
Гуцули — етнографічна група українців, нащадки 

найстародавнішого племені літописних уличів, що живуть у Карпатах: Івано-

Франківська, Чернівецька і Закарпатська області України (Верховинський, південна 

частина Косівського й Надвірнянського районів Івано-Франківської області, Путильський та південна 

частина Вижницького району Чернівецької області й у більшій частині Рахівськогo 

району Закарпатської області). Територія Гуцульщини в Україні — 6,5 тис. км². На півночі Румунії - 

мармароські та південно-буковинські гуцули. 

Гуцули чи не єдина група українського етносу, для якої вівчарство завжди було провідною 

галуззю господарства. 

Український лінгвіст Б. Кобилянський, на основі аналізу гуцульсько-покутського діалекту та 

історичних даних, висунув гіпотезу про те, що предками населення Гуцульщини й Покуття були 

племена східних слов’ян - уличів (південь Наддніпрянщини від Дністра)і тиверців (край 

між Дністром і Карпатами), які переселилися в Карпати і асимілювались з місцевим населенням. 

Походження назви 

Етимологія етноніма «гуцули» досі не з'ясована. Висунуто кілька версій, які можна поділити на 6 

груп: 

- Гіпотеза тюркського походження 

Одна група істориків (К. Мілевський, Л. Голембйовський, Ю. Коженьовський, І. Вагилевич, Ю. 

Федькович, А. Моргенбессер, В. Поль), етнографів, лінгвістів доводила тюркське, половецьке, 

печенізьке походження назви. Фольклорист і етнограф О. Кольберг стверджував, що це залишки різних 

кочових орд. Федькович пов'язував етнонім з тюркськими словами узи, уци. 

- Походження від антропоніма 

С. Витвицький пов'язував назву «гуцул» з ім'ям Гецтели  - брата князя Великої 

Моравії Ростислава або виводив її від горулів-гунів. Львівський лінгвіст М.Худаш вказує на 

заплутаність різних теорій походження слова і пропонує походження гуцулів від людини на ім'я 

«Гуцул». Він каже: Гуцули могли свою назву успадкувати від якогось, писемно не засвідченого 

відгалуження слов'янського населення. Як не дивно, але науковці досі не звертають уваги на те, що 

Гуцул як прізвище чи прізвисько, чи ім'я згадується у підтверджувальній грамоті молдовського воєводи 

Штефана за 14 ст. На території Гуцульщини не виявлено жодних даних про поселення з 

передісторичних часів, Київської Русі та Галицько-Волинського князівства, тому конкретно твердити 

про появу в ці періоди самої назви гуцул немає підстав. Як свідчать історичні дані, основний процес 

заселення Гуцульщини припадає на XIV - XVII ст. Уважний перегляд актового матеріалу переконує, що 

назви гуцул, Гуцульщина ще тоді не існували, або не були у широкому вжитку. Тільки з середини 

XVIII ст. в історичних документах зустрічаємо прізвища Гуцул, Гуцуляк, і лише на початку XIX ст. в 

письмових документах вже явно йдеться про гуцулів - жителів Східних Карпат. 

- Гіпотеза романського походження 

Я. Головацький, М. Казанович, Є. Калужнянський, I. Огоновський, I. Крип'якевич, В. 

Гнатюк дотримувалися думки, що назва «гуцули» походить від рум. hoț-ul  - «розбійник», «опришок». 

- Гіпотеза кавказького походження 

Український лінгвіст В. Чапленко, який у своїй статті «Походження назви гуцул», опублікованій 

у 1-му томі «Історії Гуцульщини» (Чикаго, 1975), претензійно заявляв, що етнонім схожий на 

осетинські слова гуцул та гилець, і далі, посилаючись на свою адигейську теорію, він переконує, що 

назва «гуцул» споріднена із словом гудзик, куций тощо. Зрештою В. Чапленко робить висновок, що ці 

назви «дуже давнього походження». 

