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АНОТАЦІЯ 

 

 Содомора Х.М. Металеві прикраси і доповнення в традиційному 

чоловічому костюмі українців Карпат кінця ХІХ – початку ХХ ст.: 

історія, типологія, художні особливості. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

(доктора філософії) за спеціальністю 17.00.06 – декоративне і прикладне 

мистецтво. – Львівська національна академія мистецтв. Львів, 2020. 

Дисертація присвячена дослідженню металевих прикрас і доповненнь в 

традиційному чоловічому костюмі у країнців Карпат кінця ХІХ – початку ХХ 

ст. через визначення їх типології та художніх особливостей.  

Прикраси в традиційному народному строї, на відміну від міського 

костюма – особливий атрибут, наділений кількома функціями: естетичною, 

обереговою, практичною, соціальною. У зрізі цієї теми окреме місце 

посідають українські Карпати, оскільки на цій території високо розвинене 

відчуття краси і саме в цьому регіоні можна говорити про поняття чоловічих 

прикрас, оскільки народний стрій горян відрізняється барвистістю і 

різноманітністю складових елементів. Саме тут до складу чоловічого 

костюма входили елементи культового призначення (натільні хрести, 

перстені), щоденного побуту (курильне приладдя), озброєння (топірці, 

келефи, порохівниці) та доповнення  (тобівки, ташки, череси). 

Об’єктом дослідження є металеві прикраси та декоративні доповнення 

в традиційному чоловічому костюмі українських Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ 

ст., а предметом – їх історія, типологія та художні особливості. 

У дисертації з’ясовано теоретичні питання, пов‘язані з типологією 

металевих прикрас та декоративних доповнень в ансамблі традиційного 

чоловічого костюма українських Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ ст., а також з 

класифікацією та семантикою орнаменту, проблемами традиції та новації; 

висвітлено джерельну базу, історіографію, методику дослідження; 

простежено історію мосяжництва та художньої обробки шкіри в 
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карпатському регіоні України досліджуваного періоду; виявлено 

обумовленість художніх особливостей прикрас специфікою їх техніко-

технологічних прийомів формотворення; окреслено перспективи 

функціонування металевих прикрас та декоративних доповнень у 

традиційному чоловічому костюмі українських Карпат у сучасному 

соціокультурному просторі. 

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, переліку 

використаних джерел і додатків (альбому ілюстрацій). 

У першому розділі для дослідження обраної теми розглянуто досить 

широку джерельну базу, представлену науковими знаннями з різних галузей: 

мистецтвознавства, історії, етнографії, літератури, присвяченої спеціальним 

дослідженням з історії карпатського регіону і обґрунтовано методи 

дослідження. Весь комплекс джерельної бази обраної тематики виокремлено 

у наступні групи: загальні праці (етнографія, етнологія, побут), ремесла 

Карпат (художній метал, обробка шкіри, рогу, дерева), традиційний одяг 

Карпат, орнамент. Серед наближених до основної літератури галузей знань є 

джерела з колекціонування, фотоальбоми, музейні путівники та статті. 

Дослідницькі праці з етнографії, етнології, побуту та народної 

творчості українських горян з’явились у 1870–1880 роках ХІХ ст., авторами 

яких стали представники «Руської трійці» Я. Головацький та І. Вагилевич, а 

також мистецька та громадська інтелігенція, зокрема, І. Франко, І. Труш, Д. 

Лукіянович, А. Чорний, С. Ковалів, І. Кузів, Л. Вербицький, В. Кайндль, С. 

Витвицький, І. Кузів, В. Гнатюк, С. Маковський, В. Шухевич та ін. Попри 

детально зібраний і опрацьований фактологічний матеріал, загальною 

тенденцією цих досліджень є описовість.  

У 1940–60 рр. з’явилась низка статей і альбомів, присвячених 

етнографії, побуту українських горян, в яких зосереджувалась увага як до  

майстрів, так і до видів народного мистецтва. Їхні автори – І. Гургула, Б. 

Бутник-Сіверський, Д. Гоберман, П. Жолтовський, І. Матасяк, О. Соломченко 

та ін., які поряд з описом провели аналіз виробів народного мистецтва та 
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торкнулись питання етимології орнаментальних мотивів. 

Тема ремесел карпатського регіону прослідковується у дослідженнях 

художнього металу (С. Суха, С. Боньковська, Р. Шмагало), художньої обробки 

шкіри (Г. Горинь, Б. Чіх-Книш), дерева, шкіри (Ю. Юсипчук), зброї і 

відповідно металу, дерева, рогу, з яких її виготовлено (Н. Дядюх-Богатько). У 

цих працях автори розглядають і питання типології окремих чоловічих 

прикрас та доповнень до строю, таких як хрести, топірці, порохівниці. 

Традиційний костюм карпатського регіону висвітлено у працях К. 

Матейко, С. Полянської, М. Костишиної, Я. Кожолянко, Т. Ніколаєвої, 

Стамерова, Г. Стельмащук. Регіональні особливості костюма висвітлюються 

у працях С. Полянської, присвячених Закарпаттю, а М. Костишиної та Я. 

Кожолянко – Буковині. 

Соціокультурний контекст розвитку мосяжництва та художньої обробки 

шкіри, виникнення ремісничих шкіл і навчання у них у карпатському регіоні, 

є предметом вивчення у працях Р. Шмагала, присвячених мистецькій освіті в 

Україні. 

Орнамент чоловічих металевих прикрас розглядається у дослідженях 

Ф. Вовка, І. Раковського, М. Біляшівського, І. Павлуцького, Г. Северина, Л. 

Вербицького. Фундаментальне вивчення орнаменту належить праці М. 

Курилича, а окремі аспекти, такі як семантика орнаментальних мотивів – П. 

Жолтовському, типологія орнаменту – М. Селівачову, М. Станкевичу. 

Методологічною основою при розробці теми дослідження послужив 

комплексний підхід до аналізу традиційних явищ народного мистецтва, а 

також принципи історизму, системності, типології. На емпіричному рівні 

дослідження застосовувались методи спостереження, порівняння та 

експерименту. Для пізнання загальних явищ та окремих фактів – індуктивний 

та дедуктивний методи. Графічний метод використовується для складання 

таблиць та виконання рисунків. Для поглибленої і повної інтерпретації 

чоловічих прикрас Карпатського регіону як художніх творів народного 

мистецтва відкрив можливості структурно-типологічний аналіз; для 
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виявлення закономірностей становлення художніх особливостей – 

мистецтвознавчий аналіз. 

У другому розділі розглянуто основні центри виробництва художніх 

предметів з металу в районі Східних Карпат у другій половині ХІХ – початку 

ХХ ст., а також творчість народних майстрів. У селах Косівського, 

Жаб’ївського (тепер Верховинського), Кутського (сучасна Івано-Франківська 

обл.), Путильського, Вижницького (тепер Чернівецька обл.), Турківського, 

Старосамбірського (тепер Львівська обл.) районів і двох селах Рахівського 

району (сучасна Закарпатська обл.) виготовляли художні педмети з металу. 

Інформація про майстрів, їхні майстерні та вироби в значній мірі відома 

завдяки музейним колекціям, оскільки домашні промисли кін.  ХІХ – поч. ХХ 

ст. за часів Австро-Угорщини не були охоплені статистикою, а також 

польовим дослідженням сер. ХХ ст. На Буковині художні предмети з 

кольорових металів виготовляли у селах Путилі, Яблуниці, Дихтинці, 

Селятині Путильського району, Рівні, Вижниці Вижницького району, 

Чернівецької області. На Закарпатті народні майстри працювали в селах 

Ясиня і Ділове. На Бойківщині відомі вироби народних майстрів колишніх 

Турківського та Старосамбірського повітів з сіл Мшанця, Лютовиська, Старої 

Солі і Лавочного. 

Основними матеріалами, з яких виготовляли прикраси та доповнення до 

народного строю чоловічого населення українських Карпат, служили метал та 

шкіра в поєднанні з деревом та рогом. З металів використовували мідь, 

латунь («мосяж»), нейзільбер, бронзу, томпак, латунні й нейзільберові бляхи, 

для оздоблення в дереві – цинк, свинець, олово, рідше латунь, дуже рідко 

алюміній, нікель а також латунний дріт; шкіра як основний матеріал в 

поєднанні з металевими оздобами застосовувалась  для виготовлення 

доповнень до строю.  

У третьому розділі проведено типологію чоловічих прикрас та 

доповнень до строю горян українських Карпат, при цьому розглянуто їх як 

широке поняття, класифіковане як рід, що має три родові відмінності – 
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культово-обрядову, побутово-ужиткову, декоративну. У свою чергу ці три 

відмінності мають розгалужену типологічну структуру. До культово-

обрядової відмінності  належать дві типологічні групи: це хрести – відзнаки 

християнської віри, і персні, пов’язані з ідеєю шлюбу. У свою чергу за 

конструктивними особливостями, а саме – за формою рамен, у хрестах 

виділяються кілька типів. До них належать хрести з трапецієвидним,  

круглим, півкруглим, трикутновидним і ромбовидним  завершенням рамен. 

Типологічна група перснів за формотворчими ознаками поділяється на три  

типи: персні з диском, прикріпленим до каблучки, які застосовувались для 

спинання хусток на шиї, персні-печатки, і круглі типу обручки. 

Найбільш розгалужена структурно побутово-ужиткова відмінність 

поділяється на кілька типологічних груп, які відрізняються між собою за 

способом застосування, особливостями матеріалу і способом носіння. Це 

череси, тобівки і ташки, порохівниці, топірці, курильне приладдя. Кожна з 

перечислених груп має своєрідні риси. Декоративна відмінність об’єднує 

металеві вироби, яким властиве суто оздоблювальне призначення і 

поділяється на чотири типологічні групи: накладки на череси, пряжки, 

басмани, гудзики. 

У четвертому розділі проведено аналіз художніх особливостей масиву 

об’єктів металевих чоловічих прикрас та доповнень до традиційного 

чоловічого костюма українців Карпат кінця ХІХ – початку ХХ ст., 

класифіковано композиційні схеми орнаменту на них, доказано, що новації у 

народному мосяжництві в карпатському регіоні України підсилюють суть 

його традиції та сприяють її збереженню. 

Для зручності аналізу художніх особливостей масиву об’єктів 

металевих чоловічих прикрас їх виділено в окремі групи, визначальними 

класифікаційними одиницями яких являється матеріал, тектоніко-

формотворчі ознаки, призначення. Це типологічно досить розгалужений 

масив предметів, який поєднує у собі різні функції. Характерною рисою, яка 

залишилась актуальною, є стійкість традиції, що передавалась з покоління в 
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покоління. Одні з предметів, такі як порохівниці, тобівки, ташки, втратили 

сьогодні своє функціональне призначення. Інші – топірці, персні, а подекуди і 

череси, набули сувенірно-декоративного змісту. Люльки, у більшості 

випадків, набули оригінального авторського звучання. Найбільшу відданість 

традиції зберегли за собою хрести як у формотворчому вирішенні, так і у 

способі застосування. 

Класифікація орнаменту на металевих і шкіряних виробах у 

карпатському регіоні України, який відіграє подвійну роль – прикраси та 

цілої системи символів, заклинань, оберегів, які передають взаємовідношення 

людина-природа, міру гармонійності чи антагонізму в їхніх стосунках, 

розглядається на кількох рівнях. Перший охоплює поняття типу, основою 

чого виступає назва орнаменту. Другий стосується характеристики форми. Ці 

два рівні типологічно розгалужені на принципи, які виходять з асоціативного 

усвідомлення назв орнаментів, а також на формотворчі підгрупи, 

продиктовані іконографічними особливостями форми орнаментів. Ці два 

рівні взаємодоповнюють один одного. 

Ключові слова: Металеві прикраси, шкіряні доповнення до строю, 

хрести, перстені, череси, тобівки, ташки, порохівниці, топірці, келефи, 

курильне приладдя, люльки, кресала, проколювачі, басмани, пряжки.  

  

ABSTRACT 

Sodomora Chrystyna Myroslavivna. Metal accessories and additions in the 

traditional male costume of the Ukrainians of the Carpathians of the late XIX – 

early XX centuries: history, typology, artistic features. – Qualifying scientific work 

on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of art 

history (doctor of philosophy) on a specialty 17.00.06 – decorative and applied art.  

– Lviv National Academy of Arts. Lviv, 2020. 
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The dissertation is devoted to the research of metal ornaments and additions 

in the traditional male costume of the Ukrainians of the Carpathians in the late XIX 

- early XX centuries through the definition of their typology and artistic features. 

Jewelry in the traditional folk costume is a special attribute that has several 

functions: aesthetic, protective, practical, social. This is how they differ from the 

city costume. On the territory of the Ukrainian Carpathians there has always been a 

highly developed sense of beauty, and the folk costume of the mountaineers is 

colorful and rich in constituent elements. Here, the male costume included 

elements of cult purposes (crosses, rings), daily life (smoking accessories), 

weapons (axes, kelefs, powder flasks) and accessories (tobivkas, tashkas, 

chereses). 

The object of research is metal ornaments and decorative additions in the 

traditional men’s suit of the Ukrainian Carpathians of late XIX – early XX century, 

and the subject is their history, typology, and artistic features. 

The dissertation clarifies the theoretical issues related to the typology of 

metal ornaments and decorative additions, and the ensembles of the traditional 

men’s costume of the Ukrainian Carpathians of late XIX - early XX century, as 

well as with the classification and semantics of ornament, problems of tradition 

and innovation; the source base, historiography, research methods; the history of 

brass and artistic leather processing in the Carpathian region of Ukraine of the 

studied period is traced; the conditionality of artistic features of ornaments by the 

specifics of their technical and technological methods of shaping is revealed; The 

prospects of functioning of metal ornaments and decorative additions in the 

traditional male costume of the Ukrainian Carpathians in the modern socio-cultural 

space are outlined. 

The work consists of an introduction, four chapters, conclusions, a list of 

used sources and appendices (album of illustrations). 

The first chapter for the study of the selected topic considers a fairly broad 

source base, represented by scientific knowledge from various fields: art history, 

history, ethnography, literature on special research on the history of the Carpathian 
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region and substantiates research methods. The whole complex of the source base 

of the chosen subject is divided into the following groups: general works 

(ethnography, ethnology, life), crafts of the Carpathians (artistic metal, leather, 

horn, wood), traditional clothes of the Carpathians, ornaments. Among the areas of 

knowledge close to the main literature are collectibles, photo albums, museum 

guides and articles. 

Research works on ethnography, ethnology, life and folk art of Ukrainian 

mountaineers appeared in 1870-1880 of the XIX century the authors of which have 

been the representatives of Rus trinity and I. Franko, I. Trush, D. Lukiyanovych, as 

well as art and public intellectuals among others A. Chorny, S. Kovaliv, I. Kuziv, 

L. Verbytsky, V. Kaindl, S. Vytvytsky, I. Kuziv, V. Hnatyuk, S. Makovsky, V. 

Shukhevych and others. Despite the factually collected and processed factual 

material, the general trend of these studies is descriptive. 

In 1940-60, a number of articles and albums appeared on the ethnography 

and life of Ukrainian mountaineers, focusing on both masters and folk art. Their 

authors - I. Gurgula, B. Butnyk-Siversky, D. Goberman, P. Zholtovsky, I. 

Matasyak, O. Solomchenko, etc., along with the description, analyzed the works of 

folk art and touched upon the etymology of ornamental motifs. 

The theme of crafts of the Carpathian region can be traced in the research of 

artistic metal (S. Sukha, S. Bonkovska, R. Shmagalo), artistic processing of leather 

(G. Goryn, B. Chikh-Knysh), wood, leather (Y. Yusypchuk), weapons and, 

accordingly, metal, wood, horns from which it is made (N. Dyadyukh-Bogatko). In 

these works, the authors consider the typology of individual male costume jewelry 

and additions to the system, such as crosses, axes, powder kegs. 

The traditional costume of the Carpathian region is covered in the works of 

K. Mateiko, S. Polyanska, M. Kostyshyna, J. Kozholyanko, T. Nikolaeva, 

Stamerov, G. Stelmashchuk. The regional features of the costume are covered in 

the works of S. Polyanska, dedicated to Zakarpattia, and M. Kostyshyna and J. 

Kozholyanko - Bukovyna. 
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The socio-cultural context of the development of brass and artistic leather 

processing, the emergence of craft schools and their education in the Carpathian 

region, is the subject of study in the works of R. Shmagalo, dedicated to art 

education in Ukraine. 

The ornament of mail  metal decorations is considered in the researches of F. 

Vovk, I. Rakovsky, M. Bilyashivsky, I. Pavlutsky, G. Severin, L. Verbytsky. The 

fundamental study of ornament belongs to the work of M. Kurylych, and some 

aspects, such as the semantics of ornamental motifs - P. Zholtovsky, the typology 

of ornament - M. Selivachev, M. Stankevich. 

The methodological basis for the development of the research topic was a 

comprehensive approach to the analysis of traditional phenomena of folk art, as 

well as the principles of historicism, systematics, typology. At the empirical level 

of research, methods of observation, comparison and experiment were used. For 

knowledge of general phenomena and individual facts - inductive and deductive 

methods. The graphical method is used to compile tables and perform drawings. 

For an in-depth and complete interpretation of male costume jewelry in the 

Carpathian region as works of folk art, structural and typological analysis opened 

up opportunities; to identify patterns of formation of artistic features - art analysis. 

The second chapter considers the main centers of metal art objects 

production in the Eastern Carpathians in the second half of the XIX - early XX 

centuries, as well as the work of folk artists. In the villages of Kosivsky, Zhabivsky 

(now Verkhovyna), Kutsky (modern Ivano-Frankivsk region), Putylsky, 

Vyzhnytsky (now Chernivtsi region), Turkiv, Starosambirsky (now Lviv region) 

regions and two villages of Rakhiv region (modern Zakarpattia region) made 

artistic objects from metal. Information about the masters, their workshops and 

products are largely known through museum collections, as in late XIX century 

and in early XX century during the Austro-Hungarian Empire home crafts were not 

covered by statistics, as well as field research in the middle of XX century. In 

Bukovyna, art objects made of non-ferrous metals were made in the villages of 

Putyla, Yablunytsia, Dykhtyntsi, Selyatyn in the Putyla region, Rivne, Vyzhnytsia, 
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Vyzhnytsya region, and Chernivtsi region. In Zakarpattia, folk masters worked in 

the villages of Yasinya and Dilove. In the Boykivshchyna there are well-known 

products of folk masters of the former Turkiv and Starosambir counties from the 

villages of Mshanets, Lutovysk, Staraya Sol and Lavochny. 

The main materials used to make jewelry and additions to the national 

costume of the male population of the Ukrainian Carpathians were metal and 

leather in combination with wood and horn. Copper, brass ("brass"), nickel silver, 

bronze, tompak, brass and nickel silver plates were used as metals, and zinc, lead, 

tin, less often brass, very rarely aluminum, nickel, and brass wire were used for 

wood decoration; leather as the main material in combination with metal trim was 

used to make additions to the clothes. 

In the third chapter a typology of male costume jewelry and additions to the 

clothes of the mountaineers of the Ukrainian Carpathians is presented, in addition 

they are considered  as a broad concept, classified as a type with three generic 

differences - cult-ritual, applied , decorative. In turn, these three differences have a 

branched typological structure. The cult-ritual type includes two typological 

groups: the crosses, the sign of the Christian faith, and the rings, which are 

associated with the idea of marriage. In turn, according to the design features, 

namely the shape of the arms, there are several types of crosses. These include 

crosses with trapezoidal, round, semicircular, triangular and diamond-shaped ends 

of the arms. The typological group of rings is divided into three types according to 

the formative features: rings with a disk attached to a ring, which were used to spin 

scarves around the neck, seal rings, and round rings. 

The most structurally extended applied type is divided into several 

typological groups, which differ in the method of application, material 

characteristics and place of wearing. These are cheresy, tobivky and tashky, 

powder flasks, axes, smoking accessories. Each of these groups has its own 

characteristics. The decorative type unites metal products, which have a purely 

decorative purpose and is divided into four typological groups: overlays on cheres, 

buckles, basmans, buttons. 
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The fourth chapter analyzes the artistic features of the array of objects of 

metal male costume jewelry and additions to the traditional male costume of 

Ukrainians of the Carpathians of the late nineteenth - early twentieth century, 

compositional patterns on them are classified, proving that innovations in folk 

brass in the Carpathian region of Ukraine strengthens its traditions and contributes 

to its preservation. 

For the convenience of analysis of the artistic features of the array of objects 

of metal male costume jewelry, they are divided into separate groups, the defining 

classification units of which are the material, tectonic and formative features, 

purpose. This is a typologically quite branched array of objects that combines 

different functions. A characteristic feature that has remained relevant is the 

stability of the tradition, which has been passed down from generation to 

generation. Some of the items, such as powder flasks, tobivky, tashks have lost 

their functional purpose today. Others – axes, rings, and sometimes chereses, have 

acquired a souvenir-decorative function. Cradles, in most cases, have acquired an 

original authorial sound. And the greatest devotion to tradition has been preserved 

by crosses both in the formative decision, and in a way of application. 

The classification of ornaments on metal and leather products in the 

Carpathian region of Ukraine, which plays a double role, - jewelry and a whole 

system of symbols, spells, talismans that convey the relationship between man and 

nature, a measure of harmony or antagonism in their relationship, is considered on 

several levels. The first covers the concept of type, which is based on the name of 

the ornament. The second concerns the characteristics of the form. These two 

levels are typologically divided into principles based on the associative awareness 

of the names of ornaments, as well as the formative subgroups dictated by the 

iconographic features of the form of ornaments. These two levels complement each 

other. 

Keywords: Metal jewelry, leather accessories, crosses, rings, chereses, 

tobivki, bags, powder kegs, axes, sabretaches, smoking accessories, cradles,  fire 

strikers, piercers, basmans, buckles. 
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ВСТУП 

 

Прикраси є традиційним елементом жіночого костюма, а поняття 

чоловічих прикрас виглядає досить незвичним. З огляду на це територія 

українських Карпат до поч. ХХ ст. характерна тим, що її населення, зокрема, 

чоловіче відрізняється надзвичайною барвистістю народного костюма і 

різноманітністю його елементів. Власне на цій території до складу 

традиційного чоловічого костюма входили елементи культового призначення 

– натільні хрести, персні; щоденного побуту – курильне приладдя; озброєння 

– топірці, келефи, порохівниці; доповнення до одягу – тобівки, ташки, 

череси. 

Металеві чоловічі прикраси та доповнення українців Карпат одночасно 

виступають складовою  цілісності строю, незамінним атрибутом у побуті та 

на певних спеціалізованих роботах (наприклад, вирубуванні дерев та ін.), 

свідчать про рівень достатку. Всі ці функціональні відмінності, тісно 

переплітаючись, зумовлюють художню своєрідність та її  визначну роль  у 

процесі культурної спадкоємності поколінь. 

У металевих чоловічих прикрасах та доповненнях українців Карпат 

знайшли відображення етичні та естетичні уявлення. Вони засвідчують 

своєрідні мистецькі риси, виявляють художню обдарованість народу, його 

прагнення до краси, творчу фантазію. У тому полягає їх культурно-історична 

цінність. 

Актуальність теми випливає з того, що до сьогодні немає 

комплексного дослідження, присвяченого металевим прикрасам та 

доповненням в традиційному костюмі чоловіків українських Карпат. Їх 

традиції не мають належного використання у художній та освітньо-виховній 

практиці. Це значною мірою обумовлює актуальність даної роботи, яка 

передбачає отримати істотні знання про мистецьку спадщину та розвиток 

металевих чоловічих прикрас сьогодні. Результати дослідження заповнять 

існуючу прогалину в історії декоративно-ужиткового мистецтва та 

допоможуть зберегти традиції у соціально-культурних умовах сучасності. 
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Зацікавлення темою металірства та народних промислів в українських 

Карпатах з’явилось у сер. ХХ ст. низкою статей у наукових збірниках та 

періодиці народознавчо-етнографічного характеру, ілюстративним 

матеріалом в альбомах, а також двома монографіями  Л. Сухої  [113] та  Г. 

Горинь  [33], присвяченими історії, технології, виробничому процесу, 

творчості майстрів та художнім особливостям  металевих та шкіряних 

виробів. За останні 15 років чоловічі металеві прикраси та шкіряні 

доповнення до одягу згадуються в контексті народного строю в ілюстрованих 

науково-популярних виданнях, зокрема, в окремому багатоілюстрованому 

альбомі, присвяченому гуцульському мосяжництву [17], а також двотомній 

енциклопедії художнього металу [132]. Стосовно мистецтвознавчої 

проблематики, слід наголосити, що українські Карпати є чи не єдиною 

територією України, де чоловічі прикраси набувають яскравих ознак 

художнього ремесла, розвиваючись з покоління в покоління як особливе 

явище.   

Важливо врахувати, що прикраси відносяться до декоративно-

ужиткового мистецтва і окреслюють одночасно й особливе коло категорій, що 

повязані безпосередньо зі створенням предмету, матеріальним втіленням його 

естетичної концепції. Специфіка прикрас полягає в інтегрованій 

різноманітності технічних засобів декору. 

Ця праця є спробою систематизувати весь фактологічний матеріал, 

проаналізувати художні особливості прикрас, а також виокремити низку 

проблем, повязаних з культурним явищем прикрас в регіональному контексті. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації узгоджена з планами й тематикою наукових досліджень кафедри 

історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Окремі 

положення і результати дисертації пов’язані безпосередньо з темою 

«Традиційна культура в системі етнокультурного простору давньої і сучасної 

України», що виконувалася у 2011 — 2015 рр. в Інституті народознавства 

Національної академії наук України. Реєстраційний номер теми 0111U001064. 
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Мета дослідження – виявити та проаналізувати художні особливості 

металевих чоловічих прикрас і доповнень в традиційному костюмі українців 

Карпат кін. ХІХ – ХХ ст. як унікального явища декоративно-ужиткового 

мистецтва. 

Для досягнення поставленої мети в роботі окреслено такі завдання: 

•  з’ясувати ступінь наукової розробки теми, висвітлити джерельну базу, 

історіографію, методику дослідження; 

• простежити історію мосяжництва та художньої обробки шкіри в 

карпатському регіоні України в кін. ХІХ – поч. ХХ ст.; 

• провести типологію прикрас в ансамблі традиційного чоловічого 

костюма українців Карпат; 

• виявити обумовленість художніх особливостей прикрас специфікою їх 

техніко-технологічних прийомів формотворення; 

• простежити композиційні схеми, орнаментальні мотиви в декорі 

чоловічих прикрас, їх семантику; 

• охарактеризувати традиції та новації у прикрасах в ансамблі 

традиційного чоловічого костюма українців Карпат та окреслити перспективи 

їх функціонування в сучасному соціокультурному просторі. 

Об’єктом дослідження є металеві прикраси та доповнення в 

традиційному чоловічому костюмі українців Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ ст., 

які зберігаються в музеях України.  

Предметом дослідження є історія, типологія та художні особливості 

металевих прикрас та доповнень в традиційному чоловічому костюмі 

українців Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ ст.  

Хронологічні рамки дослідження. Аналіз художніх особливостей 

проводиться на основі пам’яток кін. ХІХ – поч. ХХ ст., періодом, який дає 

можливість дослідити часи найвищого розвитку народних художніх 

промислів, його поступового занепаду, відродження і розвитку у нових 

формах діяльності. У підрозділі, присвяченому традиції та новації металевих 

чоловічих прикрас, розглядається період кін. ХХ ст. 
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Географічні межі дослідження – територія українських Карпат, що 

визначається селами Косівського, Жаб’ївського (тепер Верховинського), 

Кутського (сучасна Івано-Франківська обл.), Путильського, Вижницького 

(тепер Чернівецька обл.), Турківського, Старосамбірського (тепер Львівська 

обл.) районів і два села Рахівського району (сучасна Закарпатська обл.). Для 

порівняльної характеристики були залучені альбоми з подібним матеріалом зі 

збірок з Польщі, Словаччини. 

Методологічною основою є системний підхід до вивчення предмета в 

контексті тих явищ і процесів, які мали найбільший вплив на його розвиток. 

У дисертації використані наукові методи на емпіричному та теоретичному 

рівнях. Зокрема, на емпіричному (під час формування джерельної бази 

дослідження) рівні застосовувались методи спостереження, порівняння, 

експерименту. На теоретичному рівні дослідження ми послуговувались 

наступними методами: абстрагування, структурно-типологічним методом для 

поглибленої і повної інтерпретації чоловічих прикрас Карпатського регіону 

як художніх творів народного мистецтва, методом мистецтвознавчого аналізу 

з метою визначення закономірностей становлення художніх особливостей, 

який у свою чергу систематизував дослідницькі можливості образно-

стилістичного, семантичного, типологічного та формальних методів. Для 

пізнання загальних явищ та окремих фактів застосовувались індуктивний та 

дедуктивний методи, для складання таблиць – графічний метод. 

Джерельна база дослідження. Фактологічною першоосновою 

дослідження є матеріали, зібрані у державних музейних збірках України. До 

них належать фонди металу і шкіри Музею етнографії та художнього 

промислу Національної академії наук України (м. Львів), Львівського 

історичного музею, Національного музею історії  Гуцульщини та Покуття ім. 

Й. Кобринського (м. Коломия), Косівського музею народного мистецтва та 

побуту Гуцульщини, Музею етнографічного ім. Северина Удзелі (м. Краків). 

Основа дослідження представлена комплексом літератури та наукових джерел 

із безпосередніх та дотичних до основного галузей знань – 



22 

мистецтвознавства, історії, етнографії, а також включає літературу, 

присвячену спеціальним дослідженням гуцульського регіону. Серед 

матеріалів, що безпосередньо чи опосередковано стосуються обраної теми – 

фонди Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАНУ, бібліотеки 

інституту народознавства НАНУ (м. Львів), наукової бібліотеки Львівської 

національної академії мистецтв. 

Наукова новизна виявляється в тому, що в роботі 

вперше: 

- зібрано та систематизовано матеріал щодо чоловічих металевих 

прикрас та доповнень в традиційному костюмі українців Карпат кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст.; 

- розроблено типологію за комплексом функціональних ознак; 

- розглянуто чоловічі прикраси та шкіряні доповнення в 

традиційному костюмі українців Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ ст. в контексті 

побуту транскарпатського регіону; 

- введено в науковий обіг раніше не публіковані пам’ятки. 

набуло подальшого розвитку: 

- вивчення технології виготовлення й оздоблення металевих 

прикрас та доповнень в традиційному чоловічому костюмі;  

- виявлення особливості творчості окремих майстрів;  

- окреслення проблематики співвідношення традиції та новації у 

виготовленні металевих прикрас та доповнень. 

удосконалено: 

- виявлення художніх особливостей чоловічих прикрас і доповнень 

у традиційному костюмі українців Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 

Особистий внесок здобувача полягає у виокремленні чоловічих 

прикрас і  доповнень у традиційному костюмі українців Карпат кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. як окремого явища у контексті народного мистецтва, введення в 

обіг мистецтвознавчої науки раніше не публікованих пам’яток, а також 

всебічне їх дослідження. Усі наукові результати дослідження отримані 
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автором особисто. 

Теоретичне і практичне значення роботи. Результати та поданий у 

дослідженні ілюстративний матеріал можуть прислужитись спеціалістам у 

науковій, педагогічно-освітній, художній практиці, популяризуватимуть 

естетичну цінність чоловічих металевих прикрас українців Карпат кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст., сприятимуть їх збереженню та розвитку. Робота суттєво 

доповнить вивчення етнокультури карпатського регіону, традиційного одягу 

та побуту, надасть цінний матеріал для сучасних театральних та кінообразів. 

Проведені в роботі узагальнення будуть важливими для подальшого 

теоретичного вирішення проблем українського декоративно-ужиткового 

мистецтва. 

Апробація результатів дослідження проведена в доповідях науково-

теоретичних конференцій: «З питань мистецької освіти та морально-етичних 

викликів сучасності» (Львів, 2009) доповідь: «Курильне приладдя гуцулів 

кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: типологія і художні особливості»;  «З питань духовно-

етичної платформи мистецтва» (Львів, 2012) доповідь: «Художні особливості 

холодної зброї як елементу чоловічого строю Українських Карпат кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст.»; 62-й Науково-технічній конференції професорсько-

викладацького складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів 

Національного лісотехнічного університету України (Львів, 2012) доповідь: 

«Композиційні схеми побудови орнаменту на металевих чоловічих прикрасах 

Українських Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ ст.»; «Музеї Львова: історія, колекції, 

люди» (Львів, 2012), доповідь: «Народні майстри-мосяжники Гуцульщини 

кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: огляд творчості»; Науково-теоретичній конференції 

професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ 

«Суспільно-культурний вимір творчості: актуальна форма та больові точки 

життя нації» (Львів, 2015), доповідь: «Чоловічі прикраси та доповнення до 

традиційного чоловічого костюма Українських Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 

у збірці Краківського етнографічного музею ім. Северина Удзелі»; Науковій 

конференції до 95-річчя від дня народження Я.П. Запаска (Львів, 2018), 
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доповідь: «Художні особливості тобівок і ташок з фондів Коломийського 

Національного музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття ім. Й. 

Кобринського». 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані у 6-ти статтях 

у наукових виданнях, 5 з яких затверджених  ДАК України, 2 з яких введені в 

наукометричну базу. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, трьох додатків. До тексту 

дисертації додається альбом із ілюстраціями. Обсяг основного тексту складає 

177 сторінок, список використаних джерел налічує 162 позиції, додаток з 

ілюстраціями містить репродукції 109 творів. Загальний обсяг роботи складає 

252 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Прикраси в традиційному народному костюмі українців здавна 

відігравали особливу роль. Вони були наділені кількома функціями – 

естетичною, обереговою, ужитковою, соціальною. Відповідно, знання про 

них передавались з покоління в покоління, від майстра до майстра. Територія 

українських Карпат посідає у розрізі цієї теми окреме місце, оскільки тут 

досить сильно розвинене відчуття краси. 

Джерельна база, на основі якої розглядаються чоловічі металеві 

прикраси українців Карпат та доповнення до строю є досить широкою. Вона 

представлена науковими знаннями з різних галузей – мистецтвознавства, 

історії, етнографії, літератури, що присвячена спеціальним дослідженням з 

історії карпатського регіону. До основної літератури також додаються 

джерела з колекціонування, фотоальбоми та музейні путівники, статті.   

 

1.1. Історіографія та джерельна база 

Для дослідження обраної теми було розглянуто основні етапи розвитку 

наукової думки в історії, етнографії, мистецтвознавстві. У контексті вивчення 

художнього металу, обробки шкіри, одягу було проаналізовано роботи 

науковців з досліджень технології обробки матеріалів, декору, типології 

народного мистецтва карпатського регіону. Необхідність дослідження 

обґрунтована мистецькою самобутністю прикрас та відсутністю їх описів в 

аналогічних монографіях подібної тематики у сусідніх народів: румунів, 

поляків та ін. 

Проблема художніх особливостей прикрас в українській науці досі не 

висвітлена при тому, що в музейних колекціях України і Польщі збереглось 

багато артефактів, які не систематизовані. Цим можна пояснити неповність та 

непослідовність наявних досліджень. 

Досліджуючи весь комплекс літератури та наукових джерел з обраної 

тематики ми розмежували його за наступними групами: загальні праці 
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(етнографія, етнологія, побут), ремесла Карпат (художній метал, обробка 

шкіри, рогу, дерева), традиційний одяг Карпат, орнамент. Серед дотичних до 

основної літератури галузей знань ми розглядали джерела з колекціонування, 

фотоальбоми та музейні путівники, статті. 

Базовими із огляду на коло піднятих проблем для нашого дослідження 

стали праці Л. Сухої по дослідженню металевих виробів українців східних 

Карпат, зокрема, монографія «Художні металеві вироби українців Східних 

Карпат» [113] та стаття «Художня обробка металу» в монографії, присвяченій 

історико-етнографічному дослідженню Гуцульщини [114]. 

Фундаментальними для дослідження історії карпатського регіону є 

монографія В. Шухевича «Гуцульщина» [135]. 

За часів незалежності України значно зросла кількість 

мистецтвознавчих досліджень, присвячених мистецтву українських Карпат. 

Серед них захищені дисертації Ю. Юсипчука «Школа Василя Девдюка і 

формування локальних традицій новітнього гуцульського деревооборбництва 

і металірства кін. ХІХ – поч. ХХ ст.» (2001 р.) [136], Б. Чіх-Книш «Художні 

вироби зі шкіри на Гуцульщині ХІХ – ХХ ст. (витоки, типологія, художні 

особливості, збереження традиції)» (2006 р.) [128], Н. Дядюх-Богатько 

«Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині ХVIII – ХІХ ст. (історія, 

типологія, художні особливості (2010 р.)» [42], Н. Кіщук «Художні вироби зі 

шкіри та Покуття Західного Поділля кінця ХІХ – початку ХХ ст. (типологія, 

художні особливості) [60]. Розглянуті ними теми є дотичними до кола 

поставлених нами завдань. 

Творчість гуцулів, а також особливості їхнього побуту, матеріальної та 

духовної культури, почала відкриватись дослідникам починаючи з другої 

половини ХІХ ст., з розвитком етнографічної науки. Цим дослідженням 

передував ряд описів Карпат у мандрівних нотатках  Б. Гаке [139], В. Поля 

[149]. Так, відомий львівський дослідник, професор натуральної історії, 

француз за походженням Бальтазар Гакке, котрий у 1791–1793 рр. за 

дорученням австрійського уряду вивчав багатства Східних Карпат, у праці 

https://mydisser.com/ua/avtoref/view/27906.html
https://mydisser.com/ua/avtoref/view/27906.html
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німецькою мовою «Найновіші природничі подорожі в роках 1787, 1792, 1794 

по Дацьких Сарматських або Північних Карпатах», виданій у Нюрнберзі в 

1790–1794 рр., серед чоловічих прикрас згадує хрестики і топірці [139]. 

Перші, власне дослідницькі праці з етнографії та народної творчості 

горян, з’явились у 1870–1880 рр. ХІХ ст., коли посилився інтерес до 

проблеми народності, фольклору, етнографії як виразу світогляду й духовного 

світу народу. Ці матеріали публікувались у тогочасній періодиці, а також 

виходили окремими збірками і альбомами. У колі питань, що стосуються 

традиційного чоловічого вбрання, дослідники звертали увагу на обов’язкову 

наявність прикрас серед його компонентів, коротко характеризуючи форми та 

способи використання. 

До числа таких праць належить і нарис Я. Головацького «Мандрівки по 

Галичині та Угорській Русі» [32]. Він присвячений різним аспектам 

суспільного життя, побуту і культури населення Галичини і Карпат. У колі 

поставлених завдань письменник неодноразово описує зовнішній вигляд 

гуцулів, згадуючи, зокрема, великий мосяжний хрест на грудях гуцула з 

Косова, шкіряний пояс з мосяжними бляшками, за яким заткнений довгий 

ніж і пара пістолів,  а також торба, прикрашена рядочками мосяжних гудзиків 

– речі, що входили до одягу ватага на полонині Кострич коло Криворівні. 

Окремо Я.Головацький звертає увагу на люльки, короткі, оббиті зверху 

мосяжною бляхою, а серед речей, що продавались на ярмарку в Хусті виділяє 

перстені, сережки та інші коштовні дрібниці [32, c. 63, 66, 71]. 

У циклі праць іншого представника прогресивного літературно-

культурологічного угрупування того часу «Руської трійці» І. Вагилевича, 

присвяченому історико-етнографічній характеристиці українців Карпат, 

вперше прослідковується спроба комплексної наукової розробки питань 

поділу українського населення на три етнографічні групи. У дослідженнях 

«Бойки, русько-слов’янський люд у Галичині» [13], «Гуцулы, обитатели 

восточной отрасли Карпат» [14], «Лемки — мешканці Західного 

Прикарпаття» [15] І. Вагилевич окреслює їхнє територіальне розташування, 
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характеризує матеріальне та духовне життя. Щодо теми даного дослідження, 

то, зокрема, серед одягових компонентів бойка фігурують такі компоненти як 

широкий шкіряний пояс, прикрашений гудзиками і тонкими металічними 

пластинами, на якому висять кільця і обручки, протичка для люльки і 

кресало, густо вибиваний гудзиками вузький ремінець з прикріпленими до 

нього широким ножем («тесаком»); шкіряна тайстра з облямованими краями і 

верхом, густо вибиваним цвяхами; капелюх з широкими крисами, оздоблений 

металевою блискіткою [14; 15, с. 1-31; 16; 161].  

У 1838 р. у журналі «Львовянин» виходить стаття І. Вагилевича 

«Гуцули» [114, с. 24] з підписом М. К., в якій йдеться про такі чоловічі 

прикраси, як бляхи на капелюхах, ремінь, прикрашений латунними кільцями, 

порохівниця, топірець, люлька. 

Стислу інформацію про народних майстрів в українських Карпатах та 

їх твори, виготовлені з металу, містять статті-огляди й каталоги 

етнографічних виставок кін. ХІХ – поч. ХХ ст., опубліковані І. Франком [124, 

c. 69-99; 125, с. 1-2], І. Трушем [118, с. 39-41], Д. Лукіяновичем [72; 71, с. 4], 

А. Чорним [131, с. 42], В. Залозецьким [47], В. Ярою [142], І. Карпінською 

[144; 145]. І. Труш високо оцінював твори народних майстрів, експоновані на 

виставці у Львові у 1905 р., зокрема, родини Шкрібляків, Марка Мегеденюка, 

Василя Девдюка [118]. 

Ширший асортимент чоловічих прикрас знаходимо у дослідженнях С. 

Витвицького [20]. Довгий час він перебував на Гуцульщині у с. Жаб’є і 

назбирав чимало матеріалів, в яких висловлює свою думку щодо походження 

назви «гуцул», характеризує природні багатства, побут гуцулів. 

Значний інтерес становить етнографічний нарис «Гуцули», написаний 

письменником і педагогом С. М. Ковалівим у першому десятилітті ХХ ст. У 

ньому у популярній формі автор розповідає про житло, одяг, зброю, обряди та 

звичаї гуцулів. Серед чоловічих металевих прикрас автор згадує «звичайно 

золочену, широку листовку, що часто навішана перстнями, мосяжними 

кільцями», яка прикрашає крисаню; мосяжні гудзики, що оздоблюють 
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дзьобанку, а в поєднанні з кільцями – тобівку, шкіряну торбу, яку носять в 

деяких місцевостях замість дзьобанки. Серед доповнень до чоловічого строю 

у нарисі подаються згадки про широкий черес з багатством гудзиків, кілець, 

перстнів та інших окрас, писаний топірець, що його носить в руці гуцул, 

порошницю – ріжок на порох та мосяжну люльку на короткому цибушку, які 

висять над ліжком на залному гаку в хаті і є невід’ємними побутовими 

речами гуцула. Автор зазначає також, що гуцули відрізняються від інших 

горян замилуванням до металевих прикрас, які самі виготовляють і високо 

оцінюють мосяжний промисел; описує техніку виготовлення і вказує основні 

центри цього промислу [50]. 

Джерелом для ознайомлення з матеріальнною культурою горян є цикл 

статей І. Кузіва, надрукованих у газеті «Зоря», що розповідає про історію с. 

Давидів, характер його мешканців, їхню поведінку, заняття, обряди. Серед 

чоловічих прикрас згадує топірець, яким під час весільної церемонії дружба 

робить хрест над дверима хати, де вона має відбутись, і тримає його так доки 

староста не перепровадить молодих [70, с. 299]. Автор статті, присвяченій 

виставці народного мистецтва звертає увагу на поєднання матеріалу з 

формою та орнаментом народного виробу на прикладі порохівниць-«кубків». 

Відомості про чоловічі прикраси українських Карпат належать праці В. 

Кайндля [55, с. 66]. Описуючи одяг, він згадує поодинокі прикраси – торби, 

тобівки, ташки, оздоблені заклепками, гудзиками (т. зв. колотильцями), 

шкіряний ремінь, прикрашений бляшками, люльки, кресала, проколювачі до 

люльок («протички»), ніж, гаманець, топірці. Автор також подає народні 

назви окремим прикрасам, такі як колотильці (гудзики), бленда (бляшка), 

люлька, піпа (люлька), мошенка або мошенція (гаманець) і зазначає на 

«гідній подиву майстерності» виготовлення окремих прикрас. 

Серед праць кін. ХІХ ст. варто згадати альбомну серію Л. Вербицького 

«Взори промислу домашнього. Вироби металеві селян на Русі (Гуцульщина)» 

[18], присвячену виробам різних напрямків народного мистецтва. У 

передмові до неї автор подає короткий історичний екскурс-версію про 
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заселення території українських Карпат, а в самому альбомі автор подає 

багатий матеріал, зокрема, й ілюстративний, зібраний на основі збірок 

Львівського промислового музею та Львівської художньо-промислової школи, 

що став базою для подальшого вивчення теми  художнього металу. Прикраси 

Л. Вербицький розглядає у своїй праці як окреме мистецьке явище. 

Першим грунтовним дослідженням матеріальної культури гуцулів є 

двотомна праця «Гуцульщина» В. Шухевича [135]. У ній автор виділяє 

окремий розділ, присвячений гуцульським металевим виробам, в якому 

детально описує знаряддя праці і техніку ливарництва металевих прикрас, 

згадує відомих на той час народних майстрів. Праця В. Шухевича має багато 

детальної описовості та ілюстративного матеріалу. Також у ній 

прослідковується спроба типології металевих виробів. Беручи за основу 

техніку виготовлення В. Шухевич поділяє весь асортимент металевих виробів 

на три групи: прикраси з бляхи, дроту і відлиті з мосяжу [135, с. 302]. 

Розширенішу інформацію по асортименту надають ілюстровані таблиці, 

скомплектовані таким чином, що можна відстежити різноманітність у формі 

та декорі окремих типів виробів. Їх доповнюють текстові коментарі, які 

стосуються опису зовнішнього вигляду і способів застосування цих виробів. 

Щодо орнаменту, то дослідник вказує на вплив візантійського стилю в 

окремих випадках, присутності ренесансних мотивів [135, с. 302]. Водночас 

він подає деякі біографічні відомості про гуцульських майстрів-мосяжників. 

Дослідження Гуцульщини В. Шухевича підтримав видатний 

український етнограф та фольклорист В. Гнатюк. Він опублікував схвальну 

рецензію на працю свого старшого колеги, а також сам вивчав гуцульський 

фольклор і народне мистецтво, брав участь у створенні спілки «Гуцульське 

мистецтво у Косові» [27, с. 12]. Спроби аналітичного підходу до оцінки 

мосяжництва гуцулів містять праці Ірени Карпінської [144, с. 32-33; 145]. 

Ініціативі В. Гнатюка також належить пропозиція заснувати на 

Гуцульщині кравецькі та кушнірські школи з метою піднесення рівня 

промислів та покращення матеріального становища ремісників. Записана ним 
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від народного майстра Йосипа Розвадовського розповідь про спосіб обробки 

овечих шкір, крій та пошиття кожухів, знаряддя праці послужила матеріалом 

для статті «Кушнірство в Галичині» [28, с. 68-77], в якій поданий багатий 

фактичний матеріал. 

Орнамент чоловічих металевих прикрас розглядається у дослідженях 

Ф. Вовка [22], І. Раковського [90], С. Витвицького [162], Л. Вербицького [18, 

с. 2-4]. Зокрема, І. Раковський зазначає про готські запозичення у чоловічих 

пряжках українців Карпат і розвиває свою думку. Л. Вербицький проводить 

аналоги між орнаментом на люльках українців Карпат і пальметою із 

згорнутими листочками (орнаментального мотиву, поширеного у давньому  

Сході, в античній Греції та Римі). Цю саму прикрасу дослідник порівнює з 

формою перського, магометанського, давньогерманського дерева вічності та 

взорами на килимах Персії та Курдистану [18, с. 2-4]. 

