.Гриценка, який розглядає семантику лексеми, виділяє архісеми  ’жіночий головний убір’, ’ полотно’, 
’рушник’, навколо яких об’єднані семи  нижчого рівня [58:161-162]. 

Лексема намітка має прозору етимологію, слово зберегло зв’язок з мотивуючим словом – *nametti. 
 Назва головного убору сер'панок в основі мотивації має МО ’матеріал виготовлення’ (пор. сер'панок ‘різно-

вид легкої бавовняної тканини’, ‘ тонка прозора тканина, йшла на чоловічу білизну, на рукави у жіночих сороч-
ках, намітки переважно у жінок козацької старшини, ХVII ст.’ [26:34], ‘святковий головний убір заміжньої жін-
ки з лляної тканини прямокутної форми, яким зав’язувались поверх очіпка’ [59:57], рівн. сер'панки ’полотно з 
візерунками’ [3:113]). Лексема відома у бойк. говірках - сер'панок, сер'банок ’очіпок’ [17:II:211], блр. сыр'панок 
’біла хустка’ [10:224], сар'панка ’тонке полотно’ [41:133]. М.Фасмер вказує на зв’язок слова серпанок з перс. 
ѕдp ’голова’ та перс.-тюрк. ѕerpenek ’жіноча прикраса на голову’ [24:III:610].  

У говорах усіх східнослов’янських мов хутpяний чоловічий головний убір має шазву 'шапка, яка є дуже да-
вньою, відомою з XIV ст. [23:III:158],  (пор. укр. середньогорин. 'шапка [21:156], захполіс. [1:22], волин. 
[28:258], наддністр. [19:326], схполіс. [52:209], блр. [6:318; 7:495], 'шепка [6:318; 10:260], 'чапка [8:V:402], рос. 
'шапка [14:IV:621]. Остаточної думки про походження цього слова у лінгвістичній літературі не існує 
[24:IV:406], хоч вважається можливим запозичення його через с.-в.-нім. із ст.-фр. мови, в якій chape ’шапка’ 
споріднене з лат. сappa ’вид головного убору’ [60:377]. Г.Циганенко доводить, що іменник 'шапка у формі шап 
запозичений в рос. мову давно (в пам’ятках з XIV ст.), можливо, через с.-в.-нім. із ст.-фр. мови, в якій слово 
chape (із с.-лат. cappa) означало ‘шапка’; в сучасній фр. мові chape використовується із значенням ‘кришка’. 
Отже, шапка утворено від шап за допомогою суфікса -ък-а (по типу свитка) [61: 189].  

Назва шапка-рогатка має в основі МО ‘форма’, яка передається метафорично через порівняння з рогом тва-
рини, оскільки такий різновид шапок мав з боків певні виступи. Така шапка була у користуванні людей на те-
риторії  Західного Полісся [1:23]. 

Як видно з вищенаведених назв шапок, використаних Лесею Українкою в творі, переважна більшість таких 
виробів виготовлялася з хутра диких тварин, які водилися у лісах Волинського Полісся. 

Слово бриль відоме у говірках усіх східнослов’янських мов переважно на позначення чоловічого літнього 
головного убору з широкими полями, плетеного з соломи: укр. волин. бриль ’солом’яний капелюх для чоловіків 
різного віку’ [20:150], рівн. бриль ’чоловічий солом’яний капелюх’ [3:47], схполіс. бриль ’саморобний капелюх 
з пшеничної соломи’, ’фетровий капелюх’ [52:210], фіксується в етнографічній літературі із значенням ’капе-
люх солом’яний’ [51: VII:413], блр. брыль ’капелюх’ [6:282; 7:92], ’чоловічий капелюх’ [62:236), ’поли капелю-
ха’ [63:66], б'рылік ’козирок’ [8:I:227], рос. ’широкополий капелюх’ [64:II:186-187]. Щодо походження існує 
думка про запозичення через пол. bryl < іт. ombrello, відома також версія про те, що пол. bryl похідне від укр. 
бриль [37:І:389]. 

Як бачимо, у драмі-феєрії Михайло Павлик Лісова пісня» Леся Українка використала значну кількість назв 
на позначення елементів традиційного поліського костюма, які переважно належать до спільносхіднос-
лов’янського фонду (із незначними винятками). При написанні твору поетеса виходила від реального життя, від 
конкретної місцевості і людей, їх побуту. Крій, колір, спосіб використання та виготовлення різних видів одягу, 
назви яких використано у творі, ще раз переконують у тому, що саме Волинське Полісся є тим джерелом, з яко-
го Леся Українка черпала невмирущі животоки. 
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Hrymashevych H. I. The Appellations of Clothes and Footwear in the Context of the East Slavonic Languages (on 
the material of the fairy drama “The Forest Song” by Lesya Ukraїnka). 

The appellations of clothes and footwear used by Lesya Ukraїnka in the fairy drama “The Forest Song” are analysed 
from the point of view of etymology and spread  in the East Slavonic languages. 