- Гіпотеза германського походження 

Макс Фасмер приводить міркування Яна Розвадовського про те, що слово потрапило до 

української через румунську мову і походить з гот. guta  -  «гот». 

- Гіпотеза слов'янського походження 

Ономаст Олексій Стрижак та вчений мовознавець Броніслав Кобилянський стверджували, що 

самоназва гуцулів походить від старовинного племені уличів: уличі > *улучі > *улуці > 

*уцули (метатеза) > гуцули (протеза). Від праслов'янського топоніма *Ǫgъlъ (який тюрки засвоїли один 

раз за звучанням як  «Інгул», а також  дослівно переклали  як  «Єрель») отримала 



назву східнослов'янська людність, що замешкувала цю землю  -  *ǫgъliči > *угличі > уличі. Згодом 

«уличі», невеликою часткою разом з тиверцями  переселилися на  Волгу  (сучасні російські 

міста Углич, Твер), в основі своїй мігрували (рятувалися від кочових імперій і від полянського 

панування) на захід вздовж Чорного моря аж до Дунаю, осівши біля моря між Дунаєм та Дністром (про 

це пише літописець Нестор). Свою нову землю вони теж назвали Угол, про що можна здогадуватися 

з турецької назви цієї землі  Буджак, що означає «вугол» (куток). Самі ж нащадки уличів, 

витіснені турками, рушили на північний захід, прийшли аж у Карпати й стали гуцулами. 

Окрім того, припускають, що «гуцул» могло бути утворене і від слов'янського кочувати (*кочул 

> *гочул > *гоцул > гуцул) або гуцати («підстрибувати», «підскакувати»). 

На думку краєзнавця й дослідника Гуцульщини Миколи Савчука з Коломиї назва гуцул могла 

означати якийсь рід чи плем'я старих хорватів, які заселяли великі терени у докняжу добу. Коли в 10 ст. 

хорвати покинули Галичину під тиском інших руських племен і перебралися на Балкани, то залишилася 

пам'ять-назва про них, яку нав'язали новим племенам. Тому гуцули ображалися, якщо їх називали 

гуцулами, бо вони не були гуцулами, а лише успадкували чиюсь назву. Гуцули казали про себе, що 

вони «ирщені», себто охрещені, а не язичники, яких, очевидно, переслідували або недолюблювали. Так 

само предки нинішніх горян називали себе руськими. Щойно у 21 столітті горяни змирилися з тим, що 

вони гуцули — і тепер ця назва поширилася на інші, навіть перехідні терени, аж до річки Пруту. 

Наприклад, з'явився термін Коломийська Гуцульщина. 

Цікаво, що у мові басків є слово hucul, яке перекладається як «людина, яка живе у печері». 

Новоприбулим в село чи місто давали прізвища за місцем походження або за фахом чи ремеслом, яким 

новоселець чи його предки займалися, отже, і вихідцям з Гуцульщини в суміжних з нею селах давали 

прізвища Гуцул, Гуцуляк. 

Антропологічні особливості 

Переважно високий зріст (або середній), переважно темне волосся, хоча є русяві, очі найчастіше 

темні (карі), блакитних, сірих, світло-зелених очей менше. Але ці антропологічні особливості можуть 

бути наслідком змішання з іншими народами та домінантною властивістю генів відповідних за темне 

забарвлення очей та волосся. 

Гуцульський одяг 

Традиційний одяг гуцулів характеризується мальовничістю і колоритністю. 

Чоловічий одяг 

Чоловічий одяг включав білу сорочку власного виробу, вишиту спереду, пущену по штанях — 

«портіницях», з чорного або фарбованого на червоно сукна — взимку білих вовняних «ґачах», 

підперезаних широким ременем «чересом» — із різними прикрасами-витисками й «дармовисами». 

Поверх сорочки надягали «кептар», які були фактично кожушками без рукавів, нашиті 

кольоровими саф'яном із мідними та мосяжними капелями й ґудзиками, часто прикрашені кольоровою 

волічкою. 