Ф. Вовк у дослідженні «Студії з української етнографії та антропології» 

проводить паралелі між чоловічими гуцульськими перснями, оздобленими 

трьома пірамідальними шипами і бойовим перснем, що зберігся у хевсурів на 

Кавказі і є функціонально небезпечним; згадує давню складову чумацього 

костюма – череси у формі довгого і вузького замшевого мішка з пряжкою на 

одному кінці та ремінцем на другому, прототипи яких можна знайти в 

Карпатах і сьогодні [22, с. 157-158]. 

У розділі цієї праці, присвяченому чоловічому одягу, Ф. Вовк виділяє 

такі чоловічі прикраси: шпонки у бойків, що становлять собою два металеві 

кружечки, сполучені штифтиком; персні, хрести, протички до люльок, 

чапраги до кептарів, клямри (пряжки) різного роду, ретязі, дзьобенки, табівки 

[22, с. 160-162]. Дослідник також прослідковує еволюцію металообробного 

ремесла на Україні, висловлюючи при цьому думку, що на Гуцульщині воно 

з'явилось завдяки циганським майстрам, котрі на його думку, були першими 

гцуцльськими металообробними ремісниками. При цьому Ф. Вовк наголошує 

на орнаментації металевих виробів гуцулів як на самобутньому явищі в 

контексті українського металообробництва. 
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Науковий етнографічний нарис, що став результатом експедиції у 1905 

р. на Бойківщину і мав на меті дослідити культуру і побут місцевого 

населення, належить І. Франкові [124]. У ньому автор заторкнув питання 

походження назви «бойко», узагальнивши всі попередні версії з цього 

приводу та запропонувавши свій варіант трактування, а також навів опис  

географії, соціального укладу, побуту, матеріальної культури цього регіону 

Карпат. З чоловічих прикрас І. Франко згадує пояси з чорної шкіри, без оздоб 

з с. Мшанці, широкі червоні пояси з м’якої шкіри, прикрашені різними 

в’язаними нашивками та тиснутою орнаментацією, якими оперізувались 

двіччі і які були поширені в інших селах, «дивовижні шкіряні пояси», що 

закривали весь живіт, надаючи ефектності строю чоловіків в басейні р. 

Опору. Письменник звертає увагу і на таку оригінальну прикрасу як великі 

металеві запинки для сорочки, прикрашені дзеркальцем, що її носили бойки з 

околиць сіл Мшанця і Лютовиськ [118, с. 69-99]. Також І. Франко вказує на 

традиції бойківського чоловічого населення курити, для чого 

пристосовувались глиняні, з малим зігнутим цибухом люльки, оздоблені 

тисненими орнаментованими бляхами і накривками. Таким чином, люлька 

разом з інструментажем для її обслуговування – протичкою, кресалом і 

складним ножем, прикріпленими на тонкому ремінці до пояса, складали 

постійне спорядження бойка. 

З огляду на окремі аспекти досліджуваної тематики важлива праця С. 

Маковського, присвячена народному мистецтву Підкарпатської Русі [75], в 

якій автор багато уваги приділяє роздумам про природу народного мистецтва, 

серед описів різних видів народного мистецтва подає згадки про майстрів – 

його творців, дає пояснення деяким мотивам орнаменту [75, с. 20]. Так, 

зазначаючи на присутності мотиву «ружє» у народному мистецтві багатьох 

слов’янських (російського, словацького, сербського, хорватського) та 

неслов’янських народів, а його генези з часів древньої асирійської культури, 

С. Маковський припускає таку перейнятість цього мотиву завдяки 

перейнятості інструмента – циркуля, який виконує зазначений мотив. Серед 
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чоловічих прикрас дослідник називає широкий черес на кілька пряжок, що 

служить кишенею, оберігає живіт, груди при роботі на плотах і є головною 

ошатністю гуцула [75, с. 30].  

Питання розвитку шкіряних промислів у Західній Україні кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст., і зокрема у карпатському регіоні, піднімалось на сторінках 

тогочасної преси, найчастіше в газетах «Діло», «Червоная Русь», «Зоря», 

«Русское слово», «Kurjer lwowski», «Gazeta lwowska», «Господарь и 

промышленник», «Господарсько-кооперативний часопис» та ін. Це статті К. 

Добрянського [38], І. Гарасимовича [24], а також статті анонімних 

дописувачів та ряд інших матеріалів інформативного характеру 

зосереджували увагу в основному на формах організації виробництва, змінах 

у структурі та масштабах промислів у зв‘язку з розширенням та 

удосконаленням кустарно-ремісничого виробництва за рахунок 

капіталовкладень, частково аналізували виробничі процеси. У цих 

публікаціях міститься незначний за обсягом, але цінний фактичний матеріал 

про шевство та кушнірство найвідоміших осередків – Старий Самбір, 

Тисменицю та ін. 

Шкіряні промисли, зокрема, шевство стали темою окремих публікацій 

І. Франка [125]. Народна термінологія, а також детальний опис способу 

виготовлення постолів та їх локальних особливостей викладена у статті М. 

Зубрицького [51, с. 23-29]. 

У 1940–60 рр. з’явилась низка статей, фото-альбомів, присвячених як 

майстрам, так і видам гуцульського мистецтва. У них помітна загальна 

тенденція до політизованого підходу висвітлення фактологічного матеріалу, 

так як перед підготовкою до друку праці проходили ретельну цензуру. Це, 

зокрема, присвячені народному мистецтву та майстрам [102; 10], а також 

художній обробці металу карпатського регіону праці О. Соломченка [98], Л. 

Калениченка [56], в якій дослідник розглядає творчість гуцульських 

різьбярів, праця Й. Ахтьорова, присвячена майстру народної творчості М. 

Кіщуку [2]. 
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Стислу і вже відому інформацію містять узагальнюючі праці про 

народне декоративне мистецтво І. Гургули [34] і Б. Бутника-Сіверського [11]. 

Конкретні відомості про окремі твори гуцульського мосяжництва містяться в 

музейних каталогах та путівниках, а також довідниках по фондових групах 

музеїв. До них належать довідник по фондах київського Українського 

державного музею етнографії та художніх промислів [40], путівники [65; 66] 

та альбом [67] по коломийському державному музею народного мистецьва 

Гуцульщини, каталог експозиційного відділу народного мистецтва 

львівського музею етнографії та художнього промислу [82]. 

З інформативної точки зору цінний збірник «Карпатська Україна» [58], 

в якому зібрані узагальнюючі відомості по географії, історії, культурі 

українців Карпат. У розділі цього збірника, присвяченому народному 

мистецтву, І. Гургула відзначає давнє походження форм, орнаменту та 

технологій виготовлення творів народного мистецтва, які впродовж віків не 

зазнавали змін [58, с. 147]. 

Нариси про творчість окремих майстрів-мосяжників важливі у плані 

дослідження особливостей авторського стилю. Так, зі статті про Марка 

Мегединюка дізнаємось, що цей майстер вперше в історії гуцульського 

традиційного мистецтва почав застосовувати техніку інкрустації бісером. 

Значну допомогу у вирішенні питань, пов’язаних з історією чоловічих 

прикрас українців Карпат складають праці археолога та історика мистецтва Б.  

Рибакова [91; 92, с. 538-539; 93]. Зокрема, вони дають змогу провести 

аналоги і простежити протяжність форми та декору металевих прикрас 

Київської Русі, таких як чепраги, защіпки, перстені, хрести та народних 

металевих чоловічих прикрас українців Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 

Досліджуючи народне мистецтво, українські вчені сер. ХХ ст. згадують 

металеві вироби карпатського регіону, наголошуючи на високій майстерності 

та високохудожньому їх виконанні. Зокрема, М. Манучарова в альбомі, 

присвяченому декоративно-прикладному мистецтву УРСР, виділяє окремі 

вироби, коротко описують техніку їх виконання та особливості форми і 
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декору [75; 76]. Окремої уваги заслуговують ілюстровані таблиці в альбомних 

збірниках, присвячених художнім металевим виробам західних областей 

УРСР. В альбомі «Українське народне мистецтво. Різьблення та художній 

метал» [119, с. 20-22] зібраний значний музейний матеріал у зазначеній 

тематиці. В іншому альбомі «Художні металеві вироби західних областей 

УРСР (ХVІ – ХІХ ст.)» [126], як і в попередньому, коротко описується весь 

асортимент металевих гуцульських виробів, звертається увага на орнамент, з 

яким пов’язуються спроби трактування. 

Багато уваги народному мистецтву гуцулів приділив вчений Д. 

Гоберман. У ряді його монографій знаходимо перелік і короткий опис 

металевих чоловічих прикрас, а також опис техніки їх виготовлення, згадки 

про відомих майстрів. Звертають на себе увагу спостереження дослідника за 

формою, конструктивними та декоративними елементами окремих металевих 

прикрас. Так, зв’язок з давнім мистецтвом слов’ян Д. Гоберман простежує у 

кресалах для висікання вогню,  а саме у формі їхніх ручок у вигляді кінських 

голів чи фігурок тварин, птахів, які не тільки формою, а й назвою подібні до 

археологічних знахідок часу Київської Русі. Тонкість обрисів і оформлення 

люльок, за баченням вченого, перегукуються з подібними курильними 

виробами Сходу. Як підтвердження цієї думки вчений наводить факт 

заробітчанства гуцулів у ХVІІІ-поч. ХІХ ст. у сусідніх , підвладних 

Турецькому халіфату, країнах [29, с. 69-74; 30, с. 40-41; 31, с. 37-51]. 

Окремо слід зазначити узагальнюючу історико-мистецьку працю 

українського дослідника з діаспори М. Домашевського [40], в якій автор 

переказує своїх попередників, а також дослідження Т. Бушиної, присвячене 

народному мистецтву Буковини [12]. 

Багато уваги традиційному гуцульському мосяжництву у ракурсі 

досліджень українського художнього металу приділив П. Жолтовський [43, с. 

75-92; 44, с. 31-33; 45; 46]. Зокрема, він вперше заторкнув питання семантики 

і трактування змісту орнаменту на гуцульських металевих виробах. 

Спостереження П. Жолтовського над орнаментикою виявили найдавніші 
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орнаментальні прийоми в оздобленні металевих виробів, визначили зміст 

ряду зображень та композицій, пов’язаних з дохристиянською міфологією, 

прослідкували перехід старих символічних композицій у суто орнаментальні 

мотиви, підпорядковані лише загальним принципам декоративного 

оформлення предметів давнього типу (топірців, келефів), прослідкували 

взаємодію  європейських мистецьких стилів (бароко, рококо) з народним 

мистецтвом гуцулів. 

Серед інших досліджень українських науковців 60-80-х рр. ХХ ст. – 

монографії І. Матасяка, О. Соломченка. Зокрема, О. Соломченко в окремих 

тематичних розділах, що присвячені художньому металу як і загалом у 

працях, присвячених народному мистецтву карпатського регіону, вказує на 

способи художньої обробки кольорових металів, асортимент виробів, вводить 

у науковий обіг поширені орнаментальні мотиви, імена відомих майстрів, а 

також досліджує витоки мосяжництва на Гуцульщині [76, с. 53-55; 96, c. 43-

44; 97]. 

Грунтовне дослідження художніх виробів з металу у Карпатському 

регіоні належить Л. Сухій [113]. У своїй монографії дослідниця вперше 

ретельно дослідила історіографію гуцульського мосяжництва, що налічує 

понад 20 позицій. У цій праці виділено центри, в яких займались 

металообробними ремеслами, розглянуто творчість окремих майстрів. Значну 

увагу приділено у роботі матеріалам і техніці виробництва металевих 

предметів, що включає також опис інструментарію. Цінність інформації 

полягає ще й у тому, що дослідниця її почерпнула з першоджерела, а саме з 

розповідей майстрів, котрі займаються металообробними ремеслами. 

Розглядаючи асортимент виробів з металу, Л. Суха виділяє окремі види і 

описує їх вигляд. Окреме зацікавлення дослідниці в асортименті виробів 

викликає орнамент. Детальне його вивчення і аналіз складають в результаті 

вироблену дослідницею власну структурну схему орнаменту на металевих 

виробах, основу якої становить народна термінологія. 

Л. Суха зробила чи не найбільший внесок у дослідження художнього 
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металу українців Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Вона також автор підрозділу 

до колективної монографії «Гуцульщина» [114, с.  411-417]. 

Узагальнююче дослідження орнаменту гуцульських металевих виробів 

висвітлене у праці М. Курилича [71]. Це монографія про витоки та генезу 

гуцульського орнаменту, його семантику та трансформацію, що відбулася у 

ХХ ст. Дослідник визначив структуру орнаменту, поділяючи його на елементи 

та мотиви, які у свою чергу здиференційовані на головні та осередкові. Крім 

того особливо цінним джерелом є ілюстровані таблиці з найпоширенішими 

орнаментальними мотивами, до яких додається словник народних термінв. З 

них можна отримати грунтовну інформацію стосовно походження, варіантів 

застосування та змісту окремих мотивів. 

У колі питань, присвячених народному деревообробництву та творчості 

народного художника Л. Дудчака, науковець Ю. Юсипчук приділяє увагу 

гуцульському мосяжництву. Дослідник пропонує свій варіант типології 

металевих виробів, виділяючи в окрему групу прикраси, а також дає їм 

стислу характеристику художніх особливостей [136]. 

Проблема типології народних гуцульських металевих виробів 

висвітлена  також у працях С. Боньковської [5, с. 335-363; 6; 7; 8, с. 122], чиї 

дослідження присвячені проблемам збереження традиції та розвитку 

гуцульського мосяжництва, а також генези нагрудних хрестів. Стосовно 

типології металевих виробів дослідниця використовує принцип класифікації 

за функціональним призначенням. Згідно з ним проводить поділ металевих 

виробів на дві групи: особисті речі та предмети кінської упряжі. У свою чергу 

у першій групі виділяє п’ять підгруп. 

С. Боньковська вперше в українському мистецтвознавстві ґрунтовно 

дослідила нагрудні чоловічі хрести. У ряді статей на цю тематику [5; 7] 

дослідниця провела типологію нагрудних хрестів та аналіз їх художніх 

особливостей. Зацікавлення С. Боньковською тематикою гуцульського 

народного мосяжництва виявились також і в контексті дослідження 

українського ковальства. Серед аналізованого матеріалу виділяються, 
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зокрема, кілька типів проколювачів для люльок із сіл Голова та Жаб‘є Івано-

Франківської обл., до яких додається детальний опис [8]. 

У дослідженні шкіряних промислів Західної України дослідниця Г. 

Горинь вперше провела опис техніки виробництва традиційних шкіряних 

виробів та провела їх класифікацію за функціональними ознаками [33]. 

Виділивши в окрему групу доповнення до народного костюма: череси, 

тобівки і ташки, дослідниця провела аналіз їх художніх особливостей, окремо 

вказуючи на локальні відмінності в кожному мистецькому осередку. 

Дослідження Г. Врочинської традиційних українських жіночих прикрас 

[23]  дає можливість порівняння типів і художніх особливостей жіночих і 

чоловічих металевих прикрас. У ній також проведена класифікація жіночих 

прикрас, принцип якої важливий у вирішення питання типології чоловічих 

прикрас українців Карпат. 

Праці відомої дослідниці К. Матейко [77], присвячені українському  

народнму одягу та його регіональним особливостям, важливі в контексті 

ансамблю народного одягу з доповненнями до нього. Дослідниця аналізує 

чоловічі перстні, а також пояси та прикраси до них. Показово, що дрібні 

металеві прикраси до поясів, такі як пряжки, накладки, чепраги, вона 

виокремлює в окрему типологічну групу предметі чоловічого костюма. 

Доповнення до чоловічого строю українців  Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ 

ст.  розглядає також у своїх працях Г. Стельмащук [110; 111; 112]. У 

монографії та ряді статей на цю тематику дослідниця описує кілька типів 

чоловічих поясів карпатського регіону, до яких відносить пояс на одну 

пряжку т. зв. бакур; широкий пояс на кілька пряжок, оздоблений тисненими 

на шкірі та мідними пряжками і з вузьким ремінчиком, на якому нанизане 

кільце від складного ножа – ремінь, ременик; широкий пояс вівчарів з 

гаманом та пастушими інструментами на ньому – гайтан; пояс на 6-8 пар 

чепраг з грубої шкіри, в середину якого можна було покласти гроші, 

гаманець, люльку, кресало – черес. Крім того Г. Стельмащук виділяє велику 

кількість декору: накладки з «писаної бляхи», декоративні саморобні 
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канонєрки – гудзики, які накладали на бляшану пластину, цяточки – дрібні 

розеточки, ретязі, пряжки різних форм. В іншій статті серед поширених у кін. 

ХІХ – поч. ХХ ст. у Карпатах поясів згадує пояс-«югас», черес, а також як 

оздобу безрукавок-«лейбиків» виділяє гудзики [3, с. 302-303; 94, с. 328]. 

В іншій праці Г. Cтельмащук [111] пропонує огляд чоловічих уборів та 

значення декору. Класифікуючи головні убори за функціональним 

призначенням на буденні, святкові та обрядові, дослідниця характеризує їх з 

позиції практичної, знакової, естетичної та регіональної функцій. З металевих 

прикрас до головних уборів українських Карпат дослідниця згадує ажурну 

металеву пластину, якою на Гуцульщині прикрашали чорний фетровий 

капелюх – крисаню. 

У праці, присвяченій українському народному вбранню [112], в якій на 

джерельному та фактологічному матеріалі представлено шлях формування і 

побутування традиційного вбрання від найдавніших часів до початку ХХ 

століття, Г. Стельмащук виділяє в окремий розділ регіональні особливості 

українського вбрання ХІХ ст., серед якого і Карпатський регіон. Також 

цінним матеріалом монографії є укладений термінологічний словник. 

Цінні відомості про чоловічі прикраси Закарпаття містять праці С. 

Полянської [85], а Буковини – М. Костишиної [68] та Я. Кожолянко [64]. 

Зокрема, розглядаючи еволюцію оздоблення українського народного  

Північної Буковини з давніх часів до сьогодні, М. Костишина зазначає, що у 

металевих прикрасах гармонійно поєднувалась форма і орнаментальний 

мотив [70, с. 36-39]. З чоловічих доповнень до одягу дослідниця виділяє 

широкий (30 см) черес на 4-6 пряжок, прикрашений сап‘яновими кісками та 

тисненим геометричним орнаментом, який узгоджувався з рисунком на 

постолах. До цього ж М. Костишина наголошує на подвійній функції череса – 

практичній та естетичній. У першому випадку він служив корсетом при 

важких роботах, у другому – у святкові дні за нього закладали топірець, іноді 

ретязь. Серед прикрас головних уборів у праці згадуються гердани з 

металевими бляшками, якими прикрашались крисані. З народних майстрів, 
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які займались художньою обробкою металлу та шкіри, М. Костишина називає 

рід Федюків із с. Дихтинця, а також П. Дроздяка, П. Манчука, М. Чорного з с. 

Путили. 

У праці Я. Кожолянко як доповнюючі елементи народної ноші 

розглядаються тобівка, ташка, топірець, порохівниця та черес на 3-5 пряжок, 

що мав кілька внутрішніх та зовнішніх кишень, в яких зберігали гроші, а 

також тримали тютюн, люльку та предмети першої необхідності. Дослідниця 

зауважує, що черес асоціювався з заможністю його господаря, був предметом 

гордості та гідності [64, с. 136]. Прикраси, в залежності від місця 

розташування, Я. Кожолянко поділяє на кілька типів: нагрудні, нашийні, 

наручні, навушні, прикраси голови та пояса. 

Протягом останнього десятиліття інформація про чоловічі металеві 

прикраси українців Карпат фрагментарно представлена в ілюстрованих 

виданнях, присвячених народному одягу та історії , а також у статтях на цю 

тематику у наукових збірниках. Зокрема, у першому систематизованому 

виданні, в якому на матеріалі історико-художніх реконструкцій 

простежується процес формування комплексів національного  українців та 

його взаємодія на різних етапах культурами інших народів, Т. Ніколаєва подає 

словник термінів [82, с. 193-203, 308]. Окрема стаття у ньому присвячена 

доповненням до костюма (аксесуарам), до яких відносяться пояси, головні 

убори, взуття, знімні прикраси. При цьому автор зазначає, що всі вони 

пройшли тривалий шлях розвитку, що призвело до різноманіття функцій, 

форм, технік виготовлення, художніх рішень. Також зазначені аксесуари є 

яскравими виразниками локальної специфіки , причому відбивають його 

етнічну історію та етнокультурні взаємовпливи, а також виражають естетичні 

погляди, підкреслюють святковість або буденність ансамблю, створюють 

цілісний художній образ.  

Останні два десятиліття у ракурсі вивчення мистецької освіти в 

Галичині кін. ХІХ – поч. ХХ ст., а також українського художнього металу, 

тема чоловічих прикрас українських Карпат висвітлюється у монографіях Р. 
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Шмагала. Зокрема, у монографії «Мистецька освіта в Україні» науковець 

подає значний ілюстративний матеріал, в якому представлені металеві 

прикраси як вироби учнів художньо-промислових шкіл та промислових 

виставок кін. ХІХ – поч. ХХ ст., з місцевих архівів, а також чоловічі прикраси 

українців Карпат з музеїв Європи, зокрема, експозиції музею м. Кіттзи 

(Австрія) та США і Канади [134, с. 177-183].  

Серед великої кількості аналізованого Р. Шмагалом матеріалу з 

періодики та каталогів виставок зламу ХІХ і ХХ ст., постає загальна картина 

мистецько-навчального процесу цього часу, який став основою для розвитку, 

зокрема, художнього металу, шкіри і дерева. У свою чергу, це дає розуміння 

явища українського декоративно-ужиткового мистецтва, складовим 

елементом якого є чоловічі прикраси та шкіряні доповнення до одягу 

українців Карпат.   

У моногафії «Художній метал України. ХХ-ХХІ ст.», що є ІІ томом 

«Енциклопедії металу», Р. Шмагало подає типологію, мистецтвознавчу 

експертну оцінку всіх галузей художнього металу, серед яких також художнє 

лиття Карпатського регіону поч. ХХ ст. [132]. У систематизованій базі 

літератури, ілюстративного матеріалу та термінології, зокрема, висвітлена 

тема художнього металу українців Карпат поч. ХХ ст. 

З видань останніх років чоловічі прикраси та доповнення до костюма 

українців Карпат розглядаються в багатотомній «Історії декоративного 

мистецтва України» [53, с. 103-119, 163-182]. У четвертому томі висвітлено 

історію, охарактеризовано розвиток художньої обробки металу та шкіри, а 

також розглянуто творчість народних майстрів. 

У підрозділі, присвяченому порівняльній характеристиці чоловічих 

прикрас та доповнень до строю українців Карпат і горян Східної Європи, 

загалом розглядались праці польських, чеських, словацьких дослідників. 

Зацікавлення народними промислами населення Карпат, у зв’язку з 

територіальним сусідством, а також зберіганням у місцевих музеях колекцій 

творів українських горян, проявлялось у польських дослідників [148, с. 30-33, 
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42-46]. Дослідження народної культури  румун Карпат, словаків Татр, дають 

речовий та ілюстративний матеріал, який має багато спільних рис з творами 

народних майстрів українських Карпат. Серед них – праці Гелени Джонової 

та Кароля Стрельця, присвячені народному одягу [141] та прикрасам [143], в 

яких значний ілюстративний матеріал зібраний з різних місцевостей. 

Детальніший матеріал по чоловічих прикрасах і доповненнях до одягу 

зібраний в регіональних дослідженнях народного одягу півночі Словаччини 

Соні Ковачевічової [154] та північного сходу Віри Даніелової [160]. Окремий 

ракурс на чоловічі прикраси, зокрема, словацькі, висвітлений в дослідженнях 

історії та культури Словаччини авторства Соні Ковачевічової [158], а також 

ремесел авторства Яна Подоляка [141]. Теоретичним аспектам теми 

чоловічих прикрас словацьких горян [148] присвячені наукові публікації на 

основі досліджень музейних збірок, виданих Паволем Луцканічем та 

Клаудією Бугановою. 

Значну увагу у дослідженні народних металевих чоловічих прикрас 

українських Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ ст. відводиться вивченню речового 

матеріалу. Музейні і приватні збірки Львова налічують сотні зразків, які є 

безпосередню джерельною базою  досліджуваної теми. 

Історіографічний огляд літератури про художню обробку металу та 

шкіри засвідчує тривалий інтерес науковців до цих галузей. Більше уваги 

приділено загальним питанням культури, побуту, а також загальній 

характеристиці художніх предметів з металу та шкіри. Висвітлено в 

мистецтвознавчій літературі також художні особливості окремих 

типологічних груп металевих прикрас, запропоновано варіанти їх 

класифікації. Отже, на сьогоднішній день в літературі мистецтвознавчого та 

народознавчого характеру існує досить ґрунтовна база для висвітлення теми 

металевих прикрас та доповнень до традиційного чоловічого костюма 

українських Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ ст., але немає цілісної картини, яка б 

показала шляхи їх розвитку та формування, їх комплексність та взаємозв‘язок 

між собою. Аналіз історіографії підтвердив недостатню вивченість теми як 
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серед вітчизняних так і серед іноземних науковців. 

Джерельна база, на основі якої ми вивчаємо розвиток прикрас, 

представлена фактологічним матеріалом друкованих альбомів Л. 

Вербицького [18, с.345], П. Жолтовського [47], Д. Гобермана [29, с. 38-42], О. 

Валька [17], а також матеріалами музеїв Львова, Коломиї, Косова, Кракова. 

До них належать фонди металу і шкіри Музею етнографії та художнього 

промислу Національної академії наук України (м. Львів), Львівського 

історичного музею, Нпціонального музею історії Гуцульщини та Покуття ім. 

Й. Кобринського (м. Коломия), Косівського музею народного мистецтва і 

побуту Гуцульщини, Музею етнографічного ім. Северина Удзелі (м. Краків). 

Основа дослідження представлена комплексом літератури та наукових джерел 

із безпосередніх та дотичних до основного галузей знань — 

мистецтвознавства, історії, етнографії, а також включає літературу, 

присвячену спеціальним дослідженням гуцульського регіону. Серед 

матеріалів, що безпосередньо чи опосередковано стосуються обраної теми — 

фонди Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАНУ, бібліотеки 

інституту народознавства НАНУ (м. Львів), наукової бібліотеки Львівської 

національної академії мистецтв. 

 

1.2. Методи дослідження 

Загальну методику дослідження складає сукупність конкретних 

наукових методів, за допомогою яких можливе досягнення результатів 

дослідження, а також формулювання гіпотез та їх обґрунтування, визначення 

певних закономірностей. 

У дисертації використані наукові методи на емпіричному та 

теоретичному рівнях. Зокрема, на емпіричному (під час формування 

джерельної бази дослідження) – опис пам’яток, фотофіксація, каталогізація. 

На теоретичному рвні – типологізація, формальний та художній аналіз. 

На емпіричному рівні дослідження застосовувався метод 

спостереження, за допомогою якого систематично цілеспрямовано вивчався 
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масив досліджуваного матеріалу. При цьому ставились наступні вимоги: 

завчасного задуму, планомірності, цілеспрямованості, активності, 

систематичності. Вимогою завчасного задуму було поставлене завдання 

вивчити музейні збірки та архіви на предмет металевих чоловічих прикрас та 

шкіряних доповнень до одягу, а також виділити їх як оригінальні вироби 

декоративно-ужиткового мистецтва. Відповідно до цього застосовувалась 

вимога планомірності, згідно якої весь матеріал вивчався і групувався за 

складеним планом. Спостереження за художніми особливостями предметів, 

що досліджувались, велись завдяки вимозі цілеспрямованості. Вимога 

систематичності спонукала до вироблення певної системи спостереження. 

Поряд з методом спостереження на емпіричному рівні застосовувався 

метод порівняння, згідно з яким виявлялись взаємовпливи та відмінності 

художніх явищ, особливостей загально мистецьких процесів на 

національному грунті. Сучасний метод порівняльно-історичної реконструкції 

враховує як загальні, основні закони поступального розвитку, так і вплив 

місцевих факторів, що зумовлені у людському колективі і залежать від 

конкретних умов життя. Порівняльний метод у хронологічному і 

просторовому вимірах дав змогу провести аналогії у виготовленні та 

оздобленні, виокремити спільні та відмінні риси, розглянути особливості 

виготовлення, декорування, обрядової функції у контексті культури 

Карпатського регіону та українського декоративно-ужиткового мистецтва. 

На емпіричному рівні важливим також є метод експерименту, за 

допомогою якого виявляються відповідні властивості досліджуваного 

матеріалу.  

Графічний метод використовується для складання таблиць та 

виконання рисунків. Цінними та важливими є спеціальні замальовки та фото, 

отримані в результаті етнографічних розвідок сучасників окресленого 

періоду. До них належать етнографічні праці В. Шухевича, а також 

ілюстративний матеріал, такий як, наприклад, графічні замальовки Северина 

Обста. 
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На емпіричному та теоретичному рівнях дослідження для встановлення 

семантики декору використовуємо метод абстрагування, під час якого 

виявляються найсуттєвіші риси художніх виробів, ототожнюється функція, 

форма, розмір і особливості орнаменту. Окремим історичним джерелом 

вивчення мистецтва є народний орнамент. Проведені вченими дослідження 

показали, що в орнаменті виражені сюжети і образи давньої міфології, 

релігійних уявлень. За аналізом орнаменту можемо простежити його складну 

розгалужену структуру, що проявляється на кількох рівнях класифікації. У 

свою чергу рівні охоплюють поняття типу та характеристики форми. 

Структурно-типологічний метод відкрив можливості поглибленого 

аналізу чоловічих прикрас Карпатського регіону як художніх творів 

народного мистецтва. Це прослідковується на прикладі декору, форми, 

глибини фактури, яскравості співвідношень, методів обробки. Відповідно до 

цього дослідження вони виділяються у «культурний центр» чи «мистецький 

осередок», з якого ці явища і предмети поширюються. Так, осередки були і 

центрами одночасно. Методи реконструкції стилістики та структурної 

типології застосовувались для визначення джерел співвідношення традицій 

та новацій  у металевих прикрасах та шкіряних доповненннях до костюма. 

Метод мистецтвознавчого аналізу, в основі якого матеріал, форма і 

декор, використовується для виявлення закономірностей становлення 

художніх особливостей. Розглядаючи взаємовпливи форми та матеріалу 

художніх зразків прикрас, доводимо їх естетичну цінність як творів 

народного мистецтва. Методом мистецтвознавчого аналізу встановлюємо, що 

завдяки ручним технологіям оздоблення та індивідуальній манері майстрів 

з‘являється безліч індивідуальних творів. При цьому артефакти зберігають 

незмінну форму, художню структуру і їх декоративні особливості з деякою 

варіантністю, залежно від типу декорування. 

Отже, метод мистецтвознавчого аналізу стає провідним у комплексному 

дослідженні, сприяє узагальненню, розвитку наукової думки. 

Для пізнання загальних явищ та окремих фактів застосовувались 
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індуктивний та дедуктивний методи. Ці взаємопротилежні методи 

пізнання дають змогу об'єктивно розглянути побутування чоловічих прикрас  

на тлі культурно-історичних подій, а також використовувались і для 

визначення їхніх художніх особливостей, закономірностей формування та 

розвитку. 

Музейні збірки наочно дають змогу відтворити в уяві особливості 

мистецтва і культури, провести порівняльно-типологічне вивчення предметів, 

встановити їхню подібність і відмінність. Зокрема, це збірки Музею 

етнографії та художнього промислу (м. Львів), Львівськоого історичного 

музею, Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького 

(м. Львів), Національного музею ім. Андрея Шептицького (м. Львів),  

краєзнавчого музею (м. Івано-Франківськ), музею народного мистецтва 

Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського (м. Коломия), Музею народного 

мистецтва (м. Косів), етнографічного музею ім. Северина Удзелі (м. Краків). 

Фіксацію музейних предметів проводимо традиційними методами – фото 

фіксацією, їх описами, роботою з картками обліку та фондовими книгами. 

Історіографія дисертаційної роботи, включаючи популярні публікації 

може бути поділена на літературу з загальних праць (етнографія, етнологія, 

побут), ремесел Карпат (художній метал, обробка шкіри, рогу, дерева), 

традиційного одягу Карпат, орнаменту. З останніх вітчизняних монографій 

заслуговує на увагу наукова систематизація понятійного матеріалу по теорії 

орнаменту, типології прикрас [95; 109]. 

Отже, сам предмет і мета дослідження зумовлюють потребу 

застосування комплексного підбору методів наукової роботи. Загальна 

методика наукового підходу до вивчення мистецтва позитивно позначена на 

розробці принципів мистецтвознавчих досліджень. Накопичений 

попередниками досвід вивчення декоративно-ужиткового мистецтва методом 

безпосереднього спостереження дав змогу визначити два його напрямки – 

комплексний, що поглиблено вивчає питання не обмежені одним предметом, і 

системний, що дає можливість встановити широке охоплення ознак але в 
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рамках визначеного дослідження. Цей універсальний підхід досліджень був 

покладений і в основу дисертації, перетворивши його у різноманітних 

варіантах. 

Висновки до розділу 1 

Проведений аналіз літератури розгортався в етнографічних та 

мистецтвознавчих площинах. Для масштабного вивчення предмету 

дослідження було проаналізовано наукову літературу з історії Гуцульщини, 

Бойківщини, Лемківщини, Покуття, Буковини на основі аналізу якої 

виявлено, що у пер. пол. ХІХ ст. вивчення народного побуту, культури, 

мистецтва і прикрас, зокрема, зацікавило широкі кола громадськості. Серед 

їхніх представників – етнографи, вчені, громадські та культурні діячі, такі як 

Я. Головацький, І. Вагилевич, І. Франко, С. Витвицький, В. Кайндль, Р. 

Шухевич, Ф. Вовк та ін. 

Вагомими працями у вивченні металевих прикрас та шкіряних 

доповнень до одягу горян є монографії  В. Шухевича, Л. Сухої, Г. Горинь, С. 

Боньковської. На основі аналізу історіографічних джерел відтворюється  

значення історико-культурних чинників у формуванні та поширенні 

чоловічих прикрас на території українських Карпат. Зокрема, В. Шухевич 

присвятив металевим гуцульським виробам окремий розділ, в якому 

детально, підкріплюючи ілюстраціями, описує знаряддя праці і техніку 

ливарництва металевих виробів, згадує народних майстрів. Вперше автор 

згрупував весь асортимент металевих виробів за характерними ознаками, 

подаючи до нього ілюстровані таблиці; приділив увагу також орнаменту. 

Дослідження Л. Сухої та Г. Горинь є зразком класичного наукового 

підходу українських науковців сер. ХХ ст., значна частина яких зібрана під 

час польових досліджень у безпосередніх контактах з майстрами і їхнім 

середовищем. Увага приділяється також історичному контексту, 

технологічним процесам, художнім особливостям, творчості майстрів. 

Монографія Л. Сухої відрізняється ґрунтовністю викладу матеріалу, в якому 

дослідниця вперше виклала історіографію гуцульського мосяжництва, 
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виділила центри, в яких займались металообробними ремеслами, розглянула 

творчість окремих майстрів, виділила орнаментальні мотиви на виробах в 

окремі таблиці, провела опис і класифікацію  металевих виробів. 

Вивченню соціокультурних особливостей використання прикрас 

допомогли розкрити етнографічні й наукові розвідки. Для аналізу 

формотворення та розробки типології важливими стали праці М. Станкевича, 

А. Задніпровської. Беручи за основу праці М. Станкевича ми розробили 

типологію прикрас за функціональною ознакою, виділивши за основу родову 

відміну. Доповненням до цієї типології, керуючись розробками А. 

Задніпровської є розгляд прикрас з точки зору характеристики їх комплексів 

основних територіальних груп. 

Методика дослідження грунтується на всебічному аналізі народного 

мистецтва, яке саме по собі є одним з проявів духовної культури. У процесі 

дослідження використовувалась система взаємодоповнюючих методів: 

загальнотеоретичних  (аналіз, синтез, узагальнення, систематизація зібраного 

емпіричного матеріалу), історичного (аналіз передумов і тенденцій розвитку, 

що розглядаються у контексті соціокультурних явищ, які відбувались на 

території Західної України), конвент-аналізу (опрацювання матеріалів 

періодичних видань, каталогів, колекцій музеїв), компаративного 

(порівняльний аналіз особливостей чоловічих прикрас як у межах 

досліджуваного регіону, так і за його межами). Зокрема, на емпіричному рівні 

дослідження під час накопичення фактів, збору та систематизації матеріалу, 

застосовувались методи спостереження, картографування, порівняльного 

аналізу. На теоретичному рівні дослідження ми послуговувались наступними 

методами: абстрагування, виокремлення найсуттєвіших рис чоловічих 

прикрас, ототожнювання функцій, форм та особливостей орнаментики; 

аналізом та синтезом для з'ясування причин, наслідків та взаємозв'язків 

різних явищ духовної культури. Для пізнання загальних явищ та окремих 

фактів, а також для об'єктивного розгляду побутування чоловічих прикрас  на 

тлі культурно-історичних подій, визначення їхніх художніх особливостей 
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застосовувались індуктивний та дедуктивний методи. 

У дослідженні застосовувався структурно-типологічний аналіз, який на 

прикладі форми, декору, глибини фактури, тональних співставлень способами 

обробки матеріалу дає можливість інтерпретації чоловічих прикрас 

Карпатського регіону як художніх творів народного мистецтва. Провідним у 

дослідженні став метод мистецтвознавчого аналізу, який сприяє 

узагальненню, художніх особливостей прикрас, доведення їх естетичної 

цінності як творів народного мистецтва. Цінними є візуальні джерела такі як 

графічний метод у вигляді таблиць, фото, а також музейні збірки, які дають 

змогу відтворити в уяві особливості мистецтва і культури, провести 

дослідження художніх творів, встановити їхню подібність і відмінність. 

Завдання, поставлені в ході комплексного дослідження, вимагали 

впорядкування представленого матеріалу в кількох аспектах: стилістично-

еволюційному, типологічному, технологічно-конструктивному та 

мистецтвознавчому. 

Кожне з поставлених завдань вимагало своєї методики. Проведена 

типологізація базується на основі функціональних і характерних груп 

прикрас та їх художніх особливостей. 
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РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК МОСЯЖНИЦТВА І ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ 

ШКІРИ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ 

СТ.  

Численні пам’ятки металопластики Галичини кінця ХІХ ст. засвідчують 

наявність високопрофесійних осередків виробництва художнього металу. Це 

підтверджує також періодика другої половини ХІХ – початку ХХ ст., а також 

статути і звіти промислових шкіл, музеїв і товариств, що містять цінну 

інформацію про розвиток художнього металу [134, с. 7-16]. 

Соціально-економічні процеси кін. ХІХ – поч. ХХ ст. у Галичині, а 

також як виглядала культурна ситуація цього часу розглядає у дослідженні, 

присвяченому мистецькій освіті в Україні Р. Шмагало. Аналізуючи статті у 

періодиці цього часу, автор, зокрема, зазначає, що для історії ремесел в 

Україні кін. ХІХ ст. був часом занепаду і разом з ним зародження 

цілеспрямованої політики зовнішньої підтримки кустарного виробництва. 

Виникненню цих процесів на базі кустарних ремесел передувала низка 

об'єктивних причин історичного, культурного та економічного характеру. У 

Західній Україні відбувались культурні процеси, ускладнені важкими 

економічними умовами регіонів, що входили до складу Австро-Угорської 

монархії [134, с. 41]. 

Р. Шмагало підтримує спостереження І. Франка, котрий, оцінюючи 

тодішню ситуацію  в Галичині,  писав про те, що Австрія до 1848 р. і пізніше 

систематично душила і руйнувала початки промислу і фабрик так, що в 1772 

р. їх було більше, ніж  в 1848 р. [124, с. 248]. Австрія свідомо провокувала 

цей процес, щоб мати місце збуту для фабричної продукції інших провінцій. 

Політична ситуація в країні після прийняття у 1863 р. нової конституції не 

могла  суттєво вплинути на локальні труднощі. Відсутність капіталу для 

фінансування навчальних закладів, економічних і творчих спілок у сенсі 

допомоги кустарним промислам робило неможливим протягом довгих років 

втілення в життя найсміливіших ініціатив у цьому напрямку. З метою 

просування краю від економічного занепаду Краєвий сейм Галичини звернув 
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увагу на традиційні види домашнього промислу, який займає суттєве місце в 

етнокультурному середовищі цього регіону. Як наслідок, на всіх 

західноукраїнських землях почався рух інтелігенції, промисловців за 

сприяння домашньому промислові, який ще у недалекому минулому 

відігравав важливу роль у господарському і культурному житті суспільства 

[134, с. 44]. 

На розвиток місцевих промислів, як зазначає Р. Шмагало, була 

спрямована діяльність створених у цей час різноманітних товариств, музеїв і 

спілок, організація у яких носила в основному сімейний характер. Продукція 

народних майстрів користувалась великою популярністю на ринках сусідніх 

країн, а також відзначалась високими нагородами на багатьох міжнародних 

виставках кустарної продукції того часу. Створювались музеї народних 

промислів, організовувались виставки і відкривались спеціальні навчальні 

заклади, метою яких було сприяння розвитку народних художніх промислів і 

покращення якості їхньої продукції. Така діяльність стала можливою завдяки 

сприянню приватної ініціативи окремих представників інтелігенції, 

етнографів і митців [134, с. 46]. 

Чому відбувся процес підтримки народних художніх промислів, а також 

виникнення науки як етнографії, дослідники пов’язують з походженням 

інтелігенції, котра заявивши про себе як про суспільну силу у другій 

половині ХІХ ст., була переважно селянського походження, тобто 

психологічно, матеріально і духовно пов'язана з сільським культурним 

середовищем.  Формуючи свій побут в містах, діячі української культури та 

мистецтва свідомо робили спроби прищепити елементи і риси близького їм 

естетичного середовища. Традиції побуту, етнографічні особливості і народні 

естетичні уявлення користуються увагою по всій території України. Як 

самостійна галузь науки до сер. ХІХ ст. сформувалась і продовжила свій 

інтенсивний розвиток етнографія, базою для якої стала широка мережа музеїв 

та організацій, які зосередились в культурних центрах, зокрема, у Львові [95]. 

Популяризиції народної культури, мистецтва і побуту сприяли 
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новостворені наукові та етнографічні товариства, союзи і комісії. Як зазначає 

у своєму дослідженні Р. Шмагало [134, с. 44], вони організовували власні 

друкарні, з допомогою яких створювались і поширювались етнографічні 

програми і матеріали стосовно народної культури, мистецтва і побуту. Ще 

один чинник, що спричинив зацікавлення суспільства народним мистецтвом, 

на думку Р. Шмагала, був пов'язаний з поширенням тенденцій 

космополітизму у мистецтві на межі століть. Це викликало свідоме 

протистояння у вигляді практичних засобів, спрямованих на втілення 

концепції розвитку народного мистецтва, орієнтованої на народну творчість і 

пошуки можливостей органічного поєднання елементів традиційного ремесла 

з фабричним виробництвом. 

Нове національне мистецтво, перейняте духом народної творчості та 

національної романтики, проявило себе у всіх видах мистецької діяльності — 

літературі, музиці, образотворчому  мистецтві. Також воно лежало в основі 

новаторських пошуків у сфері всіх видів декоративно-ужиткової творчості. 

Значна кількість ще не згаслих осередків традиційного ремесла стала 

головним чинником, який вплинув на специфіку розвитку декоративно-

ужиткового мистецтва України на відміну від багатьох провідних 

західноєвропейських держав, де розвиток індустрії призвів до майже повного 

зникнення або трансформації художніх ремесел і промислів під впливом 

професійної культури міста. У цей час вперше в Україні виникає питання про 

підтримку ще досить численних центрів народного мистецтва. 

Прагнення майстрів до гармонійного пристосування традиційних 

декоративно-ужиткових виробів до сучасного міського побуту набули 

широкого практичного втілення. Виявилась потреба у формуванні єдиного 

стилю, який охоплював би усі сфери побутового і духовного життя міського 

культурного середовища, що відповідав би національним смакам, психології 

та естетиці, втілював би у собі єдність творчих пошуків різних історичних 

періодів [134, с. 42]. 

Початок ХХ ст. щодо розвитку домашніх промислів в Галичині був 
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дуже складним періодом. Парадоксальним було те, що у найважчі періоди 

життя народу якісний художній рівень кустарних виробів зростав, 

підкреслюючи цим цікаву властивість усього народного мистецтва: набувати 

особливого розквіту і яскравих засобів самовираження у часи великих змін і 

життєвих потрясінь, ніби самоутверджуючись з народом. В період 1910-1920-

х років у Галичині у результаті гострих фінансових та економічних криз, а 

також двадцятирічної орієнтації краю на побудову великої фабричної 

промисловості, становище домашніх промислів не покращилось, а 

зацікавлення суспільства до їх підтримки було нівельоване. Нова хвиля 

розвитку домашнього ремесла припадає на період 30-х років, період 

позитивних змін в економіці європейських країн, де у функціонуванні 

підприємств провідне місце почали займати риси, властиві дрібному 

виробництву. Цей процес обумовлений тим, що у зв'язку з частими 

економічними кризами великі фабричні підприємства ставали 

нерентабельними і почали поступатись дрібним виробникам, стійкішим до 

криз. Економісти європейських країн підкреслювали життєву необхідність 

опіки домашнього ремесла через посередництво кредитів, сировини і 

обладнання, особливо у бідних на сільськогосподарську продукцію гірських і 

передгірських районах [115, с. 2]. 

Робота зі збереження художніх промислів та адаптація їх до нових умов 

існування мала важливе значення для повноцінного розгортання мистецького 

і мистецько-освітнього процесів в Україні. На західноукраїнських землях 

завдяки активній діяльності приватних осіб виникли такі організації як 

Краєвий керамічний союз на Буковині, Львівський міський промисловий 

музей, завданням якого був вплив на розвиток промисловості та рукоділля у 

краї [73, с. 3]. У Коломиї існувало засноване місцевою інтелігенцією у 1882 р. 

товариство, завданням якого було звільнення гончарів від експлуатації 

перекупників і закупівля сировини [134, с. 73]. Інтелігенція Галичини, яка 

займалась проблемами промислів, всіляко підштовхувала уряд до дій в 

напрямку їх підтримки. Результатом цього стала Крайова виставка 
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домашнього промислу, організована у Львові в 1877 р. Експоновані на 

виставці вироби колишніх процвітаючих центрів народного мистецтва 

викликали широкий інтерес громадськості і відродили надії на реальну 

можливість подальшого функціонування промислів. Під впливом цієї 

виставки був організований тимчасовий комітет у Справах промислу, який 

об'єднав ентузіастів, пошановувачів і знавців домашнього промислу [134, с. 

4], діяльність якого тривала кілька років. 

У кінці 1880-х років у містах і містечках Західної України, таких як 

Станіславів, Коломия, Надвірна, Калуш відбувається розвиток ремесел на 

основі місцевої сировини. Відбувається заснування професійних  товариств – 

Товариство промислове різнорідних ремесел в Коломиї (1884 р.),  Товариство 

збірне рукодільників у Городенці (1885 р.), Товариство народних спілок в 

Коломиї (1891 р.), Інститут «Народний дім» в Коломиї та ін., метою 

діяльності яких, зокрема, було заснування і підтримка фахових промислових 

шкіл [128, с. 90]. У розбудові художніх промислів відзначилась Коломия, як 

культурний та торговий центр Покуття. У 1888 р. тут була заснована 

Гуцульська промислова спілка, характер діяльності якої мав сприяти розвитку 

давнього і зародженню нового промислу із залученням усіх верств 

українського населення [21, 2].   

Проблеми розвитку домашніх промислів і ремесел у найвіддаленіших 

провінціях Австро-Угорської імперії  хвилювали офіційних представників 

Відня. На початку 1890-х років у німецькомовних виданнях почали 

з’являтись статті про домашній промисел українців Галичини, які подавались 

у майже дослівному перекладі галицькою пресою з метою доведення до 

широкого загалу.  Зокрема, у них мова ішла про високу оцінку галицького 

народного мистецтва і охороні домашніх промислів від впливів 

західноєвропейської системи мистецької освіти [87]. Проблема набуття чи 

збереження народної самобутності у контексті розвитку стилізації та 

орнаментики нових ремісничих виробів була також провідною в діяльності 

Промислового музею у Львові. 
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Погляди на роль і місце народного мистецтва в умовах нового часу 

сформувались, за свідченнями галицьких часописів, на початку ХХ ст. 

