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Південь України починаючи з XVIII ст. і на протязі першої половини 
XIX ст. заселявся так званими „задунайськими переселенцями” : болгарами, 
гагаузами, албанцями [5, 96]. В цій доповіді автор дослідж ує художні 
особливості жіночого одягового комплексу болгар на Півдні України XIX -  
початку XX ст. В ході дослідження автор спирався на праці М.Г. Велевої 
та Є.І. Лепавцової, в яких досліджувався болгарський костюм в різних 
районах Болгарії, П.Е. Задерацького, А. Кочубинського, Н.М. Калашникової, 
Ю.В. Іванової, Т.А. Агафонової, Н.Г. Голант, присвячені вивченню одягу 
бессарабських болгар. Крім того, автор використовує матеріали Миколаївського 
обласного краєзнавчого, Одеського державного історико-краєзнавчого музеїв, 
Етнографічного музею при Зорянському будинку культури, Музею „Камчікська 
кишта” болгарської народної культури в с. Зоря.

Болгарський костюм Півдня України по своїй насиченості елементами 
одягу та оздобленням виглядав дещо скромнішим ніж народний костюм 
у Болгарії. Особливо це стає помітним на початку XX ст., коли костюм 
змінюється під впливом міської моди.

Розглянемо основні складові болгарського жіночого костюму Півдня 
України. Одяг із присутністю сукмана (сукман -  глухий синій або чорний 
вовняний сарафан без плечового шва) [3,14] належить до сукманого одягового 
комплексу. Сукман, а також сукні на його основі відносяться до всіх одягових 
комплексів народів балканського регіону. Наприкінці XIX ст. сукман замінює 
відрізна, призбирана по талії, з довгими рукавами сукня -  рокла.

За визначенням П.Е. Задерацького івиця -  кушак плетений або шитий, 
паперовий або вовняний; прикраш ається мідними, посрібленими, або 
чистого срібла пофтами або куланами. Замок також металевий [4, 165]. Крім 
того розповсюджені назви пафти, чепразі. На початку XX ст. пояс майже 
вилучається із одягового комплексу.

М.Г. Велева поділяє за кроєм та декоруванням болгарські народні жіночі 
сорочки (ризи) на два типи: тунікоподібні (без плечового шва) та ризи з 
плечовими вставками та зборками - бирчанки (бьрчанка) [2,145]. Тунікоподібні 
сорочки характерні для сукманого одягового комплексу. Вони складаються з 
полотнища, яке має подвійну довжину від плеча до щиколоток, що перегнуто 
навпіл. Тунікоподібні ризи мають з боків трапецієвидні клини, що можуть 
вставлятись як під пахвами, так і в плечовий згин на передній частині основного 
полотнища. Рукава сполучені з одного та половини полотна, або з двох полотен, 
які зшиті по довжині. Нагрудний розріз розташовувався по центру. Горловина 
утворювалася завдяки трикутному вирізу на основному полотнищі в місці згину
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(угьрле). Під пахвами вставлялася алтица, або ж бокові клини мали стріловидне 
завершення зверху, що замінювало її [2,31 ]. Крім того, в деяких випадках з метою 
ущільнити верхню частину сорочки на неї пришивалося додаткове полотнище 
(подплата). Етнографи XIX ст. такі як П.Е. Задерацький та А. Кочубинський 
фіксують також назви сорочок куиіуля, кошуля.

Традиційно болгарки заплітали одну або дві коси. Заміжні жінки 
обов’язково покривали голову, тому закручували коси на потилиці. Дівчата могли 
носити коси без головного убору, але збирання їх на потилиці (буля) було також 
прийнятним. Дівоче волосся прикрашалось квітами, бантами зі стрічок.

На відміну від жіночих головних уборів уродженок Болгарії, головні убори 
болгарок Бессарабії не відрізняються особливою складністю. Вони найчастіше 
представлені нижньою косинкою та верхньою хусткою. Косинку трикутної 
форми в с. Чійшія називали врьзка. ї ї  кінцями заміжні жінки обвивали коси, 
потім укладали їх у зачіску. Поверх косинки одягалась квадратної форми хустка 
(кьрпа, барес). Вона була покупною і виготовлялась з бавовняної або вовняної 
тканини. Барес -  це вовняна біла або жовта хустина, кьрпа ж мала набивний 
квітковий орнамент. Кьрпи як і рокли мали різні назви в залежності від кольору 
та малюнка. Наприклад, бяла кьрпа (біла), зилена кьрпа (зелена), сетняна кьрпа 
(клітчата). Святковий головний убір -  хустина з довгою бахромою -  шальче 
[10, 368]. За свідченням Н. Калашникової шалі (шалуни) вдягали в особливо 
урочистих випадках. Також їх передавали в спадок [9, 88].

В с. Кирнички будь-яка хустка звалась мода. Відомі також великі хустини 
пискюлени шельчита, що мали розмір їм  х їм. їх краї були декоровані зв’язаною 
з шовкових ниток сіткою (7-9 см), яка завершувалась китицями довжиною 
10-15 см. Носили ці хустини таким чином: кінці були позаду, а китиці лягали 
спереду двома півколами, на спині ж — трикутником. Не менш популярними 
були ажурні шарфи (тюлени шарфи). Щоб показати орнамент один край красиво 
лягав на груди, інший же — на спину. Зимові вовняні або байкові з китицями, 
іноді в клітину хустини розміром 1,5 х 1,5 м мали назву шал [7, 139-140].