За взуття правили шкіряні ходаки-постоли, прив'язані «волоками», на ноги надягали вовняні 

панчохи — «капчури», обплетені кольоровою волічкою. Постійно носили шкіряні торби — «тобівки», 

які перевішували через плече, їх завжди прикрашали витисками й мосяжними ґудзиками. 

Головним убором могла бути чорна крисаня з «гальоном», трісунками й павами. На кептар 

вдягали сердак — «байбарак» із чорного або фарбованого сукна, теж прикрашений різними нашивками 

й кутасами. 

Молоді завжди мали при собі топірець-бартку чи то «келеф» різно ритовані. Літні чоловіки брали 

з собою палицю — «клєбука». Раніше майже в кожного гуцула за чересами (широкий складаний ремінь) 

були пістолі з різьбленими рукоятями, носили різьблену порохівницю з оленячого рогу через одне 

плече, а через друге носили рушницю-пушку. 

Жіночий одяг 

Жіночий костюм у гуцулів був ще більш барвистим і складним, ніж чоловічий. Не було прийнято 

покривати голови у дівчат, вони уплітали у коси жовті «поплітки» з мосяжними «бовтицями». 

Елементом жіночих прикрас було також чільце. 

На жіночих сорочках були вишиті «плечики», вишивкою вкривали також рукави — пізніше й 

«брацарі». Кептарики були різно нашивані або гафтовані, поверх них вдягали рясно 



прикрашені сердаки. Переважали червона й чорна барви з додатками жовтих, зелених, часом синіх і 

рожевих. 

Жінки носили сорочку і дві запаски: одну ширшу ззаду і одну спереду. Запаски пов'язували 

червоним вовняним поясом. На ногах носили постоли. Зверху одягали, як і чоловіки, кептар. Дівчата на 

голові не носили нічого, волосся заплітали спочатку в дві коси (коски), які позаду голови переходили в 

одну, яку пов'язували червоною стрічкою. Жінки заплітали також косу, але стрічку не пов'язували. На 

голову жінки одягали чепець, зверху пов'язували чорною або червоною в квіти хусткою, кінці хустки 

звисали на плечі. На шиї носили кілька шнурків перлів або пацьорки, гердани. Через плече носили 

вовняну торбу — тайстру. 

Святковий одяг 

Чоловіки в свята носили поверх кептарика також сіряк — короткий з чорного сукна, розшитий 

вовняними шнурами з кутасами (дармовиси). Сіряк з гранатового сукна називався — крашенек або 

байбарак. Святковий капелюх був прикрашений павичевим або кугутячим пірям та круглими кутасами. 

На шиї носили чорну в узори хустку. До цілого строю належав також топірець. 

Сорочки святкові у жінок, були вишиті на передпліччях або цілі рукави. Пацьорки для гуцулок 

робилися в Венеції і звідти їх привозили купці-жиди. Голову покривали наміткою (зробленою дома) або 

купленим рантухом кінці яких були вишиті і звисали поза плечі. Зверху по рантуху або намітці 

пов'язували червону в квіти хустку. У святкові дні дівчата носили запаски (дротяні), переткані золотою 

ниткою. Такі запаски блищали вже здалека. На свята або весілля дівчата вдягали замість запасок сукню 

з гранатового сукна, обшиту знизу золотими галонами. Підперізувалися зверху крайкою або шкіряним 

паском. На ноги вдягали червоні панчохи і капчурі з кольорової вовни і по них з задертими носами 

постоли або чоботи на високих підборах. До святкового вбрання належав ще білий каптур, а також біла 

хустинка. Торбу носили червоного кольору. 

Спосіб життя та культура  

Традиційна гуцульська культура часто представляється барвистою та вишуканою майстерністю 

їх одягу, скульптурою, архітектурою, деревообробкою, металообробкою (особливо латуні), килимарств

ом, керамікою, та декоруванням яєць. Поряд з іншими традиціями, відомі також, їх пісні і танці, які 

відрізняють і підкреслюють їх культуру, серед народів різних країн, які населяють гуцули. Українська 

гуцульська культура має схожість з сусідніми культурами заходу і південного заходу України, 

особливо лемків і бойків. Ці групи також мають схожість з іншими слов'янськими народами горянами, 

наприклад, Польщі, Словаччини, Чеської Республіки та Румунії. Більшість гуцулів належать 

до УГКЦ і Української Православної Церкви, але є дуже забобонними. 