Проблема створення нового оригінального обличчя художнього промислу 

пов‘язувалась з нерозумінням духу власного, наскрізь народного мистецтва в 

умовах нового часу.  Шляхи вирішення її подавались дослідниками у вигляді 

закликів до громадськості в напрямку збереження творів народного 

мистецтва у домашньому побуті. 

Зв’язок міського ремісництва та народних промислів з художньо-

промисловою освітою здійснювався за посередництвом різноманітних 

товариств, таких як «Труд»(1900-1939 рр.) [127], Товариство руських 

ремісників «Зоря» (1883–1939 рр.) із заснованою ним Руською ремісничою і 

промисловою бурсою у Львові (1898 р.) [134, с. 7-16]. Формою діяльності 

«Зорі» було надання консультацій, порад та реальної матеріальної підтримки 

молоді у справах художнього промислу; воно обєднувало шевців, керамістів, 

столярів, кравців, ковалів та представників інших ремесел охоплюючи крім 

Львова інші міста - Перемишль, Дрогобич, Стрий. 

Ще одним напрямком діяльності Товариств «Зоря» і «Труд» було 

заснування бурс. У 1899 р. Товариством «Зоря» була заснована Руська бурса 

реміснича і промислова, в якій навчалось до сорока осіб; у 1910-х роках за 

посередництвом «Труду» виникла бурса, яка готувала фахівців з крою, шиття, 

гаптів і головних уборів, а також доповнююча промислова школа з двома 

фаховими класами, де викладали рисунок, шиття, кравецтво, товарознавство 

та інші дисципліни [127]. 

На початку 1910-х років у час економічної кризи домашні промисли і 

ремесла набули особливих форм організації та підтримки. З метою 

відродження національного промислу  для збереження його від занепаду 

українські купці, ремісники та промисловці Галичини створили Промислову 

комісію під егідою Міщанського братства у Львові. Одним з напрямків 

діяльності комісії було сприяння у піднесенні стану українського промислу і 

купецтва [134, с. 99]. 
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У період між двома світовими війнами головна ініціатива в розвитку 

українського промислу належала Союзу українських купців і промисловців, 

що своєю діяльністю охоплював Львівське, Тернопільське і Станіславське 

воєводства. У господарському житті міжвоєнного двадцятиліття 

спостерігалось певне явище - велика фабрична промисловість не витримуючи 

кризи потрапляла у банкрутство, тоді як дрібне виробництво і промисли 

звертали на себе увагу економічних кіл як найздоровіша основа 

господарського життя [134, с. 2]. 

У загальнокультурному процесі кін. ХІХ - поч. ХХ ст. важливе місце, на 

думку Р. Шмагала, [134, с. 45], відводилось музейній справі. У цей час багато 

музеїв почали розгортати свою теоретичну і практичну роботу, спрямовану на 

розвиток народних промислів. Музеї стали осередками наукового 

опрацювання і систематизації колекцій, організації виставок, випуску 

спеціалізованої літератури для кустарів і художників, пропагування народної 

творчості серед широких верств населення. 

У західних областях України зявились перші художні музеї, структура і 

сфера діяльності яких безпосередньо стосувалась розвитку народних 

художніх промислів. Показовим прикладом такого закладу є Міський 

промисловий музей у Львові, функціонування якого починається з виставки 

під назвою «Міський промисловий музей», експонати до якої були закуплені 

на Віденській всесвітній виставці художнього промислу 1873 і 1874 років [95, 

с. 73]. Головною метою Міського промислового музею, задекларованою у 

1874 р., було удосконалення промислів і ремесел в регіоні в технічному та 

естетичному напрямках через систематичне збирання допоміжних засобів, 

таких як музейні збірки, виставки, бібліотека, зал рисунків, викладання у 

галузі промислу, ремесел та мистецтва, видання журналів, що поширюють 

науку і мистецтво [134, с. 107]. Результатами роботи музею були виставки 

народних промислів у 1877 і 1894 рр., які значно поповнили експозицію 

музею творами народних художніх промислів, а також дослідницька 

співпраця зі школою рисунків та моделювання, що відобразилась у серійному 
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виданні Л. Вербицького «Взори промислу домашнього селян на Руси». 

Подібно до Промислового музею у Львові, в Коломиї був створений 

музей народного мистецтва, що розпочав свою роботу з виставки виробів 

домашнього промислу, яка відбулась у 1880 р. стараннями коломийської 

інтелігенції з метою покращення якості продукції місцевих народних 

промислів [96, с. 73]. З цього часу виставки, частиною експозиції яких були 

народні промисли, почали організовуватись в Коломиї систематично. 

Показовою серед них стала перша всеукраїнська виставка домашнього 

промислу, організована у 1912 р., яка мала великий успіх серед населення: її 

відвідало близько 13 тисяч осіб. На виставці була представлена цілісна 

картина народного мистецтва України, що мало велике значення для 

підтримки розвитку домашнього промислу. Виставка також показала, за 

словами письменника-публіциста О. Лукіяновича, назрілу необхідність в 

організованому веденні музейної справи та виставок для піднесення 

художнього промислу, для поширення виробів серед громадськості та 

необхідність професійної виставкової критики [73, с. 1]. 

Таким чином, роль музейництва в кін. ХІХ – поч. ХХ ст. займала значне 

місце у вирішенні проблем розвитку художніх промислів на теренах 

Галичини. Музейна діяльність розгорталась у кількох напрямках, що сприяли 

функіонуванню промислів: документування, збір і збереження виробів 

народних промислів; освітньо-виховний напрям; популяризаторська 

діяльність. Музеї організовували виставки, функцією яких було сприяння 

координації роботи закладів, які займались питаннями розвитку промислів. 

Виставки сприяли також збуту продукції та налагодженні контактів між 

діячами кустарної промисловості. 

Сукупність мистецьких пам’яток та організаційно-творчих процесів 

свідчить про те, що в Галичині в кін. ХІХ – поч. ХХ ст. існувало культурно-

мистецьке життя, яке було яскравим явищем у загальноєвропейському 

контексті [134, с. 7-16]. Одним з осередків цього процесу була територія 

Східних Карпат. 
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2.1. Техніки виготовлення чоловічих металевих прикрас українців 

Карпат, осередки мосяжництва та майстри 

Основними центрами виробництва художніх виробів з металу в районі 

Східних Карпат у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. були села 

Косівського, Жаб’ївського (тепер Верховинського), Кутського (сучасна Івано-

Франківська обл.), Путильського, Вижницького (тепер Чернівецька обл.), 

Турківського, Старосамбірського (тепер Львівська обл.) районів і два села 

Рахівського району (сучасна Закарпатська обл.) [113, с. 23-25]. 

Визначити час виникнення народного художніх промислів в Східних 

Карпатах, виявити всі центри, де вироблялися предмети побуту з кольорових 

металів, складно. Домашні промисли, які відігравали значну роль в економіці 

села другої половини  ХІХ і першої чверті ХХ ст., за часів Австро-Угорщини 

не були охоплені статистикою. Вироби, що зберігаються в музейних фондах 

країни, до певної міри дають можливість визначити час і місце виробництва. 

Творчість народних майстрів-мосяжників детально дослідила Л. Суха, 

об’їздивши осередки, де вони жили і працювали та безпосередньо 

спілкуючись з ними митців [113, с. 29-48]. Дослідниця, зокрема визначила, 

що перші відомі предмети побуту з кольорових металів походять з с. 

Бростурова, Косівського р-ну, Івано-Франківської обл., одного з найбільших 

центрів художнього металу. У ньому працював рід Дудчаків (Лукин, Никора, 

Дмитро та Іван). Це вироби з латуні  й нейзильберу виготовлені технікою 

литва, які складають більшість у збірках музеїв України. Першим відомим 

народним майстром, що прославився своїми виробами з латуні, був Л. 

Дудчак. Дуже скупі відомості про цього майстра, як зазначає Л. Суха, подав 

В. Девдюк, учень сина Лукина Дудчака – Никори [113, с. 31-32]. Відомо, що 

жив Л.Дудчак наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. Серед виробів, 

виготовлених Л.Дудчаком, що зберігаються у фонді зброї Львівського музею 

етнографії та художнього промислу – топірець, датований 1834-1840 рр., 

люлька, кресало. Його вироби свідчать про велике вміння художньої обробки 

кольорових металів. Орнамент на них нескладний, складений з традиційних 
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гуцульських мотивів «ільчєтого письма», «ружє», «колачиків». Вироби Л. 

Дудчака відрізняються примітивністю, що проявляється у площинності там, 

де відчувається брак об’єму, а також стриманістю в оздобленні. Так, орнамент 

на топірці оздоблює тільки його бартку. Поділений на чотири поля, він густо 

вкриває його поверхню, виділяючи лезо гладкістю, що підкреслює 

функціональне призначення виробу [Рис. 2.1.1]. 

Фігурка у формі собачки, яка є основою кресала, виконана схематично. 

Вся поверхня фігурки орнаментована густо нанесеними концентричними 

колами, і це в поєднанні з площинністю її трактування створює ефект 

декоративності [Рис. 2.1.2]. Клиноподібний за формою проколювач з 

заокругленими кутами мінімально декорований. Він є одним зі зразків 

функціональності декоративно-ужиткових предметів [Рис. 2.1.3]. 

Син Л. Дудчака Никора теж був відомим майстром, що виготовляв 

вироби з латуні. Його вироби експонувались на господарсько-промисловій 

виставці в Коломиї у 1880 р. [19, с. 36] і отримали загальне схвалення. Про 

його талант розійшлась слава по всій Верховині. Він створив власний стиль в 

різьбі по металу, який відрізняється «глибоким знанням традицій і в той же 

час вмінням висловити творчий задум» [113, с. 34]. У музейних збірках 

зберігаються чепраги, курильне приладдя, поясна прикраса та тобівка цього 

майстра. 

Чепраги Н. Дудчака – круглі за формою, ажурні і рельєфні за 

текстурою. Орнамент складається з двох основних елементів, які 

підкреслюють форму – розташовані смугою по периметру і акцентом в центрі 

[Рис. 2.1.4]. Для люльок характерна видовженість пропорцій, лаконічність і 

відчуття смаку в композиційному завершенні всіх складових виробу. Тобто, 

люлька з накривкою у вигляді голівки коня доповнюється фігурною 

вставкою, т. зв. гребенем у спідній її частині; люлька, кришка якої оздоблена 

вузькими поясками з закручених бляшок – кількома ланцюжками, т. зв. 

плетінкою [Рис. 2.1.5]. Орнамент на поверхні люльок укладений у ритмічні 

поля, в яких повторюються два-три елементи. Він простий але своєю 
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витонченістю підкреслює циліндричність форми основи люльок. Поясна 

прикраса – ажурна кругла за формою і декором подібна до чепраг [Рис. 2.1.6]. 

Оздоблення тобівки прямокутної форми, «старовіцької» збагачене 

орнаментованою круглою з випуклістю металевою накладкою розміщеною 

по центру. Вона підсилюється пірамідальними пряжками, що скріплюють 

тобівку з ременем і бовтицями-«дармовисами» [Рис. 2.1.7]. 

Вироби сина Н. Дудчака Дмитра інші за характером – їхня форма і 

орнамент виконані за давніми зразками. Творчість Д. Дудчака припадає на 

останню чверть ХІХ і початок ХХ ст. У цей час художня обробка металу в 

південних районах Івано-Франківщини за технічним рівнем досягла 

найвищого розквіту. Дмитру Дудчаку належать датовані предмети: стремена, 

тобівка та інші вироби, які зберігаються у фондах шкіри та металу 

Львівського музею етнографії та художнього промислу. Щодо форм і 

орнаменту вироби Дмитра Дудчака виконані за давніми зразками. Для нього 

не існувало ніякої модернізації, він визнавав тільки старовинні взори, про що 

свідчать його накладки до поясів. Майстерно виконані ним люльки багато 

декоровані. Спідня частина люльок прикрашена широким ажурним гребенем, 

завершеним голівкою коня [Рис. 2.1.8]. 

Поверхня люльок вкрита різноманітним орнаментом, що має 

стрічковий характер, складні композизійні мотиви і традиційні орнаментальні 

елементи. Горизонтально зорієнтовані орнаментальні поля виділяють 

центральну частину на поверхні вершка люльок, яка тяжіє до вертикальності. 

Це підтримують як елементи орнаменту, так і фактура – в одному випадку 

вона гранчаста, в іншому рельєфна за допомогою рядів випуклостей-

«капслів». Ця ж декоративність і багатство орнаменту властиве і ташці [Рис. 

2.1.9]. Основу її декорування становлять фігурні рельєфні накладки 

зооморфного характеру ритмічно укладені у квадратні поля по вертикалі і як 

елементи складної центральної ромбовидної композиції. Металеві накладки 

поєднані з кольорорвими скляними намистинами, що надає фактурно  і 

орнаментально багатій поверхні ташки поліхромності. Декор цієї ташки 
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відрізняється оригінальністю задуму і випадає з ряду типових традиційних 

гуцульських ташок. 

У родині Дудчаків зберігаються знаряддя праці Никори та Дмитра 

Дудчаків, зокрема, дерев’яні моделі кресал у вигляді собачки, кінської збруї, 

пунсон із орнаментальними мотивами «мачок», «очка», «колачики» та ін. 

Підсумовуючи творчість трьох поколінь родини народних майстрів 

Дудчаків з с. Бростурова варто зазначити, що протягом століття мосяжний 

промисел існував у цьому осередку у належному стані. Зокрема, творчість Н. 

Дудчака, котрий є представником середнього покоління, стала відомою 

громадськості завдяки господарсько-промисловій виставці в Коломиї, що 

свідчить про визнання не тільки на місцевому рівні. Творчість самих 

майстрів, не зважаючи на спільну майстерню і набір інструментів, 

відрізнялась за стилем виконання і авторською манерою. Вироби Лукина 

Дудчака характерні акцентом на ужитковість, його сина – Никори, авторським 

стилем, для якого властиві витонченість пропорцій виробів і лаконічність 

орнаментації, що їх підкреслює. Дмитро Дудчак, представник наймолодшого 

покоління родини майстрів, виготовляв вишукані декоративні вироби, 

насичені багатством і складністю орнаменту. 

Крім родини Дудчаків, як зазначає Л. Суха, у Бростурові налічувалось 

ще 15 майстрів, котрі займались виготовленням художніх предметів з 

кольорових металів. Тут не враховано учнів або членів сім‘ї, які при допомозі 

батька чи діда виконували нескладні побутові предмети з металу. Як відомо, в 

Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській і Закарпатській областях 

народні майстри не користувались найманою працею. Але це не значить, що 

майстер все робив сам. У виготовленні художніх предметів з кольорових 

металів брала участь вся сім’я, широко використовувалась праця жінок і 

дітей. 

З відомих народних майстрів кінця ХІХ і першої чверті ХХ ст. с. 

Бростурова відомі Ф. Дручків, Ф. Боринський, Р. Петрів, В. Дручків, Г. 

Дручків, П. Дручків, І. Дручків, П. Габорак, В. Вандзух, Л. Миклащук, Д. 
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Пітиляк та Д. Бачинський. Ці майстри виготовляли предмети з міді, латуні, 

нейзільберу за допомогою литва, гарячої і холодної ковки, а також з латуні і 

нейзильберових блях технікою клепання і з латунного дроту технікою 

в‘язання. Тут виготовляли ташки, тобівки, люльки, лускоріхи у вигляді півня, 

пряжки, топірці, персні. 

Іншим центром виробництва металевих виробів було с. Річка. Серед 

народних майстрів цього села відомі Ф. Якіб‘юк, І. Кіщук, М. Медвідчук, М. 

Медвідчук, В. Медвідчук, Л. Якіб‘юк, В. Пітиляк, І. Тинкалюк, 

І.О.Григорчук. 

М. Медвідчук (1880-1946 рр.) за відомостями, поданими його сином 

Михайлом, бригадиром артілі «Гуцульщина» [113, с. 36], навчився самотужки 

виготовляти художні вироби з металу. Він виконував топірці, люльки, 

пряжки, кільця для чересів, защіпки, персні, обручки, лускоріхи. Відома йому 

була техніка заливання металом. Вироби Медвідчука відзначаються 

своєрідним задумом форм і вдалими орнаментальними мотивами, 

пристосованими до всієї площі і ужитковості форми предмету. З 

орнаментальних мотивів він вживав тільки геометричні, а саме т.зв. «ружє», 

«ланцюжок», «зубчики», «кучері», «пшеничка колоскова разова» [Рис. 2.1.10]. 

Серед виробів майстра, що зберігаються у музейних колекціях – чепраги та 

курильне приладдя. Чепраги фігурної форми, суцільні і ажурні, тяжіють до 

форм стилізації орнаменту західноєвропейських стилів – рококових волют, 

барокових завитків [Рис. 2.1.11]. Чіткі форми келефа досягнуті за допомогою 

акценту на виступаючих, пірамідально закомпонованих деталях обуха, і 

лаконічного, ритмічно повторюваного по горизонталі, орнаменту на 

металевій частині топорища [Рис. 2.1.12]. Використання однакових елементів 

орнаменту – концентричних кіл і «бань» на бартці і топорищі келефу створює 

композиційну цілісність виробу. 

Поясні кільця роботи М. Медвідчука, круглі ажурні та пряжка до ретязя 

декоровані мінімальним набором орнаментальних елементів [Рис. 2.1.13]. 

Текстурне збагачення форми у цих дрібних металевих аксесуарах присутнє у 
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капслях на кільцях і випуклостях на пряжці. Своє вміння майстер передав 

синам Михайлові й Василеві, котрі працювали майстрами різьби по дереву й 

металу у філії артілі «Гуцульщина» в с. Річці. 

Ф. Якіб’юк на прізвисько Балейчук, крім глибокого знання художньої 

обробки кольорових металів, знав багато оповідань і часто їх розповідав [11, 

с. 37]. Відомий був як майстер по виготовленні «старовіцьких» і «новітніх» 

тобівок, в оздобленні яких використовував старі орнаментальні мотиви. На 

прикрасі до тобівки зі збірки зі збірки Олекси Валька [Рис. 2.1.14], внизу 

овального обідка викарбувано літери «Ф Я». Прикраса овальна ажурна з 

зображенням фігурки лева в короні, який іде під гору. Досить схематичне 

зображення левячої фігурки наділене гротескністю і позитивізмом. 

І. Кіщук (1874–1945 рр.), за свою чудову майстерність і пошану 

названий Злотником, походив із середняцької сім‘ї с. Річки [113, с. 38]. Його 

вироби продавались на Буковині, а також у Відні і Празі. І. Кіщук майстерно 

оздоблював рушниці і пістолі. Його палиці, лускоріхи, персні, защіпки, 

пряжки, пояси, порохівниці і пістолі відзначаються витонченістю і 

майстерністю виконання. У своїх виробах майстер поєднував знання 

традиційної обробки латуні з сучасною йому. Вироби Кіщука відзначаються 

надзвичайним багатством орнаментальних мотивів. Він єдиний у 30-х роках 

ХХ ст. вмів зробити ланцюжки («ретязі») без жодної технічної помилки. У 

музейних збірках з робіт майстра зберігаються перстені, келефи, кресало та 

поясні прикраси. 

Персні-обручки роботи Ілька Кіщука відрізняються чіткою 

горизонтальною рельєфністю з використанням діамантового русту, а також 

лінійних насічок [Рис. 2.1.15]. Келеф за формою і оздобою досить 

живописний – фантазійна форма бартки з напівкруглим ажурним лезом і 

вигнутими контурами пірамідального обуха, інкрустоване металом топорище 

поділене на горизонтальні і вертикальні поля, що чергуються між собою, 

надзвичайно тонко виготовлене. 

Основа кресала виконана у вигляді фігурки собачки, якій І. Кіщук 



64 

надав об’єму і засобами традиційного орнаменту – мотивом «головкате», 

декоративно передав хутро тварини [Рис. 2.1.16]. Черес, виготовлений у 1925 

р. – зразок новації у народному гуцульському шкіряно-мосяжному промислі. 

Він вузький, на одну пряжку, багато декорований капслями і 

орнаментованими металевими накладками круглої та ромбовидної форми, 

укладеними в композиції [Рис. 2.1.17]. Прямокутна пряжка з двох сторін по 

вертикалі оздоблена фризовою композицією, сформованою з трьох елементів 

схематичного скевоморфно-фітоморфного характеру. 

З творчістю І. Кіщука, згідно дослідженню Л. Сухої, пов’язаний такий 

цікавий факт. Серед народних майстрів існувала професійна конкуренція, 

тому кожен з них намагався зберегти таємницю своїх винаходів. І. Кіщук 

придумав прилад для нанесення орнаментальних мотивів таких як «ціточки», 

«медівники», «фасульки». Інші майстри, серед яких був і В. Девдюк зі 

Старого Косова, намагалися дізнатися про цей винахід. І. Кіщук погодився 

продати його В. Девдюку, але останній не маючи змоги заплатити необхідну 

суму грошей, послав свого учня Т. Герцюка на навчання до І. Кіщука для 

того, щоб перейняти секрети роботи. Проте, І. Кіщук, розгадавши наміри 

конкурента, не прийняв Т. Герцюка [113, с. 36]. 

У 20-х рр. ХХ ст. працював майстер В. Пітиляк, вироби котрого 

відзначаються технічною досконалістю [113, с. 39]. Майстер розв’язує 

складні орнаментальні та технічні проблеми. Орнамент на його виробах 

нескладний, витриманий у старих мотивах, які він намагався удосконалити. 

Його люльки авторські – поверхня вершка одної з них ажурно-рельєфна [Рис. 

2.1.18], сподок іншої спірально-вигнутий [Рис. 2.1.19]. Ажурний ефект 

досягається за допомогою вертикального ряду прорізаних ромбів, під які 

підкладені металеві пластини, рельєфу надають ряди «капслів». Проколювач 

з прямим завуженим донизу стержнем завершений фігурною ажурною 

деркально-симетричною композицією [Рис. 2.1.20]; за формою подібний до 

елегантної шпильки до волосся. 

У с. Жаб’є (тепер с. Верховина) працювало близько 20-ти народних 
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майстрів, що спеціалізувались на виготовленні топірців, порохівниць, 

люльок, кілець до ременів, пряжок, перснів [113, с. 39]. Серед народних 

майстрів цього села – В.Іванійчук, К. Гуцин-Шестунів, І. Гуценюк, Ю. 

Дробок-Джогол, І. Гондурак, І. Дудчак, М. Дудчак, Ю. Розкорищук, В. 

Друслик, О. Друслик, І. Мокнич, В. Шкрибляк, В. Сав‘янкевич, Ю. Мельник, 

С. Палійчук-Дячук, В. Савлюк, І. Тимофійчук, І. Палійчук. 

На високому рівні було також виробництво художніх предметів з 

кольорових металів у с. Яворові, в якому народні майстри І. Шкрібляк, П. 

Гондурак-Кікіндяк, Н. Рибеньчук виготовляли люльки, тобівки, ташки і дрібні 

прикраси. Зокрема, відомі палиці Петра Гондурака з барткою у вигляді двох 

кінських голівок [Рис. 2.1.21]. Об’ємно виконані голівки з вигравіруваною 

збруєю об’єднані орнаментованим металевим або дерев‘яним інкрустованим 

бісером обухом. Орнаментальний ряд палиць логічний: металевий обух 

знаходить продовження в орнаментованій металевій накладці на топорищі, 

інкрустований бісером – в такій же орнаментації на топорищі. Люлька роботи 

Никифора Рибеньчука подібна до люльок Дмитра Дудчака складними 

композизійними мотивами, поділом на орнаментальні смуги, завершеннями 

спідньої частини [Рис. 2.1.22]. 

Художні вироби з кольорових металів виготовляли також у селах 

Космач, Красноїлів, Голови, Криворівня, Соколівка, Білоберезівка [113, с. 40]. 

Зокрема, народні майстри О. Іванійчук з с. Красноїлів, В. Самокіщук і Ф. 

Павлюк з с. Соколівки  відомі виробами, в’язаними з латунного дроту; П. 

Процюк з с. Криворівні – «старовіцькими» і «новітніми» тобівками, багато 

оздобленими металом. У с. Красноїлів працювали також Федір, Іван та 

Дмитро Харінчуки, а в с. Криворівня художні вироби з латуні виготовляли В. 

Якіб’юк, Л. Якіб’юк, І. Харук, В. Харук, Л. Харук. 

У селах Голови та Білоберезівка налічувалось два-п’ять народних 

майстри. У с. Головах переважно виготовляли защіпки до чересів. Лиття та 

різьблення виконували майстри В. Серафинчук та І. Танасійчук-Горбоватюк. 

Народні майстри с. Білоберезівка С. Ватаманюк та І. М. Дундира виконували 
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дрібні художні предмети з кольорових металів. 

З м. Косів походить В. Девдюк, котрий займає окреме місце серед 

народних майстрів художнього металу. Багате мистецьке надбання майстра 

відзначене винагородами крайових і сільськогосподарсько-промислових 

виставок у Кракові, Львові, Косові, Стрию. Юні роки В. Девдюка проходили 

в боротьбі за здобуття освіти і опанування прийомів художнього литва, різьби 

по дереву та інкрустації. Професійні навики здобував у с. Яворові у Ю. 

Шкрібляка та у с. Бростурів у Никори та Дмитра Дудчаків. За короткий час 

Василь Девдюк перевершив свого вчителя Никору Дудчака. Його перші 

художні вироби з металу – топірці, ланцюжки, лускоріхи, люльки, стремена, 

кільця до чересів, ножі для розрізання паперу, здобули загальне визнання і 

схвалення. 

Комітет господарсько-промислової виставки в м. Коломиї у 1907 р. 

Послав молодого талановитого народного майстра у Відень на курси 

художніх промислів, по закінченні яких В. Девдюк повернувся у рідне село і 

на пропозицію директора Художньої школи у Вижниці погодився працювати 

інструктором у школі. Після окупації Північної Буковини Румунією, 

В.Девдюк відкрив у рідному селі невелику майстерню художнього литва, 

різьби по дереву та інкрустації. З цієї майстерні вийшли М. Гайдук, Т. 

Герцюк, М. Чорний, М. Тимків, М. Бернацький, М. Пітиляк, А. Кошак та ін. 

Мистецьке надбання В. Девдюка дуже багате. Перші його вироби були 

експоновані на сільськогосподарсько-промисловій виставці у Кракові в 1887 

р., коли майстру було 14 років, і були відзначені бронзовою медаллю.У 1894 

р. на крайовій виставці у Львові В. Девдюк одержав срібну медаль, на 

виставці в Мисленицях у 1904 р. – похвальну грамоту. Таку ж грамоту і 

грошову винагороду отримав майстер в Косові у цьому ж році. На 

хліборобській виставці в Стрию в 1904 р. В.Девдюка нагороджено золотою 

медаллю і почесним дипломом за різьбу по дереву і металу. 

Топірець роботи Василя Девдюка, що зберігається у Львівському музеї 

етнографії та художнього промислу, позначений чітким ритмічним 



67 

орнаментом бартки та рельєфним декоративним оздобленням топорища [Рис. 

2.1.23]. Орнамент на обуху обмежений прямокутниками, що створює поля і 

виділяє його металеву форму. Мотиви орнамента на обуху повторяються 

вертикальною смугою на лезі, підкреслюючи його ціліснісь. Бартка відлита з 

металу двох тонів, гра світло-тіні утворени цим, підкреслює гладкість леза і 

закінчення обуха. Поверхня топорища вкрита з обох сторін вертикальним 

рядом «капслів», обмежених інкрустацією з металевих півкілець, кіл, що 

наближає до орнаментації на порохівницях-«кубках». 

В. Девдюк належить до тих майстрів, високохудожні твори яких 

досконалі як щодо композиції, так і до стилю. На основі знання та 

опанування старовинних технічних прийомів обробки металу, 

орнаментальних елементів і мотивів, він творив нові. 

Народні майстри працювали і в селах Бистрець, Ворохта, Довгопілля, 

Кривопілля, Розтоки, Перехресне, Яблуниця, Шешори, Старі Кути, які 

виготовляли нескладні художні предмети з металу. 

На Буковині художні предмети з кольорових металів виготовляли у 

селах Путилі, Яблуниці, Дихтинці, Селятині Путильського району, Рівні, 

Вижниці Вижницького району, Чернівецької області. Асортимент виробів був 

такий самий як і на Гуцульщині: топірці, пістолі, струмена, пряжки, приклади 

до рушниць, защіпки до чересів, люльки, проколювачі, кресала, шийні 

прикраси, персні, лускоріхи тощо. 

Художніми виробами з металу прославився рід Федюків з с.Дихтинця – 

І. Федюк, його син Василь, В. Курилюк, зять І. Федюка. На поч. ХХ ст. здобув 

ім‘я доброго майстра-латунника М. Гайдук з с. Рівні, котрий працював 

інструктором вучилищі прикладного мистецтва у Вижниці, а також П. Додяк, 

М. Бапчук і М. Чорний. 

І. Федюк (1831-1932 рр.), селянин-бідняк з с. Дихтинця, Путивльського 

району Чернівецької області, був самоуком [11, с. 46]. Серед його виробів, які 

зберігаються у фондах Історико-краєзнавчого музею в Чернівцях і МЕХП 

НАН України у Львові, заслуговують на увагу топірці, обручки, люльки, 
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кільця до чересів, лускоріхи, рукоятки до пістолів. У своїх виробах І. Федюк 

використовував традиційні форми, наділяючи їх витонченістю та 

індивідуальним характером. Натільний хрест з розетовидним завершенням 

рамен відрізняється декоративністю пропрацювання  розп‘яття: чітко 

обрамоване, воно сформоване з концентричних кіл, які повторюються на 

силуетному завершенні рамен [Рис. 24. 2.1.]. Ажурна колесовидна чепрага 

[Рис. 25. 2.1.] силуетно урізномнітнена півколами. Форма кола притаманна 

також поясним прикрасам – ажурній колесовидній та суцільній з зубчастим 

завершенням [Рис. 26. 2.1.]. Орнаментація цих виробів сконцентрована на 

трьох елементах – концентричних колах, «банях» і «ружє». 

Найхарактернішими серед виробів І. Федюка є люльки-«путилівки», 

технологічно складні у виготовленні. Вершок люльки [Рис. 27. 2.1.] 

формують накладені один на одний і зчіплені між собою орнаментовані 

пластини з зубчастим контуром. В результаті утворюється ефектна фактура, 

аналогів якій немає серед виробів люльок інших майстрів. Творча діяльність 

Івана Федюка продовжена у творчості його сина Василя. 

У Закарпатській обл. в селах Ясиня і Ділове народні майстри І. 

Пірищик, М. Шоломчук, М. Тунайдан виготовляли латунні пряжки до чересів 

та багато прикрашені нейзільбером люльки [113, с. 46]. Це вироби народних 

майстрів І. Пірищика, М. Шоломчука і М. Тунайдана. 

Про центри художньої обробки кольорових металів на Бойківщині і про 

народних майстрів колишніх Турківського і Старосамбірського повітів відомо 

дуже мало. Художні вироби з кольорових металів не дають змогу встановити 

прізвища народного майстра, але вказують на місце їх виготовлення. Таким 

чином стали відомі вироби народних майстрів з сіл Мшанця, Лютовиська, 

Старої Солі і Лавочного Львівської області. Іван Франко, який входив до 

складу етнографічної експедиції, що побувала у цьому районі в 1905 р., 

згадуючи про останнього майстра по виготовленню жіночих сережок і 

перснів не називає його імені. Художні металеві вироби цього майстра, що 

зберігаються в фондах Державного музею етнографії народів СНД у Санкт-



69 

Петербурзі, свідчать про велике технічне вміння і відчуття краси [113, с. 69-

99]. 

Основними матеріалами, з яких виготовляли прикраси та доповнення до 

народного строю чоловічого населення українських Карпат, слугували метал 

та шкіра в поєднанні з деревом та рогом. 

Мосяжництво – один з видів металообробного промислу, в якому 

використовуються різні кольорові метали та їх сплави. Давнє за своїми 

традиціями, що йдуть від древньої східнослов’янської культури, мистецтво 

обробки металу було особливо розповсюджене на Гуцульщині. Тут народні 

майстри з покоління в покоління створювали великий асортимент металевих 

предметів хатнього вжитку, прикрас, деталей кінської збруї тощо. 

До матеріалів, з яких виготовляли металеві чоловічі прикраси українців 

Карпат, належать кольорові, переважно неблагородні, метали такі як мідь, 

латунь – «мосєж» (червона і біла), нейзільбер, бронза, томпак, латунні й 

нейзільберові бляхи. З благородних металів зрідка використовувалось срібло, 

з чорних – сталь. Для втоплювання («заливання», «запускання») в дереві – 

цинк, свинець, олово, рідше латунь, дуже рідко алюміній, нікель; для 

викладання в дереві т.зв. «жирування» – латунний дріт («гладке дріття») і 

латунний скручений дріт («кручєнку»).  

Кожен з металів та їхніх сплавів має своєрідні технологічні й декоративні 

відмінності. Серед них – пластична, з характерним червонуватим відтінком 

мідь, бронза, що є сплавом міді і олова, латунь – сплав міді та цинку (від 3 до 

50%), яка в залежності від домішок буває білою і червоною, срібло.  

З кін. ХІХ ст. в обробці кольорових металів народні майстри замість 

червоної латуні починають вживати нейзільбер (від нім. Neusilber – нове 

срібло). Цей сплав (15-25% нікелю, 20-30% цинку і 45-60% міді) легко 

кується, гнеться, топиться, полірується. 

Ці метали важко було купити, тому майстри нерідко перетоплювали 

старі предмети і посуд. Недостача матеріалу і була одною з основних причин 

занепаду в 30-х роках колись широко розвиненого виробництва художніх 
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предметів побуту з кольорових металів в районі Східних Карпат. 

Для виготовлення художніх предметів з металу необхідна значна 

кількість інструментажу. Його можна поділити на дві групи: основну та 

допоміжну. До першої групи входять пробійники, рильця, пунсони, циркуль, 

«друлівник», кліщі, молоточки; до другої – дерев’яні моделі, форми, тиглики. 

Пробійники («бородка», «пробоєць»), виготовлені зі сталі, були різної 

товщини. Для зручності користування робочій частині пробійника надавали 

форму конуса. Різної товщини і виготовлені зі сталі також були рильця. За їх 

допомогою виконувався т.зв. «моховий» орнамент, який вважається одним з 

найдавніших технік оздоблення металевих виробів. 

Пунсони («писачки») теж виготовлені зі сталі, без держаків. Кожний 

пунсон мав свою назву в залежності від того, який орнаментальний мотив 

ним вибивали. Так, за допомогою “сіканців” виконували дрібну сіточку 

(«ільчєте письмо»), «пацьорника», «очкарика», «очкарика дубельтового» – 

кільця і коліщатка, «листівника» – листочки, «дужничка» – дуги, «пєвкарика» 

– п’явочки і под. 

Циркуль («шашкірня») служив для поділу площі і виконання 

орнаментального мотиву «ружє» на порохівницях, топірцях, накладках на 

череси, перснях тощо. Друлівником («дрилем») прорізувалась лінія кола. 

Інструмент складався з дерев’яного стержня і прикріпленого до нього круга 

т.зв. «“била з кочєлом». Вздовж стержня на мотузку рухався валок, 

обертаючи, таким чином, прикріплене до нижньої частини друлівника 

металеве пристосування для нанесення орнаменту, т.зв. «писачок», 

завершений «сердешником» і «околишником». Заткнувши «сердешник» у 

відповідне місце, майстер обертав його, то піднімаючи валок угору, то 

опускаючи донизу, в результаті чого в металі прорізувалась лінія кола. 

Основними знаряддями для виготовлення інкрустації були долітця 

різних форм з трубоподібним вістрям («обірники»). Поряд з ними вживались 

залізний і дерев’яний макогони для втискання копитців, «ціточок» і підківок, 

великий і малий клевець, кліщі («щипці», «цонглі»), борик, з допомогою 
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якого робились дірки і жолоби в металі, ножиці для різання блях, долітця, 

прості, закривлені й хрестоподібні, точільце, корба для свердління отворів в 

металі, ніж для різання металу, а також різні напилки: трикантові, круглі 

тощо. 

Для художньої обробки металів характерне литво в глиняних формах за 

допомогою дерев’яних моделей, за народною термінологією т.зв. «сипанє». 

Процес лиття, що має народну назву «зливати мосєж», відбувається в такій 

послідовності: 

- виготовлення «фірмаків» – дерев’янизх моделей тих предметів, яких 

майстер задумав зробити; 

- вироблення «фірм» – заглиблень, які з’єднані між собою рівчаками для 

заливання розтопленого металу, витіснених «фірмаками» у спеціально 

підготовлених глиняних формах;   

- висушення і випалювання глиняних «фірм». Плавлення в глиняному 

тиглику («горшєті») металу; 

- заливання через рівчаки у випалену форму гарячого металу; 

- вистигнення і загуснення металу у формі; 

- розбиття форми, гартування у воді утворених металевих предметів. 

Перший опис техніки литва подав В. Шухевич у своїй відомій праці, 

виданій у 1901 р. Порівняння його з записаним у 1950 р. Л. Сухою від 

народного майстра В. Девдюка з с. Старого Косова вказує на те, що за 50 

років техніка литва майже не змінилась. Цією технікою виготовляли перстені, 

пряжки та накладки до чересів, хрести, бартки до топірців, келефи, протички 

і кресала до курильного приладдя, окремі складові частини зброї. Для 

виготовлення виробів з латунних і нейзільберових блях, таких як галони на 

капелюхах, люльки, покриття верхньої частини ручок топірців та ін., 

застосовувалась техніка холодного кування. 

Для оздоблення металевих прикрас використовували гравіювання, 

контурне вгнуте та опукле, а також ажурне карбування, кольчужне плетіння, 

інкрустація.   
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Техніку «заливання» металом використовували для оздоблення 

дерев’яних поверхонь прикрас. На поверхні предметів нарізувались різної 

величини і форми геометричні орнаменти. В розрізі вони становили собою 

форму трапеції, поверненої  основою до середини предмету. Після заливання 

і застигання в них металу, поверхню обробляли ножиком або напілком. Всі 

орнаментальні мотиви, виконані технікою «заливання», геометричного 

характеру, розміщені симетрично.  

Багато прикрас прикрашено технікою плетіння, виконаною з вузеньких 

поясочків латунних або нейзільберових блях і латунного гладкого дроту. 

Закріплені зверху дротиком ці поясочки почергово переплітають між собою, в 

результаті чого утворювався плетений орнамент. 

Використовувалась також техніка «жирування», тобто вбивання в 

дерево метал, латунний гладкий або скручений дріт, т.зв. «кручєнку», 

«копитця», «підківки», «дуги», вирізані з латунних або нейзільберових блях. 

Відповідними долітцями в дереві робилися рівчаки, в які вкладались і легко 

вбивались дерев’яним макогоном відповідні металеві форми. 

Нерідко прикраси оздоблювались кружечками баранячого рогу, 

кольоровими намистинами. Для цього у зроблену бориком дірку, ширшу 

внизу, втискали кружечок рогу, вирізаний долітцем, або кольорові намистини. 

Техніка «вирізування» застосовувалась при виготовлені «прозористих» 

блях («галонів», «басманів») для капелюхів. Спочатку майстер малював 

орнамент цвяхом, а потім за допомогою різних долітців вирізував його. 

Непотрібні частини відпадали, через що бляха ставала ажурною. 

Основними знаряддями для виготовлення інкрустації були долітця 

різних форм з трубоподібним вістрям («обірники»). Поряд з ними вживалися 

залізний і дерев‘яний макогони для втискання орнаментальних мотивів таких, 

як «копитця», «ціточки», «підківки», «великий клівець», «малий клівець», 

«кліщі» («щипці», «цонглі»), а також борик, з допомогою якого робили дірки 

і жолоби в металі, ножиці для різання блях, долітця прості, закривлені й 

хрестаті, точілльце, кобру до свердління отворів в металі, ніж для різання 
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металу, різні напилки: три кантові, круглі тощо. 

 

2.2. Технологічні особливості художньої обробки шкіри та осередки 

виробництва шкіряних доповнень до строю українців Карпат 

Поряд з художнім металом, який є основним матеріалом у виготовленні 

чоловічих прикрас і аксесуарів кін. ХІХ – поч. ХХ ст., використовувались й 

інші матеріали. Зокрема, шкіра, яка була основою при виготовленні чересів, 

тобівок і ташок. 

Після розпаду Австро-Угорської монархії в 1919 р. на 

західноукраїнських землях склались умови для інтенсивного розвитку 

дрібного ремесла і кустарних промислів. На той час у містах, містечках і по 

селах працювали спеціалісти-ремісники, котрі виключно або в поєднанні з 

землеробством займались вичинкою шкір, виробництвом взуття, одягу та ін. 

У селян виникала необхідність в додаткових заняттях; в Карпатах близько 

10% гірських господарств поєднували землеробство і тваринництво з різними 

домашніми промислами і ремеслами [83, с. 146]. 

У ХІХ ст. на території українських Карпат розвивалось промислове і 

кустарне чинбарство. З промислового виробництва відомою була фабрика 

Маргошеса в Івано-Франківську, яка спеціалізувалась на виробництві хрому, 

юхти і підошвових шкір. У 1929 р. на ній працювало 100 робітників. Шкірами 

цієї фабрики користувались шевці всього Підгір‘я і Гуцульщини [52, ф. 2, оп. 

2, од. зб. 834, арк. 62]. Велику конкуренцію місцевому шкіряному промислу 

створювали заводи Відня, Берна, Праги, Варшави. Крім того, розвиток 

чинбарства гальмувався недостатньою кількістю сировини, поскільки 

значний запас потрібної сировини вивозився до західних австрійських 

фабрик. Місцева сировина мандрувала за кордон, знову повертаючись уже у 

вигляді готових виробів – одягу, взуття, вичиненої шкіри. Вивіз сировини 

призвів до того, що місцевий грабарський товар став дорожчим від 

закордонного [139, с. 41]. 

Таким чином, у силу ряду причин історичного та економічного 



74 

характеру промислове шкіряне виробництво на території українських Карпат 

стояло на дуже низькому рівні і не задовольняло місцевих потреб. Тому 

кустарне чинбарство розвивалось в основному як промисел, що працював на 

місцеві потреби і яким займались у великій кількості дрібні майстерні. У 80-х 

роках ХІХ ст. на території всієї Галичини із 470 зареєстрованих фарбарень 

[138]. 

Несприятливі умови для дрібного виробництва особливо відчувались у 

20 – 30-х роках ХХ ст. Так, у 1923 р. у зв’язку з економічною кризою ряд 

майстерень скоротило чи зменшило обсяг виробництва. Наприклад, якщо на 

початку 1923 р. у Болехові на Прикарпатті було 36 ручних і 2 механізовані 

чинбарні, то під кінець року їх тут зареєстровано тільки 23, а у 1939 р. – 19 

[52, ф.2, оп.10, од.зб.42, арк.18]. 

Занепад чинбарства простежується і на Косівщині. До першої світової 

війни чинбарство тут було досить потужним: 5 чинбарень вело значний 

промисел, крім того, працювало понад 200 незареєстрованих майстерень, з 

яких коло 90 % припадало на Кути. Достатня кількість місцевої сировини і 

відсутність довозу фабричної продукції сприяли розвиткові промислу на 

якийсь час. Але в міру напливу кращого готового фабричного товару дрібний 

промисел почав швидко занепадати. Так у Кутах у 1923 р. залишилось тільки 

6 ручних чинбарень [52, ф.2, оп.10, од.зб.42, арк.13]. 

Найважливішою перешкодою у розвитку кустарного шкіряного 

виробництва була відсутність  потрібних коштів для ведення промислу, 

відмова державних інституцій у кредитуванні чинбарень. Крім того, на 

розмірах промислу відбилось зубожіння основного споживача – шевця-

кустаря. Дрібне чинбарство скорочувалось, але не зникало, бо основним 

замовником виробів зі шкіри кустарної вичинки залишався сільський житель. 

Як свідчать архівні матеріали, на Івано-Франківщині дрібних, часто 

незареєстрованих чинбарень до кінця 30-х років ХХ ст. було «без ліку» [52, 

ф.2, оп.6, од.зб.406, арк.13]. 

Географія чинбарського промислу дуже широка. Та незважаючи на 
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повсюдне поширення його, спостерігалась певна територіальна спеціалізація. 

Особливо чисельністю осередків на виділялись Калузький, Коломийський, 

Снятинський, Косівський, Богородчанський, Волинський повіти. Болехів, 

Калуш, Угнів славились вичинкою юхти, Тисмениця – виправкою овечих 

шкір. 

Найбільшим центром чинбарства був Болехів Долинського повіту. На 

початку ХІХ ст. в Болехові зареєстрований 21 майстер обробки шкіри. 

Чинбарство Болехова набрало таких розмірів, що значна частина продукції 

стала предметом експорту до Румунії, Угорщини, Росії, Буковини. У 1875 р. 

тут, крім двох більших фабрик, на яких працювало понад 100 чоловік, було 8 

середніх і 20 «шевських» фарбарень. У 1883 р. усі болехівські чинбарні 

охоплювали працею близько 260 робітників. 

Дуже часто чинбарство перебувало у тісному зв’язку з ремеслом, що 

включало пошиття шкіряних виробів. У домашньому промислі швець був 

чинбарем, кушнір – білошкірником, лимар сам викручував шкіру. У 

Богородчанах на Прикарпатті близько 170 шевців працювали одночасно 

чинбарями, в Угрові не було жодного шевця, котрий би не займався 

чинбарством. 

В окремих місцевостях Прикарпаття у 20-30-ті роки ХХ ст. шевці самі 

вичиняли шкіри: у Кутах на Косівщині шевці ще мали свої чинбарні. З 

початком ХХ ст., коли збільшився попит на кращі ґатунки шкіри, шевці-

чинбарі дедалі більше відчували конкуренцію з боку тих майстрів, які 

відокремили своє ремесло від чинбарства. В силу цих причин процес 

відокремлення чинбарства від шевства прискорюється і перед першою 

світовою війною майже повністю закінчується. 

У групі шкіряних промислів  щодо кількості зайнятих осіб перше місце 

посідало шевство. Впродовж багатьох століть відбувався постійний 

кількісний зріст шевства. У кінці ХІХ ст. найбільшими осередками шевства в 

Карпатах були Угнів, Белз, Стрий, Самбір, Долина, Коломия, Надвірна, Кути, 

Снятин, на Закарпатті – Мукачеве, Хуст, Тячів, Рахів, на Буковині – Садгора, 
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Вижниця, Заставна. Більші осередки славились добрими майстрами. На 

першій українській хліборобській виставці 1909 р. в Стрию срібною медаллю 

були відзначені за шевські вироби Юліан Варивода з Утороп на Косівщині; 

бронзовою медаллю – Іван Рубинович з Угнова. 

Нерідко в одній майстерні шевство об‘єднувалось з лимарством. Робота 

у промислі була сезонною, припадала на вільний від землеробства час – осінь 

і зиму, в інші пори року обмежувалась невідкладними замовленнями. 

Для виготовлення тобівок, ташок, ременів та чересів поряд з 

художньою обробкою металу майстри-мосяжники використовували шкіру. 

Сировиною служили шкіри рогатої худоби, овець, кіз, коней, свиней, рідше – 

хутрових звірів. Джерелами придбання сировини були селянські 

господарства, бойні, магазини, ярмарки. Дрібні ремісники найчастіше 

діставали сировину від замовників. Нерідко придбану сировину обробляли, 

виготовляли з неї певні вироби, продавали і за виручені гроші знову купували 

шкіри. Багатші ремісники забезпечували себе сировиною заздалегідь: на 

Прикарпатті у 30-х рр. ХХ ст., коли значно скоротились розміри місцевого 

вівчарства, в обробку йшла певна частина овечих шкір з Румунії та Болгарії 

[33, с. 30]. 