В с. Кубей на початку XX століття існування розмежування між дівочими 
та жіночими зачісками перестало бути таким жорстким. Також було поширеним 
носіння хустин фабричного виробництва. Влітку носили білі тонкі бавовняні 
косинки, оторочені мереживом з вишитою квіткою в задньому куті (булоски, 
блоски). Іноді поверх одягали іншу тонку хустину, вовняну або бавовняну, 
рідше шовкову. Такий зовнішній вигляд -  носіння двох хустин є відголоском 
складного багатошарового прикрашання жіночої голови, яке існувало в 
Південній Бессарабії ще в середині XIX століття [8,34]. П.Е. Задерацький описує 
це наступним чином: волосся прибирають назад заплітаючи в одну косу. Потім 
накривають голову 1 )капою -  вид чіпця, замість якого вживають іноді червону 
феску; 2) пов’язують чумбер -  кольоровий платок, складений в ширину на два або 
більше вершка; вона обвивається навколо голови, так, що маківка залишається 
відкритою. 3) Поверх усього покривають голову дюлбенем, - з білого серпанку, 
або коленкору, покривалом на зразок чадри, - з тією різницею, що дюлбен не 
закриває всього обличчя або взагалі набагато менше чадри [4,165].
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На початку XX століття спостерігається розмежування за матеріалом та 
функцією. Так фартух з вовняної домотканої тканини використовувався як 
повсякденний, святкові ж фартухи виготовляли з фабричної матерії. Фартух 
як компонент жіночого одягового комплексу перестає бути обов’язковим для 
дівочого одягу. Вікова диференціація підкреслюється також тоном та кольором. 
Фартухи літніх жінок були темними, молодих же навпаки, були світлими і 
відрізнялись яскравістю та строкатістю. Крім того, спостерігається різниця 
в оздобленні святкових та повсякденних фартухів: святкові прикрашались 
мереживом та оборкою, буденні -  трьома прокольними складками, оборкою 
чи стрічкою. Зав’язки фартуха виготовляли з вовняних ниток і зав’язували 
або на спині або під грудьми [1, 115].

За свідченням Н. Калашниковой фартухи з колекції одягу бессарабських 
болгар в фондах державного музею етнографії представлені двома типами. 
Перший — фартух у вигляді строкатого або однотонного полотнища з вовняної 
тканини, прикраш ений каймою з тканим геометричним орнаментом та 
закріплений на поясі за допомогою зав’язок або шнурків. Інший тип -  фартух, 
шитий з двох призбираних на поясі полотнищ з вовняної однотонної або 
узорчатої тканини із зав’язками [9, 87].

Болгарки Одещини у XIX -  на початку XX ст. носили підвішені до чіпця 
нитки дрібних турецьких монет (мацалки), що мали довжину до підборіддя, 
нагрудні прикраси з золотих або срібних блях (алтин, лефти, левтус), нанизані 
на шнурок дрібні монети або срібні предмети (грідни), срібні або мідні куповані 
браслети (грімнічкі, грімна, цеклі, блезікі, вравель, браслета, гривни), срібні 
браслети з ланцюжком {срібна гривна) [1,116]. Вуха прикрашають сережками -  
обяцами. Ш ию завішують моністами, також гирданами; тобто різними 
монетами і металевими фігурами, що нанизані на шнурок [4, 165-166]. На 
шиї носять срібний кирдан [6, 831].

На ноги спочатку одягались вовняні плетені панчохи {чорапі), поверх -  
вовняне суконне або плетене взуття на шкіряній подошві терліци або ж постоли 
цървули. В XIX ст. також побутували мегиті, або м’які турецькі башмаки 
жовтого сап’яну; папуци -баш м аки  без задників із задертими носками, і -д л я  
непогоди -  катжари, важкі і товсті великі башмаки, вид калош. На початку 
XX ст. до вжитку входить фабричне взуття.

Болгари - переселені дбайливо зберігають традиції в своєму народному 
костюмі, незваж аю чи на віддаленість від своєї Великої Батьківщ ини. 
Трансформація ж обумовлюється наступними чинниками: впливом міської 
моди, що пов’язано із поширенням впливу міської культури та міського 
виробництва на початку XX ст., появою фабричних матеріалів. Протягом XIX -  
початку XX ст. плечовий жіночий одяг дещо модифікувався: від сукмана, 
рокли і до комплекту -  „двійки” : кофта і спідниця.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОКОВ ИКОНОГРАФИИ СЕРАФИМОВ

У стройство ангельского  м ира согласно книге П севдодион исия 
Ареопагита “О Небесной иерархии” представляется в таком виде [1]: все 
ангелы разделяются на три лика, а в каждом лике находится по три чина. 
Так, первый лик: в нем - три чина. Первый чин -  Серафимы; второй чин -  
Херувимы; третий чин -  Престолы. Далее следует второй лик: в нем также 
три чина. Первый чин -  Господства; второй чин -  Силы; третий чин -  Власти. 
Наконец третий лик, и в следующие три чина: первый чин -  Начала; второй 
чин -  Архангелы; третий чин -  Ангелы.

Согласно Дионисию Ареогапиту, Серафимы (евр. -  горящие) -  самые 
ближайшие к Богу. Это высшие духовные существа, пламенеющие любовью 
к Господу. Они -  первые участники божественного блаженства, первые 
освещаются светом божественной славы. Приступая, как бы к самым дверям, к 
самому Святому Святых того неприступного Света, в котором живет Бог (1 Тим 
6, 16); Серафимы, приникая к огненной Божественной Любви, исполняются 
огнем Божества. На древнееврейском слово Серафим (зЬігиґа) означает: 
горящие, пламенеющие, огненные. Именем Серафимов Богословие показывает, 
что сии высшие существа огненные, и приписывает им свойства и действия 
огня. Вид огня указывает на Богоподобное свойство небесных Умов. Ибо святые
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