Гуцульське суспільство традиційно ґрунтується на лісовому господарстві та лісозаготівлях, а 

також розведенні великої рогатої худоби та вівчарстві; ще, гуцулам приписують 

створення породи коней, відомої як гуцульські поні. Одним з головних атрибутів гуцульських 

чоловіків, є їх бартка, маленький топірець на довгій ручці. Вони використовують унікальні музичні 

інструменти, у тому числі трембіту, а також кілька видів сопілок, дримбу, цимбали, які застосовуються 

для створення унікальних народних мелодій та ритмів. 

Гуцули — неперевершені майстри різьблення, випалювання та інкрустації по дереву. Широко 

відомі їх гончарні вироби (кахлі, посуд), зразки художнього ткацтва, килимарства, мідного і срібного 

литва. Вироби гуцульського народного мистецтва відзначаються високою художньою майстерністю, 

багатством оригінальних форм, декоративною різноманітністю. 

У Східній Галичині, перш за все у Львові, наприкінці XIX  — на початку XX століття виник 

архітектурний стиль Гуцульська сецесія. Особливістю стилю було використання традицій народної 

архітектури, що зближує його з українським модерном Наддніпрянщини. 

Колоритна культура гуцулів надихала багатьох письменників (Іван Франко, Леся 

Українка, Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник, Марко Черемшина, Міхаїл Садовяну, Станіслав 

Вінценз) і митців, таких, як Казимир Сіхульський, Теодор Аксентович (відомий своїми портретами і 

тонкими сценами гуцульського життя), Галина Зубченко. Сергій Параджанов 1965 року зняв 

фільм "Тіні забутих предків" за мотивами повісті М. Коцюбинського, де зображено сцени традиційного 

життя гуцулів.  



Щоліта, у селі Шешори, в Україні, проходить триденний міжнародний фестиваль гуцульської 

народної музики та мистецтва. Два музеї, пов'язані з гуцульською культурою, діють у Коломиї: Музей 

писанкового розпису та Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Традиційні 

гуцульський мелос і рухи були ефективно використані українською переможницею конкурсу пісні 

Євробачення 2004 Русланою Лижичко. 

У Румунії гуцули мають власну організацію UGAEH ("Загальний союз гуцульської етнічної 

приналежності"), який ініціював фестиваль "Guzuls", ферму "Лучина" у селі Молдова-Сулиця (Moldova-

Suliţa), де розводять відомих гуцульських коней. Фестивалі стали щорічними, та, як правило, 

проводяться у першу неділю липня. 

Гуцули у популярній культурі 

Гуцули зображені у пригодницькому романі Гната Хоткевича «Камінна душа» (1911) та 

у створеному за його мотивами фільмі (1988). 

Життя гуцулів змальовано в подорожніх нотатках Мені Мюріел Дові «Дівчина в Карпатах» (A 

Girl in the Karpathians), яка свого часу мала таку популярність у Британії, що лише 1891 року витримала 

там 4 перевидання. 

Гуцули зображені у фільмі Юрія Іллєнка «Білий птах з чорною ознакою». 

 

Черес - чоловічий шкіряний пояс. Поширений у гірських районах Карпат. Має різні розміри — 

від одної до шести пряжок. Оздоблюється ланцюжками з міді чи іншого металу, ґудзиками тощо. З 

правого боку міститься гаманець для грошей, приладдя для паління. До череса підвішується ніж та 

металевий топірець. 

Кептар - безрукавний хутряний кожушок, який з давніх часів використовується населенням 

Карпат та Прикарпаття. Виготовляють його з овечої шкіри і оздоблюють кольоровим сап'яном, вовною, 

бляшаними кружальцями, колосовим бавовняним шнурком та смушком. 