Ґатунок сировини визначався віком статтю, часом забою тварини. Так, з 

рогатої худоби найбільше цінувались шкіри тварин осіннього забою. З овець 

найкращими вважались шкіри самців 7-8 місяців, яких стригли навесні, а 

різали влітку, чи тримісячних ярчуків – «лунтаврів», «лунчуків» 

(Гуцульщина), «перестрижок» – раз стрижених овець (Буковина) [33, с. 31]. 

Ґатунок овчини визначався також висотою, густотою та м’якістю вовни, а 

якість, зокрема, від того, на якій траві випасалась тварина. Тому на 

Бойківщині та Гуцульщині, господар, збираючись робити замовлення, 

заздалегідь забирав з полонини овець, випасав їх окремо, на кращій траві. 

Для зберігання та обробки шкір використовували стайні, піддашшя та 

спеціально відведені господарські будівлі т.зв. «гарбарні». В обробку ішли 

законсервовані шляхом висушування шкіри. Найпоширенішою була юхта зі 
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шкір рогатої худоби. Процес обробки шкіри включав кілька етапів, у яких 

використовувались такий інструментаж як «кобилиця» (похила гладка 

колода), ножі, кліщі, гладик. 

Обробка шкіри починалась з розмочування, чистки, після чого йшло 

зоління у вапняному розчині. Чистку шкір, зняття шерсті проводили на 

похилій гладкій колоді – «кобилиці». Наступним етапом роботи була ретельна 

очистка шкіри від вапна у проточній воді. Щоб розм’якшити шкіри 

використовували виквашування хлібним розчином. В окремих майстернях на 

Прикарпатті для того, щоб якомога більше розхилити шкіри для кращого 

проникнення в пори дубника, шкіри на короткий час занурювали в розчин 

курячого посліду. Виквашена, набубнявіла шкіра була готова до дублення. 

Для дублення вживали кору дерев (дуба, вільхи, смереки, ялини, лози, 

сливи, вишні). Найпоширенішим було вживання дубової кори. Кору 

заготовляли у травні – червні і у деяких місцевостях (на Турківщині, 

Надвірнянщині) цим займались цілі села; багато дубової кори заготовляли на 

Буковині. Її лупили, сушили на сонці, звивали в трубки метрової довжини. 

Дублення юхти велось поступово: починаючи з вимочування шкіри в 

найслабшому розчині, що залишався від попереднього дублення. Кожний 

наступний розчин був сильнішої концентрації. Тривалість дублення шкір 

визначалась кількістю періодів їх вимочування у відварі кори одної 

концентрації, від чого залежала якість шкір. Наприклад, на Прикарпатті для 

юхти брали 8-10 «дубів», кожен з яких тривав по тижню. Повне дублення 

юхтових шкір займало 1,5-2,5 місяця. Ступінь дублення визначався як 

терміном вимочування у «дубилі», так і виглядом шкіри: добре продублена 

була червоно-брунатного кольору, при розрізі – без білих смуг. 

Після дублення розстелені на дерев’яній площині шкіри витискали від 

води («штрикували»), з лицевої сторони намащували риб’ячим або іншим 

жиром, сушили. Потім на кобилиці фальцами шкіри стругали, вирівнювали, 

шліфували, глянцували гладиком на спеціальному окутому залізом столі. 

Поки шкіри підсихали, готували «віск» – суміш з розтопленого 
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волового лою, мила, риб’ячого жиру чи олії. Охолоджений розчин наносили 

на лицеву сторону шкіри, складали її докупи і залишали на кілька годин. Ця 

операція проводилась з метою надання шкірам еластичності, 

водонепроникності і була останньою у довгому кропіткому процесі вичинки 

юхти. 

Вичинка юхти велась давніми, традиційними методами. Локальні риси 

найчастіше виявлялись у термінах проведення вапнування, кількості «дубів» 

при дубленні, засобах обезжирювання тощо. У рецептах вичинки шкіри 

точного дозування компонентів майже не було, все брали «на око». У процесі 

роботи набувався досвід, можливості сировини майстер пізнавав руками. 

Найдоцільніші, найефективніші прийоми передавались від покоління до 

покоління. 

Подібність у процесах вичинки шкір на Україні та інших територіях 

свідчать про їх давність. Зокрема, до дуже давніх, зафіксованих у різних 

народів, можна віднести квашення, жирування, дублення шкір. Дублення 

шкір корою дуба, ялини, лози на території Київської Русі застосовувалось ще 

в ХІ ст. [85, с. 98]. До цього ж періоду відносяться відомості про «квас 

уснинян» [90, с. 148]. 

Так само, велика стабільність видів і форм багатьох інструментів, 

якими користувались у роботі. Такі інструменти, як «кобилиця», ножі, кліщі 

та ін. могли бути складнішими чи простішими за будовою, мати деякі 

відмінні риси в деталях, відрізнятись матеріалом виготовлення чи назвами. 

Але функціональне призначення їх однакове на території України, в Росії, 

Білорусії, Польщі, Словаччині, навіть поза межами слов‘янських земель. 

Археологічні знахідки інструментів періоду Київської Русі, численні 

зображення на печатках та їх однотипність підтверджують архаїчність цих 

знарядь праці. Однак попри значну стабільність форм інструментів, способів 

обробки сировини, відбувався процес постійного їх удосконалення. 

Удосконалення ці проходили на основі відшліфованих багатовіковою 

практикою традиційних прийомів і засобів, з урахуванням їх простоти й 
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доцільності. 

Весь процес вичинки шкіри, крою і оздоблення майстер виконував сам, 

враховуючи побажання замовника, але зберігаючи власний художній смак. 

Характерною рисою виробів гуцульського промислу є консерватизм в 

уживанні технік, у системі орнаменту. Причиною стійкої традиційності 

шкіряних виробів стали вироблені з часом досконалість крою, зручність 

речей, що відповідала призначенню. Прикраси і система оздоблення ставали 

джерелом інформації про походження гуцула, його матеріальні статки та 

соціальний стан. 

 

Висновки до розділу 2 

Розглядаючи історію металообробних та шкіряних промислів на 

території українських Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ ст. можна зробити висновки 

про належний рівень їх розвитку. Його підтримували кілька чинників. Перш 

за все це професійні навчальні осередки металообробних ремесел різного 

рівня та майстерні шкіряних промислів. Поряд з професійними школами 

визначну роль у розвитку мосяжного та шкіряного промислів відігравали 

виставки. Крім матеріальної винагороди майстри, відзначені на них, мали 

змогу підняти свій фаховий рівень та обмінятись досвідом з майстрами-

ремісниками із сусідніх регіонів. 

Огляд творчості майстрів і аналіз їхніх виробів дозволяє вивести ряд 

спостережень. По-перше, ареал поширення центрів виробництва металевих 

чоловічих прикрас та шкіряних доповнень до одягу охоплює значну частину 

сіл гірської місцевості українських Карпат, які відрізняються мальовничістю 

природи і суворістю клімату. Ця особливість території спонукала місцеве 

населення до своєрідної творчості. По-друге, це інтенсивність поширення 

індивідуальних майстерень народних мосяжників. У деяких селах, 

наприклад, с. Бростурові, Косівського р-ну, працювало три покоління 

народних майстрів роду Дудчаків. Не зважаючи на спільну майстерню і набір 

інструментів вироби майстрів відрізнялись за стилем виконання і авторським 
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почерком. Він проявлявся в акценті на ужитковість виробів старшого 

представника роду, витонченості пропорцій і лаконічності орнаментації 

майстра середнього покоління, насиченості багатством і складністю 

орнаменту у вишуканих виробах молодшого майстра роду Дудчаків. 

Крім роду Дудчаків у с. Бростурові відомі й інші майстри, також як і в 

інших селах – с. Річка, с. Жаб‘є (с. Верховина), с. Яворів, с. Голови,  с. 

Білоберезівка, с. Дихтинці,  їх було кілька або й кільканадцять. В окремих 

селах, таких як с. Шешори, с. Розтоки, с. Кривопілля, с. Довгопілля та ін. 

майстри були поодинокі, а в окремих гірських селах їх не було взагалі. Таким 

чином, ареал поширення мосяжного і шкіряного промислів нерівномірно 

охоплював територію українських Карпат в кін. ХІХ – поч. ХХ ст., 

збагачуючи собою типологічно насичену картину народних промислів у 

цьому регіоні. 

Технологія художньої обробки металу та шкіри в українських Карпатах 

кін. ХІХ – поч. ХХ ст. відрізняється консерватизмом процесів та сталістю у 

використанні інструментажу. Тим не менше, вишліфована поколіннями 

майстрів, вона відкрита для новацій та авторських інтерпретацій. Той сам 

набір інструментів в межах однієї родини майстрів міг доповнюватись одним 

чи кількома новими, що позначалось на оздобленні виробів. Тому досить 

типові і подібні предмети – хрести, персні, люльки, порохівниці та ін. 

позначені індивідуальним почерком і манерою виконання. Вони 

простежуються у частоті використання і поєднанні в композиції окремих 

орнаментальних елементів, особливостях форми.  
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РОЗДІЛ 3. ТИПОЛОГІЯ МЕТАЛЕВИХ ЧОЛОВІЧИХ ПРИКРАС І 

ШКІРЯНИХ ДОПОВНЕНЬ ДО ТРАДИЦІЙНОГО ЧОЛОВІЧОГО 

КОСТЮМА УКРАЇНЦІВ КАРПАТ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

Типологія – своєрідна теоретична основа для дослідження творів 

декоративно-прикладного мистецтва, яка надає можливості розуміння їх 

декоративних засад і естетичної природи. Актуальність проблеми типології 

декоративно-прикладного мистецтва пов’язана з багатством матеріалів, 

конструктивно-формотворчих і декоруючих технік, функціональними типами 

предметів. 

3.1. Підходи до типології у декоративно-прикладному мистецтві 

Проблема типології творів і морфології видів декоративно-прикладного 

мистецтва стала предметом зацікавлення етнографів, істориків мистецтва та 

мистецтвознавців починаючи з другої половини ХІХ ст. Зауваживши 

важливість матеріалу як визначальної категорії у структуралізації 

декоративно-прикладного мистецтва, німецький вчений Г. Земпер 

запропонував поділ творів художніх ремесел на чотири групи за природно-

технологічними властивостями матервалів: гнучкі і міцні на розрив; м´які і 

пластичні; гнучкі і міцні на розрив; дуже тверді і міцні. Окрему увагу вчений 

зосередив на прикрасах. На його думку у прикрасах найраніше проявилось 

творче чуття людини, яке довгий час залишалось несвідомим. Так, прикраси 

у древніх елінів, визначення яких ототожнювалось з  означенням космосу, 

служили виразом їх чуттєвого сприйняття світу, зрозумілими символами 

природних закономірностей [51, с. 117-118]. За загальними характерними 

рисам Г. Земпер поділив прикраси на 3 класи: підвіски, кільця, направлені. 

Формальною якістю першого класу прикрас виступає симетрія. Вони 

показують відношення фігури до всього, з чим пов’язані різні явища 

життєдіяльності людини, зокрема, спокійна постава. До них належать 

підвіски на носі, вухах. Прикраси другої групи є в прямому зв’язку з 

людським тілом або тими його частинами, які прикрашають, а також 

підкреслюють форму і посилюють враження від співвідношення між 
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окремими частинами фігури. Головна їхня якість – пропорційність. Всі ці 

якості притаманні коралям, вінкам, намисту, поясу, персням, браслетам. 

Третій клас прикрас пов’язаний з виявленням різноманітності силуету 

фігури при її розгляді збоку. Вони необов’язково мають бути симетричними і 

розташовуватись коло якої-небудь частини тіла в правильному ритмічному 

порядку. Прикраси цього класу розділяються на два підвиди: масивні і 

нерухомі; рухомі, що змінюють форму. Перший підвид – це аграфи, защіпки, 

орнаментовані гудзики, зразками їх є також тіари персидських владик, 

ювелірні вироби італійських майстрів ХV-ХVІ ст.; другий – прикраси з 

кінської гриви на елінських і етруських шоломах, а також шоломах 

середньовічних воїнів, стрічки, мотузки [49, с. 121-122]. Надумана 

формалізація у теоретичних розробках Г. Земпера стала причиною того, що 

його класифікація не дістала поширення. В європейському мистецтвознавстві 

було прийнято концепцію структури видів декоративно-прикладного 

мистецтва за матеріалом і технікою, яку розробив німецький історик Я. 

Фельке [1, с. 26]. 

Радянські вчені досить довго не знаходили спільних принципів 

морфології декоративно-прикладного мистецтва. М. С. Каган у 60-х роках ХХ 

ст., незадовільно оцінюючи класифікацію Г. Земпера в плані відсутності 

критерію видової визначеності у морфології декоративно-прикладного 

мистецтва і відведенні абсолютної ролі матеріалу, який він трактував лише як 

засіб художнього формоутворення, запропонував так звану функціональну 

концепцію. Вчений виділив два принципи поділу художньої діяльності за 

онтологічним і семіотичним критеріями. Прикладне мистецтво в його 

морфологічній системі визначене як один з трьох видів архітектонічної 

творчості, яке створює тривимірні об’ємні пластичні об’єкти. У свою чергу 

воно поділяється на чотири різновиди, до яких належать художнє 

конструювання одягу, ювелірне мистецтво, художньо конструктивне 

“начиння” та художньо-конструктивне облаштування інтер’єру. Різновиди 

включають в себе типи. Так, меблі і промислове обладнання є типами 
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художньо-конструктивного облаштуваня інтер’єру; побутовий і культовий 

посуд, зброя та ін. – художньо-конструктивного «начиння». Морфологічний 

поділ М. С. Кагана базувався на критеріях функціонування, масштабу, 

об’ємно-пластичної структури, матеріалу [54, с. 164, 167-168]. 

П. Богатирьов торкаючись питання морфолоії декоративно-

прикладного мистецтва на прикладі народного костюма виділив як основу 

класифікації функцію і систему функцій. При цьому визначив одній чи 

кільком функціям домінуючу роль, іншим – підпорядковуючу. Наприклад, у 

регіональній чи національній функції, яка є домінантною, підпорядковуючу 

роль відіграють естетична і практична функції. Вчений виділив основні типи 

костюма, які охарактеризував за рядом функцій, групуючи їх по згідно 

важливості [4, с. 301, 308].        

Сьогодні морфологія декоративно-прикладного мистецтва грунтується 

на різних принципах класифікації: за матеріалом – камінь, дерево, метал, 

скло та ін.; за технологічними особливостями – ткацтво, вишивка, плетіння, 

в’язання, розпис тощо; рідше за функціональними ознаками – меблі, посуд, 

прикраси, одяг, іграшки. У декоративно-прикладному мистецтві 

застосовується близько 20 матеріалів та ще більше різновидів. Крім цього, 

існує понад 100 провідних технік і технологій художньої обробки. 

У зв’язку з цим існує розроблена система естетичних категорій, що 

включає вид, рід, жанр і твір. Види декоративно-прикладного мистецтва – 

головна структурна одиниця морфології, до якої входять художнє 

деревообробництво, художня обробка каменю, кістки, рогу, шкіри, художня 

кераміка, скло, метал, плетіння, в’язання, ткацтво, килимарство, вишивка, 

розпис, батік, писанкарство, вибійка, витинанки, мереживо, виготовлення 

виробів з бісеру, емалі, а також меблів, посуду, хатніх прикрас, іграшок, одягу, 

ювелірних виробів тощо. Морфологічна структура у видах може бути 

поширена методом уведення додаткових, проміжних диференційних одиниць 

– підвид, підгрупа тощо, або звужена (чи цілком відсутня). Підвиди 

грунтуються на якісних характеристиках матеріалів, технологіях 
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виготовлення, техніках обробки. Інколи вони становлять значні самостійні 

галузі художньої творчості із своєрідними засобами декоративної виразності. 

Рід – наступна сходинка класифікації, торкається найзагальніших 

особливостей та ознак виробів, їхніх функціональних відмін. Родові відміни 

виражені у видах-матеріалах з найбільшою структурою виробів: 

деревообробництво, метал, кераміка, скло та ін. Родові форми мають тут 

узагальнений функціональний характер виробів. Типологічна група – це 

порівняно стале поєднання однотипних предметів, де тип виступає як 

абстрактний узагальнений зразок предметів. Наповнення типу локальними та 

індивідуальними особливостями перетворює його в конкретний твір. 

Художній твір (виріб) – це особливий соціально-культурний предмет, який 

відбиває художньо-духовну концепцію та має утилітарну цінність [1, 29-31]. 

3.2. Принципи типології у декоративно-прикладному мистецтві у 

дослідженнях українських мистецтвознавців 

Описані вище принципи систематизації творів декоративно-

прикладного мистецтва у працях українських мистецтвознавців 

відображаються досить індивідуально. Вивчаючи народні витинанки М. 

Станкевич [109, с. 29-34] поділяє їх на три великих групи, аналізуючи кожну з 

них за специфічними, властивими тільки їй особливостями. У першій групі 

дослідник визначає структуру орнаментальної композиції на основі 

сприйняття орнаменту у готовому творі. Другу групу диференціює на дві 

підгрупи за технологією виготовлення і способом подачі зображення. У 

третій групі як основний критерій виділяє техніку і як результат – структуру 

орнаменту. Окрему увагу М. Станкевич приділяє мотивам орнаменту,  які 

ділить на 5 груп. 

Загальну картину аналізу витинанок у дослідженні М. Станкевича 

завершує визначенням локальних особливостей основних регіонів 

поширення народних витинанок. Їх виділено чотири за критеріями 

функціонування в інтер’єрі хати, а також комплексу художніх засобів, таких 

як техніка, композиція, форма, розміри, зміст орнаментальних мотивів, 
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колорит. 

В іншій праці, присвяченій художньому деревообробництву ХVІ – ХХ 

ст., М. Станкевич [108, с. 193-197] торкається теоретичних аспектів типології, 

згідно яких структуралізує масив об’єктів на роди, типологічні групи, 

підгрупи і типи. Розглядаючи окремі твори дослідник проводить аналіз 

художніх особливостей, виділяючи основні зображення; проводить спроби 

датування і визначення походження, виводить паралелі з іншими родами 

деревообробництва. Як окремий рід сакрального мистецтва виділяє хрест, 

визначаючи у ньому дві родові відміни: архітектурну і побутово-обрядову, які 

у свою чергу поділяє на типологічні групи.  В типологічній групі, яку 

характеризує як особисту, розрізняє кілька типів, до яких відносить натільні і 

нагрудні хрести. Дослідник також зазначає на залежності гуцульських 

мосяжних хрестів від дерев’яних моделей, тобто на впливі традиційного 

мистецького мислення майстрів-різьбярів, що проявився у примітивності 

зображень, дзеркальній симетрії структур, архаїчності мотивів художнього 

тексту. 

Розглядаючи процес розвитку традиційних головних уборів українців Г. 

Стельмащук [111, с. 207-218] як визначальну класифікаційну одиницю 

системного вивчення,  речового і фактичного джерельного матеріалу, що 

стосується їх побутування визначає функцію. Саме поняття «функція» лягло 

в основу розрізнення типів, видів, призначення головних уборів.  Це поняття 

розглядається дослідницею як  комплекс історично-мобільних функцій, 

тобто таких, що залежать від законів суспільно-історичного розвитку з 

одного боку, з іншого – дають життя новим явищам матеріальної та духовної 

культури, диктують закони формотворення, способи побутування нових 

форм у відповідних соціально-побутових умовах. За функціональною 

класифікацією Г. Стельмащук виділяє окремі групи – буденних, святкових і 

обрядових головних уборів, визначальними особливостями яких виступають 

функції практична, художньо-естетична, знакова. 

Як окремий вид декоративно-прикладного мистецтва Л. Герус [26] 
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розглядає народну іграшку. Визначальними видовими ознаками дослідниця 

виділяє ігрове, пізнавальне, виховне, естетичне призначення у традиційному 

середовищі. Типологічний поділ іграшки здійснює на такі категорії як підвид 

– за ознакою матеріалу; типологічну групу – за ознаками образного і 

предметного світу іграшки. У межах локальної традиції Л. Герус розглядає 

типи іграшки, виділяючи іконографічно-стилістичні та конструктивно-

тектонічні особливості. Тип наділений локальними особливостями 

розглядається як твір. 

Класифікацію жіночих народних прикрас Г. Врочинська [23] здійснює 

за ознакою матеріалу. У прикрасах з металу дослідниця виділяє широкий 

спектр видів, до яких відносить дукачі, згарди, шелести, обручки, персні, 

пряжки, хрестики та ін.  Розглядаючи форму і особливості декору Г. 

Врочинська проводить аналіз хрестиків. Класифікацію перснів здійснює за 

двома типами, до яких відносить плоскі і рельєфні; окремо від них розглядає 

обручки. 

Класифікацію народного одягу К. Матейко проводить за принципом 

основного призначення, тобто, в залежності від місця носіння виділяються 

такі складові частини одягу: сорочки, поясний, нагрудний, верхній одяг, 

пояси, головні убори, взуття, прикраси, доповнення. Крім того дослідниця за 

ознакою силуету, крою окремих частин одягу, способів їх ношення, колориту 

і оздоблення виділяє комплекси одягу окремих етнографічних районів 

України. В комплексі чоловічого одягу Карпат і Прикарпаття відзначає череси 

як пояси, як доповнення до одягу – топірці і келефи, тобівки і ташки поряд з 

тайстрами і дзьобенками, як прикраси – персні, поясні аксесуари такі як, 

чепраги, пряжки, аґрафи [77]. 

Досліджуючи народні металеві вироби Східних Карпат Л. Суха весь 

речовий матеріал поділяє на три групи: побутового вжитку, прикраси, кінська 

збруя. До предметів побутового вжитку дослідниця відносить прості, 

складені в ажурну ручку і мисливські ножі, виделки, лускоріхи, гольники, 

наключники, чоловічі і жіночі палиці, курильне приладдя (люлька, протичка, 
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кресало), остроги до чобіт та ін. Враховуючи відмінності форми Л. Суха 

поділяє ці предмети за  видами, наприклад, топірці – за видами руків’я або 

типами (проколювачі). У групі прикрас відзначає багатство форм таких речей 

як персні, обручки, персні для стягування хусток на шиї, чоловічі нагрудні 

хрести і медальйони, бляхи для капелюхів і поясів, поясні пряжки і кільця, 

браслети, ланцюжки, ґудзики та ін. Розглядаючи окремо предмети дослідниця 

виділяє у них типи або види і форми. Так, прямокутної форми пряжки за 

видами є гладкі і з однобічним нарізуванням [113, с. 58-65]. 

У контексті дослідження локальних традицій новітнього гуцульського 

метальєрства Ю. Юсипчук [134] виводить типологію металевих виробів за 

родами, які включають у себе типологічні групи, розгалужені у свою чергу на 

підгрупи. Дослідник виділяє п’ять родів металевих виробів, серед яких 

культові та обрядові предмети, зброя і спорядження, курильне приладдя, 

кінська збруя, знаряддя праці, прикраси. Перший рід поділяється на три 

типологічних гупи, до яких належать хрести, персні, зґарди. Хрести 

розрізняються за характерними ознаками на дві підгрупи – натільні і 

нагрудні. Другий рід включає такі типологічні групи – топірці, келефи, 

палиці, ножі, пістолі, рушниці, порохівниці. Курильне приладдя розділяється 

на дві типологічні групи – люльки і протички, які за локальними 

особливостями поділяються на типи. Четвертий рід має чотири типологічні 

групи – стремена, кільця, пряжки, бляхи. Пряжки розрізняються на кілька 

типів. До п’ятого роду належать типологічні групи лускоріхів, гольників, 

наключників, кресал. У шостому роді виділяються пряжки і гудзики як 

вироби одягового призначення. 

Вивчаючи традиції гуцульського мосяжництва С. Боньковська [6] 

проводить поділ асортименту металевих виробів, в залежності від 

функціонального призначення, на дві групи: особисті речі та предмети 

кінської упряжі. Серед особистих речей дослідниця виділяє п’ять підгруп. До 

першої відносяться жіночі та чоловічі прикраси такі як згарди, сороківці, 

шелести, чепраги, чільця, ковтки, персні, обручки, а також чоловічі хрести, 
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персні для хусток, остроги, бляхи на капелюхах, обручки, ретязі. До другої 

підгрупи належать компоненти одягу – череси, тобівки, палиці (топірці, 

келефи, челядницькі), карбачі. Третя підгрупа – предмети утилітарного 

призначення, включають гольники (іговники), складні ножі  («бгані», 

«забигачі»), «опришківські»  ножі з двозубою виделкою, звичайні ножі, 

лускоріхи. Четверта підгрупа – це зброя – рушниці, пістолі, топірці, 

порохівниці. До п’ятої групи входить курильне приладдя – люльки, протички, 

кресала. 

Вивчаючи вироби з бісеру О. Федорчук розглядає їх як окремий вид 

декоративно-прикладного мистецтва, один з функціональних родів якого 

складають прикраси. Усі прикраси за місцем їхнього розташування 

дослідниця розподіляє на типологічні групи – оздоби з бісеру для голови, 

нашийні, нагрудні та поясні. На основі структурних властивостей форми 

вироби з усіх типологічних груп виокремлено в сімнадцять типів, до яких 

належать монисто, ґердан стрічковий, ґердан стрічковий з підвісками, ґердан 

розетковий, ґердан кутовий, ґердан хрещатий, ґердан перетинчастий, 

силянка-комір однодільна, силянка-комір дводільна, силянка-комір зубчаста, 

криза, плетінка об’ємна, монисто обплетене, язик, котильон, краватка, крайка. 

За сукупністю характерних ознак формотворення деякі з типів об'єднано у 

ланку типологічних підгруп, що є проміжною між типологічними групами та 

типами. Ця ланка складається із двох типологічних підгруп – ґерданів та 

силянок-комірів [121].  

Типологію російських ювелірних прикрас ХVІІІ ст. Т. Н. Караскова 

аналізує з точки зору їх назв, призначення та особливостей ношення. 

Розглядаючи історію прикрас з початку ХVІІІ ст. дослідниця звертає увагу на 

актуальність, виникнення і зникнення тих чи інших типів прикрас у контексті 

костюма, моди, естетичних уподобань епохи [59].  

Аналіз принципів типології дає можливість запропонувати інший 

варіант: шляхом послідовного розподілу за характерними ознаками 

визначити типологічну структуру металевих прикрас та доповнень у 
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традиційному чоловічому костюмі українців Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ ст., 

виділивши основні родові відмінності. [Рис. 3.1.]. 

3.3. Родові відмінності металевих прикрас та доповнень у 

чоловічому костюмі українців Карпат 

Перш за все є необхідність уточнення самого терміну прикрас. В 

контексті даного дослідження прикраси розглядаються як широке поняття, 

яке включає як суто прикраси, так і доповнення до одягу. Такий підхід 

продиктований обумовленням трактування понять народного одягу і строю. 

Народний стрій, з нашої точки зору, включає в себе два основних 

компоненти, до яких входить одяг, як необхідна складова з розгалуженою 

типологічною структурою, що має практичне застосування, а також поняття 

прикрас, що виконують естетичну, обрядову та  оберегову функції. Тобто,  

якщо в структурі народного строю одяг є тим компонентом, без якого 

неможливо було обійтись взагалі, то прикраси доповнювали його цілісність і 

були необхідною складовою святкового строю. Виходячи з таких міркувань, 

прикраси виступають як рід, що має три родові відмінності – культово-

обрядову, побутово-ужиткову, декоративну. У свою чергу ці три відмінності 

мають розгалужену типологічну структуру [99, с. 127]. 

Культово-обрядову відмінність характеризують металеві прикраси, які 

наділені сакральним чи   обрядовим змістом. До них належать дві типологічні 

групи. Це хрести – відзнаки християнської віри, і персні, пов’язані з ідеєю 

шлюбу чи певної звичаєвості у стосунках між хлопцями і дівчатами. У свою 

чергу за конструктивними особливостями, а саме – за формою рамен, у 

хрестах виділяються кілька типів. До них належать хрести з 

трапецієподібним,  круглим, півкруглим, трикутноподібним і ромбоподібним  

завершенням рамен. Різнотипи хрестів з трапецієподібним завершенням 

рамен поділяються за деякими формотворчими ознаками [99, с. 127]. До них 

належать силуетне опрацювання трапецієвидних вставок, форма підніжки-

поперечки, характер променевих відгалужень. Прямий хрест у переважній 

більшості виступає увінчуючим елементом верхнього рамена хрестів. 
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Підніжка-поперечка, характерна формотворча складова власне цього типу 

хрестів, строго горизонтальна. Вона округлого або хрестоподібного силуету, 

що композиційно пов’язано з завершенням променевих відгалужень. Варіації 

з променями простежуються у способах їх поєднання з основою хреста. Вони 

або малих розмірів і ледь відділені від основи самого хреста, не обтяжені 

декоруванням, або прямі подовгасті, чітко контурно виділені у загальній 

будові хреста, збагачені декором, переважно стрічковою композицією з 

гравірованих або карбованих кулястих елементів. 

Хрести з круглим або розетоподібним завершенням рамен належать до 

пізніших типів гуцульських нагрудних християнських відзнак. В основі цього 

типу хрестів лежить одновісна дзеркальна симетрія. У них чітко 

здиференційована центральна частина становить собою «латинський» хрест 

прямих обрисів, обмежених по краях прямокутним у перерізі бордюрчиком, 

поверхня якого гладка або орнаментована скісними чи прямими рисками. З 

міжкутових просторів відходять прямі короткі промені; чотири кінці хреста 

завершені трохи зрізаними з боку з’єднання колоподібними формами. Три 

різнотипи таких хрестів розрізняються за силуетними варіаціями 

розетовидних завершень. 

До окремого типу металевих гуцульських нагрудних християнських 

відзнак належать трираменні восьмикінцеві хрести з напівкруглим 

завершенням закінчень рамен і нижньої частини стержня. Краї рамен по 

горизонталі акцентуються рядом випуклих кілець, до якого додається ще 

один такий же, тільки довший, ряд при переході до напівкруглих завершень. 

Хрести з трикутноподібним завершенням рамен поділяються на кілька 

підтипів, визначальною ознакою яких є додаткові конструктивні елементи 

завершень рамен. Хрести з ромбоподібним завершенням рамен відрізняються 

чітким композиційним ритмом. Його завдає смуга випуклих кілець, яка 

розділяє середохрестя від завершень рамен. Силуетне вирішення трьох кутів 

ромбоподібного завершення рамен формують мотиви дрібних прямих 

хрестів, кілець або комбінація цих елементів. Іншим підтипом цих хрестів є 
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варіант з оформленням ромбоподібних завершень трапецієподібними 

елементами. 

Типологічна група перснів за формальними ознаками поділяється на три 

типи. Серед них персні з диском, прикріпленим до каблучки, в 

мистецтвознавчій літературі т.зв. «очком-розетою», які застосовувались для 

спинання хусток на шиї, перстені-печатки, і круглі типу обручки. 

Структуру хусткових перснів складає круглий характер каблучки, яка 

плавно переходить у заокруглені контури двох шестикутників, симетрично 

розташованих по обидві сторони від диска. Контури шестикутників активно 

виділені декором, що створює вдалий фон для візуального сприйняття диска. 

Персні-печатки з фронтальної сторони мають прямокутну або квадратну 

поверхню, обмежену з обидвох горизонтальних боків поверхнями такої ж 

конфігурації, але меншими за розмірами, які переходять у напівкруглу форму 

тильної сторони цих виробів. З різноманітності їх орнаментування 

виділяються два основних варіанти – монохромний та поліхромний. Серед 

круглих перснів поширені два різновиди – з гравірованою поверхнею, на якій 

повторюється орнаментація каблучки перснів для стягування хусток на шиї, і 

з трьома пірамідальними потовщеннями. 

Побутово-ужиткова відмінність включає значну кількість прикрас, 

об´єднаних в першу чергу за критерієм утилітарності. Ця найбільш 

розгалужена структурно відміна поділяється на кілька типологічних груп, які 

відрізняються між собою за способом застосування, особливостями матеріалу 

і місцем ношення. Це  череси, тобівки і ташки, порохівниці, топірці, курильне 

приладдя. Кожна з груп має своєрідні риси [99, с. 128]. 

Еволюція форми череса пов’язана з практичною функцією – 

підтримкою і захистом живота і грудей при тяжких фізичних навантаженнях. 

Згодом, ця функція втратила свій зміст і набула декоративного значення. 

Черес став ознакою «гонору» і необхідною складовою святкового строю. При 

цьому існувала альтернатива – тканий пояс-крайка, значно дешевший і 

доступніший, який не входив до складу чоловічого строю, хоча міг бути 
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частиною повсякденного одягу. 

Основа череса зформована з двох прямокутної форми шкір, склеєних і 

прошитих між собою. Його декор, зосереджується на зовнішньому пласті 

шкіри, складає тиснений орнамент, візерунки, утворені тонкими кольоровими 

шкіряними смужками та нашивними метелевими бляшками чи гудзиками. 

Поряд із суто оздоблюючими елементами у чересі  співіснують і 

декоратиивно-функціональні. До них відносяться  металеві пряжки для 

защіпання. У більшості череси, переважно гуцульські, збагачені ще й 

додатковими аксесуарами, такими як кільця, металеві ланцюги для 

підвішування курильного приладдя. 

Загалом можна виділити два типи чересів. До першої відносяться 

вузькі, багато орнаментовані металом пояси на 1-2 пряжки. Широкі, на 3-5 

пряжок, оздоблені металом, тисненням по шкірі, аплікацією з кольорових 

смужок шкіри належать до другого типу. 

Шкіряні торби – тобівки і ташки носили навхрест через плече. З одного 

боку вони мали практичне застосування – у вмісткіших тобівках можна було 

переносити різноманітні дрібні побутові речі, а в декоративніших ташках – 

документи чи цінні папери. Але призначення повсякденної торби  доцільніше 

застосовувалось до тканих тайстр чи бесаг. Таким чином, шкіряні речі 

череси, тобівки, ташки, виготовлені з дорогого матеріалу і багато прикрашені 

металом, на відміну від простіших тканих доповнень до одягу, були 

прикрасами чоловічого народного строю українських Карпат. 

Тобівки за формою поділяються на два типи: т.зв. «старовіцькі», та 

«новітні». Перший тип – прямокутної форми з накривкою, яка закривала всю 

передню частину корпусу. «Новітні» тобівки, напівкруглі, менші за розміром, 

але місткіші за рахунок збільшення їх ширини. Декоративним оформленням 

«старовіцьких» тобівок слугувала композиція, у якій поєднувались плоскі 

металеві кружечки («бовти ці») та дрібні металеві цвяшки з опуклими 

голівками – «бобрики», що набивалися між ними. Цей орнамент  в чіткому 

ритмі горизонтальними лініями покривав всю поверхню кришки тобівки. 
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Кришка “новітніх” тобівок, суцільно вкрита лінійним, який виступає 

півкругом за її формою. Подвійні і потрійні лінії, утворені «бобриками» і 

«бовтицями» почергово змінюються між собою, акцентуючи композиційний 

центр у вигляді овальної металевої накладки горизонтального або 

вертикального орієнтування, яка має фігуративний характер зображення. 

Ташки – невеличкі, зовсім плоскі чоловічі шкіряні сумки на такому ж 

довгому, як тобівки, ремені. Поверхня кришки ташки суцільно покритий 

тонким листовим металом, карбованим і поділеним на окремі поля. 

Ромбовидного на основній площині та трикутновидного по краях кришки 

характеру поля відмежовані один від одного смугою «бобриків». Поля 

декоровані гравірованим орнаментом, в основі якого лежить мотив «ружє», 

ускладнений декоративним обрамуванням і акцентований в центрі 

«бобриком». Композиційним завершенням декору ташки виступає розміщена 

в центрі або у місцях перетину смуг з «бобриків» ромбовидна накладка з 

пірамідальним вирішенням сторін. 

Порохівниці за матеріалом і формою поділяються на два типи – 

дерев’яні зрізаної сферичної форми «кубки» і рогові трикутновидні з 

вгнутими сторонами – «ріжки». Згідно класифікації більшості дослідників 

цю групу народних виробів зараховують до роду зброї, що є дискусійним 

питанням. Розбіжності у такій класифікації стосуються використання 

порохівниць, які не мають сенсу без вогнепальної зброї. І справді, у ХVІІ – 

ХVІІІ століттях у часи опришківського руху вогнепальна зброя була широко 

поширена серед невеликої групи чоловічого населення українських Карпат, 

але вже в кін. ХІХ ст. вона практично вийшла з ужитку. Порохівниці, 

втративши свою функцію, стали прикрасами чоловічого строю, що 

позначилось, зокрема, і на їхньому декоративному оздобленні. 

За варіантами оздоблення тип «ріжків» поділяється на два підтипи. У 

першому підтипі декорування локалізується окремими карбованими на 

накладних латунних пластинах композиціями: одною по центру і двома 

ідентичними на периферійних відрогах. Основою центральної композиції є 
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мотив «ружє» або коловидна розета з фігурним силуетом у вигляді 

з’єднаних півкіл. Композиції, що оздоблюють периферійні відроги, утворює 

ромбовидна сітка, складена з розташованих у шахматному порядку 

порожніх  і заповнених квадратиками ромбів, яка суцільно покриває 

пластини. Декорування іншого підтипу „ріжків” сконцентроване на 

гравіруванні його поверхні, збагачене поодинокими металевими вставками. 

Подібно ситуація виглядає і з топірцями. Але топірці, зберігаючи 

завжди функцію холодної зброї, мали і практичне застосування палиць-

опор. За формою бартки типологічна група топірців поділяється на три 

типи: з загостреним лезом, келефи, з подвійним обухом у вигляді 

дзеркальносиметрично розташованих кінських голівок. 

Курильне приладдя становить собою окрему типологічну групу 

металевих виробів. До роду прикрас, у нашому контексті, її можна віднести 

врахувавши дві особливості. По-перше, завдяки витонченості зовнішнього 

вигляду і орнаментації, по-друге, як невід´ємний атрибут повсякденного 

життя, і відповідно, строю. Типологічна група курильного приладдя 

поділяється на три типи: люльки, протички і кресала, які за формотворчою 

ознакою мають підтипи. Так, у типі люльок окремо виділяється підтип 

«путилівок». За формою тип протичок поділяється кілька підтипів: зігнуті під 

кутом, з прямим кінцем, а також із зігнутим кінцем. Підтипи типу кресал 

відрізняються за формою рукояток. До них належать руків’я з витонченими 

кінцями, загнутими в один бік, які сходяться кінцевими загинами; руків’я, 

відлитими у вигляді собачки, коника та стилізованої композиції, до складу 

якої входять гадюка, собачка і дві пташки. 

Декоративна відмінність об’єднує металеві вироби, яким властиве суто 

оздоблювальне призначення і поділяється на чотири типологічні групи: 

накладки на череси, пряжки, басмани, гудзики. Перші дві типологічні групи 

є складовими таких чоловічих прикрас як череси, тобівки і ташки. 

Виділення їх в окремі групи продиктоване значною різноманітністю форм і 

орнаментального наповнення, за яким, власне, і можна прослідкувати 
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характер і особливості художнього стилю народних металевих виробів 

українських Карпат. За формотворчою ознакою, відповідно, пряжки і 

накладки до чересів поділяються на кілька типів, які у свою чергу за 

варіантними відмінностями орнаменту диференціюються на підтипи [99, с. 

131]. 

За формою типологічна група пряжок розділяється на типи круглих, 

квадратних або прямокутних, шестикутних і фігурних пряжок.  Круглі 

пряжки мають рельєфну ступінчасту поверхню та силуетне вирішення у 

вигляді багатокутника. Серед квадратних пряжок за характером орнаменту 

виділяються два основних підтипи. 

Перший з них має вигляд ажурної композиції, яка складається зі 

схематичних зображень антропоморфного характеру, які нагадують людські 

фігурки, що тримаються за руки. В основі декорування другого  підтипу 

покладені схематичні дзеркально-симетричні зображення кінських чи 

пташиних голівок. Цей підтип має дві варіативні відмінності трактування 

зображення. В одній з них в центрі розміщена трикутноподібдна фігура з 

завершенням у вигляді трираменного хреста, обабіч якої розміщено по одній 

пташиній голівці. Центральниу частину іншого варіанту дзеркально-

симетричної композиції формують дві з’єднані між собою схематизовані 

голівки коней. Об’єднучим композиційним елементом тут виступає 

хрестовидний мотив. 

Шестикутні пряжки утворені шляхом ускладнення двох вертикальних 

сторін трикутноподібним відгалуженням. Гравірований декор акцентує 

прямокутну або квадратну рамку пряжок смугою похилих рисок, в окремих 

випадках доповненою смугою кілець. 

Для фігурних пряжок характерні плавні хвилясті і вигнуті лінії, 

заокруглені кути, а також основа, виконана у формі картуша. По центру 

вертикальних сторін форма фігурних пряжок збагачується декоративними 

симетричнми або асиметричними композиціями. Вони складаються з 

серцевидних, еліпсовидних елементів, вписаних у листкоподібні мотиви. 



96 

Горизонтальні сторони декоровані рельєфним орнаментом або окремими 

вставками, що цілісно завершують форму пряжок.   

Типологічна група накладок на череси за характером оздоблення 

поділяється на два типи: ажурні та суцільні. У свою чергу тип ажурних 

накладок на череси розділяється на такі підтипи: з еліпсовидними і круглими 

отворами; колесоподібні, з прямими і скісними променями; у вигляді 

стилізованої розети, завершеної смугою з кілець. Для першого підтипу 

ажурних накладок характерний декор, у якому ритмічно чергуються отвори з 

гравірованим і карбованим орнаментом у вигляді кілець або простих 

геометричних мотивів, а також розет. 

Поверхня колесовидних накладок є рельєфною і орнамент 

концентрується, здебільшого навколо випуклих кілець, які акцентують прямі 

радіальні промені. Композиція розетовидних ажурних накладок на чересах 

складається з центрального  ажурного площинного зображення квітки, 

завершеної з’єднаними кільцями. 

Тип суцільних накладок на череси за способом оздоблення поділяється 

на два підтипи: з гравірованим геометричним та з карбованим сюжетним 

декором. Для першого підтипу властиві мотиви розет та концентричних кіл. 

У декорі другого підтипу переважають випуклі зображення перехрещених 

між собою рушниці і пістоля. 

Басмани і ґудзики – дві невеликі типологічні групи з кількома типами 

виробів, які відрізняються між собою варіантами орнаменту. 

Запропонована типологія вперше вводиться в науковий обіг і є базовою 

в контексті дослідження металевих чоловічих прикрас Українських Карпат 

кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Але попри всеохоплення предметного матеріалу у ній 

є певні недоліки, а саме відсутність такого поняття як „територіальний 

комплекс прикрас”, який був введений дослідницею Л. В. Чвирь у статті та 

монографії, присвяченій таджицьким ювелірним прикрасам [130, с. 41-42]. 

Цей принцип типології використала у своїй статті про марійські прикраси 

ХІХ – поч. ХХ ст. й А. Ю. Задніпровська [47, с. 124-126], групуючи 
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предметний матеріал за ознакою місця їх ношення. Взявши за основу роботу 

останньої дослідниці  запропонуємо розглянути металеві чоловічі прикраси 

українців Карпат з точки зору характеристики комплексів прикрас основних 

територіальних груп, що доповнить розроблену і викладену вище 

типологію. 

На території українських Карпат проживає кілька етнографічних груп. 

Це гуцули, лемки, бойки, буковинці та покутяни. Кожна з цих груп має свої 

особливості матеріальної культури, що, зокрема, і позначилось на чоловічих 

металевих прикрасах. 

Прикраси Етнографічні групи 

  гуцули лемки бойки буковинці покутяни  

1. Прикраси до головних уборів  

Басмани на капелюхи + + 

 

+ 

 

+ 

 

+  

2. Натільні прикраси  

Хрести + + + + +  

3. Одягові прикраси 

Череси + + + –   –    

Гудзики + + + + +  

4.Прикраси для рук 

 

 

 

Перстні + + + + +  

5. Доповнення до одягу  

Тобівки + –   –   –   –    

Ташки + –   –   –   –    

Топірці + –   –   –   –    

Порохівниці + –   –   –   –    

Курильне приладдя + + + + +  
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6. Дрібні металеві прикраси  

Пряжки + + + + +  

Накладки на череси + + + –   –    

 

Висновки до розділу 3 

Типологія металевих чоловічих прикрас та шкіряних доповнень до 

костюма дозволяє зробити висновки про те, що його можна розглядати як 

окремий рід, що має розгалужену структуру класифікації. Класифікація 

творів декоративно-ужиткового мистецтва у вітчизняному мистецтвознавстві 

побудована на різних принципах. До них належать систематизація речового 

матеріалу за місцем і способом ношення, технікою і матеріалами, 

функціональним призначенням, територіальними відмінностями, системою 

естетичних категорій, що включає вид, рід, жанр і твір. Ознайомлення з цими 

принципами дало нам можливість запропонувати свій варіант: шляхом 

послідовного розподілу за характерними ознаками визначити родові відміни, 

основні типологічні групи, підгрупи, типи та підтипи чоловічих прикрас 

українців Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Розроблену за таким принципом 

типологію доповнює розгляд означеного речового матеріалу з точки зору 

характеристики комплексів прикрас основних територіальних груп.  

Прикраси в контексті даного дослідження  розглядаються як широке 

поняття, яке включає як суто прикраси, так і доповнення до одягу. З огляду на 

це, ми розглядаємо прикраси як рід, що має три родові відмінності – 

культово-обрядову, побутово-ужиткову, декоративну. У свою чергу ці три 

відмінності наділені розгалуженою типологічною структурою. 

До культово-обрядової відмінності належать металеві прикраси, які 

наділені сакральним чи обрядовим змістом. Вони поділяються на дві 

типологічні групи, серед яких хрести, що є відзнаками християнської віри, і 

перстені, пов´язані з ідеєю шлюбу чи певної звичаєвості у стосунках між 

хлопцями і дівчатами. У свою чергу за конструктивними особливостями, а 
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також за характером оздоблення ці типологічні групи диференціюються на 

типи і підтипи. 

Побутово-ужиткова відмінність включає значну кількість прикрас, 

об´єднаних в першу чергу за критерієм утилітарності. Це найбільш 

розгалужена структурно відмінність, яка поділяється на кілька типологічних 

груп. Це  череси, тобівки і ташки, порохівниці, топірці, курильне приладдя. 

Кожна з груп наділена своєрідними рисами та відрізняється способом 

застосування, особливостями матеріалу і місцем ношення. Зокрема, у 

типологічній групі чересів за формою  виділяються два типи – вузькі та 

широкі, а в групі тобівок – два типи т.зв. «старовіцькі», та «новітні». За 

матеріалом і формою порохівниці поділяються на два типи – дерев´яні 

зрізаної сферичної форми «кубки» і рогові трикутновидні з вгнутими 

сторонами – «ріжки». Типологічна група топірців за формою бартки 

поділяється на три типи: з загостреним лезом, келефи, з подвійним обухом у 

вигляді дзеркальносиметрично розташованих кінських голівок. Типологічна 

група курильного приладдя поділяється на три типи: люльки, протички і 

кресала, які за формотворчою ознакою мають підтипи. 

До декоративної відмінності належать металеві вироби, яким властиве 

суто оздоблювальне призначення. Вона поділяється на чотири типологічні 

групи: накладки на череси, пряжки, басмани, гудзики. Перші дві типологічні 

групи є складовими таких чоловічих прикрас як череси, тобівки і ташки, але 

за рахунок різноманітності форм та орнаментального наповнення вони 

виділені в окремі типологічні групи. За формальною ознакою вони 

поділяються на кілька типів, які у свою чергу за варіантними відмінностями 

орнаменту диференціюються на підтипи. Типологічні групи басманів та 

гудзиків поділяються на кілька типів, які відрізняються між собою 

варіантами орнаменту. 

