
Жаночы сялянскі касцюм 

на Беларусі (VI – пач.XXIст.) 



Адзенне - частка матэрыяльнай культуры, важны 

этнічны і сацыяльны паказчык, адлюстроўвае 

практычныя  запатрабаванні, звычаі і вераванні народа. 

Жанчыны ў святочным адзенні.  

Калінкавіцкі строй.  

Вѐска Мармарычы Светлагорскага раѐна. 



Галоўнымі часткамі адзення былі доўгая палатняная  

сарочка і панѐва 



Сарочкі ўпрыгожвалі вышыўкай.Звычайна чырвонай, 

радзей сіняй ніткай.Тыпы сарочак: 

Клецкі р-н Мінскай вобл. 1958 г. 



Тыпы паясного адзення: 

а – андарак, в. Забалацце Дзяржынскага р-на Мінскай вобл. 
б – андарак, в. Покаць Чачэрскага р-на Гомельскай вобл. 

в – андарак, в. Сорагі Слуцкага р-на Мінскай вобл. 
г – пасаманнік, в. Радзеж Маларыцкага р-на Брэсцкай вобл. 



Паверх спадніцы завязвалі фартух 

а,б – в. Аніскавічы Кобрынскага р-на Брэсцкай вобл. 

в,г – в. Хідры Кобрынскага р-на Брэскай вобл. 



Убор часта  дапаўняла безрукаўка ці гарсэт 

Мотальскі строй.Жанчыны ў летнім адзенні.  

В. Моталь Іванаўскага р-на. 1930-я г. 



Святочны касцюм з гарсэтам.  

Светлагорскі раѐн.  

Пачатак 20 ст. 



Жанчыны ў святочным адзенні (з гарсэтам).  

Калінкавіцкі строй. 

 Вѐска Залатуха Калінкавіцкага раѐна 



Тыпы безрукавак. 

Канец 19 – пачатак 20 ст. 

а, б – “каптан”. Гродзенская вобл. 

в, г, д – “гарсэт”. Мінская вобл. 

е – “гарсэт”. Магілѐўская вобл. 

ж, з, і – “шнуроўка”. Брэсцкая вобл. 

к – “кабат”. Мінская вобл. 

л, м – “кабат”. Паўднѐва-усходнія раѐны Беларусі. 



Неад’емнай часткай адзення быў пояс . Завязвалі  яго вузлом 

спераду, ззаду ці збоку, абкручваючы вакол стану ў залежнасці ад 

памераў 1-3 разы, падтыкалі па баках так , каб канцы звісалі  

на 30-40 см. За паясамі насілі грабеньчык, ключы, збан з вадой. 



Тыпы паясоў: 

а– тканы, Слуцкі п. Мінскай губ.                д – плецены, Дзісенскі п. Віленскай губ.  

б – тканы, Мазырскі п. Мінскай губ.           е – тканы, Брэсцкі п. Гродзенскай губ.  

в – тканы, Кобрынскі п. Гродзенскай губ.   ж – тканы, Пінскі п. Мінскай губ.  

г – вязаны, Мазырскі п. Гродзенскай губ.   з – тканыя, Быхаўскі . Магілѐўскай губ. 

 

 



Жаночыя галаўныя ўборы з’яўляліся важнейшай часткай касцюма. 

Яны строга падраздзяляліся на дзявочыя і ўборы замужніх жанчын. 

Увогуле вылучаюць тры асноўныя віды: вяночкі (венчык,павязка) 

,чапцы  (шапачка, кіка ) і  ручніковыя ўборы ( намітка , павой). 

Вяночкі лічыліся дзявочымі галаўнымі ўборамі. Падзяляліся на : 

 віты (з палявых кветак), атрыбут многіх традыцыйных 

 абрадаў. Пашыраны па ўсѐй Беларусі.    

 



Вянок на каркасе .Звычайна рабіліся з бяросты ці лубу,вышыней 

10-16 см, абцягвалі тканінай. Звонку абшывалі акраўкамі 

каляровай матэрыі,папяровымі кветкамі , фарбаваным пер’ем. 

Выкарыстоўвалі як вясельны ўбор у Заходнім Палессі, Падняпроўі. 



Вянок–шапачка .  Рабілі з гнуткіх дубчыкаў, 

 якія перапляталі, каб закрыць верх. 

Паверхню высцілалі кветкамі або афарбаваным 

 у зялѐны колер пер’ем. Бытавалі  

ў Пінскім Палессі. Такі вянок надаваў  

постаці  святочны, урачысты выгляд.  

 

 

Вянок–абручык  рабілі з лазы, галінак дрэва, 

аздаблялі зелянінай, кветкамі. Ззаду прывязвалі 

 рознакаляровыя стужкі, тасѐмкі.  

Пашыраны ў Брэсцкім Палессі. 



 

 

 

Чапцы рабіліся з тканін, скуры, лямцу, а іх аснова – з лубу ці 

бяросты. Чапцы насілі толькі замужнія жанчыны. 

 

 

 

Вѐска Тышкавічы Іванаўскага раѐна. 
 Сярэдзіна 20 ст. 



Жанчыны ў чапцах.  

Вѐска Аброва Івацэвіцкага раѐна. 1930-я г. 



Паверх чапца насілі хустку.Хусткі павязвалі вакол галавы ў два 

абароты або завязвалі вузлом ззаду такім чынам,што свабодныя 

канцы апускаліся на спіну. 

Буда-Кашалеўскі строй. Жанчыны ў святочным адзенні 
в.Чабатовічы і Рудня-Альхоўка Буда-Кашалѐўскага р-на. 



 

 

 

 

 

Намітка - убор замужніх жанчын. Насілі ў асноўным на тэрыторыі 

Беларусі і Усходняй Прыбылтыкі. Намітка складалася з белага 

кужэльнага палатна, даўжынѐй  ад 2.3 – 2.6 да 5 м., шырынѐй 30 – 

60 см. Абматвалі паверх чапца: адзін канец наміткі ахопліваў 

падбародак, другі спускаўся па спіне ніжэй за паясніцу. 

Святочны комплекс з наміткай. 

 Маларыцкі строй. Канец 19 – пачатак 20 ст. 



Традыцыйныя касцюмы замужніх жанчын з наміткамі.  

Маларыцкі строй. 1920-я г. 



Традыцыйны касцюм з наміткай.  

Кобрынскі строй. Пачатак 20 ст. 



У халодную пару жанчыны насілі світы, кажухі, 

кафтаны. 

Вілейскі строй. Дзяўчына ў зімовай 

вопратцы в.Каралеўцы Вілейскага р-на. 



Асноўным відам як летняга, так і зімовага абутку сялян 

былі самаробныя  плеценыя або скураныя лапці 

Тыпы лапцей: а, б, в- “глухія лапці” прамога пляцення 

 з ліпавых лыкаў, в. Замошша Лельчыцкага р-на Гомельскай вобл. 

Г-скураны лапаць, в.Міѐры Дзісенскага п. Віленскай губ. 

Д-”пахлапень”-лапаць касога пляцення з тонкіх ліпавых лыкаў, 

Клімавіцкі п. Магілѐўскай губ. 



У канцы 19 ст. з’яўляюцца боты і чаравікі, аднак 

асноўнай масе сялянскага насельніцтва яны былі 

недаступны. 

Жаночыя чаравікі в. Іванск  

Чашніцкага р-на Віцебскай вобл. 
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