 Сап'ян - фарбована тонка, м'яка шкіра найрізноманітніших кольорів -  продукується із козячих 

(рідше овечих, телячих, лошачих) шкір шляхом дублення рослинними екстрактами. 

 Смушок - шкіра ягняти смушково-молочних овець, забитого в перші дні після народження. 

Волосяний покрив таких ягнят зібраний у завитки різної форми й кольору, які на поверхні 

шкірки утворюють певний малюнок. 

Гуня  - гуцульський прямий верхній одяг із довговорсого саморобного сукна із «фальшивими» 

рукавами, що накидався на плечі. Виготовляється із своєрідного кошлатого сукна. Для його 

виготовлення вовну випарюють у гарячій воді З-5 годин, потім промивають в холодній річковій воді. 

Висушену вовну скубуть і чешуть залізними щітками. Із кращої вовни виготовляють тонкі нитки, які 

скручують вдвоє і розрізають на відрізки по 30-35 см, які протягують через верстат човником через три 

нитки таким чином, щоб правий бік сукна був кошлатий, а лівий — гладенький. 

Крисаня (також кресаня) - повстяний капелюх гуцулів. Зазвичай чорного кольору з невисокими 

боками. Має доволі широкі та трохи заломлені вгору криси (краї), через що й отримав свою назву. 

Дно крисані прикрашають золотавим гальоном, візерунком сплетеним з ниток та бісеру, 

«писаною» мідною бляхою-басаменом, байорками (різнобарвними шнурками) чи стрічками — 

черв'ячками. Крисаню підтримував ремінець із червоного сап'яну, вибитий мосянжними бляхами. 

Крисаню оздоблюють пір'ям глухаря («готура») або павиними хвостами («когути», «павуки»). 

Збоку крисані звисали кулясті вовняні кутаси-дармовиси («бовтиці»). Також прикрашають дрібними 

коралями («трясунки»). 

 Ґальон - тасьма, або стрічка, пов'язка, обшивка, облямівка, яка вишита золотими, срібними, 

канительними (мідними, олов'яними) нитками. 

 Кутас - прикраса у вигляді жмутка ниток, шнурків і т. ін., зв'язаних з одного кінця докупи. 

Використовується для оздоблення головних уборів. Китиці можуть виготовляти як зі звичайної 

пряжі, так і з канителі. 

Сардак, сердак  -  верхній короткий сукняний одяг з рукавами. Сардак носили поверх кептаря 

незастібнутим або навпаки. Шили сардаки з темно-сірого, чорного сукна. Оздоблювали вишивкою, 

шнурковим гаптуванням, китицями та іншим. 



Крій сардака був надзвичайно простий. Брали два клаптики сукна. Один клаптик залишався 

цілим, а інший (перед) розрізався на дві поли (частини). Сардак шили прямим, не до стану і без вусів, а 

по боках внизу пришивали великі клини. Рукави були теж прямо викроєні та зарублені внизу. 

Гачі - чоловічі штани особливого покрою з міцного шерстяного сукна. 

Постоли -  взуття, яке виготовляли з одного шматка товстої, але м'якої коров'ячої або свинячої 

сиром'ятної шкіри. На Гуцульщині постоли вбирали поверх онуч. Вони могли бути або із шкіри без 

вовни («вироб'яки»), або із сирої шкіри з вовною («сирівці»). Гуцульські постоли були або на обидва 

боки морщені, тоді кожен постіл підходив на будь-яку ногу, або на один бік морщені, тоді серед них був 

лівий і правий. Гуцульські постоли мали задерті вгору (більше чи менше) носи і дірочки, в які 

просилювалися шкіряні ремінці або вовняні шнурки (воло ки) для стягування постолів. Ремінці або 

шнурки обкручувались декілька разів навколо ноги, поверх штанів у чоловіків. 