Запропонована типологія вперше вводиться в науковий обіг і є базовою 

в контексті дослідження металевих чоловічих прикрас та доповнень до 

традиційного костюма українців Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ ст.  
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РОЗДІЛ 4 . ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАЛЕВИХ ПРИКРАС І 

ШКІРЯНИХ ДОПОВНЕНЬ ДО ТРАДИЦІЙНОГО ЧОЛОВІЧОГО 

КОСТЮМА УКРАЇНЦІВ КАРПАТ КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. 

4.1. Композиційні особливості орнаменту 

Орнамент як своєрідна знакова система мовлення художнього освоєння 

світу протягом тисячоліть був і залишається основою творчості у народному 

мистецтві. Прагнучи виявити і встановити для себе межі та взаємозв‘язки 

найважливіших речей і явищ, люди шукали спорідненості для них з 

найпростішими, найдоступнішими для відтворення геометричними фігурами. 

Ці фігури ставали символами явищ, а поєднувані в орнаментальну структуру, 

передавали естетичне й емоційне ставлення людини до життя, розкривали її 

сутність, систему цінностей. Так орнаментальність стала глибинною, 

структурною властивістю народного мистецтва. Умовність і лаконізм мотивів 

орнаменту дає можливість групувати і повторювати їх у довільно протяжних 

рядах, що стає символом безконечності руху життя. «Звільнення від 

образотворчої конкретності уподібнило мову орнамента мові музики і танцю, 

відкривши йому доступ до висловлення найширше узагальненої (і тим самим 

порівняно абстрактної) поетичної інформації» [54, с. 225]. 

Глибокопоетичним, змістовним і естетично досконалим, як і будь-яке 

народне мистецтво, є орнаментальне мистецтво українських Карпат. Своїм 

корінням воно сягає в глибоку давнину і несе відбиток вікової культури. 

Будучи тісно пов‘язаним з предметами побуту та архітектурою, 

орнаментальне мистецтво може вважатись образним літописом, в якому 

відображено глибинний світ народної мудрості та творчих шукань. 

Пройшовши довгий шлях еволюційного розвитку, орнаментальне 

мистецтво українських Карпат дійшло до нас зрілим і сформованим, міцно 

увійшло в побут, стало відомим далеко за межами України. Орнаменти на 

виробах народних майстрів багаті й різноманітні. Кожному виду прикладного 

мистецтва (метал, дерево, кераміка, текстиль, вишивка, писанкарство та ін.) 

властивий свій характер декору. Це переважно рослинний або геометричний 
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орнамент, їх поєднання, навіть переважне використання окремих мотивів і 

відповідного колориту [70, с. 9-10]. 

Своєрідністю відрізняється орнамент на металевих і шкіряних виробах. 

Народні майстри не вивчали і не наслідували традицій своєї школи, а жили 

ними, не запам’ятовували чи копіювали той чи інший мотив, а засвоювали 

принципову систему формоутворення. Декоративність орнаменту на 

металевих і шкіряних прикрасах є не поверхневою прикрасою, а 

внутрішньою якістю художнього образу, який задовольняв побутові та 

естетичні запити. Тому орнамент не міг бути деструктивним, а завжди 

підпорядковувався формі предмету. В залежності від характеру речі майстер 

шукав своєрідну художньо-образну мову, надаючи їй то буденно-

функціонального, то святкового звучання. Значення орнаменту виражає суть 

співвідношення між загальним і особливим, схемою і її конкретною 

реалізацією. 

Орнамент на металевих і шкіряних виробах відіграє подвійну роль – 

прикраси та цілої системи символів, заклинань, оберегів, які передають 

взаємовідношення людина-природа, міру гармонійності чи антагонізму в 

їхніх стосунках. Більшість мотивів гуцульського геометричного орнаменту 

мала своє символічне значення і поряд з культово-магічними функціями 

виконувала роль добрих побажань щастя, здоров‘я, благополуччя, доброго 

врожаю. Це робило орнамент змістовним, виключало випадковість поєднання 

окремих структур, їх нелогічне розміщення на предметі. 

Тема народного орнаменту горян Карпат висвітлювалась у працях 

кількох дослідників. Загальна їх тенденція – проведення аналізу можливих 

варіантів орнаменту з акцентом на народній термінології. Щодо трактування 

орнаментальних мотивів, тут постають дві тенденції. Перша – реалістично-

побутове трактування, висловлене Л. Сухою [113]; інша – символічне 

трактування, з позиції М. Курилича, П. Жолтовського [44; 71]. 

Дослідниця художніх металевих виробів Східних Карпат Л. Суха 

виділяє два види орнаменту: геометричний і стилізований рослинний. У 
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величезній кількості мотивів геометричного орнаменту Л. Суха виокремлює 

основу, складену з одних і тих самих простих елементів: ламаних ліній, 

трикутників, квадратиків, поодиноких і концентричних кіл, півкіл, зигзагів, 

крапок, смужок і спіралей. Поєднання цих елементів утворюють типи 

народного орнаменту, які дослідниця детально розглядає, називаючи їх 

народною термінологією. 

Домінантою орнаменту на металевих виробах майстрів Східних Карпат 

виступає орнаментальний мотив «ільчєте письмо» – дрібна решіточка з 

прямих перехрещених ліній, яка заповнює певну геометричну фігуру 

(трикутник, квадратик, коло). До цього орнаментального мотиву іноді 

додаються інші, наприклад, ламані лінії. Тоді виникає новий мотив – 

«кривулька посеред ільчєтого письма». 

Орнамент, до складу якого входять трикутник і квадрат, має багато 

комбінацій. Смужка трикутників, заповнених прямими перехресними 

лініями, утворює мотив «ільчєте письмо в зубцях», така ж смужка 

трикутників без заповнення – мотив «зубці січені». На основі останнього 

мотиву побудований ще один досить поширений мотив – «бані». Він 

утворений на поєднанні «зубців січених» з «мачком» (капками) [Рис. 4.1.1]. 

Такі самі комбінації зустрічаються і з квадратом. Так, квадрат, 

заповнений «ільчєтим письмом» – це «ширинка». Квадрати, поставлені на кут 

і вписані в квадрат, утворюють новий мотив решітчастих ромбів – 

«медівники», а квадратики, поділені на четвертинки з «мачком» у кожній, 

називаються «віконці». Квадратики, поставлені на кут з вписаним у них і 

відділених один від одного мотивом «мачку» і двома «п’євочками» зверху і 

знизу, утворюють орнаментальний мотив «медівники з листочками» [Рис. 

4.1.2]. 

Квадратоподібні мотиви переважно складаються з квадратиків, 

трикутників і стовпчиків. Часто від кутів квадратиків, поступово 

зменшуючись, розходяться промінням менші квадратики; їх оточують 

складені вузькі стовпчики кільця, які перетинаються з такими ж кільцями. 
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Простір між ними заповнений маленькими квадратами, що робить орнамент 

багатим і яскравим. 

На основі поодиноких концентричних кіл, переплетених з іншими 

орнаментальними елементами, базовані такі орнаментальні мотиви як 

«мачок», «очка», «калачики», «колісниця», «кривульки з кругленькими», 

«свічкові кривульки». 

Зигзагоподібні мотиви складаються з поздовжніх смужок, між якими 

розміщені мотиви «листочків» і «мачка». Крапки і смужки складають різні 

геометричні фігури: трикутники, квадратики, кола, півкола і под. Окремі 

мотиви, що входять до складу орнаментальної композиції, втрачають свою 

назву. Так, мотиви «п’євочки» і «очка» у восьмипелюстковій квіточці 

утворюють мотив «квіточки» [Рис. 4.1.3]. 

Поряд з геометричними мотивами вживаються стилізовані рослинні 

мотиви – листочки, квіточки, травичка, колосочок, огірочки, виноград тощо 

[Рис. 4.1.4]. В основі багатьох мотивів лежать елементи, які зображають роги, 

вуха, лапки тварин, їх силуети – «оленячі ріжки», «заячі вушка», «воронячі 

лапки», «п’євочки», «рачки». 

В описаних орнаментальних мотивах і елементах, на думку Сухої, 

відбився побут людей, тваринний і рослинний світ, що їх оточує. Творчою 

уявою майстрів було передано тільки те, що підказано щоденним життям, у 

чому знайшла яскравий відбиток мальовнича природа Карпат. Про це також 

свідчать народні назви орнаментальних елементів та мотивів. Такі назви як 

«грабельки», «підківки», «дубельтові підківки», «вітрячок», «вітрячок з 

підківок», «колісниця», «мотовильники», «бендюги», «драбинки», «бесаги», 

«візочки», «сокирки», «борона» тощо були взяті з побуту і стилізовані [113, 

с.]. 

Інші мотиви –  «листочки», «фасульки», «мачок», «шишки», «колосок», 

«листки», «фасульки з колосочками», «гільця», «квіточки», «травка», 

«огірочки», «листки троїсті», «ружі», «сосонки», «пшеничка колоскова», 

«п’євочки», «заячі вушка», «вороняча лапка», «журавлі», «когутики», 
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«павучок», «оленячі ріжки», «рачки», «гадючки», «жабки» відбивали 

рослинний і тваринний світ. Відображення явищ навколишнього світу 

виявилось у назвах «звіздар», «звіздочка», «зірка», «сонце», «сонечко», 

«зірниці», «дуга», «веселка» та ін. 

Значна кількість назв орнаментальних мотивів була пов’язана з 

архітектурою житла – «віконці», «дашки», «паркан», з народною їжею – 

«калачики», «коровай», «медівники», а також з предметами побутового 

вжитку – «ребінь», «гребінець» і под. 

Більшість геометричних мотивів, на думку М. Курилича [71, с. 12], 

мають символічне значення, яке поряд з культово-магічними функціями 

виконувало роль добрих побажань щастя, здоров’я, благополуччя, доброго 

врожаю. Це робило орнамент змістовним, виключало випадковість поєднання 

окремих структур, їх нелогічне розміщення на предметі. 

Значення геометричного орнаменту розшифровується лише в контексті 

всієї композиції і часто залежить від того, на чому, в якому місці і в зв’язку з 

якими іншими елементами розміщувався той чи інший знак. 

Найпоширенішими були солярні знаки: «сонечка», «штерна», «ружі» – 

символи небесних світил, ідеограма бога-громовика, «живого» вогню, а 

також побажання щасливого життя. Хвилясті й гачкоподібні мотиви – 

«гадючки», «змійка», «безконечник»  трактувались як знаки дощу, вологи, які 

асоціювались з водою, дощовими хмарами, ріками і були побажаннями 

врожайності, достатку хліба. Ромбовидні мотиви – «ромби», «ромби з 

гачками», «віконця» – символи родючості, обереги від злого ока. 

Поряд з цими давніми мотивами використовувались новіші, які є 

графічним відображенням навколишнього середовища. Їх можна умовно 

розділити на дві групи: 

• абстрактно-асоціативного походження – «головкате», «очкате», 

«копаниці», «ширинка»; 

• схожість з об’єктами матеріального світу – «смерічка», 

«пшеничка», «мачок», «заячі вушка», «ланцюжок», «віконця», «підківки», 
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«бесаги». 

Структура орнаменту складається з елементів – найпростіших 

геометричних форм, певна комбінація яких дає можливість створювати 

мотиви – складнішу за будовою структурну ланку орнаменту. В гуцульському 

народному орнаменті нараховується десять основних елементів, на основі 

яких утворено понад 100 мотивів. У свою чергу мотиви розділяються на 

осередкові та стрічкові. Для осередкових мотивів властива дзеркальна 

симетрія; стрічкові мотиви базуються на повторенні у певному ритмі кількох 

елементів, розміщених одною смугою. Орнаментальну композицію 

створюють головні та другорядні мотиви. В якості головних переважно 

виступають великі осередкові мотиви, які є домінінтою композиції, тобто 

посідають центральне місце. Прикладом їх можуть бути квадратно-хрестові – 

«рамці», «скриньки», і розетальні – «ружє», «штерна». Другорядні елементи 

становлять собою оперізуючі пояски або кайми, які поєднують або 

розмежовують різні орнаментальні групи і системи, заповнюють інтервали 

між окремими композиційними вузлами. Структурний зв’язок між головними 

і другорядними мотивами відбувається на основі певної ідеї, вираженої 

пластично-рельєфними чи пластичними засобами, яка пронизує всю 

орнаментальну композицію, стає її кістяком. Основа будови орнаменту 

грунтується на симетричному або метричному розміщенні його компонентів. 

Вибір системи, за якою будується орнамент залежить від форми виробу, 

об’ємно-просторового чи площинного його характеру, а також його 

призначення. 

Описані елементи і мотиви гуцульського орнаменту спробуємо 

класифікувати у єдину систему. За основу класифікації візьмемо розроблену 

Михайлом Селівачовим типологію народної української орнаментики. Під 

поняттям типології мається на увазі вся сукупність можливих систематизацій 

орнаментики за різними ознаками. Одні з таких систем виходять із уявлення 

про певний «тип», сформований на основі поєднання ряду ідеальних ознак. В 

інших випадках об‘єднуючим елементом виступає «клас» – реально існуючі 
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явища і об‘єкти, до яких належать конкретні знаки, мотиви, композиції та їхні 

просторові ідеї, номінації тощо. В останньому випадку класифікація не 

завжди тотожна типології [98, с. 237]. Згідно з нею спочатку виділимо три 

принципи назв візерунків за асоціацією з ознаками: 1) конкретних реалій; 2) 

узагальнених і абстрагованих понять; 3) метафор, поетичних образів і 

міфологічно-фольклорних персонажів [Рис. 4.1.5]. 

До першого принципу належать елементи і мотиви орнаменту, що 

мають відношення до рукотворних предметів («бані», «віконця»), рослинного 

і тваринного світу («мачок», «гусячі лапки»), наділені антропоморфними 

ознаками («баби»). 

Другий принцип охоплює групи найменувань за асоціацією з 

поняттями простору («безкінечник»). Орнаментальні мотиви, зараховані до 

третього принципу – поетичні образи, які зустрічаються індивідуально в 

роботах окремих майстрів. 

Ознаки конкретних реалій у назвах карпатських орнаментів у металі та 

шкірі – знаряддя праці (граблі, дуги, решето, сокира), щоденні речі побуту 

драбинки, бесаги, візочки), архітектурні споруди та їхні деталі (бані, віконця, 

дашки, вітряк). У фітоморфних образах орнаменту осмислюються рослини 

взагалі  та їхні частини без ботанічної визначеності (мачок, сосонки, 

пшеничка колоскова, листки троїсті, ружє). Дика та свійська фауна виражена 

у схематичних зображеннях, які асоціюються з їхніми характерними 

ознаками. Так, журавлі – смуга з клиноподібних елементів, жабки – 

дзеркально симетричні вихнуті і закручені лінії, гадючки – S-подібні лінії, 

заячі вушка – з‘єднані між собою під кутом еліпсовидні елементи. Порівняно 

небагато антропоморфних образів – баби, очка. Ще одна група фізіоморфних 

візерунків названа за асоціацією з відомими графічними символами. У цій 

групі найпоширеніші мотиви орнаменту – хрести. 

Орнаменти, названі за асоціацією з узагальнениими і абстрагованими 

поняттями пов‘язані з ознаками та поняттями простору. Такі візерунки досить 

чисельні – від простих (крапки, цятки), до складніших різноманітних 
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конфігурацій: видовжених (смужки), спіральних (безкінечник, кучер), 

зигзагових (кривулька), ромбовидні  (кочіла), округлі (кола), криволінійні 

(жолобки, шарівка). Цілісність таких мотивів досягається завдяки 

композиційним поєднанням окремих елементів, які в різних випадках 

підпорядковуються окремим ритмам. Так, мотвив «бесаги» компонується 

завдяки білатеральній рівновазі складових елементів, «хрещатий» – вісній 

симетрії 4-го порядку, «голови» – ієрархічно підпопядкованих частин, 

укладених ромбічно. 

Орнаменти, названі за асоціацією з поетичними образами, 

відрізняються від попередніх груп індивідуальним трактуванням окремих 

майстрів казкових і міфологічних персонажів та сюжетів. Так, народний 

майстер Стринадюк використовує образи лісових мешканців, вибудовуючи на 

тайстрах, люльках, топірцях у їхніх ролях власні вигадані казкові сюжети. 

Досить чисельною є група знаків у вигляді схематичних антропоморфних 

зображень, що складаються з тулуба, голови, кінцівок («головкате»). 

Крім трьох принципів назв візерунків на гуцульських виробах з металу 

та шкіри за асоціацією з ознаками виділимо класифікацію орнаментів за 

іконографічними ознаками, ознаками стилізації, за характером 

комбінаторики, характером композиції [Рис. 4.1.6]. Класифікація орнаментів 

за іконографічними ознаками поділяє мотиви на абстрактні і фізіоморфні. У 

свою чергу абстрактні мотиви поділяються на округлі, видовжені, подвійні, 

потрійні, чотирибічні, багатопроменеві. 

У підгрупі округлих найпоширенішим елементом є коло, яке 

поєднується з іншими елементами. Так, коло з крапкою в центрі – „очка”, 

знаки з двох концентричних кіл – «кочільця»). і трьох («кружальця»), інколи з 

крапкою посередині («калачики»). Кола з периферією із різних рисок, цяток і 

завитків утворюють широкий спектр «очок», «квіток» і т.д. [Рис. 4.1.7]. 

Овальні і мигдалевидні елементи різної конфігурації – це «п‘євочки», 

«фасулька», «листочки». Півкруглі елементи («дужки», «копитця») 

виступають поодинці, рядами, по колу, концентричними групами. 
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Спіральні завитки, що виступають поодинці чи повторюються у 

невизначені множині, відрізняються мірою їхньої округлої закрученості 

(«безкінечник», «дуги», «качині шийки»). Еквівалентність хвилястих 

спіралей і зигзагів показують подібне «округле» осмислення замкнутих 

фігур, інколи подібних до восьминога („безкінечник”), так само як і фігур у 

вигляді ромбів на вершині трикутника чи перехрещених гачків («бані», 

«головкате») [Рис. 4.1.8]. Знак у вигляді кружечка над трикутником у 

перевернутому вигляді осмислюється як «ментелі». 

Видовжені мотиви – це переважно вертикальні прямокутники, риски, 

вертикалі, завершені колом або ромбом, загострені. Подвійні мотиви – 

симетрично або дзеркально симетрично поєднані між собою елементи. Серед 

них – «заячі вушка» – мотив у вигляді спарованих під прямим кутом овалів 

або мигдалів. Мотив «бесаги»  –  вертикальна подвійність трикутних 

елементів, завершених ромбом, колісниця – горизонтальна подвійність 

округлих елементів. 

Потрійні мотиви – це різні V-подібні мотиви, такі як «дашки», «зубці», 

«клинці» та ряди таких елементів – «сосонка», «яличка», різноманітні 

трикутники в різних комбінаціях – «журавлі», «косичка», трилистки  – 

«барвінок», «лапки», «зозульки», «лапки», «трилисник», «фіялочка». 

Варіанти тризубців є прості типу трипалих «курячих», «гусячих» та ін. лапок 

і складні фризового характеру [Рис. 4.1.9]. 

Чисельною серед абстрактних мотивів є група, що складається з 

чотирибічних елементів у вигляді квадратів, ромбів, хрестів, сіток. Ромбові 

мотиви, які мають хрестове заповнення , це «віконця», «медівники». Їхні 

обриси можуть бути не прямолінійними, а зигзаговими – «віконці», 

«очкатий». Мотиви, в яких ромби утворюють вершину іншої фігури, 

називаються «головкате». Назви варіантів ромбових елементів з 

продовженими та перехрещеними сторонами – «вітряки», «жабки» тощо. 

Варіанти хрестових мотивів включають конфігурації багатьох відомих 

різновидів хреста: грецького («крижовий»), мальтійського («вітряки»), 
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зіркового, латинського, семи- та восьмираменних, хрестів із квадратів, 

ромбів, трикутників, кругів, овалів, мигдалин, V-подібних елементів, їх 

комбінацій [Рис. 4.1.10]. Різні аналоги свастики – це «баранчик», «вітряк», 

«ріжки». 

До поширених в орнаментиці належать сіткові композиції з 

перехрещеними косими («вічка») і прямими («в гратки») або шахівницею 

(«виноград»). Дуже багато також мотивів, у яких навхрест компонуються 

елементи різних обрисів, від яких такі мотиви набувають свої назви – «ружє», 

«павучки» тощо. 

До багатопроменевих мотивів належать 8-кутні зірки – «звізди», 

«рожі», «штерна»; 8-пелюсткові розети – «вітрячок», «квітки». Поряд з ними 

поширені й 6-променеві зірки і розети, а також 5-ти, 7-ми, 12-ти (і більше) 

променеві мотиви таких конфігурацій [Рис. 4.1.11]. 

Фізіоморфні мотиви, які належать до другої групи іконографічної 

класифікації орнаментики, поділяються на фітоморфні, зооморфні, 

антропоморфні та скевоморфні. У фітоморфних мотивах, що складають 

більшість, визначальним є рослиноподібні обриси складових візерунка, тобто 

конкретизовані зображення. Графіка візерунка підкреслює характерну рису 

конкретної рослини: гострі ритмічні обриси сосонки, округлість колосків і 

шишок, рясність грон винограду, хвилястість гілець. Це стосується і 

квіткових різновидів рослинних мотивів, зокрема «листків» і «квіточок», 

«ружє», у яких підкреслюється овальність силуетів, згрупованих відповідно 

до зображення мотиву. 

Зооморфним мотивам меншою мірою притаманна реалістичність 

обрисів. Ознаки комах, птах і плазунів розпізнаються в схематичних 

зображеннях окремих характерних для них деталях. Ритмічними хвилястими 

лініями зображені «гадючки» і «когутики», дзеркальносиметричними 

закрученими – «жабки», клиноподібними – «журавлі», а також «заячі вушка», 

«воронячі лапки», «оленячі ріжки», «рачки», як поєднання простих 

геометричних форм – ліній, кіл і півкіл, еліпсів [Рис. 4.1.12]. 
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В антропоморфних зображеннях у ряді мотивів спостерігається 

поєднання людиноподібних образів з ознаками рослин і комах. Серед 

антропоморфних зображень можна виділити такі типи: 

 постаті з трикутним або ромбовидним тулубом і голівкою, що 

нагадують зображення слов‘янської «берегині» – «головкате»; 

• постаті, уподібнені з зображенням дерева чи рослини – 

«сосонки»; 

• перехрещені гаки з антропоморфною назвою – «рачки»; 

• постаті, схожі на комаху, пов‘язані з уявленнями давніх народів 

про комах, у які тимчасово втілюються душі – «павучок». 

Поширеною є також група скевоморфних образів, тобто зображень 

рукотворних предметів. Це переважно побутові реалії з добре з‘ясованою 

етнографами містичною символікою. До них належать мотиви «граблі», 

«гребені», «сокирки», різного роду сітчасті мотиви, такі як «решето», «сітка», 

«ільчете письмо». Характерною ознакою у цій групі є знаки – хрещаті 

«вітряки», ромбічні «хатки». Гранично схематичними, рідко вгадуваними 

візуально, є елементи орнаментальних мотивів, осмислених як зображення 

предметів і атрибутів одягу – «підківки», «підківки дубельтові», «бесаги», 

«гребінь», різних знарядь праці, інструментів – «сокирки», «драбинки», 

засобів транспорту – «візочки», елементів сільсько-господарського побуту з 

ритуальною функцією – «коровай», «звіздочка». 

Наступна група фізіоморфних елементів орнаменту – геоморфні. Це 

теж не конкретизовані зображення, а полісемантичні різної конфігурації 

знаки, що асоціюються своїми назвами з реаліями топографічним – «борона» 

й атмосферними –«веселка». 

Вузьке коло астральних мотивів, асоційованих з небесними тілами – 

зірками, сонцем, місяцем – «зірка», «сонце», «зірниці». 

Класифікація за ознаками стилізації виходить із того, що мотиви, 

подібні за іконографією та назвами, можуть складатись з правильних 

геометричних фігур або виконуватись вільним рисунком, який не має нічого 
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спільного з геометрією. 

Третій різновид – геометризовані зображення. З одного боку, це 

схематичні рисунки спрощених обрисів, коли тулуб людської постаті 

передається трикутником, а а голова кружечком або ромбом. З іншого боку – 

це зображення, геометризовані технічними умовами виконання. Розімкнута 

спіраль у «баранячих рогах», замкнута в «безкінечнику», синусоїдна спіраль 

у «кривульках», розетка у «ружє» передаються і правильними геометричними 

фігурами і вільним малюнком в залежності від художнього задуму. 

Геометричний орнамент – це не тип візерунка, а спосіб його просторового 

вирішення, що застосовується, поряд із способом вільного малюнка, при 

орнаментальному відтворенні реалій фізичного світу, графічному втіленні 

узагальнених уявлень, поетичних образів, абстрактних понять. 

У класифікації мотивів за характером комбінаторики розрізняються дві 

групи. До першої належать мотиви гомогенні, тобто складені з однакових 

елементів – «грабельки», «кочіла», «решітка», «сосонка». Другу складають 

мотиви гетерогенні – складені з елементів різної конфігурації, що становлять 

собою сюжетно-схематичні композиції. Вони поділяються на симетричні та 

асиметричні, у яких присутня дзеркальносиметрична і вісна симетрії. В 

асиметричній групі комбінанорного характеру мотивів орнаменти діляться за 

типами симетрії на фризові («зубчики»), рапортні («крижі», «кружки»), 

центричні («вітряк», «ружє»). 

Класифікація за характером композиції розрізняє роль у ній кожного із 

складових мотивів. У цих орнаментах диференціюється головний мотив чи 

центральний знак. Поряд із ним можуть бути і другорядні, додаткові мотиви, 

які збагачують основне зображення («вусики», «фасульки») або віддіграють 

ще й крім того роль обрамування композиції. 

Отже, існує ряд орнаментів, у яких акцентується характер композиції 

безвідносно до форми чи ролі складових елементів і мотивів. Це, зокрема, 

композиції рапортні («крижі»), фризові («бендюги»), діагональні 

(«бобрикові» композиції), полюсні, екваторіальні, поздовжні. Акцентуються 
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такі якості композиції, як розрідженість або щільність («мачок»), складеність 

із кількох різних мотивів, розширеність і деталізованість. 

Орнаментальне мистецтво українців Карпат пройшло довгий шлях 

еволюційного розвитку, міцно увійшло в побут. Орнаменти на металевих та 

шкіряних виробах народних майстрів багаті й різноманітні.  

Тема орнаменту на виробах народних майстрів українських Карпат 

висвітлювалась у працях кількох дослідників, серед яких Л. Суха, П. 

Жолтовський, М. Курилич. Кожен з них розглядає орнамент під різним кутом 

зору. Так, Л. Суха виділяє два види орнаменту: геометричний і стилізований 

рослинний. У них дослідниця виділяє основні елементи, поєднання яких 

утворюють типи народного орнаменту. Ці типи Л. Суха детально розглядає, 

називаючи їх народною термінологією. 

У праці, присвяченій гуцульському орнаменту, М. Курилич аналізує 

орнаментальні мотиви, надаючи їм символічного значення, яке поряд з 

культово-магічними функціями виконувало роль добрих побажань щастя, 

здоров’я, благополуччя, доброго врожаю. П. Жолтовський, досліджуючи 

народний орнамент українських Карпат, наголошує на його давньому 

походженні, розглядаючи окремі мотиви як солярні символи. 

Багатство елементів і мотивів  орнаменту на виробах з металу та шкіри 

народних майстрів українських Карпат спонукає до спроби класифікації їх у 

єдину систему. В основу класифікації лягла розроблена Михайлом 

Селівачовим типологія народної української орнаментики. 

Таким чином, класифікація орнаменту у традиційному мистецтві 

українських Карпат розглядається на кількох рівнях. Перший охоплює 

поняття типу, основою чого виступає назва орнаменту. Другий стосується 

характеристики форми. Ці два рівні типологічно розгалужені на принципи, 

які виходять з асоціативного усвідомлення назв орнаментів, а також на 

формотворчі підгрупи, продиктовані іконографічними особливостями форми 

орнаментів. Ці два рівні взаємодоповнюють один одного. Так, однакова назва 

може стосуватись елементів різної форми. Наприклад, якщо до фітоморфних 
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належать усі мотиви з відповідними назвами, то на рівні іконографії тільки ті, 

які мають явну рослиноподібну графіку. З іншого боку, народні назви 

допомагають з‘ясувати, наприклад, що спіральні форми одночасно 

виражають спіральність, пордвійність, потрійність, чотирибічність, 

багатопроменевість. Видовженість – головна ознака мотиву «огірочки» – 

може втілюватись в елементах ромбічних, овальних, мигдалевих, зигзагових. 

 

4. 2. Художні особливості металевих чоловічих прикрас та 

шкіряних доповнень до традиційного чоловічого костюма українців 

Карпат 

Для зручності аналізу художніх особливостей металевих чоловічих 

прикрас виділимо їх в окремі групи, визначальними класифікаційними 

одиницями яких виявляється матеріал, тектоніко-формальні ознаки, 

призначення, способи декорування. 

4. 2. 1. Культово-обрядові прикраси 

Ця група чоловічих металевих прикрас включає у себе дві типологічні 

групи предметів: хрести і персні, які у свою чергу мають розгалужену 

морфологічну структуру. 

Хрести 

До недавнього часу чоловічі нагрудні хрести були однією з найменш 

досліджених типологічних груп гуцульського мосяжництва. У працях 

дослідників ХІХ-поч. ХХ ст. згадуються мідні та  мосяжні нагрудні хрести 

місцевого виготовлення, які відрізнялись оздобленням, і були для гуцулів не 

лише прикрасою чи ознакою релігійної приналежності, а найвищою 

цінністю, яка не підлягала навіть обміну на життя. Ілюстрація поширених 

типів нагрудних чоловічих хрестів окремою таблицею подається у розділі, 

присвяченому мосяжництву, дослідження В. Шухевича «Гуцульщина» [135, 

с. 316]. 

У радянський час, у силу об’єктивних обставин, гуцульські нагрудні 

хрести не стали предметом художнього аналізу у працях таких відомих 
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вчених-металознавців, як Л. М. Суха [113], та П. М. Жолтовський [45]. Хоча 

вивчаючи питання спорідненості гуцульського народного мистецтва з 

прадавніми слов’янськими традиціями, П. Жолтовський вперше звернув 

увагу на  необхідність і значимість дослідження семантики орнаменту на 

місцевих металевих прикрасах [43, с. 75-92]. 

Протягом останнього десятиліття у працях українських 

мистецтвознавців актуалізувалась тема хреста як родової одиниці 

декоративно-прикладного мистецтва. У рамках цієї тематики дослідження С. 

М. Боньковською металевих нагрудних хрестів стосувались проблем генези 

їхньої форми та орнаментальних мотивів. Розглядаючи семантику форми 

хрестів вчена підняла питання типології цих металевих виробів [5, с. 335-

363]. Однак проблема типології нагрудних чоловічих металевих хрестів 

потребує уточнення та детальнішого аналізу художніх особливостей. 

В основу нагрудних металевих гуцульських хрестів закладена форма 

латинського хреста, з Розп’яттям на середохресті, декоративно розвиненими 

завершеннями рамен, міжкутовими променевими відгалуженнями. 

Особливість їхньої структури художнього тексту – в піднесено-вишуканому 

трактуванні самого хреста поряд з умовно-спрощеним зображенням фігури 

розп’ятого Христа [96, с. 206]. Щодо класифікації структури художнього 

тексту гуцульських нагрудних хрестів, то їх, згідно з означенням М. 

Станкевича, можна віднести як до першого пласту, тобто до хрестів, що 

поєднують у собі солярну та іншу символіку, так і до другого – власне 

християнських хрестів з усталеною іконографією, а саме хрестів з Розп’яттям 

[107, с. 8]. 

Аналіз приватних і музейних колекцій чоловічих нагрудних хрестів 

дозволяє виділити кілька їх типів за формою. До них належать хрести з 

трапецієвидним,  круглим, півкруглим, трикутновидним і ромбовидним  

завершенням рамен. Визначаючи семантику гуцульських металевих хрестів, 

С. Боньковська прийшла до висновку, що найранішим, поширеним у ХІХ – 

поч. ХХ ст., типом були хрести з трапецієподібним завершенням рамен [5, с. 
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342-347]. Прототипом для них послужила форма «крижа» – злегка 

видовженого хрестика із прямолінійним обрисами рамен і стержня та 

трапецієвидним завершенням їх закінчень, що є одним з найдавніших типів 

нагрудних християнських символів. Зразок гуцульського «крижа» ХVІІ ст., 

який  знаходиться у збірці О. Валька у Львові, містить гравіровані на 

лицевому і зворотньому боках хрестографеми нанесені гострим предметом у 

вигляді смужок клиноподібного зигзагу. На лицевому боці вони утворюють 

п’ять полів, заповнених косими хрестами; на зворотньому – поєднання косого 

і прямого хреста, які перетинаються у середохресті [16, с. 42-43]. 

Принцип центральної двовісної симетрії, властивий формі «крижа» 

поступово перетворюється у хрестограму, в основу якої закладена дзеркальна 

одновісна рівновага її елементів. Такі зміни у пластичному вирішенні 

нагрудних хрестів  пов’язані з засвоєнням християнського віровчення і його 

символів, внаслідок чого у площині перехрестя зникає косий хрестик і 

з’являється рельєфний видовжений прямий хрестик, а з часом, що збігається 

з високим піднесенням національно-визвольних «опришківських» змагань 

ХVІІІ ст., і пластичнотрактована фігура розп’ятого Христа. У свою чергу це 

призводить до видовження сторін «грецького» хреста у вигляді площин із 

прямолінійними обрисами, а трапецієподібна форма його первісних рамен 

перетворюється в ідентичне (трапецієвидне) за формою завершення 

ускладнених за обрисами сторін. З метою композиційної рівноваги значно 

видовженої нижньої частини стержня, мосяжники збагачують його 

додатковими пластичними елементами у вигляді кульок або хрестиків унизу 

типу підніжки-поперечки, з двох боків вертикальної осі, але трохи вище від 

його фігурного закінчення. Таким чином, загальні обриси 

силуетнотрактованого «крижа» губляться, перетворюючись в оберіг у вигляді 

злегка видовженого хреста з прямолінійними обрисами рамен і стрижня і 

трапецієподібним завершенням закінчень [Рис. 4.2.1.1]. 

Різнотипи хрестів з трапецієвидним завершенням рамен поділяються за 

деякими формотворчими ознаками.  До них належать силуетне опрацювання 
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трапецієвидних вставок, форма підніжки-поперечки, характер променевих 

відгалужень. Прямий хрест у переважній більшості виступає увінчуючим 

елементом верхнього рамена хрестів. Він же, у деяких випадках, 

повторюється і у всіх чотирьох закінченнях рамен. Перехід від рамена до 

його трапецієвидного завершення в окремих зразках акцентується вставками 

з видовжених прямокутників з хрестовидним або кулевидним завершенням 

менших сторін. Підніжка-поперечка, характерна формотворча складова 

власне цього типу хрестів, строго горизонтальна. Вона округлого або 

хрестовидного силуету, що композиційно пов’язано з завершенням 

променевих відгалужень. Варіації з променями простежуються у способах їх 

поєднання з основою хреста. Вони або малих розмірів і ледь відділені від 

основи самого хреста, не обтяжені декоруванням, або прямі подовгасті, чітко 

контурно виділені у загальній будові хреста, збагачені декором, переважно 

стрічковою композицією з гравірованих або карбованих кулястих елементів 

[96, с. 207]. 

У цьому типі хрестів, крім зазначених формотворчих, відмінності 

стосуються також пластичного трактування фігури розп’ятого Христа та 

способів орнаментування. Нетрадиційність для гуцульського народного 

мосяжництва круглої різьби пояснює спрощене узагалнене моделювання  

фігури розп’ятого Христа. Стилістичні особливості усталеної іконографії 

римо-католицького Розп’яття (коротка опаска на стегнах, високо підняті руки, 

скорчені ноги з накладеними одна на одну ступнями, повернута в три чверті 

«впала» голова Ісуса) присутні в загальних рисах у всіх варіативних відмінах 

Розп’ять. В окремих випадках прослідковується навіть спроба об’ємно-

пластичної подачі  фігури Христа. Але у переважній більшості для Розп’ять 

властива гротескність образу, характерними рисами якої є анатомічна 

непропорційність, примітивність трактування голови і тіла, символічні 

гравіровані орнаментальні вставки на грудях чи тілі Христа у вигляді 

ромбовидно розміщених кілець, іноді поєднаних між собою мотивом прямого 

хреста. У таких Розп’яттях руки, з гіперболізовано трактованими долонями, 
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поставлені рівно горизонтально, ноги зображені прямо, голова розвернена у 

фас. Над головою розміщений німб у формі рельєфного  валика, поверхня 

якого оздоблена гравірованими штрихами-промінчиками.     

В узголів’ї Христа в окремих випадках трапляється рельєфне 

зображення людської голови, на що вказують два гравіровані «колачики», що 

імітують собою очі, виділене німбом у вигляді густо нанесеного «мачку». 

Згідно з висновком С. Боньковської, зробленим внаслідок проведення 

дослідницею порівняльного та іконографічного аналізу сюжетних композицій 

на творах давньоруської металопластики, це лик Бога-Саваофа [7, с. 354], 

який був особливо поширеним у національному християнському мистецтві. 

Основний декор концентрується на раменах хреста. Традиційне «ільчєте 

письмо», яке в багатьох випадках заповнює всю площину трапецієвидних 

завершень, поєднується з концентричними колами ромбовидно або 

трикутновидно розміщеними, прямими і скісними штрихами, 

зигзагоподібною лінією, «банями», «смерічками», «колачиками». У 

поєднаннях цих елементів виявляється строга простота композиції, 

побудованої на підкресленій ритмічності, або декоративність у наповненні її  

різноманітністю мотивів. Яскраво виражена орнаментація рамен контрастує з 

гладкою поверхнею середохрестя. Центральний іконографічний мотив 

Розп’яття, вміщений у середохресті, умовно відмежовують від завершення 

рамен випуклі кільця-«слізки», підкреслюючи разом з цим його домінуюче і 

смислове значення [Рис. 4.2.1.2]. 

Хрести з круглим або розетовидним завершенням рамен належать до 

пізніших типів гуцульських нагрудних християнських відзнак [78]. Як 

зазначає С. Боньковська, форма такого типу хреста була здавна відома 

місцевому населенню у вигляді «візантійських», а пізніше «давньоруських» 

бронзових енколпіонів, які носили представники духовенства, а також 

хрестиків-мощовиків ХІV – першої половини ХVІ ст. [7, с. 348-349]. В основі 

цього типу хрестів лежить одновісна дзеркальна симетрія. У них чітко 

здиференційована центральна частина становить собою «латинський» хрест 
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прямих обрисів, обмежених по краях прямокутним у перерізі бордюрчиком, 

поверхня якого гладка або орнаментована скісними чи прямими рисками. З 

міжкутових просторів відходять прямі короткі промені, декоровані 

нескладним, переважно стрічковим орнаментом у вигляді ритмічного ряду 

«мачків», «колачиків», «сонічок» та ін. Чотири кінці хреста завершені трохи 

зрізаними з боку з’єднання колоподібними формами, орнаментованими 

гравірованими розетовими композиціями у вигляді «ружє», п’яти або 

шестикінцевою зіркою з концентричним колом у центрі та ін. [Рис. 4.2.1.3] 

Три різнотипи таких хрестів розрізняються за силуетними варіаціями 

розетовидних завершень. 

Кульки-«слізки», розміщені з трьох сторін завершень, належать до  

найраніше сформованого підтипу [Рис. 4.2.1.4]. Інший, пізніший за часом 

підтип розетовидних хрестів – т.зв. «хрещатий» хрест. Пластично ліпленими 

декоративними елементами, які його утворюють, є розміщені на тому ж місці 

що й кульки, хрестики. При цьому хрестики, розміщені на кінцях основних 

горизонтальної та вертикальної осей хреста, майже вдвіччі більші від 

хрестиків, розміщених по боках розет, тобто в перпендикулярному напрямі до 

попередніх. У результаті такого просторового збагачення круглих закінчень 

хреста, його первісна злегка видовжена силуетно трактована форма тяжіє до 

ажурного звучання. 

Третій підтип розетовидних хрестів формують трапецієвидні 

завершення коловидних кінців рамен, з’єднані з ними меншими сторонами 

[Рис. 4.2.1.5]. Формою і декором вони нагадують рамена «крижа». Цей підтип 

розетовидних хрестів відрізняється варіативним силуетним збагаченням 

такими додатковими декоративними елементами, як різнотипні хрестики, 

розверенені або звернені до себе голівки змій. 

Трираменні восьмикінцеві хрести з напівкруглим завершенням закінчень 

рамен і нижньої частини стержня [48] нагадують собою дерев’яні різьблені 

напрестольні і ручні хрести дуже поширені в Україні і ХVІІ – ХVІІІ ст., і 

належать до окремого типу металевих гуцульських нагрудних християнських 
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відзнак. Основу таких хрестів становить трираменний хрест з виступаючим 

профільованим, прямокутним в перерізі, бордюрчиком по всій довжині 

периметру. Краї рамен по горизонталі акцентуються рядом випуклих кілець, 

до якого додається ще один такий же, тільки довший, ряд при переході до 

напівкруглих завершень. Випуклі кільця знаходять підтримку у вигляді 

кульок-«слізок» в оформленні завершень по діметру. Загальну площину 

напівкруглого завершення оздоблює гравірований мотив «бань», поєднаний зі 

смугою обрамування, заповненою дрібним геометричним орнаментом типу 

прямих чи скісних рисок, зигзагу. У площині видовженого силуетно 

трактованого верхнього кінця стрижня, вміщено схематичне рельєфне 

зображення людської постаті. Його зміст, напевно, пов’язаний тематично з 

агіографічними сюжетами, поширеними на дерев’яних напрестольних і 

ручних хрестах ХVІІ – ХVІІІ ст. [96, с. 210]. 

Хрести з трикутновидним завершенням рамен поділяються на кілька 

підтипів, визначальною ознакою яких є додаткові конструктивні елементи 

завершень рамен. Вони декоровані «ільчєтим письмом» у формі трикутника, 

до якого з трьох кутів силуетно примикають кола, орнаментовані 

концентричними кільцями. Ускладнення силуету кіл прямими хрестиками, 

колами та схематичними простими геометричними елементами зооморфного 

характеру, т.зв. відрогами,  складають підтипи цих хрестів. 

Хрести з ромбовидним завершенням рамен відрізняються чітким 

композиційним ритмом. Його завдає смуга випуклих кілець, яка розділяє 

середохрестя від завершень рамен. Силуетне вирішення трьох кутів 

ромбовидного завершення рамен формують мотиви дрібних прямих хрестів, 

кілець або комбінація цих елементів [Рис. 4.2.1.6]. Іншим підтипом цих 

хрестів є варіант з оформленням ромбовидних завершень трапецієвидними 

елементами. Гравірований орнамент, який оздоблює завершення рамен 

хрестів складається з концентричних кіл, кілець, укладених у формі квітки чи 

ромбу, вписаних один в одний ромбів, «бань». 

Отже, аналіз форм нагрудних металевих хрестів українців Карпат, 
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поширених серед чоловічого населення у кін. ХІХ-поч. ХХ ст. дозволяє 

виділити п’ять основних типів, які у свою чергу діляться на підтипи: 

• хрести з трапецієвидним завершенням рамен, підтипи яких 

розрізняються за силуетним опрацюванням завершень у вигляді прямих 

хрестів чи кульок, а також вставок з видовжених прямокутників у місцях 

переходу від рамен до завершення; 

• хрести з круглим завершенням рамен або розетовидні хрести, які 

розділяються за ознакою оформлення закінчень на три підтипи: з кульками-

«слізками», з трапецієподібними елементами, т.зв. «хрещатиі»; 

• трираменні восьмикінцеві хрести з напівкруглим завершенням рамен; 

• хрести з трикутновидним завершенням рамен, підтипи яких 

розрізняються за додатковими конструктивними елементами завершень 

рамен  такими як прямі хрестики, кола, т.зв. відроги; 

• хрести з ромбовидним завершенням рамен, здиференційовані на 

підтипи, силуетне закінчення рамен яких утворене з прямих хрестів, кілець 

або комбінації цих елементів, а також трапецієподібних елементів. 

Перстені 

Музейні збірки Львова зберігають досить велику кількість жіночих, 

чоловічих і дитячих перстенів карпатського регіону України. Загальною їх 

проблемою є відсутність автора і дуже умовно вказане походження. Серед 

народних майстрів, котрі займались виробництвом перснів Л. Суха згадує І. 

Федюка з с. Дихтинця, М. Ф. Медвідчука і Д. І. Кіщука з с. Річки. Щодо 

останнього, дослідниця  наголошує  на витонченості і майстерності 

виконання та багатстві орнаментальних мотивів у його виробах. 

Ознайомлення з формою, матеріалом і декором дає можливість скласти 

типологію чоловічих перснів. 

За формотворчими ознаками виділяються три типи чоловічих 

перстенів. Серед них перстені з диском, прикріпленим до каблучки, в 

мистецтвознавчій літературі т.зв. очком-розетою, які застосовувались для 

спинання хусток на шиї [113, с. 61], перстені-печатки, і круглі типу обручки. 
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Композиція оздоблення хусткових перстенів розділена на кілька 

орнаментальних полів. Простий гравірований орнамент обігрує форму цих 

перстенів, підкреслюючи нюанси їхньої конструкції. Коловидний характер  

каблучки плавно переходить у заокруглені контури двох шестикутників, 

симетрично розташованих по обидві сторони від диска. Шестикутники 

заповнені орнаментом, який, на думку дослідників [43, с. 87; 92, с. 104], має 

символічний зміст, а саме – ідею шлюбної пари, подружжя. Це з’єднані між 

собою ромби, у які вписані грецькі хрести або кільця. Варіантів орнаментації 

з кільцями є два: поодинокі концентричні та згруповані ромбовидно. Контури 

шестикутників активно виділені декором, що створює вдалий фон для 

візуального сприйняття диска. 

Циліндричний характер кільця підкреслює горизонтальний лінійний 

орнамент. Трапляються також ритмічно повторювані окремі елементи 

орнаменту у вигляді подвійних ламаних ліній чи зигзагів, які наділяють 

поверхню перстенів виразною декоративністю. В окремих варіантах форму 

кільця збагачує трикутновидне горизонтальне потовщення, підсилюючи її 

густонанесеними дрібними вертикальними лініями орнаменту. 

Орнаментація диску сконцентрована, в основному, довкола трьох 

варіантів, які мають свої різновиди. Найпоширенішим серед них є мотив 

«ружє». Він виступає у вигляді шести- або чотирьохпелюсткової стилізованої 

квітки, яку П. Жолтовський трактує як солярну розету або солярний хрест 

[43, с. 87]. Композиція цього мотиву поєднується з різними декоративними 

елементами, такими як, «ільчєте письмо», кільця, вигнуті лінії. Зокрема, 

«ільчєте письмо» заповнює площу пелюсток мотиву «ружє», а кільця – 

простір між ними. З’єднані між собою і з верхівками пелюстків «ружє» 

вигнуті лінії утворюють багатокутник, який виступає у цьому контексті як 

декоративне обрамування, а також уподібнюється до зображення променів 

сонця [Рис. 4.2.1.7]. 

Іншим варіантом орнаментації диска є центрично-радіальна 

композиція, що складається з концентричних кіл. Ускладненими різновидами 



122 

її є скісні лінії, зигзаги, вписані у простір між колами [Рис. 4.2.1.8]. Завдяки 

ним декор стає динамічнішим, в окремих випадках тяжіє до геометризованих 

зображень сонця. Поверхня диска в останньому варіанті його декорування 

розділена подвійними горизонтальними і вертикальними лініями на 4 

сегменти, які заповнені поодинокими кільцями. 

