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Навучэнцы аб’яднання па інтарэсам «Экатопікі» ДУА ”Пінкавіцкая 

сярэдняя школа імя Якуба Коласа” Пінскага раёна зрабілі даследванне па 

гісторыі жаночага адзення жыхароў вёскі Пінкавічы Пінскага раёна Брэсцкай 

вобласці. 

На аснове праведзенага даследавання было выяўлена, што традыцыйны 

беларускі жаночы касцюм нашай вёсцы прайшоў у сваім развіцці доўгі шлях, 

які цесна звязаны з гісторыяй і эстэтычнымі поглядамі беларускай жанчыны. 

Асноўная каштоўнасць 

жаночага касцюма 

заключаецца ў яго гранічнай 

функцыянальнасці, логіцы 

форм і канструкцый, 

рацыянальнасці, 

мэтазгоднасці і ў той жа час 

у разнастайнасці варыянтаў 

знешняга выгляду за кошт 

розных прыёмаў дэкору, 

тэхнік выканання. 

Таксама было 

ўстаноўлена, што 

фарміраванне касцюма 

пачалося ў часы 

сярэднявякоўя. Да канца XIX 

- пачатку XX стагоддзяў яго 

аблічча выстаялася, склаліся 

ярка-выяўленыя этнічныя 

асаблівасці. Адна з 

найважнейшых 

характарыстык - 

устойлівасць традыцыі.  

 

 

 

Доўгі час захоўваўся нязменным крой некаторых прадметаў адзення, яго 

форма. Асобныя атрыбуты традыцыйнага беларускага жаночага касцюма 

ўзыходзяць да старажытных каранёў, у іх захаваліся архаічныя рысы, 

напрыклад, геаметрычны арнамент, колер і паласаты дэкор. 

 



 

Характэрным малюнкам тканін для жаночых спадніц - паласаты і клетчаты 

ўзор у залежнасці ад матэрыяльнага дастатку змяняецца яго каларыстычнае 

рашэнне, кірунак палос і спалучэнне іх па шырыні. Канструкцыя спадніцы - 

прамавугольнік, з рознай колькасцю палотнаў матэрыялу. Формаўтваральным 

элементам кашулі, спадніцы служылі складкі тканіны, яе зборка. 

Формаўтваральным элементам безрукаўкі з'яўляюцца канструктыўныя лініі і 

элементы, якія дазваляюць фарміраваць прылеглы сілуэт. 

Элементамі беларускага жаночага народнага касцюма служылі кашуля, 

якая багата ўпрыгожвалася вышыўкай, спадніца, безрукаўка і фартух. 

Спадніцы называліся па-рознаму. Таксама назвы спадніц маглі залежаць і 

ад іх колеру. Так, белая спадніца называлася “бяляк”, сіняя спадніца – “сінька”. 

Маглі залежаць назвы спадніц і ад матэрыялаў, напрыклад, спадніцу, пашытую 

з набіванай тканіны, называлі “набойка”. 

Безрукаўкі называлі “гарсет” ці “кабат”, сустракаліся і такія назвы, як 

“станік”, “каптан”, “нагруднік”. 

Безрукаўкі маглі быць як кароткімі да 

таліі, так і доўгімі. Спераду безрукаўка 

магла як зашпіляцца на гузікі, так і 

зашнуроўвацца. 

Фартухі шыліся з палатна і 

мацаваліся на таліі пры дапамозе 

завязак. Фартухі, як і жаночыя кашулі, 

багата ўпрыгожваліся вышыўкай - 

арнаментамі. У якасці галаўных убораў 

жанчыны насілі хусткі, каптуры, а 

таксама наміткі. Намітка - галаўны ўбор 

замужняй жанчыны. Намітка - гэта 

доўгі, да 3 метраў, кавалак 

прамавугольнай тканіны, які павязваўся 

вакол галавы, закрываючы як саму 

галаву, так і шыю.  

 

Абутак як жаночы, так і 

мужчынскі яшчэ з часоў Кіеўскай Русі і 

Полацкага княства быў скураны. З ХІХ 

стагоддзя часткай беларускага 

народнага мужчынскага касцюма 



становяцца высокія скураныя боты. Аднак, сяляне маглі насіць і плецены абутак 

- лапці. 

У склад комплексу Пінскага ладу ўваходзіць кашуля, спадніца, фартух, 

намітка.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У канцы ХХ ст. на навагодніх школьных ранішніках шырокае 

распаўсюджванне сярод дзяўчат маў самаробны нацыянальны касцюм. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Навучэнка 8“Б” класа Каржаневіч Валерыя (аб’яднанне па інтарэсах “Тры 

ніткі”, педагог Шумак Н.В.) зрабіла беларускую ляльку і касцюм дзяўчыны 

вёскі Пінкавічы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



З успамін жыхарка в. Пінкавічы Стралец Яўгеніі Фёдараўны 

 
Адзенне жанчыны Палесся - жамчужына беларускага народнага мастацтва. 

Тут зберагліся народная мудрасць, традыцыя апранацца ў маляўніча 

аздобленнае адзенне.  

 

 
 

Жыхарка в. Пінкавічы на мясцовым дыялекце паведаміла:  

Уборы пынькоўцуў вылучалыса тонкым полотном, з якого шылы з 

нэвэлыкым упрыгожваннем (дэкором). Літні ўбор дівчыны складаўса з сорочкы 

з полікамы і воротніком-стойкою, сподныца і хвартух. Сорочку носылы всі: і 

старыі, і молодыі. Коўнір мог буты одкладным або стоячым, спэроду 

зашпыльваўса на гузік, ныз рукава прызбыраўса. На рукавах булы 

ўпрыгожванні - вышыўка. Много красного цвіту говорыть про тэ, шчо будто 

вун збэрогаў рукы од злых духоў, надаваў моц і сылу ў рабоце. Сподныцу у 

нашым сэлі называлы “марасейка”, яе шылы з хатнего полотна і ўпрыгожвалы 

лентамы. Хвартух з'яўляўса часткаю народнага гарнітура, буў вышыты або 

вытканы на льняной тканіне. Вышыўка хвартуха гарманіруе з вышыўкаю 



сорочкы і знаходыласа на ўскрайку. Гэто лычылосо мэжою, обэрэгом, магічнаю 

пэрэшкодою, за якы нэ могла пробрацца нэчыстая сыла. Дівчына носыла дві 

косы з уплэтенымы косныкамы, а на голові - вэночок. На ногы пынькоўцы 

обувалы лапці. На свято дзівчына обувала чэрэвыкы”. 

 