У постоли на Гуцульщині вбиралися і влітку, і взимку. Взимку на ногу одягали «наперсницю» - 

малу м'яку вовняну онучу, поверх неї «поверхницю»  - велику грубу вовняну онучу, поверх неї ще одну 

велику вологу вовняну онучу, а лише після того постоли і одразу виходили надвір. Волога онуча одразу 

замерзала і забезпечувала термозахист. 

Бартка - гостра вузьконоса сокира з маленьким тупим обухом (молоточком), обладнана довгим 

держаком.  

Гуцульські топірці часто використовувались під час бійок у корчмах, де збиралася молодь, тому 

хлопцям дозволяли лише дерев'яні бартки, аби уникнути каліцтв. Але в більшій мірі бартка слугувала 

ознакою одруженого чоловіка («ґазди»). 

Держаки бартки були довгими, з ясена, їх прикрашали цікавою різьбою, сталеві леза відливали з 

візерунками. Топірці виготовляли різних розмірів і з різного матеріалу. Для дітей і юнаків аби не 

покалічити одне одного - робилися маленькі дерев'яні, для мисливців і господарів — довгі, що 

нагадували тростини-ціпки, вони чудово допомагали пересуватися гірськими схилами та переходити 

швидкоплинні річки. Бартка - була універсальною зброєю, що поєднувала в собі високу пробивну 

здатність (пробивала обладунок, товсту шкіру, черепні кості) з гарною досяжністю і невеликою вагою. 

Клобук -  м'який капелюх, який носять мешканці гірських районів Карпат 

Чільця – жіноча прикраса, підвішені до дротика вузенькі металеві платівки, що мають вигляд 

маленьких стрічечок або пелюсток квітів. Чільце носять над чолом. Вбирає його молода на весілля, або 

всі дівчата під час урочистих свят. 

Запаска - традиційний жіночий одяг нижньої половини тіла. Це незшитий чотирикутний шмат 

грубої неваляної вовняної тканини, з зав'язками на верхніх кутах. Цими зав'язками прив’язують одну 

запаску спереду, а одну ззаду, таким чином щоб з обох боків та знизу було видно сорочку. Запаски були 

чорні, темно-синьої барви та зрідка червоні, тоді вони використовувались замість фартуха. Запаски у 

центральній та східній Україні вдягали у будній день, а на свята одягали плахти. 

Гуцули та частково бойки носили замість плахти 2 запаски, часто дуже вибагливо тканими з 

металевою та шовковою ниткою. Такі запаски були найчастіше жовто-гарячої барви, інколи синьої чи 

зрідка й інших барв. Такі запаски були ткані в поперечні смуги. 

Ґердан -  шийна бісерна прикраса у вигляді вузької стрічки, виготовленої з різнокольорових 

намистин, нанизаних на нитяну, чи волосяну основу, що утворюють строкатий геометричний, а часом 

рослинний орнамент.  

Тайстра  - гуцульська торбина, яку носять через плече. 

 Сіряк - український народний чоловічий та жіночий верхній плечовий одяг до стану, який 

носився зверху по сорочці. Покрій сіряка та опанчі майже однаковий. Сіряк шиється з невеликим 

стоячим комірцем, приталений з 3-4 зборами збоків та кишенями-клапанами. Різниця між опончею і 

сіряком полягає у тому, що опонча шиється довшою та ширшою, на плечах має виложку, а на грудях 

виложки з кольорового сукна і має кращу окантовку. Сіряки носили також і жінки, а опончу носили 

лише парубки та заможні або старші чоловіки. 

Пацьорки -  дрібні різнобарвні круглі або багатогранні скляні чи металеві зерна з наскрізним 

каналом. 

Намітка  - елемент традиційного вбрання українських заміжніх жінок. Різновид головного убору 

для виходу в люди у вигляді полотняного або тонкого прозорого видовженого відрізу тканини, 



довжиною до 5 м, шириною близько 50 см, який зав'язували навколо голови поверх очіпка або кибалки. 

Виготовлялася переважно з льону, рідше — з бавовни, конопель або шовку. Часто зав'язувалася на 

пишний бант ззаду. Мала оберегові значення. 