Фронтальна сторона перснів-печаток має прямокутну або квадратну 

поверхню, обмежену з обидвох горизонтальних боків поверхнями такої ж 

конфігурації, але меншими за розмірами, які переходять у напівкруглу форму 

тильної сторони цих виробів. Приклади їх декорування є досить 

різноманітними. В одних зразках застосований тільки гравірований орнамент; 

вони є монохромними [Рис. 4.2.1.9]. Поєднання цього орнаменту з 

кольоровою пастою-замазкою та бісером в інших зразках наділяє їх 

поліхромією. Характер декору фронтальної сторони перстенів-печаток 

базується на поділі її поверхні по діагоналі подвійними або поодинокими 

лініями, часто заповненими пастою-замазкою червоного, зеленого кольорів. 

Утворені в результаті поділу малі площини заповнені гравірованими 

кільцями або кольоровим бісером. Трапляються варіанти, у яких центральним 

мотивом виступає ромб. Характер орнаменту таких перснів плоский, 

досягнений виїмчастим карбуванням. Мотив ромбу поєднується з мотивами 

кіл різних за діаметром. Більше коло, вписане в ромб, часто виступає у 

вигляді суцільної вставки з рогу. Ромб і кільця поза ним заповнює кольорова 

замазка, фактурно і контрастно по тональності збагачена поодиноким 

бісером. 

Серед круглих перснів поширені два різновиди – з гравірованою 

поверхнею і з трьома пірамідальними потовщеннями. У першому з варіантів 

повторюється орнаментація каблучки перснів для стягування хусток на шиї 

[Рис. 4.3.1.10]. До неї належать густонанесені дрібні похилені лінії на 

випуклій трикутновидній поверхні [Рис. 4.2.1.11], ритмічно повторювані 

подвійні ламані лінії, зигзаги та ін. Другий варіант – давнього походження, і 

є, за припущенням Ф. Вовка [21, с. 157], пережитком бойового персня, що 
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затримався у хевсурів на Кавказі і становить собою зюрою, з якою не варто 

жартувати [Рис. 4.2.1.12]. 

Культово-обрядові прикраси чоловіків українських Карпат кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст., до яких належать натільні хрести і персні, є морфологічно 

розгалуженою групою високохудожніх виробів. Аналіз форм хрестів, 

дозволяє виділити п’ять основних типів, здиференційованих за ознакою 

завершення рамен – круглих, трапецієвидних, трикутновидних, ромбовидних 

та трираменні восьмикінцеві з напівкруглим завершенням рамен. Ці типи  у 

свою чергу діляться на підтипи, які розрізняються за ознакою силуетного 

опрацювання. 

Персні за формальними ознаками виділяються у три типи, серед яких 

круглі типу обручки; з диском, призначені для спинання хусток на шиї; типу 

печатки. 

 

4.2.2. Металеві оздоби доповнень до костюма 

До металевих оздоб доповнень чоловічого строю українських Карпат 

кін. ХІХ – поч. ХХ ст. належать пряжки і круглі накладки на чересах. Це дві 

подібні типологічні групи, спільними особливостями  яких, крім матеріалу і 

техніки виготовлення, є місце їх розміщення.  

Пряжки і металеві накладки до чересів згадують етнографи др. пол. 

ХІХ – поч. ХХ ст. у колі питань, що стосуються народного чоловічого 

вбрання. Автор статті «Гуцули», надрукованій у журналі «Львов’янин» у 1861 

р., серед особистих речей гуцулів називає пояс, оздоблений латунними 

кільцями [114, с. 24]. Ф. Вовк згадує давню складову чумацького костюма – 

череси у формі довгого і вузького замшевого мішка з пряжкою на одному 

кінці та ремінцем на другому, прототипи яких можна знайти в Карпатах і 

сьогодні [21, с. 19]. У контексті розгляду орнаменту чоловічих  металевих 

прикрас І. Раковський вказує готські запозичення у чоловічих пряжках 

гуцулів Карпат і розвиває цю думку [89, с. 165]. Серед  перших етнографів, 

які вивчали гуцульське народне мистецтво дані по матеріалу, техніці 
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виготовлення і варіантах застосування знаходимо у праці В. Шухевича 

«Гуцульщина». В окремій таблиці, яка ілюструє дрібні металеві вироби 

гуцуулів, науковець виділяє кілька типів пряжок, що відрізняються по формі 

[135, с. 318]. 

У мистецтвознавчих дослідженнях радянського часу І. Гургули [34], О. 

Соломченка [96; 97; 98], І. Матасяка [76], Б. Бутника-Сіверського [11], М. 

Манучарової [75] пряжки і накладки на чересах розглядаються у контексті 

загальних характеристик асортименту народних металевих виробів 

українських Карпат, який класифікується за технікою виготовлення або 

призначенням. Окреме місце серед них посідає праця Л. Сухої [115], що є 

першим грунтовним дослідженням карпатських художніх металевих виробів.  

Значну увагу у роботі приділено матеріалам і техніці виготовлення металевих 

предметів, центрам, в яких займались металообробним ремеслом, творчості 

майстрів, асортименту виробів та їх орнаментації. Важливим науковим 

джерелом стосовно класифікації гуцульських металевих виробів є 

дослідження С. Боньковської [8, с. 120]. Узагальнення типів пряжок, видане у 

вигляді ілюстрованої таблиці  в альбоміі, присвяченому художнім металевим 

виробам західних областей УРСР ХVІ – ХІХ ст. [40, с. 3-4], а також аналіз 

орнаментації на них [44, с. 85] належить П.Жолтовському. Таким чином, стан 

дотеперішніх досліджень вказує на фрагменттарне вивчення металевих 

пряжок і накладок на чересах. Недослідженими залишаються проблеми 

типології, особливостей оздоблення. 

Пряжки 

Пряжки вживались чоловічим населенням українських Карпат до 

защіпання чересів і завішування ташок і тобівок. Ці металеві вироби були 

наділені не тільки виключно функціональним призначенням. Більшість 

пряжок – це складні багатоорнаментовані декоративні форми, пов’язані, на 

думку П. Жолтовського, з сонячною символікою [43, с. 85]. За формою 

пряжки розділяються на круглі, квадратні або прямокутні, шестикутні і 

фігурні [98, с. 135].  Круглі пряжки мають рельєфну ступінчасту поверхню та 
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силуетне вирішення у вигляді багатокутника. Гравірований орнамент, який у 

вигляді концентричних смуг розміщений на поверхні пряжок, складається з 

зигзагів, завершених кільцямим. Народною термінологією цей мотив 

називається «бані» або «ментелі» [113, с. 71, 71; 44, с. 82]. 

Серед квадратних пряжок виділяються дві основні орнаментальні 

композиції. Перший з них має вигляд ажурної композиції, яка складається зі 

схематичних зображень антропоморфного характеру [Рис. 4.2.2.1]. Вони 

нагадують людські фігурки, що тримаються за руки. Зміст цієї композиції П. 

Жолтовський пояснює як символічне зображення танцю, пов’язаного з 

сонячним культом, або ритуальної церемонії, присвяченої тому ж сонячному 

божеству [43, с. 83]. Значно спрощений варіант цієї композиції – два ряди, 

або ряд з’єднаних між собою ромбів, що у графічному виразі асоціюються з 

зображенням людських фігурок [Рис. 4.2.2.2]. 

В основу другої орнаментальної композиції покладені схематичні 

дзеркально-симетричні зображення кінських чи пташиних голівок. Вона 

поділяється на два основних варіанти. В одному з них в центрі розміщена 

трикутноподібдна фігура з завершенням у вигляді трираменного хреста. Це 

завершення, на думку П. Жолтовського, становить собою “спрощений до 

мінімуму зображального виразу мотив «дерева життя» [44]. З двох боків до 

центрального мотиву розміщено по одній пташиній голівці. Орнаментацію 

фризу складає мотив «ружє», вписаний у центральний композиційний 

елемент, і концентричні та поодинокі кільця, які ритмічно заповнюють 

поверхню крайніх елементів. Цей тип композиції виступає і в узагальненому 

варіанті, що проявляється у силуетному зображенні поєднання тих самих 

мотивів. Декорування такої композиції обмежується кільцями, які 

доповненими кількома трикутниками. 

Центральниу частину другого типу дзеркально-симетричної композиції 

формують дві з’єднані між собою схематизовані голівки коней. [Рис. 4.2.2.3] 

Об’єднучим композиційним елементом тут виступає хрестовидний мотив. 

Два крайні роговидні елементи логічно завершують композицію фризу. 
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Гравіровані поперечні лінії і кільця конкретизують зображення голівок коней. 

Шестикутні пряжки утворені шляхом ускладнення двох вертикальних 

сторін трикутноподібним відгалуженням [Рис. 4.2.2.4]. Гравірований декор 

акцентує прямокутну або квадратну рамку пряжок смугою похилих рисок, в 

окремих випадках доповненою смугою кілець. Домінуючим декоруванням 

виступають мотиви з’єднаних між собою трикутників, завершених кільцем 

(«бані») або хрестиком («головкате», «головкаті пані») [44, с. 83]. Краї 

площини відгалуженнь  заповнює  мотив «ружє» або грецького хреста з 

кільцевидним завершенням рамен. 

Фігурні пряжки, за визначенням П. Жолтовського, є інспіраціями 

декоративних форм барокко і рококо. На думку дослідника, в ХVІІ – ХVІІІ ст.  

народні гуцульські майстри зустрічались з виробами, виконаними у цих 

стилях, але, будучи під їхнім впливом, ігнорували характерну для них 

пластичнісь. З рук народних майстрів, за ствердженням П. Жолтовського, 

пряжки виходили  «плоскими, з різкими чіткими граням, з дрібною 

гравіровкою,  а в деяких випадках з завершенням у вигляді пташиних голівок 

чи доповненнями у вигляді хрестовидного солярного значка» [44, с. 91]. 

Погоджуючись з П. Жолтовським на рахунок плоскої форми фігурних 

пряжок, окремих її елементів, дрібногравірованої орнаментації, важко 

підтримати спостереження дослідника щодо чітких різких граней. 

Варіативних фігурних  відмін пряжок є кілька, але спільною для них є основа, 

виконана у формі картуша. Тобто, загальною характеристикою  фігурних 

пряжок  є плавні хвилясті і вигнуті лінії, заокруглені кути. По центру 

вертикальних сторін форма фігурних пряжок збагачується декоративними 

симетричнми або асиметричними композиціями. Вони складаються з 

серцевидних, еліпсовидних елементів, вписаних у листкоподібні мотиви. 

Горизонтальні сторони декоровані рельєфним орнаментом або окремими 

вставками, що цілісно завершують форму пряжок.  У  фігурних пряжках, як 

зазначає П. Жолтовський, простежується поєднання нових бароккових і 

рококових форм, виражених у їхній формі, зі старовинними символічними 



127 

мотивами в орнаменті та в окремих елементах форми. 

Отже, для металевих пряжок, що використовувались для оздоблення 

компонентів чоловічого строю українців Карпат у кін. ХІХ – поч. ХХ ст. та 

для завішування тобівок і ташок, властиве багатство типів, форм окремих 

елементів, яке поєднується з орнаментальними зображеннями і 

композиціями, зміст яких визначається дохристиянською міфологією та 

новими декоративними доповненнями. 

Накладки до чересів 

У структурі чересів накладки несуть виключно декоративне 

навантаження і лише в окремих випадках виконують функцію завіс для 

ланцюгів. Ритмічно пов’язуючись з пряжками, вони логічно завершують 

металевий декор чересів. 

Серед накладок виділяється декілька варіативних відмін. Більшість з 

них є  круглими і відрізняються між собою лише діаметром та ажурним або 

суцільним типом оздоблення [97, с. 136]. Накладки на поверхні чересів 

розташовані переважно вертикальними смугами. Таких смуг, кожна з яких 

утворена одинаковими накладками, може бути одна або кілька [113, с. 39]; 

трапляються також смуги з комбінації двох-трьох варіантів накладок. Поряд 

зі смугами поширене розташування накладок по горизонтальному верхньому 

краю чересів. 

Основні типи ажурних накладок можна розділити на такі групи: з 

еліпсовидними і круглими отворами; колесоподібні, з прямими і скісними 

променями; у вигляді стилізованої розети, завершеної смугою з кілець. 

Радіальне оздоблення накладок на чересах, що належать до першої 

типологічної групи, варіюється в залежності від їхнього діаметру. У менших 

за діаметром накладках отвори ритмічно повторюються вздовж однієї смуги, 

чергуючись з гравірованим і карбованим орнаментом у вигляді кілець або 

простим гравірованим геометричного характеру [Рис. 4.2.2.5]. У більших за 

діаметром накладках отвори двох чи більше варіантів форми укладені у 

ритмічно злагоджені композиції. У таких накладках зустрічаються 
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гравіровані композиції з мотивом «ружє» в центрі, вписаного у 

орнаментовану смугу, яка повторюється і на периферії. 

Прямі радіальні промені у колесовидних накладках акцентовані 

випуклими кільцями [Рис. 4.2.2.6]. Вони переходять у суцільну площину, 

оздоблену гравірованим або карбованим орнаментом. Поверхня цих накладок 

є рельєфною і орнамент концентрується, здебільшого навколо кілець. 

Накладки зі скісними променями мають переважно гладку поверхню, 

збагачену гравірованим лінійним орнаменнтом, у якому переважають 

зигзагоподібні елементи. 

Композиція накладок на чересах третьої типологічної групи 

складається з центрального  ажурного площинного зображення квітки, 

завершеної з’єднаними кільцями. Декоративність форми накладок 

підкреслене трикутними  отворами між зображенням квітки і кільцями. 

Гравірований орнамент складається з вигнутих ліній, що повторюють 

контури квітки, і таким чином, придають їй виразності, та мотивів «ружє», 

вписаних у подвійні кола, які оздоблюють поверхню периферійних кілець 

[113, с. 56]. 

Крім ажурних накладок поширеними були суцільні. За способом 

оздоблення їх можна поділити на дві групи: з гравірованим геометричним та 

з карбованим сюжетним декором. 

Центральна частина першої групи накладок на чересах заповнена 

мотивом «ружє», вписаним в орнаментовану смугу, яка заповнена 

концентричними кільцями. З обох боків орнаментована смуга виділена рядом 

концентричних кіл. За обрисами завершення таких накладок буває 

хвилястоподібним [113, с. 56]. Подібна зменшена орнаментальна композиція 

характерна для дисковидних відгалужень на хусткових перстенях. Тобто, для 

декору гуцульських народних виробів круглої плоскої форми властива 

композиція, що складається з центрального геометричного зображення, 

орнаментальної смуги, яка його обрамовує, і декоративного силуетного 

завершення [97, с. 138]. 
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У декорі накладок на череси другої групи переважають випуклі 

зображення перехрещених між собою рушниці і пістоля. 

В оздобленні чересів звертає на себе увагу спосіб прикріплення 

накладок на їхній поверхні. Серед них простежуються два варіанти, 

продиктовані  їх формою. Ажурні накладки з еліпсовидними отворами 

пришиваються тонкими смужками шкіри, протягнутими через отвори, що 

створює додатковий декоративний ефект. Всі інші накладки прикріплюються 

всією поверхнею. 

Аналіз основних типів, форм і декору дрібних металевих оздоб чересів 

дозволяє зробити висновки про те, що пряжки поряд з функціональним 

призначенням є важливими декоративними елементами. Круглі металеві 

накладки композиційно пов’язані з пряжками, і логічно завершують 

оздоблення  чересів; Декор пряжок та накладок має глибокий символічний 

зміст, зв’язаний з давньою слов’янською міфологією, передовсім,  сонячним 

культом. Органічне поєднання основних типів і форм пряжок з декором та 

функціональним призначенням дає змогу припустити, що ці металеві вироби 

виконували окрім декоративної – оберегову функцію. 

 

4.2.3. Курильне приладдя 

Важливу роль у розповсюдженні тютюну в Європі і, зокрема, в Україні 

відігравали торгові шляхи, економічні й політичні зв‘язки зі Сходом. 

Найближчим сусідом була Туреччина. Про шлях розповсюдження 

тютюнокуріння з Туреччини в Україну свідчать як самі люльки і їхні форми, 

так і назви, які збереглись донині: «тютюн», «бакун», «чубук». Тогочасні 

люльки виготовляли переважно з глиняними чашками, а мундштуки робили 

довгими – для охолодження диму; заможніші турки замовляли чубуки із 

бурштину [117, с. 8]. 

Доказом експорту люльок зі Сходу в Україну є результати 

археологічних розкопок та твори українського живопису, зокрема поширені у 

ХVІІ-ХVІІІ ст. картини «Козак Мамай», на більшості з яких він зображений з 
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люлькою чи кисетом для тютюну. Люльки на картинах – найрізноманітніших 

форм: з короткими чубуками і малою чашкою або, на взірець турецьких, – з 

довгими і тонкими чубуками. За зображеннями люльок можна визначити і час 

створення картин. Так, на перших етапах розповсюдження тютюнокуріння, 

коли курці використовували привізний тютюн, люльки були дуже малих 

розмірів з мініатюрними чашками. Іншої форми вони набули в ХVІІ-ХVІІІ ст., 

коли вирощування рослини поступово охопило майже цілу Україну. Під час 

розкопок Хотинської фортеці знайдено глиняні люльки та їх фрагменти; 

найраніше з них датуються ХVІІ ст. Діаметр їх чашок становив 2,5-3 см, 

діаметр чубука 1,7-2,2 см; загальна довжина люльок дорівнювала 4,5-5 см, 

висота – 2 см. Основним матеріалом для виготовлення їх служила червона і 

біла глина. Вінця і нижню частину люльок оздоблювали 

найрізноманітнішими орнаментами. 

В українських Карпатах звичай курити люльки був поширений здавна і 

розповсюджувався як на чоловіків так і на жінок. Етнографічні замальовки 

гуцулів, що курять ілюструють рисунки Обста [18, серія VI, таб. 1, 7-8]. 

Курильне приладдя включає в себе 3 типологічні підгрупи: люльки, 

протички і кресала. 

Люльки 

Люльки переважно виготовляли з латунних чи нейзільберових блях, 

рідко вони були відлитими. За описом В. Шухевича, люльки складаються з 

таких частин: вершка, у який накладаєтьсмя тютюну, і сподку, у який 

затикається цибух. Частина цибуха, яку береться до уст – пищок. Місце 

з’єднання вершка зі сподком  прикрашується гребенем або плетінкою. 

Вершок накриває гладка, трохи вигнута накривка, або шишка, боки якої 

бувають прикрашені кучерями – загненими бляшками. Обертається накривка 

на чопу [135]. 

Люльки відзначаються легкими і вишуканими пропорціями, 

прикрашеними тонкою орнаменацією. За загальним окресленням форми і 

окремими формотворчими елементами вони тяжіють до мусульманських 
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курильних пристроїв. Процес куріння у мусульман, як відомо, має свою 

глибоку культурну традицію, зокрема, тісно пов’язану з релігією. 

Врахувавши цей нюанс, можна зробити припущення про широке поширення 

культури щоденного застосування люльок у побуті карпатських горян, що у 

свою чергу виділяє їхню роль у структурі народного строю. 

Кожна частина люльки має свій характер орнаменту. Вершок поділений 

по горизонталі на кілька орнаментальних полів. Поширеним варіантом є три 

поля. Два з них,  периферійних, мають вигляд фризу і виділяють більше за 

площею центральне поле. Орнамент фризів може бути складної композиції, 

утвореної ритмічно поєднаними між собою кількома елементами 

геометричного та рослинного характеру [Рис. 4.2.3.1]. Трапляються також 

зразки фризів з поодинокими геометричними мотивами. Декор центрального 

поля відмінний від периферійних – він підкреслює циліндричну форму 

вершка люльки. Для цього використовується суцільне заповнення площини 

орнаментом у вигляді ромбовидної сітки [Рис. 4.2.3.2], вертикально 

зорієнтованої композиції з почергово повторюваних дрібноорнаментованих 

смуг [Рис. 4.2.3.3], або просто гладка площина з поодинокими геометричними 

мотивами по горизонтальних краях. Часто серед таких мотивів зустрічаються 

«бані» [Рис. 4.2.3.4] та «головкате». Але, за спостереженням П. 

Жолтовського, ці мотиви мають лише декоративне навантаження. Зокрема, 

пояснюючи значення давнього символічного мотиву “головкате” у декорі 

люльок, дослідник звертає увагу на одну характерну деталь – легке, 

неглибоке нанесення окремої його складової – хрестоподібного мотиву на 

поверхню. Це, на думку П. Жолтовського,  може означаати його другорядну 

роль, не пов’язану з необхідною частиною орнаментального цілого [43, с. 90]. 

Декорування основи денця (сподку) люльок складається з ряду 

горизонтальних кільцевидних потовщень, орнаментованих густонанесеними 

гравірованими похилими або прямими лініями. В окремих випадках у центрі 

основи денця вміщена орнаментальна композиція. За характером орнаменту 

вона наближається до декору центрального поля вершка і, таким чином, 
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підтримує цілісність орнаментування люльок. 

Спідню частину люльок акцентує фігурна вставка, т.зв. гребінь. Часто 

він ажурний, завершений голівками коней [Рис. 4.2.3.5]. Цей елемент, на 

думку П. Жолтовського, є єдиним у декоративному оформленні люльок, що 

не втратив свого символічного значення [43, с.  90]. В окремих варіантах 

гребінь спрощений до форми смужки, орнаментованої гравірованими 

кільцями. [Рис. 4.2.3.6]. Сама поверхня основи денця люльки декорована 

дрібним геометричним орнаментом. Серед мотивів зустрічається рослинний 

мотив у вигляді пальмовидної гілки, який, за спостереженням П. 

Жолтовського [44, 90], з’являється на них чи не найраніше з усіх металевих 

виробів гуцулів. У випадках відсутності гребеня основа денця з вершком 

з’єднані за допомогою кількох ланцюжків, т.зв. плетінки [Рис. 4.2.3.7]. 

Пірамідальна форма накривок на люльки часто оздоблена вузенькими 

поясками бляхи, т.зв. кучерями. Вони бувають подвійними, потрійними, 

четверними [Рис. 4.2.3.8]. В окремих варіантах верх кришечок прикрашений 

скульптурними зображеннями голівок коней. 

До відомих народних майстрів, які виготовляли люльки, належитть 

родина Дудчаків з Бростурова. Зокрема, люльки Лукина Дудчака грубуваті 

щодо виконання, прикрашені нескладним орнаментом. Люльки Никори 

Дудчака свідчать про його власний стиль у різьбі по металу, глибоке знання 

традиції і вміння висловити творчий задум. [Рис. 4.2.3.9]. 

Окреме місце серед люльок посідають «путилівки». Їхня назва 

походить від місця виробництва – с. Путилів, Чернівецької обл. Особливістю 

цих люльок є дуже складна технологія виробництва. Вона виявляється у 

майстерності  накладення один на одний і зчіпленні між собою на гладкій 

поверхні вершка люльок дрібних коліщаток [Рис. 4.2.3.10]. Відомим 

виробником люльок-«путилівок» вважається рід Федюків на Чернівеччині, а 

собливо відзначені люльки, виготовлені І. Федюком. Як відзначає Л. Суха 

[107, с. 33], підробити «путилівку» не вдавалося визнаним народним 

майстрам-мосяжникам, таким як Д. Дудчак, М. Медвідчук, В. Піталяк. 
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Секрету техніки з’єднання вирізних перснів на люльці не могли відкрити і 

народні майстри  з інших центрів. 

Проколювачі 

Невід’ємною частиною люльок є проколювач для проколювання 

тютюну в люльці. Серед проколювачів за матеріалом можна виділити чотири 

групи: проколювачі, відлиті з латуні й нейзільберу, вирубані з латунної бляхи, 

виготовлені з ланунного дроту й ковані зі сталі. 

За формою проколювачів виділяється кілька типів: зігнуті під кутом 

[Рис. 4.2.3.10], з прямим кінцем [Рис. 4.2.3.11], а також із зігнутим кінцем 

[Рис. 4.2.3.12]. Іноді проколювач буває прикріплений ланцюжком до 

широкого пояса. 

Держак проколювача з с. Голова (Івано-Франківська обл.), що 

зберігається у Львівському музеї етнографії та художнього помислу, 

оздоблений насіченими зубилом по розігрітому металу подвійними і 

потрійними паралельними лініями, які періодично чергуються з двома 

перехресними. Завершується держак кільцем, орнаментованим зубчиками 

(«зубиками»). Торці держака прикрашені ритмічно закопмонованими 

паралельними рисками. Орнаментальне вирішення проколювачів з с. Жаб‘є 

(тепер с. Верховина) доповнене дрібними кільцями («мачком»), висіченими в 

проміжних полях трьох перехресних ліній – «зірочок» [Рис. 4.2.3.13]. 

Дрібні паралельні лінії на полотні держака іншого проколювача 

об‘єднані лініями, розміщеними під прямим кутом одна до одної. Таким 

самим орнаментом («кривулькою» і «мачком») оздоблені торці проколювала. 

Ще один скромно декорований по краях «мачком» проколювач завершений 

двома загнутими в протилежні сторони кільцями, викованими з роздвоєного 

кінця заготовки. Кожний з рядочків «мачку» тут переходить на плоску 

поверхню кілець, підкреслюючи форму силуету. Вишуканістю пропорцій та 

орнаменту, органічно поєднаного з формою виробу, відзначається проколювач 

у вигляді трьох кілець, зігнутих із розрубаного на три частини закінчення. 

Середня частина проколювача полегшена вирубаними по краях лініями 
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півдуг, на стику яких утворюються зубчики. Поверхня злегка декорована 

кільцями («колачиками»). 

Кресала 

Поряд з проколювачем до курильного приладдя належить кресало. 

Ковані старі сталеві кресала нагадують кресала з розкопів залізного віку. Це 

кусок сталі з витонченими кінцями, загнутими в один бік, які сходяться 

кінцевими загинами. До новішого типу належать кресала з рукоятками, 

відлитими у вигляді собачки [Рис. 4.2.3.14], коника [Рис. 4.2.3.15], пташок 

[Рис. 4.2.3.16], гадюки [Рис. 4.2.3.17] та стилізованої композиції, до складу 

якої входять фігурки гадюки, собачки і двох пташок [Рис. 4.2.3.18]. 

Для першого типу кресала характерне зображення фігурки собачки в 

русі, підкреслене декоруванням у вигляді ритмічно повторюваних 

концентричних кіл вздовж її тіла. Подібний орнамент властивий і для кресал 

з рукояткою у вигляді коника, але на відміну від попереднього типу він 

дрібніший і густо нанесений, що додає статики фігурці коника. Ці кресала 

досить архаїчні за своєю формою, перегукуються зі скіфським звіриним 

стилем, в якому зооморфний орнамент підкреслював форми тварин.  

Зооморфна тематика в інших типах кресал – пластична «вгнутість» 

гадюки, дзеркально-симетрична композиція з двох пташок, характерна також 

для оздобрення новітніх тобівок. Експресія об’єднує в єдину композицію 

гадюку, двох пташок і собачку, які логічно поєдані між собою в 

симетричному ритмі. 

Ознайомлення з формами і декором курильного приладдя дозволяє 

зробити висновки про те, що воно становить собою окрему типологічну 

групу у роді чоловічих прикрас та доповнень до традиційного одягу українців 

Карпатах кін. ХІХ – поч. ХХ ст. За ознакою функціонального призначення 

воно поділяється на типи: люльки, проколювачі, кресала. Кожен з типів має 

свої особливості. Люльки відрізняються варіативністю оздоблення; окремо за 

технологією виготовлення виділяються „путилівки”. Проколювачі за 

матеріами, формою та технікою виготовлення поділяються на типи. Кресала 
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за формою рукоятки теж мають свої типи. 

 

4.2.4. Шкіряні доповнення до строю 

Шкіряні доповнення до чоловічого строю поділяються на череси, 

тобівки і ташки. 

Череси 

Пояс у чоловічому костюмі відігравав з давніх давен набагато 

важливішу роль, ніж у жіночому. Відомостей щодо чоловічих доісторичних 

поясів залишилось мало, але є багато згадок, що принаймні вищі стани 

суспільства мали металеві пояси іноземного виробництва, а простий люд - 

шкіряні пояси з залізними пряжками, які трапляються в похованнях древлян і 

сіверян. За княжих часів, як стверджує Ф. Вовк, починають вживати 

бавовняні пояси. Східні впливи принесли із собою різнобарвні коштовні 

пояси з шовкової східної тканини. Серед чумаків з давнини поширені череси 

у формі замшевого мішка з пряжкою на одному кінці та ремінцем на другому 

[21, с. 166-167]. 

У ХVІ – ХVІІ ст. в Україні серед чоловічого населення шляхти, 

козацької старшини, заможного міщанства набули поширення шкіряні пояси, 

багато орнаментовані срібними накладками. Уся поверхня пояса вкривалась 

накладними круглими або овальними бляхами з ритованим, гравірованим, 

карбованим або литим орнаментальним мотивом  переважно рослинного 

характеру, нерідко з позолотою. Особливо багато декорувались пряжки у 

вигляді видовженої скринькоподібної зрізаної піраміди [82, с. 54; 106, с. 100]. 

У побуті гірського населення Карпат ще й до сьогодні використовуються 

широкі чоловічі ремені – череси.  Упрожовж ХІХ ст. їх виготовляли на 

Гуцульщині і Бойківщині. Це широкі (35-40 см) ремені з юхтової 

грубовиправленої шкіри, удвоє складеної, прошитої у верхній частині тонким 

ремінцем. Защіпались череси на 5-7, іноді на 12 пряжок [84, с. 60]. 

Черес одягали при важких роботах, зв’язаних із лісосплавом тощо. У 

ньому також зберігали гроші. Багато оздоблені металевими прикрасами 
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череси використовували як один з основних декоративних компонентів 

святкового одягу. Наприклад, в одній з коломийок співається: 

   У багача дівку брати 

   мусів легінь черес мати. 

   Продав неньо білі стрижки, 

   купив черес на дві пряжки. 

 Загалом черес асоціювався з достатком свого господаря, був продметом 

його гордості. Мабуть саме це часто сприяло гіперболізації його вартості: 

   А той ремінь більше вартий 

   як удвоє царства твого [122, с. 174] 

За свідченням документів ХVІ ст. [68, с. 46], на Бойківщині також були 

поширені широкі ремені. Їх носили старші чоловіки і впродовж ХІХ - поч. 

ХХ ст. [63, с. 116]. 

На відміну від гуцульських вони були вужчими і менше декорованими. 

Шили їх лимарі або чинбарі. Широкі ремені побутували також на Покутті, 

Лемківщині та на Закарпатті. 

Слово «черес» спільнокореневе із старослов’янським «чрЪесла» 

(поперек). Очевидно воно вживалось в говірках східнослов'янських мов як 

означення поясу будь-якої форми. В Україні слово черес  зустрічалось у 

відомому нам значенні у буковинських, покутських, подільських, 

наддністрянських та деяких інших говірках південно-східної групи [85]. Із 

значенням «пояс» чи довгий гаманець для грошей, яким підперезувались – 

«черес», «чересельник» вживався також у російській мові [35, с. 593]. 

У ХХ ст. широкі чоловічі ремені були поширені серед білорусів, 

поляків, хорватів, болгарів, чорногорців, арабів. Такий широкий ареал їх 

побутування підкреслює архаїчність даної форми.   

Основу череса формують дві прямокутної форми шкіри склеєні і 

прошиті між собою. Його декор, зосереджений на зовнішньому пласті шкіри, 

складає тиснений орнамент, візерунки, утворені тонкими кольоровими 

шкіряними смужками та нашивними метелевими бляшками чи гудзиками. 
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Поряд із суто оздоблюючими елементами у чересі  співіснують і 

декоратиивно-функціональні. До них відносяться  металеві пряжки для 

защіпання. У більшості череси, переважно гуцульські, збагачені ще й 

додатковими декоративними елементами, такими як кільця, металеві ланцюги 

для підвішування курильного приладдя. 

Аналіз форм, особливості декору та регіональні особливості чересів, 

що були доповненням до чоловічого костюма українців Карпат кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. розглянемо на прикладі збірки ЛМЕХП, яка налічує близько 25 

чересів Карпатського регіону. Серед них є пояси широкі з Гуцульщини та 

Закарпаття й трохи вужчі з Бойківщини. Загалом можна виділити два типи 

чересів. До першого ми відносимо вузькі, багато орнаментовані металом 

пояси на 1-2 пряжки. Широкі, на 3-5 пряжок, оздоблені металом, тисненням 

по шкірі, аплікацією з кольорових смужок шкіри належать до другого типу. 

Структура гуцульського чересу розміром 80х10 см складається з 2-х 

прошитих пластів шкіри, литих металевих прикрас, квадратної карбованої 

металевої пластини. Домінантою у  декоруванні череса є литі кулевидні 

накладки. Вони формують стрічкову композицію, яка тягнеться вздовж всієї 

поверхні виробу. Ця композиція має вигляд з’єднаних між собою зімкнутих 

дуг, у які вписані хрестовидні мотиви. У місці з’єднання дуг елементи 

хрестовидних мотивів повторюються. По периметру композиція обрамлена 

смугою з трьох  ліній, яка значно підсилює декоративне звучання двох 

квадратних металевих пластин, розміщених по обидва боки від пряжки. 

Орнаментальне оздоблення, виконане технікою гравірування,  суцільно 

покриває пластини. Композиційним центром їх декору є багатопроменева 

розета («ружє») – один з  найхарактерніших гуцульських орнаментальних 

мотивів у вигляді геометризованої квітки. Цей мотив вписаний у композицію 

з трьох смужок, заповнених зигзаговидним елементом і кільцями. Такі ж 

кільця – за народною термінологією – «мачок» [113, с. 79], розміщені у 

просторі між променями розети. У чотирьох кутах  композиція збагачена 

«ільчєтим письмом» –  одним з поширених у гуцульському народному 
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мистецтві  мотивів [114, с. 70]. Цей мотив має вигляд трикутника, 

завершеного ромбом.  Декор пластин відзначається контрастом рельєфної і 

гладкої поверхні, збагаченої світлотіньовими ефектами гравірованого 

орнаменту. 

Силуетне завершення двох вертикальних сторін квадратної пряжки 

утворене симетричною композицією, що складається зі стилізованих 

зооморфних мотивів. Об’єднучим композиційним елементом тут виступають 

«хрещики». Декор підкреслює форму: гравіровані поперечні лінії і кільця 

вказують на зооморфний характер роговидних елементів, і є, очевидно,  

відгомоном звіриного скіфського стилю. Поряд з ними співіснують  хрещаті 

мотиви – елементи християнської іконографії. Це є підтвердженням думки  С. 

Боньковської про те, що у «формуванні стилістичних особливостей 

гуцульських народних металевих виробів відбився досить складний і 

довготривалий синкретичний процес взаємопроникнення двох глибинних 

культурних пластів, витворений слов’янсько-язичницькою ідеологією та 

християнським віровченням. Поступово це проявилось у рівноцінному 

співіснуванні їх символів в орнаментальній культурі традиційного 

мистецтва» [7]. 

До високомистецьких творів гуцульського традиційного мистецтва 

належить також вузький, однак багато орнаментований металом гуцульський 

черес [100, с. 558]. Орнаментальний ряд складають металеві капслі, гудзики, 

квардатна орнаментована металева пластина, три круглі медальйони, 

мініатюрна скульптура у вигляді маскарона лева, чоловічої постаті та голівок 

ангеликів, дві фігурні пряжки. Переважаюча частина череса оздоблена майже 

ідентичною з попереднім зразком орнаментальною композицією з капслів. У 

даному випадку вона округліших форм і вільнішого заповнення площини. 

Центральний медальйон за формою нагадує чепрагу. Його ажурна 

комозиція з променево відгалуженими від центру тонкими смугами, 

підкресленими поздовжньо спрямованими кульовидними випуклостями, 

переходить у гладку металеву поверхню з дрібним зубчастим викінченням. 
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Поверхню іншого медальйона заповнює барельєфне зображення квітки. Цей 

медальйон, позначений впливами золотарства, не характерний для народного 

гуцульського мосяжництва. Третій медальйон – з рельєфним зображенням 

перехрещених між собою рушниці та пістоля. 

Маска лева з кільцем у пащі, який виглядає з підковоподібної форми 

відрізняється м’яким моделюванням і плавними лініями. Майстерна 

проробка деталей і знання анатомії наближає цей декоративний елемент до 

виробу міського ремісництва. Разом з цим він візуально перегукується з 

поширеними в ренесансній архітектурі дверними молотками та деталями 

архітектурного ліпного декору, характерними, зокрема, для львівського 

зодчества кін. ХVI – ХVII століть. Такими є оздоби кронштейнів, що 

підтримують балкон у дворику  житлового будинку на вул. Л. Українки, 16, 

оздоби фасадів західної сторони площі Ринок у Львові. Семантика цього 

зображення пов’язана з ренесансною Венецією, символом якої був лев. А 

тісні торгівельгі зв’язки між Львовом і Венецією і міграційні процеси 

пояснюють присутність зображення лева у львівській архітектурі цього часу. 

До кільця у пащі лева прикріплений ланцюг, створений паралельним 

з’єднанням кілець. У завершенні ланцюг з’єднаний з фігурним 

орнаментованим металевим предметом. Два інші зразки мініатюрної 

скульптури – чоловіча постать і голівки ангеликів, трактовані більш 

схематично, загальним окресленням форми та їх обрисів. Подібне 

моделювання голівок ангеликів знаходить свої аналоги серед скульптурної 

оздоби дерев’яних підсвічників, виконаних народними майстрами [79, с. 62]. 

За формою дві металеві пряжки трохи відрізняються між собою. 

Основу їхнього формотворення складає фігурна квадратна форма з 

заокругленими кутами, утворена з’єднаними по горизонталі двома 

дуговидними елементами. В одній з пряжок сторони з’єднання завершує 

дзеркально симетрична композиція зооморфного характеру, основою якої є 

силуетне зображення стилізованих коників.  Поверхню цієї пряжки оздоблює 

гравірована орнаментальна композиція у вигляді з’єднаних між собою півкіл 
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– «підківок» [113, с. 77]. У місці з’єднання і на вільній поверхні вони 

поєднані з кільцями. Форму іншої пряжки збагачують серцевидні мотиви, 

вписані у місця з’єднання дуг. Від них відходять дві вигнуті зімкнуті між 

собою смужки, завершені хрещатим мотивом. Стилістика цієї пряжки 

позначена, як відзначив П.Жолтовський, риасми інтерпритації барокко [44, с. 

20-21]. 

До другої групи чересів належить зразок поч. ХХ ст. з с. Грамотне 

Верховинського р-ну [Рис. 4.2.4.1]. Більшу частину його поверхні прикрашає 

тиснений у шкірі орнамент. Основу орнаменту становить ритмічно 

повторювана  горизонтальна смуга, заокруглена по краях, з вписаними  у неї 

по центру групою ліній. Така ж група ліній облямовує описану композицію 

по периметру. Збагачує загальний прямолінійний характер орнаментації 

стрічкова композиція, спрямована по вертикалі. Її утворює, ритмічно 

повторюючись, мотив дуги з вписаними у вигини кільцями. Кольорового 

звучання чересу надає оздоблення з тоненьких смужок шкіри. Вони 

оздоблюють накладену по вертикалі широку шкіряну лямку, яка закріплює 

ремінці при защіпанні череса. Орнамент на лямці складають з’єднані між 

собою мотиви ромбів, обрамовані дугоподібними елементами. При цьому 

утворюється дві завершені складні орнаментальні композиції, виконані у 

жовтому, зеленому, червоному кольорах. Їх збагачують поодинокі круглі 

металеві гудзики. П’ять пряжок не відрізняються декоративністю форми. 

Вони прямокутні у вигляді рамок з двох квадратних і одного круглого в 

розрізі металевих прутиків. Горизонтальні заглибини оточують циліндричну 

форму вертикальних прутиків, підкреслюючи лаконічність пряжок. 

Подібний до попереднього зразка черес поч. ХХ ст. з с. Саджавка, 

Надвірнянського р-ну, [Рис. 4.2.4.2]. Його кольорова гама утримується у 

пастельних тонах. Оздоблення з кольорових смужок виступає у вигляді 

орнаментальної стрічки з ялинкоподібно укладених ліній, яка оточує черес по 

периметру за винятком нижньої сторони. Орнаментація накладеної по 

вертикалі широкої шкіряної лямку, яка закріплює ремінці при защіпанні 
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череса доповнюється цими ж кольоровими смужками, укладеними у вигляді 

стилізованої дзеркально симетричної зооморфної композиції. 

Чотири горизонтально спрямовані комбіновані декоративні елементи у 

вигляді видовженого трикутника з дрібним ромбовидним завершенням, 

утворені смужками шкіри, підкреслюють композиційний ритм оздоблення по 

горизонталі чересу з Косівського району. 

Вони логічно продовжують орнаментальний ряд, сформований 

тисненим візерунком, металевими фігурними пряжками, круглими 

металевими ажурним накладками. Стрічкові композиції тиснення 

завершуються стилізованим орнаментом  зооморфного характеру. Його 

елементами є мотиви дрібних квіток, укладені лінійно і у мотив ромбу, а 

також поєднані між собою у формі трикутника центричні півкола.  Металеві 

пряжки відрізняються триступінчастим профілюванням. З одної вертикальної 

сторони їх прикрашає фігурносолуетний ажурний фриз. Композиція фризу 

несе антропоморфний характер, нагадуючи схематизовані жіночі постаті, що 

тримаються за руки – сцену обрядових хороводів. Ритий орнамент, що 

оздоблює пряжки, утворений простими геометричними мотивами. 

Декоративність пряжок підтримують ажурні накладки. Три круглі металеві 

накладки прикрашає поглиблений, опуклий і прорізний орнамент. 

Центрично-радіальний характер їхньої орнаментації утворений ажурними 

вставками у вигляді подовгастих овалів і кілець, круглими пірамідальними 

випуклостями, ритими розетовидними композиціями з дрібних кілець. 

Тиснення у шкірі заповнює основну площину чересу з с. Верховини 

Івано-Франківської обл., довжиною 1,06 м, ритмічно розчленовуючи її по 

горизонталі групою прямих ліній, закомпонованими у формі ромбу. 

Композиційний ритм по горизонталі врівнуважується вертикальним рядом 

двох груп прямих ліній, розміщених по обидві сторони від пряжок. Їх 

доповнює стрічкова композиція, утворена почерговим з’єднанням кольорових 

смужок шкіри, які по одному з країв переходять у хрещаті мотиви [100, с. 

560]. 
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Черес з півдня Івано-Франківської обл. розміром 18х95 (cм) відрізняють 

дві декоративні орнаментовані накладки з бляхи [100, с. 561]. Одна з них  

заповнює по горизонталі вздовж виробу всю його нижню частину, інша – 

вертикально спрямована. На жаль, через погано збережений стан нівелюється  

візуальне сприйняття цього зразка. У загальних рисах проглядається 

тиснений орнамент у вигляді горизонтальних смуг з трикутновидним 

завершенням та хвилястої вертикальної тонкої смужки на шкіряній поверхні 

основи виробу. Фігурносилуетне викінчення горизонтальної і вертикальної 

металевих накладок у вигляді з’єднаних між собою півкіл повторюється у 

їхньому декоруванні. У горизонтальній смузі його доповнює загзагоподібна 

смуга і ряд ритмічно повторюваних трикутновидних елементів, утворених за 

допомогою кільця і рисок. Завершують присутність металевих елементів 

чересу три пряжки, одна з яких фігурна, типу зразків на чересі з Косівського 

району, дві інші – прості рамкові. 

Черес з м. Косова середини ХХ ст. [Рис. 4.2.4.3] є приклалом 

декоративного наслідування традиційного народного ремісництва, і носить 

сувенірний характер. У цей час, очевидно,  вже не використовували череси 

при важких роботах з причин, можливо, відсутності останніх. Всю поверхню 

череса вкриває декоративна композиція з орнаментованих металевих 

накладок. Її формують два основні мотиви – восьмикутник і коло, які 

чергуються між собою. У мотив восьмикутника з почергово заокругленими 

кутами вписаний хрещатий мотив. З двох вертикальних сторін мотив 

восьмикутника оточують криволінійні елементи, повторюючи його контури. 

Три пряжки суцільно орнаментовані карбованим декором, утвореним 

закомпонованими між собою ромбами з решіткоподібним заповненням 

поверхні. Їх підкреслюють три коловидні мотиви, два крайні з яких – мотиви 

стилізованих квіток, що прикрашають шкіряну лямку для защіпання 

ремінців. 

Шкіряну поверхню чересу з Закарпатської обл. густо заповнює 

тиснений орнамент, близький розпису. Металевий ряд складають 4 фігурні 
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пряжки і 6 круглих металевих накладок. Композиційна побудова пряжок 

тяжіє до барокових орнаментальних форм. Вона утворена з вигнутих і 

дугоподібних ліній, серцевидних мотивів. Поверхню пряжок оздоблює 

простий геометричний орнамент у вигляді скісних рисок, півкіл і кілець. 

Попарно пряжки  відрізняються між собою кількома нюансами 

формотворення. Шість металевих накладок диференційовані на 4 менших і 2 

більших у діаметрі і складніших за оздобленням. Характер декорування 

накладок – центрично-радіальний. У простішому варіанті він має вигляд 

прорізних карбованих концентричних кілець; у складнішому – ділиться на 

концентричні смуги, заповнені кільцями. У проміжку між смугами розміщені 

прорізні еліпсовидні елементи і випуклі пірамідальні концентричні кола. 

Центральний мотив – «ружє» [100, с. 558]. 

Подібні за своєю будовою два зразки чересів з Івано-Франківської обл. 

Вони вузькі, на одну і дві пряжки, оздоблені металевими капслями і 

накладками. Пласт шкіри чересу на дві пряжки суцільно оздоблює смуга з 

подвійного ряду металевих капслів, укладених у вигляді з’єднаних між собою 

ромбів. У їхньому  центрі й у місцях з’єднання розташовані прості 

хрестоподібні елементи. Доповнюють декорування квадратна металева 

накладка, орнаментована розетовидною композицією, і п’ять круглих 

металевих накладок, оздоблених мотивом «ружє». Дві пряжки прикрашені 

прорізним орнаментом у вигляді мотивів трикутника і ромбу та 

гравірованими дрібними скісними рисками і кільцями [100, с. 558, 561]. 

Черес на одну пряжку оздобений складною геометричною 

композицією, сформованою з металевих капслів, у центрі якої – схематичний 

елемент зооморфного характеру. Дві вертикальні сторони великої 

прямокутної пряжки завершені ажурним орнаментом у вигляді силуетів 

коників. З’єднані між собою півкола  з вписаними у них кільцями і дрібні 

скісні риски, виконані у техніці гравірування, оздоблюють поверхню пряжки. 

Аналіз форми і оздоблення чересів зі збірки ЛМЕХП дозволяє виділити 

основні засоби і принципи їх декорування. Металевий декор у першому типі, 
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тобто у вузьких, на 1-2 пряжки чересах, вкриває всю поверхню виробу, 

композиційно завершуючись на фігурній пряжці. Формується він з 

орнаментально укладених кулевидних металевих накладок («бобриків»)  

металевих пластин круглої чи квадратної форми, карбованих, ажурних або з 

рельєфним зображенням, а також, в окремих випадках, мініатюрної 

скульптури. У структурі декорування другого типу – поясів на 3-5 пряжок 

відсутні «бобрики»; їхню функцію виконує тиснений орнамент, доповнений 

композиціями з кольорових смужок шкіри. Присутність металевих прикрас у 

цих чересах індивідуальна в кожному окремому випадку – від простих з 

гладкою поверхнею гудзиків («бовтиць») до складноорнаментованих ажурних 

пластин.  Але у всіх випадках спільною є техніка виготовлення і оздоблення 

металевих прикрас, а також композиційні засади їхнього декорування. 

Тобівки 

Значне поширення у Карпатах мали чоловічі юхтові «тобівки» – плоскі 

сумки на довгому ремені. Вони були розраховані на зберігання і 

транспортування дрібних повсякденних предметів – люльки, кресала, 

тютюну, тому доповнювали чоловічий одяг і у значній мірі мали декоративне 

призначення. 

