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оділля — історико-географічна область України, розташована
між Південним Бугом і Дністром. Тут, як і по всій Україні,
були поширені шиті й вузлові ляльки, виготовлені власноруч. Робили
їх переважно жінки й передавали свої знання та вміння дітям і онукам.
Отож, традиційна лялька є елементом народного фольклору, символом
неперервного зв’язку між поколіннями.

Українські народні ляльки за призначенням поділялися на
ігрові, обрядові та ляльки-обереги. Ігрові ляльки забавляли й розвивали малюків: на їхніх образах діти засвоювали соціальні ролі у
суспільстві, стереотипи сімейних стосунків. Іграшку виготовляли
здебільшого нашвидкуруч, використовуючи матеріали, що були в
розпорядженні господині. Саме тому цей маленький витвір становив невід’ємну частину середовища, гармонійно відображаючи
матеріальну та духовну культуру народу, смаки та уподобання людини, яка його створила.
У багатьох селах Поділля літні жінки й досі зберігають знання
про способи виготовлення традиційної народної ляльки з тканини, ниток і різних природних матеріалів. Характерно, що подільські ляльки не мали на обличчі зображення хреста чи переплетення ниток у вигляді квадрата, ромба. Лице було чисте або на ньому
вишивали чи малювали очі й губи.
У пам’яті подолянок назавжди закарбувались неповторні дитячі ігри з ляльками, виготовленими самостійно або вмілими руками їхніх матерів та бабусь. На жаль, люди похилого віку —
хранителі народних традицій і ремесел — відходять у вічність, і
все менше залишається можливостей знайти автентичну ляльку.
Отож, необхідно записувати цікаві розповіді своїх односельців,
родичів, бабусь, сусідок, збирати етнографічний матеріал, аби
зберегти народну подільську ляльку для майбутніх поколінь.
Приклад запису результатів польових етнографічних досліджень автентичної народної ляльки
Прізвище, ім'я, по батькові інформанта
(так називають людину, розповідь якої записуєте)
Дата і місце народження
Дівоче прізвище (якщо жінка)
Місце побутування ляльки; місце, де мешкав інформант
Прізвище, ім'я та рік народження людини, яка навчила
інформанта виготовляти ляльку
Як гралися з цією лялькою
Тоді це буде етнографічний збір, що матиме основу і посилання на джерело.
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ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА
Лялька Розумниця
Матеріали: тканина для голівки (30х30 см), щільна тканина для ніжок і ручок
(20х15 см), міцні нитки, горіх, вата, льняна пакля, різні кольорові клаптики
тканини для одягу, стрічки.
Технологічна операція
1. Голова ляльки. Покласти в центр шматка
тканини розміром 30х30 см горіх і трошки
вати.

2. Обмотати тканиною горіх і сформувати голівку так, щоб на обличчі не було складок.

3. Ніжки для ляльки — обмотана нитками
скрутка тканини довжиною 20 см.

4. Взуття — примотаний квадрат тканини розміром 7х7 см.

5. Зв’язати ніжки докупи.

6. Примотати голівку до ніжок, утворюючи тулуб ляльки.

Зображення операції