Крайка  - досить вузький пояс, за допомогою якого утримувався стегновий незшитий, а пізніше 

зшитий одяг. Ширина її дорівнювала 3-15 см, довжина — до 3 м. 

Трембіта - український народний духовий мундштуковий (дульцевий) музичний інструмент. 

Має вигляд дерев'яної труби без вентилів і клапанів, інколи обгорнутої березовою корою. Довжина від 

2,5 до 8 метрів, діаметр близько 30 мм, збільшується у розтрубі; у вузький кінець трембіти вставляється 

дерев'яний, роговий або металевий мундштук. 

Висота звукового ряду трембіти залежить від її величини. Мелодію виконують переважно у 

верхньому регістрі. 

Згідно з давньою гуцульською традицією, трембіту треба виготовляти з громовиці, тобто дерева, 

в яке влучила блискавка. Вважається, що така трембіта звучить найкраще. До речі, жоден 

найвправніший тесляр не розчахне смеречину так рівно, як удар блискавки. Вік дерева повинен бути 

120-150 років. До того ж громовиця повинна, як мовиться, дозріти: чим довше стоятиме вона під 

сонцем, чим довше її обвіватимуть вітри, тим гучнішою та дзвінкішою буде трембіта. 

Майстер повинен загнати лезо топірця в деревину так, щоб, повагом натиснувши, розчахнути 

«сурму» навпіл. Це складна операція. Заганяти лезо можна тільки на 10-15 сантиметрів, бо цей шмат 

доведеться зрізати, він не звучатиме. А розчахнути триметрову сурму необхідно на дві рівні частини 

(якщо не вдалося — праця змарнована). 

Після цього майстер береться за різці та ножі різної конфігурації, з допомогою яких «ладнає 

голос інструментові». Обережно, протягом годин і діб (виготовлення одного інструмента може тривати 

майже рік) вибирає серцевину з обох половинок заготовки. Залишається тільки двоміліметрова 

оболонка. Заготовка має 8-10 кілограмів ваги, а готова трембіта — до півтора кілограма. 

Отже, 6-8 кілограмів деревини треба вискребти вручну, не поранивши при цьому краї, які будуть 

стулятися без застосування клею. Необхідно скласти дві половинки і міцно стягнути їх обручами. Ці 

обручі виготовляються зі смерекових віт. Віти мають рости на смереці зі східного боку стовбура, до 

того ж не вище, як півтора метра від землі. Бо саме такі пагони, як помічено в народі, гнучкі та сильні. 

Після цього — останній етап: виготовлення мундштука. Він повинен бути обов'язково яворовим, бо ця 

деревина має солодкий присмак, отже, такий мундштук приємно прикладати до губ. І коли мундштук, 

що нагадує за формою сопілковий чи кларнетовий, готовий, то вже можна випробовувати інструмент. 

Дримба -  обертонний самозвучний язичковий щипковий інструмент. В основі інструмента 

лежить невелика металева підківка (дуга), до якої посередині прикріплено сталевим язичок, інколи два. 

Язичок наприкінці закручений задля безпечних ударів. Дуга інструмента притискається до зубів, інколи 

до губ. Ротова порожнина служить резонатором. Музикант пальцем вдаряє язичок, ніби щипає, а 

артикуляцією рота, диханням та положенням діафрагми змінює висоту звуку та тривалість звучання. 

Цимбали - струнно-ударний музичний інструмент. Складається з дерев'яного корпусу, 

прямокутної, частіше трапецієвидної форми з натягнутими над ним струнами. Верхня дека 

виробляється із ялини або смереки, нижня  -  із явора. Звук видобувається ударами паличок по струнах, 

грають сидячи або стоячи за наявності спеціального ременя. 

Кахлі -  різновид кераміки, художньо-декоративна плитка, що використовується для личкування 

печей, стін осель і палаців, фонтанів тощо. Кахлі мають цінну властивість: вони накопичують тепло, 

поступово віддаючи його та не перегріваючи повітря в приміщенні. 