Тобівки протягом ХІХ ст. зазнали змін у формі і оздобленні. Давніші, 

т.зв. «старовіцькі», були прямокутні з накривкою, яка закривала всю передню 

частину корпусу. У кінці ХІХ ст. ці тобівки змінились на півкруглі т.зв. 

«новітні», менші за розміром, але місткіші за рахунок збільшення їх ширини. 

Далі ця форма, як і оздоблення, стійко зберігались. 

На Бойківщині виготовляли неоздоблені торбини для щоденного 

вжитку, користуючись купованою шкірою або шкірою із вживаних виробів. 

Оздоблені шкіряні торбини у ХХ ст. бойки купували на Закарпатті. 

Давньою технікою оздоблення тобівок було візерункове холодне чи 

гаряче тиснення металевими або дерев’яними штампами. У декоруванні були 

поширені сюжетні сцени: симетричне розташування двох оленів, звернених 

один до одного по обидві сторони від дерева, сцени полювання. Ці та подібні 
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сюжети, виконані фігуративно і  максимально наближені до реалістичного 

характеру зображення, як зазначає Г. Горинь, «не позбавлені міщанських 

впливів, тому хист майстрів виявився більше у досконалій техніці 

декорування та формі виробів» [32, с. 72]. 

Поруч з технікою тиснення по шкірі застосовувались гравірування, 

ажурне вирізування, металеві прикраси. У декоруванні тобівок металом 

спостерігаються певні етапи. Так, до найдавніших зразків належить 

композиція, у якій площину вільного поля по контуру обрамовує смуга, 

сформована з дрібних металевих опуклих накладок-гудзичків. У ХІХ ст. 

відомі тобівки, оздоблені незначною кількістю металевих капслів, 

викладених хрестоподібно. З кінця ХІХ ст. декорування металом переважає 

над іншими засобами. 

«Старовіцькі» прямокутної форми тобівки оздоблювались плоскими 

металевими кружечками “бовтицями”, між якими набивались дрібні металеві 

цвяшки з опуклими голівками – «бобрики». Цей орнамент  в чіткому ритмі 

горизонтальними лініями покривав всю поверхню накривки тобівки [Рис. 

4.2.4.4]. Варіації такої орнаментації проявляється у відмінностях обробки 

поверхні «бобриків», укладених в окремі лінії, що створює світлотіньовий 

контраст. На такому контрасті гладких «бобриків» і гравірованих, силуетно 

вирішених, виділяються прості геометричні мотиви, наприклад, квадрати, 

органічно вписані у всю поверхню кришки тобівки. В центрі кришки тобівки 

переважно вміщена велика кругла випукла орнаментована металева накладка-

«бовтиця». Смуга гравірованого декору  оздоблює «бовтицю» по краю. 

Ритмічний його характер утворюють такі геометричні мотиви символічного 

змісту як «головкате», «бані» та ін. Нижній край кришки у даяких випадках 

прикрашений навісними металевими декоративними елементами 

циліндричної форми з кулястим завершенням. 

Із зміною прямокутних тобівок на півкруглі їх оздоблення суттєвво 

змінилось. Лінійний орнамент, що суцільно вкриває кришку «новітніх» 

тобівок, виступає півкругом, за її формою. Подвійні і потрійні лінії, утворені 
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«бобриками» і «бовтицями» почергово змінюються між собою, акцентуючи 

композиційний центр у вигляді овальної металевої накладки. Гладка поверхня 

плоских «бовтиць» у «старовіцьких» тобівках змінилась на ледь випуклу 

орнаментовану поверхню «бовтиць» «новітніх» тобівок. Стилізоване 

зображення квітки, утворене розташованими по колу концентричними 

кільцями, які згруповані довкола центрального кільця, складають декор 

«бовтиць»  [Рис. 4.2.4.5]. Овальна металева накладка горизонтального або 

вертикального зорієнтування має фігуративний характер зображення. Її 

композицію формують фігурки двох птахів, що сидять на гілці, в центрі, 

виділені ажурним фоном, який переходить у рельєфну орнаментовану 

поверхню [Рис. 4.2.4.6], чи мотив «ружє» на круглій металевій накладці [Рис. 

4.3.4.7] або кругла ажурна металева накладка [Рис. 4.2.4.8]. Поряд з цими 

поширеними зразками оздоблення накривок новітніх тобівок, трапляються 

простіші щодо засобів але індивідуальні у вирішенні зразки. Такою є 

викладена металевими капслями лаконічна композиція центрично-

радіального характеру, яка заповнює всю поверхню накривки тобівки з с. 

Ясенів Горішній [Рис. 4.2.4.9]. 

Ташки 

Різновидністю чоловічих шкіряних торбин були поширені на 

Гуцульщині ташки або порошниці, як їх називали у Верховинському районі. 

Це були невеличкі, зовсім плоскі чоловічі шкіряні сумки на такому ж 

довгому, як тобівки, ремені. В ташках іноді зберігали документи, загалом 

вони служили «для гонору». Їх носили тільки у святкові дні, через плече, 

навхрест до тобівок. На ташках увесь верх накриття був покритий тонким 

листовим металом, карбованим і поділеним на окремі поля. Ромбовидного на 

основній площині та трикутновидного по краях кришки характеру поля 

відмежовані один від одного смугою «бобриків». Поля декоровані 

гравірованим орнаментом, в основі якого лежить мотив «ружє», ускладнений 

декоративним обрамуванням і акцентований в центрі «бобриком». 

Композиційним завершенням декору ташки виступає розміщена в центрі або 
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у місцях перетину смуг з «бобриків» ромбовидна накладка з пірамідальним 

вирішенням сторін [Рис. 4.2.4.10]. 

Орнаментували також боки ташок, до яких вживався т.зв. «уклад з 

обводами». Ремінь оздоблювали «бобриками» та «бовтицями», укладеними у 

робми та ряди. У ширині орнаменту, як розповідають літні гуцули, 

виявлялися майстерність виконавця та заможність замовника виробу [32]. 

Певного художнього оформлення діставало місце з’єднання ременя з 

тобівкою чи ташкою. Фігурно вирізані кінці ременя з обох боків корпусу 

кріпилися карбованими пряжками найрізноманітнішої форми. Декоративна 

насиченість досягалася винятковими за звучанням фактурними і світловими 

контрастами шкіри і металу. 

У ташках і тобівках органічно сполучалось мистецтво обробки шкіри і 

металу. Гуцульські мосяжники виливали дрібні металеві прикраси – 

«бобрики», «бовтиці», різної форми накладки, карбували різцями або 

вибивали фігурними штампами, потім самі компонували з них на шкірі 

традиційні орнаменти. В  орнаментально-композиційному розв’язанні декору 

тобівок і ташок спостерігається значна стабільність і традиційність. Основні 

мотиви оздоблення цих виробів перегукуються з ідентичними в художній 

обробці дерева, частково у декоративній тканині, вишивці. Характерною 

особливістю ораменту на тобівках і ташках є строга симетрія і ритм, 

стриманість у доборі технічних засобів і кольорів. 

Народні майстри глибоко розуміли органічний зв’язок орнаменту з 

формою та фактурою виробу, співвідношення орнаменту і загальної площі, 

відповідність до призначення предмета. Бралося до уваги те, яке місце і 

положення займатимуть ці вироби в комплексі ансамблю одягу. Тому, ташки і 

тобівки, призначені для ношення на ремені, оздоблювали тільки з одного 

боку, за формою виробу, у стрічковій або концентричній композиції. 
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4.2.5. Зброя і спорядження 

Ця група предметів включає в себе 2 типологічні групи: топірці й 

порохівниці. 

Топірці 

Необхідною приналежністю гуцульського чоловічого сторю у ХІХ – 

поч. ХХ ст. були топірці, що виконували роль палиці, а також ручної зброї. 

Топірці складаються з бартки, яка була відлитою, і топорища, прикрашеного 

накладеним орнаментованим листом бляхи. Найдавніший вид бартки має 

вигляд грубої короткої сокири, майже прямокутної з трохи розширеним 

лезом. В кін. ХІХ ст. бартки змінюють вигляд: лезо розширюється і 

відокремлюється від обушка зазначеними врізами. 

Орнамент бартки розділений  на кілька орнаментальних полів. 

Переважно їх три: два з них концентруються на обуху, одне – на лезі. Декор 

на обусі складається з кількох основних мотивів – перехрещених між собою 

ліній [Рис. 4.3.5.1], мотиву «ружє» [Рис. 4.2.5.2], які виступають у різних 

композиційних варіаціях, складної композиції дзеркально симетричного 

характеру [Рис. 4.3.5.3]. Так, перехрещені лінії поєднуються з вписаними у 

них півколами і хрестовидними мотивами, трикутниками, концентричними 

колами.  Композиція з перехрещеними лініями часто буває обрамована 

зсередини фризом зі з’єднаних між собою трикутників, завершених кільцями 

– т.зв. «банями» [Рис. 4.2.5.4].    

Орнаментальний мотив, що складається з перехрещених між собою 

ліній, на думку П. Жолтовського, має дуже давнє походження. Воно склалося 

в епоху докласового суспільства і випливає з самої технології виробу. Така 

орнаментика наслідує перехресні зав’язі, якими в давнину прикріплювали до 

держака камінні сокири. При переході до металу лінії цих зав’язок збереглися 

у вигляді орнаментального прийому [43, с. 78].          

Мотив «ружє» виступає у вигляді шести- або чотирьохпелюсткової 

квітки, вписаної у накладені один на одний кола. Його композиційні варіанти 

підкреслюють характер загальної орнаментації бартки. Кільця, що 
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заповнюють проміжок між двома колами, повторюються у лінії з кілець, яка 

тягнеться по периметру бартки. Так само ситуація виглядає і у випадку з 

прямими лініями. 

Орнаментація леза є логічним завершенням загальної композиції 

декору бартки. Переважно нею виступають з’єднані між собою трикутники, 

заповнені ромбовидною сіткою або кільцями, і завершені кільцями або 

ромбами – т.зв. «бані» або «головкате» [Рис. 4.2.5.6]. Трактування цього виду 

орнаменту залежить від характеру бартки – з акцентом на функціональність 

чи декоративність. У першому випадку край леза залишається гладким, 

недекорованим. Орнаментація такого леза складається з одного 

вертикального фризу. При цьому орнаментальні мотиви – складові фризу, 

збільшуються у розмірі, в результаті чого їх кількість зменшується. Такий 

композиційний хід підкреслює гладку поверхню леза. 

В іншому випадку декор суцільно вкриває поверхню леза, інколи 

розділяючись на два поля. Фриз з дрібних орнаментальних мотивів огортає 

по периметру лезо, залишаючи в центрі вільну площину. Її заповнює 

комбінований з простих графічних елементів хрестовидний або коловидний 

мотив. 

Крім цих трьох орнаментальних полів декором виділяється край обуха 

та,  часто, місце врізу. Край обуха може декоруватись обмеженим зі всіх 

сторін вузьким орнаментальним полем, ідентичним полем декорування місця 

врізу або неакцентованим рамками горизонтальним фризом. 

Крім сокири, поширені рукоятки у вигляді двох голівок коней [Рис. 

4.2.5.7], що є дуже давнім типом, а також келефу. В основі келефу – закручене 

досередини лезо, яке може мати різні варіанти завершення [Рис. 4.2.5.8].  

Ними може бути голівка гадюки та ін. У місці з’єднання обуха з палицею 

бартка позначена рельєфною поверхнею, утвореною вертикальними 

ребристими смугами. Такий сам характер має потовщений кінець обуха. 

Кінець палки над барткою виділений округлим металевим завершенням, т.зв. 

шишкою [102, с. 59]. Поширений також тип топірців, лезо який у вигляді 
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голівки коня [Рис. 4.2.5.9]. 

Декор металевої бляхи, накладеної на палицю топірця, зорієнтований 

по вертикалі у вигляді смуг суцільно заповненими ритмічним орнаментом. 

Основу його становлять дві смуги з орнаментальним мотивом «бані», 

спрямовоним від центру. Їх розділяє центральна смуга, заповнена простим 

декором.   

Декор бляхи, що покриває палицю келефів або нанесений на сему 

поверхню палиці, відрізняється від описаного вище. Він розділяється на 

багато горизонтальних орнаментальних смуг, відділених одна від одної 

групою ліній. Заповнення орнаментальних полів носить композиційний 

характер [Рис. 4.2.5.10]. 

Порохівниці 

Виникнення порохівниць пов’язане з користуванням вогнепальною 

зброєю і потребою носити порох з собою. Ідеальним матеріалом для цього 

служив ріг. Крім таких якостей як легкість, міцність, вогнестійкість, роги 

наділені функціонально зручною конфігурацією форми. Для порохівниць 

брався стовбур рога з розвилкою, в якій робився отвір для підвішування до 

пояса. Торці закривались дерев’яними чи металевими пластинами, крім 

одного, де робилось пристосування для засипки пороху [119, с. 18]. 

Невід’ємною частиною одягу та доповненням до нього здавна у гуцулів 

були дерев’яні різьблені та рогові порохівниці, оздоблені металом; у бойків – 

люльки, капшуки для тютюну, мішечки з кресалом. Письмові згадки про ці 

доповнення до традиційного народного одягу знаходимо в документах 18 ст. 

У «Чорній книзі» суду в Станіславі за 1838-51 рр. У допиті опришків А. 

Пилип’яка та О. Довбуша згадуються криси і порохівниці («ріжки», «кубки»), 

торби для набоїв [113, с.18]. 

Порохівниці, якими користувалось чоловіче населення українських 

Карпат відзначаються фактурністю поверхні і багатством декорування. За 

формою і матеріалом порохівниці розділяються на два типи: трикутновидні, з 

увігнутими сторонами, т.зв. «перехресниці» або «ріжки», виготовлені з 
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оленячого рогу та дерев’яні зрізаної сферичної форми, т.зв. «кубки». Для 

орнаментування дерев’яних порохівниць застосовувалась техніка т.зв. 

«жирування», тобто вбивання в дерево метал, латунний гладкий  або 

кручений дріт. В результаті утворювалась поверхня, інкрустована простим 

геометричним орнаментом, який має народні назви «кручєнка», «копитця»,  

«підківки», «дуги» [107, с. 52]. Цією ж технікою оздоблювали дерев’яні 

порохівниці «бобриками» – опуклими гудзиками, вирізаними з бляхи. Для 

виготовлення «бобриків» використовували залізну заготовку з ямками, на яку 

клались смужки бляхи і пробивачем витискали з неї випуклі формочки. Потім 

долітцем зі спеціальним вістрям, що захопллювало край цих формочок, 

відділялось їх від смужки бляхи Гуцульщини [107, с. 56]. На відміну від 

попереднього типу орнаментації, яка суцільно вкриває поверхню 

порохівниць, «бобрики» укладаються у вигляді прямих ліній, і завдяки своїй 

випуклості наділяють поверхню виробів рельєфністю.  

За способом декорування рогові порохівниці поділяються на два 

підтипи. До першого належать порохівниці, в яких поєднується орнамент на 

роговій поверхні з гравірованими  накладками з металевих блях [Рис. 

4.2.5.11]. Поверхню другого підтипу оздоблює суто гравірований на розі 

орнамент в окремих варіантах з поодиноким вкрапленням «бобриків», а 

також декорованою металевою бляхою у верхній частині  порохівниць [Рис. 

4.2.5.12]. Структура декору на першому підтипі порохівниць відрізняється 

текстурною різноманітністю, досягнутою грою трьох компонентів: 

гравірованим орнаментом в обрамуванні одного-двох рядів «бобриків» на 

пластинах і гравірованій поверхні рогу. Три пластини локалізуються таким 

чином – одною по центру і двома ідентичними на відрогах. Основою 

центральної круглої пластини є композиція з мотивом «ружє». Вирішення 

цього мотиву має варіантні відмінності, що властиво, зрештою, для 

виконання його на всіх металевих виробах. Варіанти простежуються у 

кількості пелюсток, декоративному їх заповненні і вільної площі між ними, а 

також в оформленні їхніх завершень. За цими нюансами також прихована 
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майстерність виконання. Наприклад, впорядкованості композиції 

шестипелюсткового мотиву «ружє» на порохівниці з фонду зброї Львівського 

історичного музею надає обрамування з дуг, у яке він вписаний. Її доповнює 

злагоджений ритм смуг «безкінечника», що заповнює пелюстки, 

повторюючись в інших елементах цієї радіально-центричної композиції. На 

відміну від такої пропрацьованості в деталях центральної композиції на 

порохівницях існують і простіші варіанти її трактування. Композиція 

чотрьохпелюсткового мотиву з обрізаними пелюстками в поєднанні з 

хаотичним їх заповненням лініями-штрихами виглядає виконаною з набагато 

меншою майстерністю і навіть певною недбалістю. Характер виконання 

орнаменту на центральній пластині відчутний і на двох інших, розташованих 

на відрогах, композиція яких складається з ромбовидної сітки. Сегменти 

сітки, які заповнені в більшості зразків кільцями, в окремих варіантах 

чергуються з порожніми сегментами. 

Для другого підтипу рогових порохівниць характерна багатша 

орнаментація гравірованої на розі поверхні. Вона складається з двох парних 

орнаментальних полів, одні з яких розташовані на лицевих поверхнях 

порохівниць, інші – на бокових. Смуга, яка заповнена концентричними 

колами, обрамовує орнаментальні поля, виступаючи їх своєрідним акцентом. 

Композиція орнаменту лицевих  поверхонь порохівниць складається з 

центрального коловидного мотиву, двох фігурних геометричного характеру 

композицій на відрогах. В окремих випадках до цих композицій додається 

третя, у верхній частині порохівниці, яка їх наслідує в загальних рисах або 

має свій характер. Бокову поверхню порохівниць оздоблює горизонтально 

або вертикально зорієнтований декор. У першому варіанті його  формує 

ритмічне повторення або чергування орнаментальних полів. Композиція цих 

полів утворена вільнішим або густішим заповненням простими 

геометричними елементами, серед яких і такі характерні народні мотиви як 

«грабельки», «дуги» та ін. У другому – це смуга з ритмічно повторюваного 

певного орнаментального елементу. Варто відзначити, що крім описаних 
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зразків декор на цьому підтипі порохівниць є досить різноманітним. Це 

проявляється, наприклад, у вільнішому заповненні поверхні і відповідно 

тяжінні орнаменту до плавних форм, геометризовано-рослинних композицій 

та ін. 

Найпоширенішим типом «кубків» є зрізаної сферичної форми вироби, у 

яких металевий декор у вигляді інкрустованих півкіл суцільно вкриває їх 

поверхню. По центру таких порохівниць розміщена гравірована або 

карбована металева пластина. В залежності від техніки розрізняються 

варіанти розетовидної  композиції її декорування [Рис. 4.2.5.13]. Домінуючим 

засобом творення простішої композиції виступають ритмічно повторювані у 

колі кільця. Радіальні лінії, що відділяють один від одного кільця збагачують 

і упорядковують цей тип композиції. Художня виразність її в значній мірі 

досягається завдяки пластичній рельєфності поверхні. Інший тип 

орнаментальної композиції побудований на основі мотиву «ружє», вписаного 

в концентричні кола. Варіативні відмінності у композиції цих пластин 

відіграють способи заповнення пелюсток мотиву, поширеним зразком чого є 

ялинковий орнамент, і простору між ними. Такий тип оздоблення дерев’яних 

порохівниць найпоширеніший. Варіантом «кубків» є також «двійнята» – 

подвійні «кубки» [Рис. 4.2.5.14] Але трапляють варіанти з багатшою 

орнаментацією. Вона проявляється у вигляді гравірованих по дерев’яній 

поверхні виробу концентричних кіл, заповнених геометричним орнаментом, а 

також кулевидних декорованих металом накладок, прикріплених до металевої 

бляхи,  що з’єднана з накривкою. 

Серед такої традиційної схеми оздоблення «кубків» трапляються 

ексклюзивні зразки, позначені авторською манерою виконання. Наглядним 

прикладом цього є «кубок» кін. ХІХ ст., куплений в братів Якіб’юків з с. 

Річки, що зберігається у фондах ЛІМу [Рис. 4.2.5.15].  В його орнаментації 

використані властиві більшості «кубків» елементи орнаменту, але побудовані 

за іншим принципом.  Композиція орнаменту цього «кубка» розділена на 

чотири осередкові мотиви, один з яких – центральний, виділяється за 
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розмірами і за складністю побудови. Центрично-радіальна схема побудови 

цих мотивів складається з двох концентричних кіл, утворених зі скрученого 

дроту і заповнених дрібними кільцями. Ззовні кола оточує смуга ритмічно 

повторюваних напівкіл з вписаними у їх площину дрібними кільцями – 

елементу, що повторюється в центральній частині мотивів. Хрестоподібний 

мотив, сформований з рогових вставок-кілець, які оточені цими елементами 

розташований у центрі композиційно складнішого мотиву. Від центрального 

рогового кільця-вставки променисто відходять укладені у чотири лінії, які 

завершені трикутновидним мотивом, дрібні кільця, розділяючи один від 

одного рамена хрестовидного мотиву. Центральну частину трьох інших 

мотивів заповнює подібна, але спрощена композиція, що складається з одної 

рогової вставки-кільця. Чотири осередкові мотиви поєднані між собою 

орнаментальними смугами, утвореними такими ж елементами – півколами, 

дрібними кільцями, лініями скрученого дроту. По силуету у місці зрізу 

сферичної форми, а також у місці з’єднання з кришечкою порохівницю  

оздоблює металева бляха, декорована гравірованим лінійним орнаментом, 

збагаченим по краях зигзаговидною смугою («безконечником»). Дві литі 

вставки на кришечці для засипання пороху циліндричної  і фігурної форми 

орнаментовані мотивами символічного змісту – «банями», «штерном» 

лаконічно вписуються в композицію порохівниці. Орнамент цієї порохівниці 

простий у засобах виразності, але за рахунок логічного продумання в деталях 

наділяє її яскравою декоративністю, не перевантаженою композиційно. Її 

підкреслюють литі кульки-„дармовиси” прикрілені до виступу на кришечці – 

не властивий порохівницям елемент, який найчастіше зустрічається 

(виконаний і з інших матеріалів) на весільних жіночих головних уборах. 

Інший ексклюзивний зразок дерев’яних порохівниць з фондів ЛІМу 

віздрізняється нехарактерною формою – восьмигранно циліндричною 

конічно завершеною [Рис. 4.2.5.16]. Властиві попередньому зразку елементи 

орнаменту вдало підкреслюють форму цієї порохівниці: лінії скрученого 

дроту з двох боків акцентують грані, обмежуючи орнаментальні смуги-поля. 
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Орнаментація цих полів, що складається з ритмічно повторюваного 

квіткоподібного мотиву, своєю лаконічністю і «повітряністю» заповнення 

площини контрастує з суцільно гравірованою центрично радіальною 

композицією орнаменту на восьмигранній металевій основі форми 

порохівниці. Не властива дерев’яним порохівницям і прямокутна форма [Рис. 

4.2.5.17]. Композиція її орнаменту наближена до ташок – перехрещені між 

собою і ромбом в його центрі смуги, в результаті чого утворені ромбовидні і 

трикутновидні орнаментальні поля.  Цікавою також є форма подвійної 

порохівниці-«кубка», оригінальна за ідеєю, запозиченою, очевидно, з 

керамічних аналогів «двійнят». 

Ремінь з власне порохівницею з’єднується за допомогою ажурних 

металевих елементів фігурної форми, оздоблених гравірованим орнаментом. 

Спільними для двох типів порохівниць також є металеві накривки.  На них, 

для зручності користування, встановлено два горизонтальні пристосування 

для засипання пороху – циліндричної, конусовидної форм або у вигляді 

фігурки тварин і плоскої трикутновидної з круглим завершенням. Останній 

елемент часто оздобений гравірованим орнаментом центрично-радіального 

характеру. Ремінь до порохівниць оздоблений, в переважній більшості, 

кількома поздовжніми рядами «бобриків». Але трапляються варіанти і з 

фігурними металевими накладками, оздобленими карбуванням. 

Таким чином, порохівниці, які були одним з компонентів строю 

чоловічого населення українських Карпат кін. ХІХ-поч. ХХ ст. відрізняються 

майстерністю художньої оздоби, багатством орнаментальних композицій, 

органічно пов´язаних з їх формами, що безумовно становить значне художнє 

зацікавлення. Вони становлять собою типологічно розгалужену групу 

виробів декоративно-прикладного мистецтва, яка включає два відмінних за 

формою і матеріалом типи. За способом орнаментування в одному з типів 

виділяються два підтипи; в іншому спостерігається різноманітність форм і 

декору в поодиноких зразках. Композиційну цілісність з порохівницями                                                                                                          

складають орнаментовані металевими «бобриками» або, в окремих варіантах, 
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накладками з металу, шкіряні  ремені, які з’єднані з порохівницями 

фігурними елементами. 

 

4.3. Чоловічі прикраси українців Карпат: джерела, співвідношення 

традиції та новації 

Ключовими поняттями у вивченні творів декоративно-прикладного 

мистецтва є питання завдання народних промислів, а також ті, які стосуються 

явищ традиції та новації. Розуміння суті цих понять викладалось у 

вітчизняній мистецтвознавчій періодиці 50-90-х рр. ХХ ст. Суперечки з 

приводу завдання народних промислів велись довкола різних питань. Перше з 

них – яке завдання промислів: створювати побутові речі на основі традиції чи 

на тому ж грунті давати споживачу суто декоративні твори?  Відповідь на ці 

питання в першу чергу криється у самій природі народних промислів. З 

одного боку, рівень матеріального забезпечення та обмежені можливості 

промислів не дозволяли націлювати їх на масове створення побутових речей. 

Разом з тим, природа народного мистецтва не допускає створення суто 

декоративних речей. Особливість народної художньої творчості, на противагу 

професійному мистецтву, у тому, що вона не може бути суто художнім 

виробництвом, а поєднує в собі вимогу краси і доцільності речі, як рівноцінні 

і невід‘ємні одна від одної передумови. Цей принцип народного мистецтва 

пов‘язаний з законом народної свідомості й народної діяльності, походження 

якого слід шукати у тісному зв‘язку з природою. Сферою художніх інтересів, 

естетичної оцінки для народного майстра був увесь предметний світ, що його 

оточував. Разом з цим основним принципом традиційного народного життя 

було те, що жоден оточуючий людину предмет не міг бути позбавленим 

краси, першим і найбільшим учителем краси був навколишній світ [57, с. 13]. 

Дискусійним у розрізі поставленої проблеми також постало питання 

рукотворності. Чи потрібні промисли, які зберігають дідівські традиції в 

період сучасної техніки і технології, в умовах, коли машина здатна втілити 

будь-який задум художника і донести до споживача в будь-якій кількості 
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примірників? У контексті поставленої проблеми це питання звертає на себе 

увагу, поскільки торкається теми виробленої кількома поколіннями майстрів 

техніки виконання. Одним з шляхів розв‘язку цієї дискусії стало порівняння 

творів народного мистецтва, тобто предметів, виготовлених вручну, з 

дизайном, як останнім ноу-хау в мистецтві. Таке порівняння виникло з 

позиції розгляду функціонування предметів, які використовуються в побуті. 

Як приклад наводилось спостереження за реакцією глядачів на двох 

виставках, експонованих в одному павільйоні – виробів майстрів  народних 

художніх промислів і сучасної побутової техніки, створеної за участю 

дизайнерів. Дев‘ять десятих відвідувачів проходили байдуже повз імпозантні 

побутові предмети – холодильники, магнітофони та ін., у зал, де 

експонувалась творчість народних майстрів. 

Таким чином, розкриття краси матеріалу, яке можливе лише завдяки 

ручній роботі, здатне передати переконливість і повноту, гармонійну і 

поетичну форму, продиктовану спілкуванням з природою. А ці риси є завжди 

актуальними у сприйнятті творів мистецтва незалежно від зміни тенденцій, 

віянь та моди. 

Інша дискусія стосовно завдання народних промислів, що залишила 

слід у науковій літературі, торкалась питання семантики творів народного 

мистецтва. Висновок, до якого прийшли її учасники, відображає те, що 

традиційна художня творчість, яка становила складову частину народного 

світогляду, не могла не бути філософією, мудрістю, знанням народу, тому, що 

ніякої спеціальної філософії зводу мудрості й пізнання народу немає – все це 

вливалось у щоденну практику народного життя. Давні образи ніколи не 

втрачали своєї емоційної сили, а втрата їхнього змісту може бути пов‘язана 

тільки з умовою відірваності від традиційної народної культури. У свою 

чергу думка про існування в народному мистецтві образів, позбавлених 

змісту, суто декоративних, є наслідком перенесення на традиційний матеріал 

деяких рис сучасного професійного мистецтва, природа якого зовсім інша. 

У підсумку згаданих дискусій актуальним постало питання про 



158 

значення принципів народної художньої культури безпосередньо для 

формування  творчої особистості. Розгляд цього питання пов‘язаний з 

наступними критеріями. По-перше, це значення для сучасної культури 

збереження самого феномену ручної творчої праці майстра. Бо саме ручна 

творча праця, що складає основу діяльності народних художніх промислів, – 

це єдина форма праці, яка дожила до наших днів і природно поєднує всі 

можливі сторони людської особистості та проявляється в здатності людини 

відчувати, думати і творити, працювати і радіти, пізнавати і вчити інших. 

Праця потомственного народного майстра, в якій у творчому процесі 

найбільш повно втілюються можливості людини, складає неперехідну 

цінність для сучасної і майбутньої культури людства. По-друге, це здатність 

людини до продуктивної та репродуктивної діяльності. Практика останніх 

десятиліть свідчить про переважання пасивності у творчому процесі. А 

участь у безпосередньому створенні рукотворних речей, творче 

переосмислення традиції, накопичення знань включається у механізм 

розвитку культури як рівноправна співучасть. 

У наш час народні художні промисли набувають дедалі більшої 

популярності. Чимало обдарованих людей знаходять своє покликання у 

створенні рукотворних художніх речей. Дедалі активніше виявляється 

прагнення людей різного віку, професій, інтелектуальних рівнів до 

самодіяльної творчості. І якщо раніше самодіяльні художники віддавали 

перевагу живопису, скульптурі, графіці, то на виставках, що проходили під 

час фестивалів самодіяльної художньої творчості у 70-х рр. ХХ ст., найкращі 

роботи були створені в жанрі декоративно-прикладного мистецтва. Ця 

тенденція примусила по-новому подивитись на роль традицій народної 

художньої творчості в сучасній культурі, передбачаючи інтеграцію народних 

промислів у побут широких верств населення. Причому інтеграція 

спрямована у двох напрямках – активному і пасивному. У першому випадку 

це безпосередня участь у творчому процесі виготовлення творів декоративно-

ужиткового мистецтва, які масово знаходять своїх поціновувачів, котрі у свою 
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чергу стають пасивними учасниками процесу. 

Дискусію про розуміння суті традиції та новаторства у народному 

мистецтві вперше підняла Е. Кільчевська у 1959 р. у журналі «Декоративное 

искусство СРСР». Ключовою тезою у ній виступило ототожнення 

традиційного з народним [61, с. 30-35]. Таким чином, з кін. 50-х рр. ХХ ст. 

склалась тенденція протиставлення традиційного новаторському, що 

заперечувало усвідомлення традиції і новації як двох рушійних сил 

художнього процесу. Під новаторським розуміли щось нове, нескладне за 

вирішенням, сюжетно-тематичне. Його ознаками вважали «лаконічність», 

«асиметричність», «неорнаментальність», а про народні вироби писали з 

погляду використання до «сучасного інтер‘єру» та «сучасного побуту». 

Виходило, що традиційне народне мистецтво є несучасним і повинно 

«пристосовуватись» до певного періоду. Відсутність загальноприйнятої 

термінології призводила до того, що з традицією пов‘язувалось уявлення про 

старе, віджиле, консервативне. 

На поч. 60-х рр. ХХ ст. піднімалось питання про неправомірність 

штучного поділу фольклору на дожовтневий і радянський, поскільки це 

збіднює сучасну народну творчість, підкреслює що невід‘ємною її частиною 

є спадщина, яка активно побутує в наш час. Це також стосувалось і 

образотворчого фольклору. М. Некрасова розрізняє спадщину і традицію, в 

яку «переходить все те, що має неперехідну цінність … здатне по-новому 

жити в сучасному», вважає неправильним "вимагати від народних промислів 

якихось швидких змін, перебудови на сучасний лад» [81, с. 34-35]. Новизна 

життя традиції визначається мірою таланту і майстерністю. 

У другій половині 60-х – початку 70-х рр. ХХ ст. поглиблюється 

вивчення давніх мотивів народного декоративно-прикладного мистецтва, 

досліджуваних Б. Рибаковим в 40-х рр. ХХ ст. [89, с. 90-106]. Багато уваги у 

них приділяється позитивному значенні традиції у розвитку сучасного 

мистецтва. На вирішальній ролі традиції у підтримуванні культурних зв‘язків 

між поколіннями, і, відповідно, у забезпеченні культурної спадкоємності, 
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наголошує Ю. Бромлей [9, с. 70]. 

Спостереження художника-анімаліста П. Кожина за природою форми 

призводить до висновків про те, що чим довше з покоління  в покоління 

активно живе будь-яка форма, тим вона досконаліша. Керуючись цим П. 

Кожин бачить зміст традиції у функціональній доцільності й 

конструктивності, а також у правильному використанні матеріалів, великій 

емоційності. Все це він об‘єднує поняттям «традиції органічної 

конструктивності», що виникає з вимог побуту, умов виробництва, із 

розкриття художньо-технологічних можливостей матеріалу і є протилежністю 

естетському стилізаторству [63, с. 5-6]. 

У декоративно-прикладному мистецтві 60-их рр. розпочався перехід від 

прямого до опосередкованого використання народних традицій, на що 

вказували О. Чарновський, Б. Лобановський, О. Найден. Зокрема, О. Найден 

[79, с. 20-28] розрізняє традицію та нормативність її прийомів. Посилення 

уваги до успадкування традиції проявлялось у вигляді копіювання творів, що 

мало учбове значення і дозволяло зрозуміти внутрішні якості народного 

мистецтва [37, с. 85-88]. 

Категорія новаторства в літературі розглядається як окремі явища. До 

них належать розширення асортименту, багатоколірність, потяг до сюжетно-

тематичного зображення, нові орнаментальні мотиви, зміни співвідношення 

між окремими видами мистецтва, умови організації праці на промислах. У 

40-50-х рр. ХХ ст. сутність традиції вбачали у стилістиці форми, у 70-х рр. 

мистецтвознавці більше цікавляться змістом традиції, знанням та ідеєю, що 

передаються нею з покоління в покоління. Зіставляючи роль традиції і 

новаторства в народному і професійному мистецтві, публікації 80-х рр. 

вказують на якісно відмінний характер співвідношення цих категорій для 

кожного з видів. У народному мистецтві основою є традиція, що ґрунтується 

на колективності творчості. 

Народна традиція – явище історичне, яке бере витоки з прадавніх часів, 

віддзеркалюючи різноманітні потреби народу, поповнюючи його духовну 
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скарбницю. Як один із суттєвих чинників становлення професійної 

свідомості та світогляду митця, вони були і залишаються кореневим 

стрижнем його індивідуальності. Взаємозв‘язок митця і народної традиції 

складається таким чином, що кожен митець має можливість реалізувати себе 

в індивідуальній творчості. 

Розглядаючи поняття народної традиції варто звернути увагу і на її  

ракурс з позиції історичного процесу. У 40-80-ті рр. ХХ ст. простежувалась 

тенденція спаду народної традиції, деградація здобутків. Досягнення 

поколінь народних майстрів перетворилось в оспівування нової державної 

політики з одного боку і боротьбу певних верств населення проти цієї ж 

політичної лінії. На фоні цих політичних перипетій йшло винищення 

генетичної свідомості місцевого населення. Зникають майстри, котрі з 

покоління в покоління передавали свої знання, залишаючи за собою слід, 

виражений роботами, що показують і пропагують силу і красу першоджерел 

мистецтва, яке своїми витоками торкається дохристиянської доби. Внаслідок 

цих подій створювались артілі, комбінати, цехи, що випускають продукцію, 

яка не має духовної цінності, стає сувенірною, з‘являється символіка, чужа 

духові горян. 

Припиняється виготовлення нагрудних прикрас. З 70-х рр. починається 

«сувенірна ера»: цехи і комбінати масово продукують чеканки, значки, 

пряжки, топірці [106, с. 46-48]. 

У руслі традиційного народного мистецтва сьогодні продовжують 

творити майстри. Проте, за сучасних умов механізм передачі традицій, 

зокрема, місцевих, порушений. Майстри рідко набувають вміння в рамках 

етномистецької школи чи в родинному колі. Натомість вони мають 

можливість ознайомлення з музейними колекціями, літературою, історією 

народного мистецтва, різноманітними традиційними школами народної 

творчості. Саме традиція донесла до наших часів віковічний досвід династії 

майстрів. Передача мистецького коду з покоління в покоління стабільно і в 

рамках традиції на кожному етапі відбувається по-новому. Новації 
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вживаються досить повільно, але саме вони себе виявляють у традиційній 

творчості як свідки певних умов, їх виникнення і розвитку. Це можуть бути 

нові матеріали, технології, композиційні вирішення. 

Витоки традиції закладено у генофонд етносу, саме він виявляє 

особливості стійкого, послідовного і цілеспрямованого розвитку. Еволюційні 

процеси, що відбуваються у сфері народного мистецтва очевидні, але 

відсутня та основа, що зумовлює виникнення тих чи інших побутово-

господарчих виробів народного мистецтва для безпосереднього вжитку як у 

побуті, так і у створенні дозвілля. 

Для нового сучасного розвитку народного мистецтва необхідними є 

відповідні суспільно-економічні передумови, що характерні використанням 

прадавніх традицій народної культури, яка збереглась і дійшла до нас у 

багатьох її видах і жанрах. Сьогодні особливо актуальним є те, що народне 

мистецтво, завдяки спадковому досвіду народних майстрів, втілює у своїх 

творах гармонію єдності з довкіллям, виражає гуманістичні, мистецькі 

особливості свого часу, естетичний світогляд його творців. 

Реалії сьогоднішнього стану розвитку народного декоративно-

ужиткового мистецтва полягають у співіснуванні творів, позначених 

народною традицією і творів, що демонструють сучасний креативний підхід 

до художніх ідей, намагання авторів привнести у свою творчість надбання 

професійного мистецтва. Картина побутування народного мистецтва 

різноманітна і різномасштабна. Кожен регіон докладає значних зусиль по 

відродженні, збереженні і подальшому розвитку тих чи інших осередків 

народної творчості. Значна увага приділяється індивідуальній творчості 

народних майстрів, відслідковується сучасний стан розвитку осередків. Крім 

традиційних, усталених форм роботи (обласних, районних виставок, 

конкурсів) активізувалась просвітницька робота у цій галузі. 

Формування сучасного традиційного і аматорського декоративно-

ужиткового мистецтва України – процес складний і суперечливий, але в 

подальшому розвитку народного мистецтва криється велика сила у 
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відродженні та утвердженні української культури. 

Втілення традиції та новації у сучасному декоративно-прикладному 

мистецтві можна прослідкувати на прикладі творчості окремих майстрів. 

Значний матеріал у руслі цієї проблеми надають також роботи випускників 

кафедри художнього металу Косівського інституту декоративно та 

прикладного мистецтва ЛНАМ, поскільки саме у цьому регіоні найповніше 

збереглись традиції металообробного ремесла. 

Одним з найвідоміших і найпродуктивніших майстрів-мосяжників 

Косівщини у наш час є Роман Стринадюк [Рис. 4.3.1]. У його доробку – 

тобівки, череси, порохівниці, люльки, вогнепальна зброя. Майстерність 

ремесла митець перебрав у свого батька, котрий на поч. ХХ ст. був вправним 

різьбярем. Перші свої роботи Стринадюк ще у дитячому віці виконував у 

дереві. Це, зокрема, тарілка, інкрустована бісером, яка прикрашає інтер‘єр у 

будинку майстра, а також  є його предметом гордості [98, с.506]. 

Характерною особливістю творчості Романа Стринадюка є сюжетність, 

якою він наповнює  значну кількість своїх творів. Традиційні гуцульські 

вироби з металу та шкіри майстер збагачує рельєфом та малою пластикою, 

завдяки чому вони поряд з яскравою декоративністю набувають ефекту 

оповіді. Це, у свою чергу, привертає увагу з позиції образотворчості, коли при 

спогляданні твору включається уява. Кожен з таких виробів має свою історію, 

вигадану автором. Наприклад, частинку цибуха люльки з двох бокових сторін 

оздоблюють рельєфні зображення гуцула і гуцулки. Окремо зображена пара, 

яка сформована у дзеркально симетричній композиції і поєднується між 

собою рухом: гуцул з піднятим у руці топірцем звернений до гуцулки, котра у 

піднесеній руці тримає предмет домашнього начиння. Поряд з досить 

схематичним рельєфним  трактуванням композиція наділена психологізмом і 

емоційністю. Перед нами динамічна побутова сцена, в якій двоє молодих 

людей з‘ясовують стосунки, висловлюючи свої бажання, невдоволення та ін.   

Інша історія розгортається на порохівниці-ріжку. Центральну частину її 

поверхні з одного боку займає вписане у яйцеподібну форму рельєфне 
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зображення гуцула з рушницею в оточенні схематичних ялинок. З іншого 

боку такого ж характеру зображення гуцулки. Функціональна частина 

кришки порохівниці вирішена у вигляді скульптурної мініатюри гуцула; 

несподіваними є також баранячі погруддя-мініатюри, за допомогою яких 

порохівниця прикріплюється до ременя. Персонажі, зображені на порохівниці 

наділені гротескністю, розповідають про прагнення горян до самовираження, 

виявлення власної свободи [98, с. 507]. 

Поряд з сюжетними зображеннями Роман Стринадюк використовує у 

своїх виробах і поодинокі рельєфні фігурки тварин, антропоморфну та 

зооморфну дрібну пластику. Особливого звучання вироби набувають завдяки 

ажурному ефекту. 

Впровадження нових для гуцульського мосяжництва прийомів 

декорування пов’язане з Вижницьким училищем прикладного мистецтва. У 

1957 р. у ньому було відкрито відділ художньої обробки металу. Крім 

традиційних для Гуцульщини технологій обробки металу, тут практикувались 

незвичні для цього регіону техніки філіграні, перегород частої емалі, 

рельєфної гравюри, впроваджені подружжям Шишкіних. Це, у свою чергу, 

розширило можливості подачі того чи іншого виробу [25, с. 9]. 

Ще одним осередком гуцульського мосяжництва є м. Косів, у якому 

традиції гуцульського мосяжництва виховують у двох мистецьких 

навчальних закладах – Косівському інституті декоративного та прикладного 

мистецтва ЛНАМ та Косівському коледжі декоративно-прикладного 

мистецтва. Творчість окремих випускників академії –  Мирослава Вінтоняка, 

Олега Гаркуса показово демонструє інтерпретацію традиції у сучасному 

гуцульському металірстві та тенденції новаторства у цій галузі. 

Асортимент виробів Мирослава Вінтоняка можна умовно поділити на 

дві групи. До першої належать пряжки, чепраги, люльки, хрести, у яких автор 

свідомо наслідує форми і орнамент народного металірства. Тему 

гуцульського мосяжництва у повній мірі розкривають пряжки. Щодо їх 

художнього наповнення – за композицією обрисів вони нагадують ажурне 
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різьблення в дерев‘яній архітектурі. Площинно-просторову побудову хрестів 

художник  максимально припасовує до техніки виконання – трансформування 

деталей, характерний литтю декор, який разом з тим пристосований до 

техніки випилювання [98, с. 507]. 

Персні представляють другу групу виробів. Це авторський стиль митця 

нерозривно пов‘язаний з традицією, її вільною сучасною інтерпретацією. 

При цьому художник використовує техніку випилювання, а також з метою 

введення в композицію твору рельєфу – техніку напаювання кількох шарів 

бляхи та карбування. Площину перстенів М. Вінтоняк збагачує декоруванням 

технікою насічки і пропилювання. 

Авторська манера виконання Олега Гаркуса включає ті ж самі техніки 

та асортимент що й попереднього художника але концептуально 

відрізняється. Вироби цього художника диференціюються за 3-ма 

категоріями. До першої, традиційної, належать топірці. Інтерпретація 

традиції об‘єднує вироби, серед який переважну більшість становлять 

перстені. І третя група виробів відрізняється авторським стилем виконання, в 

якому присутня фантазійність. Найповніше вона проявляється у хрестиках. 

Пріоритетними техніками виконання О. Гаркуса є випилювання у поєднанні з 

штампуванням і пропилюванням. 

Серед асортименту виробів Руслана Гарматюка виділяються обручки. 

Виконані у техніці холодного кування, у них прослідковується віртуозність 

використання елементів у декорі, завдяки чому вони нагадують народну 

вишивку. 

Дискурс понять традиції та новації у народному мистецтві на прикладі 

художньої обробки металу та шкіри в українських Карпатах дає можливість 

зробити наступні висновки. Вивчення народного мистецтва базується на 

певних теоретичних поняттях, серед яких традиція є основою для розуміння 

його особливостей в конкретно взятому регіоні і сфері. Поняття новації 

підсилює суть традиції і разом з тим  її зберігає. Карпатський регіон і, 

зокрема, народне мосяжництво та художня обробка шкіри, є одним з 
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найкращих доказів цього. Про це свідчить творчість народного майстра 

Романа Стринадюка, а також випускників випускників кафедри художнього 

металу Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва 

ЛНАМ (Мирослава Вінтоняка, Олега Гаркуса, Руслана Гарматюка) та 

Вижницького училища прикладного мистецтва. 

 

4.4. Чоловічі прикраси транскарпатського регіону 

Транскарпатський регіон включає у себе територію, обмежену 

Карпатами, на якій проживають українці, поляки, словаки, чехи, румуни, 

угорці, болгари, серби. 

Народний стрій горян українських Карпат характеризується багатством 

компонентів, барвистістю, особливу роль у ньому відіграють прикраси та 

доповнення до одягу. Цим він відрізняється від народного строю інших 

регіонів України і, очевидно, значну роль у цьому відіграє географічна 

особливість регіону – мальовничість пейзажів, суворість клімату, 

віддаленість території, складність рельєфу і твердість грунту, що обумовили 

розвиток промислів як додаткового заробітку та виникнення  окремих 

доповнень до одягу як функціональну необхідність. Самобутність прикрас та 

доповнень до одягу українських горян в контексті географічного 

розташування  варто розглянути в порівнянні з подібними речами горян 

Східної Європи.  

Народний одяг населення гір різних регіонів Карпат має багато 

спільних рис. Зокрема, вони проявляються в однакових складових костюма, 

акцентом на доповненнях, потязі до прикрас. Так, зимовий чоловічий стрій з 

румунських Карпат, наприклад, складається з штанів і довгої сорочки з білого 

домотканого полотна, кептаря, смушевої шапки. Доповненням у ньому слугує 

пояс, тайстра, аксесуаром – порохівниця [Рис. 4.4.1]. Подібний покрій 

сорочки і штанів, а також кептар, черес і тайстра, характерні й для 

покутського чоловічого строю з с. Тулуків, Снятинського району, Івано-

Франківської обл. [77, с.86] з різницею в оздобленні і способі ношення. 
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З культово-обрядових прикрас поширеними, зокрема, серед пастухів 

північної Словаччини, були персні. Ці персні за формою наближені до 

хусткових і перстенів-печаток горян українських Карпат. Восьмигранні і 

круглі за формою, в їхньому оздобленні переважають мотиви концентричних 

кіл, косих хрестів, зубчастий стрічковий та решіткоподібний орнаменти, 

стилізований рослинний та орнаменти-знаки, що тяжіють до зображень 

вензелів і гмерків [Рис. 4.4.2]. Текстура поверхні перстенів гравірована, а 

також поліхромна за допомогою кольорових вставок. 

Персні, якими в побуті користувалось чоловіче населення українських 

Карпат відрізняються кількома ознаками. По-перше, це форма, що у свою 

чергу відповідала нюансам функціональності. Так, каблучки служили 

обручками, окремий їхній різновид – з трьома пірамідальними шипами, 

можливо, використовувався іноді як холодна зброя.  Персні-печатки були 

прикрасою, яка засвідчувала соціальний статус власника, а перстені, що 

використовувались для стягування хусток на шиї, часто побутували серед 

пастухів і чабанів. По-друге, поліхромність у перснях-печатках українських 

горян – ознака новаторства, яка появилась вже у виробах майстрів наступних 

поколінь в кін. ХІХ ст. У цей час вироби народних майстрів брали участь у 

промислових виставках в Коломиї, Львові, Відні. Тобто, можна припустити, 

що на появу поліхромності у народному мосяжному промислі українських 

Карпат вплинули процеси інтеграції, вихід народних майстрів за межі 

регіонального вузького кола спілкування, можливість ознайомлення з 

творчістю і традиціями промислів у сусідніх державах. По-третє, це 

структура орнаменту. На перснях українських горян можна прослідкувати 

значне різноманіття орнаментальних мотивів але для всіх характерна 

ритмічна композиція побудови і характер у межах геометричного. Орнамент 

на перстенях словацьких пастухів складається з кількісно меншого набору 

елементів, але поряд з ритмічно укладеними композиціями трапляються й 

орнаменти з вільним рисунком. Крім того, зображення, візуально наближені 

до вензелів і гмерків, можуть бути певними відзнаками. З одного боку вони 
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можуть свідчити про статусність їхніх власників, з іншого, ситуація подібна 

до традиції міських цехів каменярів, майстри яких мали свої відзнаки і 

ставили їх на свої вироби як доказ авторства [101, с. 121]. 

Череси подібні до українських горян побутували в Трансильванії. 

Структура і текстура чересів не має відмінностей: вони на 3-4 пряжки, 

орнамент тиснений на їхній поверхні, а також вишитий кольоровими 

смужками шкіри. Відмінності проявляються у трактуванні орнаментальних 

мотивів та нюансах функціональності. Орнамент, тиснений на поверхні 

трансильванських поясів, густо її заповнює [Рис.4.4.3]. Він поєднує у собі 

геометричні мотиви, укладені в стрічкові композиції, та рослинні, осередкові. 

Багатство трактування орнаменту прослідковується  у живописному 

зображенні рослинних мотивів, у яких поєднуються натуралістичність з 

фантазійністю, а також композиційній ритмічності геометричних елементів, 

збагаченій рослинно-геометричними та схематичними рослинними 

елементами. На відміну від композиційного багатства тисненого на шкірі 

орнаменту на трансільванських поясах, орнамент на чересах українських 

горян скромніший. Переважно він лаконічний і складається зі смуг, що 

тягнуться вздовж периметру чересів, підкреслюючи гладкість шкіряної 

поверхні. Тиснений на шкірі орнамент на карпатських чересах є одним з 

елементів складного орнаментального ряду поряд з металевими накладками, 

фігурними пряжками, в окремих випадках аплікацією з кольорових смужок 

шкіри та металевих ланцюжків, що прикріплялись до чересів для 

завішування курильного приладдя. На відміну від нього, тиснений на 

шкіряних трансильванських поясах орнамент відіграє домінуючу роль в 

їхньому оздобленні, доповнюючись вишивкою та аплікацією з кольорових 

смужок шкіри.  

Вишивка та аплікація з кольорових смужок шкіри на трансильванських 

шкіряних поясах локалізується, подібно до карпатських чересів, 

композиційними вертикальними вставками по краях, а також вздовж 

верхнього горизонтального краю і на смугах до защіпання.  
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До спільних у побутовому користуванні речей горян українських 

Карпат і словацьких Татр належать порохівниці. Як невід‘ємний елемент 

курильного приладдя, словацькі порохівниці мають форму порохівниць-

«ріжків». Порівняно з гуцульськими вони не наділені різноманітністю форм і 

матеріалів. На Гуцульщині побутували порохівниці-«ріжки», виготовлені з 

рогу, оздоблені гравіруванням і накладками з металу, а також порохівниці-

«кубки», виготовлені з дерева, переважно кулястої форми, але траплялись і 

трапецієвидні та прямокутні, також оздоблені гравіруванням та металевими 

накладками. Гуцульські та словацькі порохівниці-ріжки, маючи однакову 

форму, відрізняються декором. Оздоблення словацьких порохівниць поєднує 

сюжетність, що локалізується в центрі, у місці розгалуження, з геометричним 

орнаментом по краях. Так, на порохівниці XVIII ст. з околиць Банська 

Бистриця [Рис.4.4.4.] зображені сцени з життя Яношика – легендарного 

словацького героя-месника  кін. XVII –  поч. XVIII ст.ст. На іншій, з цієї ж 

місцевості, датованій 1604 р., [Рис.4.4.5]  динамічна сцена гонитви собаки, 

зображена на фоні трьох арок, що, можливо, символізують собою три шляхи. 

Цікаво, що такі сюжети, виконані в площинній народній манері, знайомлять з 

народними легендами, епосом. За стилістикою перегукуються з гуцульськими 

кахлями, а також є джерелом для вивчення народного одягу, побуту. Краї 

порохівниць вкриті рослинно-геометричним та геометричним орнаментом, 

серед якого трапляються типові для гуцульського орнаменту мотиви – 

«ільчєте письмо», «бані» та ін. 

Поряд з роговими порохівницями з сюжетними сценами в оздобленні у 

словацьких Татрах побутували й елегантніші, ритмічно скомпоновані та 

оздоблені декорованими металевими накладками, такі як порохівниця  XVIII 

ст. з Банська Бистриця [Рис. 4.4.6], що дуже подібні до такого типу 

гуцульських порохівниць. Помітною відмінністю у них є центральний мотив 

– стилізована постать короля у словацькій порохівниці і переважаючий мотив 

«ружє» у гуцульських. Зразковим прикладом також є асиметричний орнамент 

на порохівниці XVIII ст. з Середньої Словаччини [Рис. 4.4.7]. Центр 
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порохівниці заакцентований колом з вписаним у нього абстрактним 

орнаментом, який задає ритм колового руху всій композиції. Навколо нього – 

зооморфно-антропоморфні та скевоморфні мотиви площинно-трактовані, 

зображені в динаміці. По силуету порохівницю підкреслюють смуги 

традиційного для карпатського регіону геометричного орнаменту. Не 

характерний назагал для оздоблення порохівниць декор цієї порохівниці є 

цікавим в кількох моментах. З одного боку у ньому присутні мотиви 

народного орнаменту, характерні для ткацтва, вишивки, кераміки та інших 

видів народного декоративно-ужиткового мистецтва. Вирвані з контексту і 

ритмічно за компоновані, вони створюють своєрідну гру-розповідь, дитячу 

казку. З іншого боку, вони перегукуються манерою виконання і змістом з 

графічними пошуками європейських художників післявоєнного періоду, 

зокрема рисунками Пікасо валоріського періоду [101, с. 121]. 

Румунські порохівниці за декором дуже подібні до буковинських і 

відрізняються плавним завиткоподібним орнаментом, насиченим динамізмом 

[Рис. 4.4.8]. Центральний мотив «ружє» по контуру оздоблюють вигнуті 

мотиви зооморфного характеру, що нагадують собою пташині силуети. 

Вигнуті в одну сторону, вони створюють рух по колу, який підтримується 

смугами завиткоподібного орнаменту, що оздоблюють роги порохівниці. 

Завершують композицію оздоблення порохівниці смуги орнаменту 

антропоморфного характеру, що асоціюється з дівчатами, які співають, 

взявшись за руки. Цей мотив – «бані», один з найпоширеніших у 

гуцульському орнаменті але геометрично спрощений і має глибокий зміст 

солярної символіки. 

Невід‘ємним доповненням до строю чоловіків українських Карпат є 

топірці. Вони мають кілька різновидів, що виражені у формі і функції бартки. 

Топірці також були поширені і серед горян норвезьких фьордів. Їх форма 

досить відмінна від українських аналогів – лезо загострене у два кінці, що 

свідчить про стійкість архаїчної функції зброї [Рис. 4.4.9]. Композиційно 

орнамент на гуцульських і норвезьких топірцях локалізується у тих же місцях 
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– по периметру і в центрі бартки, але відрізняється за характером і мотивами. 

Центральний мотив шестипелюсткової квітки-розети на норвезькому топірці 

дуже подібний до гуцульського мотиву «ружє»; смуга орнаменту, що 

тягнеться вздовж периметру бартки норвезького топірця складається з 

простих геометричних елементів – напівкіл, крапок, ліній, що знаходять 

аналоги в традиційних гуцульських мотивах «мачок» та ін. 

 

Висновки до розділу 4 

Аналіз форм і декору чоловічих металевих прикрас українців Карпат 

кін. ХІХ – поч. ХХ ст. дозволяє зробити наступні висновки. По-перше, це 

типологічно досить розгалужений масив предметів, який поєднує у собі різні 

функції. Характерною рисою, яка залишилась актуальною, є стійкість 

традиції, що передавалась з покоління в покоління. Одні з предметів, такі як 

порохівниці, тобівки,ташки, втратили на сьогоднішній день своє 

функціональне призначення. Інші – топірці, перстені, а подекуди і череси, 

набули сувенірно-декоративну функцію. Люльки, у більшості випадків, 

набули оригінального  авторського звучання. І найбільшу відданість традиції 

зберегли за собою хрести як у формотворчому вирішенні, так і у способі 

застосування. Щодо останніх – це  піднесено-вишукана форма латинського 

хреста, з умовно-спрощено трактованим Розп’яттям на середохресті, 

декоративно розвиненими завершеннями рамен, міжкутовими променевими 

відгалуженнями. Хрести також виділяються багатством різновидів, яке 

зосереджене на формі завершення рамен – трапецієвидній,  круглій, 

півкруглій, трикутновидній і ромбовидній. 

Персні, які поряд з хрестами наділені обрядовою функцією, 

здиференційовані на перстені з диском, прикріпленим до каблучки, які 

застосовувались для спинання хусток на шиї, персні-печатки, і круглі типу 

обручки. Форма і орнаментація перснів логічно доповнюють одна одну: 

коловидний характер каблучки підкреслюється стрічковими мотивами, а 

окремі додаткові елементи у випадку хусткових перснів і перснів-печаток – 
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вертикально зорієнтованими мотивами типу косих хрестів, шестикутників. 

Пряжки і круглі накладки на чересах, що є металевими оздобами 

доповнень чоловічого костюма горян, становлять собою складні 

багатоорнаментовані декоративні елементи. Пряжки за формою розділяються 

на круглі, квадратні або прямокутні, шестикутні і фігурні, накладки на 

чересах – на суцільні гравіровані і ажурні за текстурою і характером 

оздоблення. 

Своєрідною та оригінальною групою у структурі народного чоловічого 

строю українських Карпат виступає курильне приладдя. Люльки, кресала, 

проколювачі – три підгрупи курильного приладдя функціонально 

доповнюють один одного але художнім вирішенням та способом декорування 

відрізняються. Люльки завдяки витонченості і вишуканості своїх форм 

тяжіють до мусульманських курильних пристроїв. Кресала, прикрашені 

скульптурними фігурними сценами зооморфного характеру, віддають 

відгомоном звіриного скіфського стилю. Проколювачі  декоративним 

завершенням форми перегукуються з давньоруськими скроневими 

прикрасами. 

Шкіряні доповнення до чоловічого строю українських горян, до яких 

належать череси, тобівки і ташки, відрізняються естетичним поєднанням 

повсякденної функції з декоративним багатством святковості. Череси – 

незамінна але разом з тим дороговартісна частина чоловічого костюма горян. 

Його наявність засвідчувала соціальний статус свого господаря, виконуючи 

при цьому функцію підтримки при важких фізичних навантаженнях, а багато 

оздоблені металевими прикрасами череси використовували як один з 

основних декоративних компонентів святкового одягу. Декоративний ряд 

таких чересів, який складають тиснені на їхній шкіряній поверхні взори, 

різноманітні за текстурою та  орнаментацією накладки, філігранні пряжки, 

масивні ланцюги для підвішування курильного приладдя – це цілісний 

комплекс, що доповнював завершення строю і був предметом гордості свого 

господаря. 
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Тобівки і ташки – взаємодоповнюючі аксесуари чоловічого строю 

горян, в яких органічно поєдналось мистецтво обробки шкіри і металу. Вони 

носились через плече, служили для зберігання цінних паперів, грошей, а 

також , у випадку ташок, «для гонору». Закомпонуванння на шкіряній 

поверхні тобівок і ташок з одного боку дрібних металевих прикрас – 

«бобриків» і «бовтиць», різної форми накладок та гравірованих накладних 

блях вказує на розуміння народними майстрами, авторами виробів, 

органічного зв’язку орнаменту з формою та фактурою виробу, 

співвідношення орнаменту і загальної площі, відповідність до призначення 

предмета. 

Топірці і порохівниці типологічно належать до групи зброї, а також 

позначені архаїчністю форми та призначення. Топірці, кількох різновидів в 

залежності від форми бартки, застосовувались як палиця для підпирання та 

як холодна зброя. Порохівниці відзначаються фактурністю поверхні і 

багатством декорування. Трикутновидні, з увігнутими сторонами, виготовлені 

з оленячого рогу – «ріжки» або «перехресниці» та дерев’яні зрізаної 

сферичної форми «кубки» – дві підгрупи порохівниць, розрізнені за формою і 

матеріалом. Функціонально і композиційно довершені завдяки шкіряним 

ременям, з якими вони кріпляться за допомогою металевих пряжок, 

порохівниці відрізняються майстерністю художньої оздоби та багатством 

орнаментальних композицій, органічно пов´язаних з формою. 

Металеві та шкіряні вироби народних майстрів українських Карпат 

відрізняються багатством та різноманітністю орнаменту, який пройшов 

довгий шлях еволюційного розвитку, міцно увійшовши в побут. 

Класифікацію орнаменту у традиційному мистецтві Українських Карпат 

розглядаємо на кількох рівнях. Перший охоплює поняття типу, основою чого 

виступає назва орнаменту. Другий стосується характеристики форми. Ці два 

взаємодоповнюючі рівні типологічно розгалужені на принципи, які виходять 

з асоціативного усвідомлення назв орнаментів, а також на формотворчі 

підгрупи, продиктовані іконографічними особливостями форми орнаментів.  
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Карпатський регіон і, зокрема, народне мосяжництво та художня 

обробка шкіри, є одним з найкращих доказів збереження традиції завдяки 

новації, яка разом з цим підсилює її суть. Про це свідчить творчість 

народного майстра Романа Стринадюка, а також випускників випускників 

кафедри художнього металу Косівського інституту прикладного та 

декоративного мистецтва ЛНАМ  (Мирослава Вінтоняка, Олега Гаркуса, 

Руслана Гарматюка) та Вижницького училища прикладного мистецтва. 

Аналіз видів, форм і художніх особливостей металевих прикрас і 

доповнень до строю горян Українських Карпат та польських гуралів, горян 

Трансильванії та румунських Карпат, словацьких Татр, Норвегії дозволяє 

зробити висновки про те, що на цих гірських територіях побутували подібні 

за функціональним призначенням речі. У свою чергу це свідчить про 

спільність побуту, що проявляється, зокрема, в таких характерних тільки 

гірській місцевості доповненнях до одягу як череси, а також порохівниці та 

топірці. Відмінність форм і декору пов‘язане з глибиною традиції і 

особливостях історичного минулого. Так, гуцульські порохівниці 

відрізняються різноманітністю форм і матеріалів, а також характерним 

геометричним орнаментом в оздобленні, що свідчить про тяглість ремесла від 

покоління до покоління. Порохівниці інших горян не наділені 

різноманітністю форм, а у їхньому декорі присутні різноманітні сюжетні 

сцени з народного епосу, що відрізняє їх від гуцульських і говорить про 

особливу увагу до народних переказів, шану народним героям. 

Череси гуцулів і трансильванських горян наділені спільною функцією 

характером декору але відмінністю в його елементах і текстурному звучанні. 

Спільні і відмінні риси щодо функції та декору властиві також і топірцям 

горян Українських Карпат. 
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ВИСНОВКИ 

Чоловічі металеві прикраси українців Карпат, зокрема, гуцулів, бойків, 

лемків, покутнян, буковинців – самобутнє художнє явище у декоративно-

прикладному мистецтві українців. Надзвичайна барвистість традиційного 

чоловічого народного костюма у цьому регіоні і різноманітністю його 

елементів – культового призначення (натільні хрести, персні), щоденного 

побуту (курильне приладдя), озброєння (топірці, келефи, порохівниці); 

доповнення до одягу (тобівки, ташки, череси), дозволяє провести певні 

висновки. 

1. На основі аналізу джерельної бази для обраної теми було 

виокремлено літературу за такими напрямами та категоріями: загальні праці 

(етнографія, етнологія, побут), ремесла Карпат (художній метал, обробка 

шкіри, рогу, дерева), традиційний одяг Карпат, орнамент. Базовими у 

вивченні металевих прикрас і шкіряних доповнень до одягу горян є 

монографії  В. Шухевича, Л. Сухої, Г. Горинь, С. Боньковської. Зокрема, 

дослідження Л. Сухої та Г. Горинь є зразком класичного наукового підходу 

українських науковців сер. ХХ ст., значна частина яких зібрана під час 

польових досліджень у безпосередніх контактах з майстрами та їхнім 

середовищем. 

Для з’ясування теоретичних питань, зокрема типології, класифікації та 

семантики орнаменту, проблем традиції та новації важливими стали праці 

М. Станкевича, М. Селівачова, П. Жолтовського, В. Курилича, Р. Шмагала. У 

дисертації використані наукові методи на емпіричному (спостереження, 

порівняння, експеримент) і теоретичному (абстрагування, структурно-

типологічний метод, метод мистецтвознавчого аналізу та синтезу)  рівнях.  

2. Історія мосяжництва та художньої обробки шкіри в карпатському 

регіоні України кін. ХІХ – поч. ХХ ст. засвідчує високий рівень їх розвитку. 

Це пов´язано з такими чинниками, як організація професійних шкіл і 

виставок, поширення індивідуальних майстерень, у яких досвід передавали з 

покоління в покоління. Зокрема, у с. Бростурові Косівського р-ну працювали 

три покоління народних майстрів роду Дудчаків, користуючись спільною 
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майстернею і набором інструментів. Майстерні мосяжників були також у 

більшості сіл на території Гуцульщини й Покуття, а також в окремих селах 

Буковини, Бойківщини. 

3. Під час проведення типології чоловічих металевих прикрас і 

шкіряних доповнень до строю були проаналізовані дослідження українських 

мистецтвознавців, у яких окремо виділялось питання класифікації і типології 

творів народного мистецтва. На основі цього, а також внаслідок послідовного 

розподілу за характерними ознаками визначено три родові відміни, які також 

поділяємо на типологічні групи, підгрупи, типи та підтипи чоловічих 

металевих прикрас і шкіряних доповнень до чоловічого одягу українців 

Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 

4. У процесі дослідження художніх особливостей металевих чоловічих 

прикрас та шкіряних доповнень до чоловічого одягу українців Карпат 

кін. ХІХ – поч. ХХ ст. було проаналізовано специфіку технологічних і 

конструктивно-декоративних вирішень, функціональних особливостей. 

Визначено, що чоловічі металеві прикраси та шкіряні доповнення до одягу –  

типологічно розгалужений масив предметів, який поєднує в собі ритуальну, 

декоративно-ужиткову й декоративну функції, а також диференційований на 

групи, підгрупи, типи, які також відрізняються різноманітністю форм і 

варіативністю оздоблення. Хрести зберегли найбільшу відданість традиції та 

відрізняються багатством різновидів, що відображено у формі завершення 

рамен; форма й орнаментація перстенів підкреслюють їхню композиційну 

цілісність, логічно доповнюючи одна одну. 

Пряжки та круглі накладки на череси – складні багатоорнаментовані  

елементи оздоби, органічно вплетені в структуру чересів, збагачують їх 

декоративний ряд. Своєрідною та оригінальною групою в структурі 

чоловічого строю українців Карпат є курильне приладдя, що поєднує функції 

щоденної ужитковості та прикраси, яка набула з часом авторської 

трансформації щодо форми. 

Шкіряні доповнення до чоловічого строю українських горян, до яких 

належать череси, тобівки й ташки – ужиткові речі, наділені багатством 
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декорування, що свідчить про синтез буденності та святковості в їхній 

функції. Топірці та порохівниці типологічно належать до групи зброї, 

позначені архаїчністю форми та призначення, а тому сьогодні втрачають свої 

функційні особливості.  

5. Вивчення композиційних схем декорування металевих чоловічих 

прикрас та шкіряних доповнень до строю дало змогу здійснити класифікацію 

народного орнаменту на кількох рівнях. Перший охоплює поняття назви 

орнаменту. Другий стосується характеристики форми. Ці два рівні 

взаємодоповнюють один одного. Однакова назва може стосуватись елементів 

різної форми. З іншого боку, народні назви допомагають з’ясувати суть 

композиції та мотивів орнаменту. 

6. Вивчення народного мистецтва базується на певних теоретичних 

поняттях, серед яких традиція є основою для розуміння його особливостей, а 

поняття новації підсилює суть традиції і водночас її зберігає, репрезентацією 

чого є  Карпатський регіон і, зокрема, народне мосяжництво краю. Про це 

свідчить творчість народного майстра Р. Стринадюка, а також випускників  

кафедри художнього металу Косівського інституту  декоративного та 

прикладного мистецтва ЛНАМ. Використовуючи у своїй творчості форму 

традиційних чоловічих прикрас і доповнень до строю, ці майстри вносять 

авторське звучання в декор. Наприклад, люльки О. Гаркуса, прикрашені 

круглою скульптурою з народних міфів, чи накладки на череси роботи 

Р. Стринадюка, укладені як сюжетна розповідь. 

Дослідження металевих прикрас і доповнень у традиційному чоловічому 

костюмі українців Карпат комплексно доповнює цілісну модель традиційного 

українського мистецтва. Отримані результати дисертації сприяють тяглості та 

збереженню традицій художньої обробки металу й шкіри в мистецтві  

Карпатського регіону, що ґрунтується на міцності передавання з покоління в 

покоління досвіду формотворення й орнаментального оздоблення прикрас і 

доповнень чоловічого костюма та їх авторських модифікацій у сучасному 

соціокультурному просторі. 
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СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ 

Ілюстрації до розділу 2 

«Розвиток мосяжництва і художньої обробки шкіри в карпатському регіоні 

України кін. ХІХ – поч. ХХ ст.» 

 

Рис. 2.1.1. Топірець. Мідь, лиття, дерево. Лукин Дудчак. 1834 р. / З альбому 

Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. Упорядник 

Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  мистецьких 

пам’яток при НТШ, 2011. 

Рис. 2. 1.2. Кресало. Мідь, лиття. Лукин Дудчак. Поч. ХІХ ст. / З альбому 

Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. Упорядник 

Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  мистецьких 

пам’яток при НТШ, 2011. 

Рис. 2. 1.3. Проколювач до люльки. Мідь, лиття. Лукин Дудчак. Поч. ХІХ ст. / 

З альбому Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. 

Упорядник Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  

мистецьких пам’яток при НТШ, 2011. 

Рис. 2. 1.4. Чепрага. Мідь, лиття. Никора Дудчак. Сер. ХІХ ст. / З альбому 

Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. Упорядник 

Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  мистецьких 

пам’яток при НТШ, 2011. 

Рис. 2. 1.5. Люльки. Мідь, лиття. Никора Дудчак. Кін. ХІХ ст. / З альбому 

Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. Упорядник 

Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  мистецьких 

пам’яток при НТШ, 2011. 

Рис. 2. 1.6. Поясні прикраси. Мідь, лиття. Никора Дудчак. Сер. ХІХ ст. / З 

альбому Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. 

Упорядник Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  

мистецьких пам’яток при НТШ, 2011. 

Рис. 2. 1.7. Тобівка. Мідь, лиття, шкіра, шиття. Никора Дудчак. Сер. ХІХ ст. / 



191 

З альбому Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. 

Упорядник Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  

мистецьких пам’яток при НТШ, 2011. 

Рис. 2. 1.8. Люльки. Мідь, лиття. Дмитро Дудчак. Кін. ХІХ ст. / З альбому 

Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. Упорядник 

Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  мистецьких 

пам’яток при НТШ, 2011. 

Рис. 2. 1.9. Ташка. Мідь, лиття, шкіра, шиття. Дмитро Дудчак. Кін. ХІХ ст. / З 

альбому Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. 

Упорядник Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  

мистецьких пам’яток при НТШ, 2011. 

 Рис. 2. 1.10. Чепрага. Мідь, лиття. Микола Медвідчук. Кін. ХІХ ст. / З 

альбому Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. 

Упорядник Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  

мистецьких пам’яток при НТШ, 2011. 

Рис. 2. 1.11. Келеф. Мідь, лиття, дерево. Микола Медвідчук. Кін. ХІХ ст. / З 

альбому Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. 

Упорядник Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  

мистецьких пам’яток при НТШ, 2011. 

Рис. 2. 1.12. Поясне кільце, пряжка. Мідь, лиття. Микола Медвідчук. Кін. ХІХ 

ст. / З альбому Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. 

Упорядник Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  

мистецьких пам’яток при НТШ, 2011. 

Рис. 2. 1.13. Прикраса до тобівки. Мідь, лиття. Федір Якіб‘юк. Поч. ХХ ст. / З 

альбому Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. 

Упорядник Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  

мистецьких пам’яток при НТШ, 2011. 

Рис. 2. 1.14. Обручки. Мідь, лиття. Ілько Кіщук. Кін. ХІХ ст. / З альбому 

Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. Упорядник 

Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  мистецьких 
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пам’яток при НТШ, 2011. 

Рис. 2. 1.15. Кресало. Мідь, лиття. Ілько Кіщук. Кін. ХІХ ст. / З альбому 

Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. Упорядник 

Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  мистецьких 

пам’яток при НТШ, 2011. 

Рис. 2. 1.16. Люлька. Мідь, лиття. Василь Пітиляк. Поч. ХХ ст. / З альбому 

Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. Упорядник 

Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  мистецьких 

пам’яток при НТШ, 2011. 

Рис. 2. 1.17. Люлька. Мідь, лиття. Василь Пітиляк. Поч. ХХ ст. / З альбому 

Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. Упорядник 

Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  мистецьких 

пам’яток при НТШ, 2011. 

Рис. 2. 1.18. Проколювач до люльки. Мідь, лиття. Василь Пітиляк. Поч. ХХ ст. 

/ З альбому Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. 

Упорядник Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  

мистецьких пам’яток при НТШ, 2011. 

Рис. 2. 1.19. Палиці. Мідь, лиття, дерево. Петро Гондурак. Кін. ХІХ ст. / З 

альбому Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. 

Упорядник Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  

мистецьких пам’яток при НТШ, 2011. 

Рис. 2. 1.20. Люлька. Мідь, лиття. Никифор Рибеньчук. Поч. ХХ ст. / З 

альбому Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. 

Упорядник Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  

мистецьких пам’яток при НТШ, 2011. 

Рис. 2. 1.21. Хрест. Мідь, лиття.  Іван Федюк. Сер. ХІХ ст. / З альбому 

Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. Упорядник 

Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  мистецьких 

пам’яток при НТШ, 2011. 

Рис. 2. 1.22. Чепрага. Мідь, лиття. Іван Федюк. Сер. ХІХ ст. / З альбому 
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Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. Упорядник 

Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  мистецьких 

пам’яток при НТШ, 2011. 

Рис. 2. 1.23. Поясні прикраси. Мідь, лиття. Іван Федюк. Сер. ХІХ ст. / З 

альбому Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. 

Упорядник Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  

мистецьких пам’яток при НТШ, 2011. 

Рис. 2. 1.24. Люлька. Мідь, лиття. Іван Федюк. Сер. ХІХ ст. / З альбому 

Гуцульські художні вироби з металу кін. XVІІІ – поч. ХХ ст. Упорядник 

Олекса Валько. Львів: Інститут колекціонерства українських  мистецьких 

пам’яток при НТШ, 2011. 

Ілюстрації до розділу 3 

«Типологія металевих прикрас та доповнень до традиційного чоловічого 

костюма українців Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ ст.»  

 

Рис. 3. 1. Типологічна таблиця металевих прикрас та доповнень у 

традиційному чоловічому костюмі українців Карпат кін. XІХ – поч. ХХ ст. 

 

Ілюстрації до розділу 4 

«Художні особливості металевих прикрас та шкіряних доповнень до 

традиційного чоловічого костюма українців Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ ст.»  

 

Рис. 4.2.1. Орнамент, мотив «бані» / З книги Сухої Л. Художні металеві 

вироби українців Східних Карпат. Київ: Видавництво Академії наук УРСР, 

1959. С. 71, рис. 47, 5-7 

Рис. 4.2.2. Орнамент, мотив «медівники з листочками» / З книги Сухої Л. 

Художні металеві вироби українців Східних Карпат. Київ: Видавництво 

Академії наук УРСР, 1959. С. 71, рис. 47, 10 

Рис. 4.2.3. Орнамент, мотив «квіточки» / З книги Сухої Л. Художні металеві 

вироби українців Східних Карпат. Київ: Видавництво Академії наук УРСР, 
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1959. С. 71, рис. 47,  24-3 

Рис. 4.2.4. Орнамент, мотиви «колосок», «сосонка», «огірочки», «виноград» / 

З книги Сухої Л. Художні металеві вироби українців Східних Карпат. Київ: 

Видавництво Академії наук УРСР, 1959. С. 71, рис. 47,  33-37 

Рис. 4.2.5. Таблиця типології орнаменту на металевих виробах Карпатського 

регіону. 

Рис. 4.2.6. Таблиця класифікації орнаментів на металевих виробах 

українськиї Карпат. 

Рис. 4.2.7. Орнамент, мотиви «очка», «калачики», «кочільця», «кружальця» / З 

книги Селівачова М. Лексикон української орнаментики. Київ: Редакція 

вісника «Ант», 2005. С. 252 

Рис. 4.2.8. Орнамент, мотиви «бані», «головкате» / З книги Селівачова М. 

Лексикон української орнаментики. Київ: Редакція вісника «Ант», 2005. С. 

277 

Рис. 4.2.9. Орнамент, мотиви «лапки», «трилисник», «сосонки» / З книги 

Сухої Л. Художні металеві вироби українців Східних Карпат. Київ: 

Видавництво Академії наук УРСР, 1959. С. 75, рис. 50, 1, 13, 16, 19 

Рис. 4.2.10. Орнамент, мотиви «крижовий», «вітряк» / З книги Селівачова М. 

Лексикон української орнаментики. Київ: Редакція вісника «Ант», 2005. C. 

190, 209 

Рис. 4.2.11. Орнамент, мотив «ружє» / З книги Сухої Л. Художні металеві 

вироби українців Східних Карпат. Київ: Видавництво Академії наук УРСР, 

1959. С. 76, рис. 50, 14; мотив «звізда» / З книги Селівачова М. Лексикон 

української орнаментики. Київ: Редакція вісника «Ант», 2005.  с. 332 

Рис. 4.2.12. Орнамент «гадючки», «оленячі ріжки» / З книги Селівачова М. 

Лексикон української орнаментики. Київ: Редакція вісника «Ант», 2005. 

С.196 

Рис. 4.3.1. Народний майстер Роман Стринадюк у традиційному костюмі. 

(Фото автора) 

Рис. 4.3.1.1. Хрест нагрудний. Кін. ХІХ ст. Мідь, лиття. ЛІМ, фонд металу. 
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Рис. 4.3.1.2. Хрест нагрудний. Кін. ХІХ ст. Мідь, лиття. ЛІМ, фонд металу 

Рис. 4.3.1.3. Хрест нагрудний. Кін. ХІХ ст. Мідь, лиття. ЛІМ, фонд металу. 

МТ-48. 

Рис. 4.3.1.4. Хрест нагрудний. Кін. ХІХ ст. Мідь, лиття. ЛІМ, фонд металу. 

Рис. 4.3.1.5. Хрест нагрудний. Кін. ХІХ ст. Мідь, лиття. ЛІМ, фонд металу. 

Рис. 4.3.1.6. Хрест нагрудний. Кін. ХІХ ст. Мідь, лиття. ЛІМ, фонд металу. 

МТ-533. 

Рис. 4.3.1.7. Перстень. Мідь, лиття. Кін. ХІХ ст. Музей етнографічний ім. 

Северина Удзелі в м.Кракові.  

Рис. 4.3.1.8. Перстень. Мідь, лиття. Кін. ХІХ ст. ЛІМ, фонд металу. МТ-114. 

Рис. 4.3.1.9. Перстень. Мідь, лиття. Кін. ХІХ ст. ЛІМ, фонд металу. МТ-116. 

Рис. 4.3.1.10. Перстень. Мідь, лиття. Кін. ХІХ ст. ЛІМ, фонд металу, МТ-113. 

Перстень. Мідь, лиття. ЛІМ, фонд металу, МТ-111. 

Рис. 4.3.1.11. Перстень. Мідь, лиття. ЛІМ, фонд металу, МТ-119. Перстень. 

Мідь, лиття. ЛІМ, фонд металу, МТ-125. Кін. ХІХ ст. 

Рис. 4.3.1.12. Перстень. Мідь, лиття. ЛІМ, фонд металу, МТ-118. Перстень. 

Мідь, лиття. ЛІМ, фонд металу, МТ-120. Перстень. Мідь, лиття. ЛІМ, фонд 

металу, МТ-117. Кін. ХІХ ст. 

Рис. 4.3.2.1. Пряжки. Мідь, лиття. ЛІМ, фонд металу. МТ-379. 

Рис. 4.3.2.2. Пряжки. Мідь, лиття. Гуцульщина, Кін. ХІХ ст. Музей 

етнографічний ім. Северина Удзелі в м.Кракові. 

Рис. 4.3.2.3. Пряжка. Мідь, лиття. Кін. ХІХ ст. ЛІМ, фонд металу. МТ-930. 

Рис. 4.3.2.4. Пряжка. Мідь, лиття. Кін. ХІХ ст. ЛІМ, фонд металу. МТ-907. 

Рис. 4.3.2.5. Накладка на черес. Мідь, лиття. ЛІМ, фонд металу. 

Рис. 4.3.2.6. Чепрага і накладка на черес. Мідь, лиття. Кін. ХІХ ст., майст. 

Якіб‘юк. Музей етнографічний ім. Северина Удзелі в м. Кракові. Інв. № 

7027/МЕК 

Рис. 4.3.3.1. Люлька. Мідь, лиття. Косівський р-н. МЕХП, фонд металу. ЕП-

16201. 

Рис. 4.3.3.2. Люлька. Мідь, лиття. МЕХП, фонд металу. ЕП-17772. 
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Рис. 4.3.3.3. Люлька. Мідь, лиття. Косівський р-н. МЕХП, фонд металу. ЕП-

16204. 

Рис. 4.3.3.4. Люлька. Мідь, лиття. С. Красноїлів, майст. Харінчук П.І., 1976 р. 

КММГП. Кн.-9615, М-546. 

Рис. 4.3.3.5. Люлька. Мідь, лиття. ХІХ ст. Музей етнографічний ім. Северина 

Удзелі в м. Кракові.  

Рис. 4.3.3.6. Люлька. Мідь, лиття. Музей етнографічний ім. Северина Удзелі в 

м. Кракові. ХІХ ст. 

Рис. 4.3.3.7 Люлька. Мідь, лиття. Косівський р-н, кін. ХІХ ст. МЕХП, фонд 

металу, ЕП-16314.  

Рис. 4.3.3.8. Люлька. Мідь, лиття. Косівський р-н, 1877 р. Музей 

етнографічний ім. Северина Удзелі в м.Кракові.  

Рис. 4.3.3.9. Люлька. Мідь, лиття. ХІХ ст. Музей етнографічний ім. Северина 

Удзелі в м.Кракові. ХІХ ст. 

Рис. 4.3.3.10. Люлька-„путилівка”. Мідь, лиття. Косівський р-н, кін. ХІХ ст. 

МЕХП, фонд металу, ЕП-16315 

Рис. 4.3.3.11. Протичка. Мідь, лиття. С. Жаб‘є. МЕХП, фонд металу. ЕП-

16336. Протичка. С. Жаб‘є. МЕХП, фонд металу. ЕП-1337. 

Рис. 4.3.3.12. Протичка. С. Жаб‘є, кін. ХІХ ст. МЕХП, фонд металу. ЕП-

16344. 

Рис. 4.3.3.13. Протичка. Мідь, лиття. Кін. ХІХ ст. МЕХП, фонд металу. ЕП-

17737. 

Рис. 4.3.3.14. Кресало. Мідь, лиття. С. Красноїлів. Харінчук П.І. КММГП. 

Кн.-9617 М-548. Кресало. Мідь, лиття. Косовський р-н. МЕХП, фонд металу. 

ЕП-16091. 

Рис. 4.3.3.15. Кресало. Мідь, лиття. МЕХП, фонд металу. ЕП-16092. Кресало. 

Косовський р-н. МЕХП, фонд металу. ЕП-16093. 

Рис. 4.3.3.16. Кресало Мідь, лиття. С. Красноїлів. Харінчук П.І., 1976 р., 

КММГП. Кн.-9618 М-549. 

Рис. 4.3.3.17. Кресало. Мідь, лиття. С. Красноїлів, Харінчук П.І., 1976 р. 
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КММГП, Кн.-9616 М-547. 

Рис. 4.3.3.18. Кресало. Мідь, лиття. Косовський р-н. МЕХП, фонд металу. ЕП-

16122. 

Рис. 4.3.4.1. Черес. Шкіра, мідь, лиття. с. Грамотне, Верховинський р-н, поч. 

ХХ ст. КММГП. Кн.-8674 Ш-181. 

Рис. 4.3.4.2. Черес. Шкіра, мідь, лиття. с. Саджавка, Надвірнянський р-н, поч. 

ХХ ст. КММГП. Кн.-11107 Ш-202. 

Рис. 4.3.4.3. Черес. Шкіра, мідь, лиття. М. Косів, Присяжнюк Р.В., 1973 р. 

КММГП. Кн.-7738 Ш-157. 

Рис. 4.3.4.4 Тобівка «старовіцька». Шкіра, мідь, лиття. Шкіра, мідь, лиття. с. 

Верховина, ХVІІІ ст. КММГП. Кн.-8 Ш-8. 

Рис. 4.3.4.5 Тобівка «новітня». Шкіра, мідь, лиття. Кін. ХІХ-поч. ХХ ст. 

Гуцульщина. Музей етнографічний ім. Северина Удзелі в м. Кракові. 

Рис. 4.3.4.6.  Тобівка «новітня». Шкіра, мідь, лиття. с. Верховина, поч. ХХ ст. 

КММГП. Кн.-3 Ш-3. 

Рис. 4.3.4.7. Тобівка «новітня». Шкіра, мідь, лиття. с. Верховина, ХІХ ст. 

КММГП. Кн.-1 Ш-1. 

Рис. 4.3.4.8. Тобівка «новітня». Шкіра, мідь, лиття. с. Яворів. Кін. ХІХ ст. 

КММГП. Кн.-12 Ш-12. 

Рис. 4.3.4.9. Тобівка «новітня». Шкіра, мідь, лиття. с. Ясенів Горішній. Поч.. 

ХІХ ст. КММГП. Кн.-6309 Ш-129. 

Рис. 4.3.4.10. Ташка. Шкіра, мідь, лиття. с. Верховина. ХІХ ст. КММГП. Кн.-9 

Ш-9. 

Рис. 4.3.5.1. Топірець. Дерево, мідь, лиття. с. Білоберезка, 1915 р. КММГП. 

Кн.-4499 М-392. 

Рис. 4.3.5.2. Топірець. Дерево, мідь, лиття. Поч. ХХ ст. Гуцульщина. Музей 

етнографічний ім. Северина Удзелі в м. Кракові.  

Рис. 4.3.5.3. Топірець. Дерево, мідь, лиття. 1926 р. КММГП. Кн.-2990 М-312. 

Рис. 4.3.5.4. Топірець. Дерево, мідь, лиття. с. Білоберезка, 1915 р. КММГП, 

Кн-4498, М-391  
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Рис. 4.3.5.5. Палиця. Дерево, мідь, лиття.с. Красноїлів.КММГП. Кн.-6733 М-

510. 

Рис. 4.3.5.6. Келеф. Дерево, мідь, лиття. с. Верховина. ХVІІІ ст. КММГП. Кн.-

888 М-175.  

Рис. 4.3.5.7. Келеф. Дерево, мідь, лиття. с. Верховина. ХІХ ст. КММГП. Кн.-

891 М-178.  

Рис. 4.3.5.8. Келеф. Дерево, мідь, лиття. с. Верховина. ХІХ ст. КММГП. Кн.-

892 М-179. 

Рис. 4.3.5.9. Топірець. Дерево, мідь, лиття. с. Шепіт, Шмадюк Л.В. 1965 р. 

КММГП. Кн.-4958 М-413. 

Рис. 4.3.5.10. Келеф. Дерево, мідь, лиття. Музей етнографічний ім. Северина 

Удзелі в м. Кракові. Поч. ХХ ст. с. Яворів, майст. Карпанюк Ю. 

Рис. 4.3.5.11. Порохівниця-«ріжок». Ріг, мідь, лиття. ХІХ ст. ЛІМ, фонд зброї. 

З-4218. Порохівниця-«ріжок». Ріг, мідь, лиття. Музей етнографічний ім. 

Северина Удзелі в м. Кракові. Кін. ХІХ ст. с. Річка. Інв. № 9593/МЕК. 

Рис. 4.3.5.12. Порохівниця-«ріжок». Ріг, мідь, лиття. ХІХ ст. ЛІМ, фонд зброї. 

З-4201. 

Рис. 4.3.5.13. Порохівниця-«кубок». Дерево, мідь, лиття. Музей 

етнографічний ім. Северина Удзелі в м. Кракові. Інв. № 16674/МЕК. 

Рис. 4.3.5.14. Порохівниця-«кубок-двійнята». Дерево, мідь, лиття. ХІХ ст. С. 

Річка. Якіб‘юк Ю. ЛІМ, фонд зброї. З-4202. 

Рис. 4.3.5.15. Порохівниця-«кубок». Дерево, мідь, лиття. ХІХ ст., с.Річка, авт. 

Якіб‘юк. ЛІМ, фонд зброї. З-4199 

Рис. 4.3.5.16. Порохівниця. Дерево, мідь, лиття. Кін. ХІХ ст. ЛІМ, фонд зброї. 

З-4198; Порохівниця. Дерево, мідь, лиття. Музей етнографічний ім. Северина 

Удзелі в м. Кракові. Кін. ХІХ ст. С. Річка, майст. Якіб‘юк. Інв. № 20533/МЕК. 

Рис. 4.3.5.17. Порохівниця. Дерево, мідь, лиття. ХІХ ст. С. Річка. Якіб‘юк Л. 

ЛІМ, фонд зброї. З-4217. Порохівниця. Дерево, мідь, лиття. Музей 

етнографічний ім. Северина Удзелі в м. Кракові. Кін. ХІХ ст. С. Річка, майст. 

Якіб‘юк. Інв. № 9589/МЕК.  
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Рис. 4.4. 1. Чоловічий стрій. Румунія. / З альбому Народное искусство 

Румынии. Бухарест: Издательство румынского института культурной связи с 

заграницей, 1955, 234 с.  

Рис. 4.4.2. Перстені чабанів і пастухів. Метал, лиття. Обл. Липтів, пн. 

Словаччина. ХІХ ст. / З альбому Народное искусство Румынии. Бухарест: 

Издательство румынского института культурной связи с заграницей, 1955, 

234 с.  

Рис. 4.4.3. Пояс Трансильванія. Шкіра, метал. / З книги Опреску Г. Народное 

искусство Румынии. Москва: Искусство, 1960. 

Рис. 4.4.4. Порохівниця. Ріг, метал. Буковина. ХІХ ст. / З книги Опреску Г. 

Народное искусство Румынии. Москва: Искусство, 1960. 78 с.: ил. 

Рис. 4.4.5. Порохівниця. Ріг, метал.  Банська Бистриця. ХVІІІ ст. / З альбому 

Народное искусство Румынии. Бухарест: Издательство румынского института 

культурной связи с заграницей, 1955, 234 с.  

Рис. 4.4. 6. Порохівниця. Ріг, метал. М. Банська Бистриця. 1604 р. / З альбому 

Народное искусство Румынии. Бухарест: Издательство румынского института 

культурной связи с заграницей, 1955, 234 с.  

Рис. 4.4.7. Порохівниця. Ріг, метал. С. Річка, Словаччина. ХVІІІ ст. / З 

альбому Народное искусство Румынии. Бухарест: Издательство румынского 

института культурной связи с заграницей, 1955, 234 с.  

Рис. 4.4.8. Порохівниця. Ріг, метал. М. Банска Бистриця. ХVІІІ ст. / З альбому 

Народное искусство Румынии. Бухарест: Издательство румынского института 

культурной связи с заграницей, 1955, 234 с.  

Рис. 4.4.9. Топірець. Дерево, метал. Норвегія / З альбому Народное искусство 

Румынии. Бухарест: Издательство румынского института культурной связи с 

заграницей, 1955, 234 с. 
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ДОДАТОК А 

 

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 
 

Рис. 2. 1.1. Топірець. Лукин Дудчак. 1834 р. 

 

    
 

Рис.2.1.2. Кресало. Лукин Дудчак. Поч. ХІХ ст. 
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Рис. 2.1.3. Проколювач до люльки. Лукин Дудчак. Поч. ХІХ ст. 

 

 

 

 
 

Рис. 2. 1.4. Чепрага. Никора Дудчак. Сер. ХІХ ст. 
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Рис. 2.1.5.  Никора Дудчак. Кін. ХІХ ст. 

 

 
 

Рис.  2.1.6. Поясні прикраси. Никора Дудчак. Сер. ХІХ ст. 

 

 
 

Рис. 2.1.7. Тобівка. Никора Дудчак. Сер. ХІХ ст. 
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Рис. 2. 1.8. Люльки. Дмитро Дудчак. Кін. ХІХ ст. 

 

 
 

Рис. 2. 1.9.Ташка. Дмитро Дудчак. Кін. ХІХ ст. 
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Рис. 2. 1.10. Чепрага. Микола Медвідчук. Кін. ХІХ ст. 

 

 
 

Рис. 2. 1.11. Келеф. Микола Медвідчук. Кін. ХІХ ст. 
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                                   Рис. 2. 1.12. Поясне кільце, пряжка.  

                             Микола Медвідчук, кін. ХІХ ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. 1.13. Прикраса до тобівки. Федір Якіб‘юк. Поч. ХХ ст. 

 

 
 

Рис. 2. 1.14. Обручки. Ілько Кіщук. Кін. ХІХ ст. 
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Рис. 2.1.15. Кресало. Ілько Кіщук. Кін. ХІХ ст. 

 

 

 
 

Рис. 2.1.16. Люлька. Василь Пітиляк. Поч. ХХ ст. 
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Рис. 2.1. 17. Люлька. Василь Пітиляк. Поч. ХХ ст. 

 

 
 

Рис. 2.1. 18. Проколювач до люльки. Василь Пітиляк. Поч. ХХ ст. 

 

 
 

Рис. 2.1.19. Палиці. Петро Гондурак. Кін. ХІХ ст. 
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Рис. 2.1.20. Люлька. Никифор Рибеньчук. Поч. ХХ ст. 

 

 
Рис. 2.1. 21. Хрест. Іван Федюк. Кін. ХІХ ст. 

 

 
 

Рис. 2.1.22. Чепрага. Іван Федюк. Сер. ХІХ ст. 
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Рис. 2.1.23. Поясні прикраси. Іван Федюк. Сер. ХІХ ст. 

 

 

 
 

                         Рис. 2.1.24. Люлька. Іван Федюк. Сер. ХІХ ст. 
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Рис. 3.1. Типологічна таблиця металевих прикрас та доповнень у 

традиційному чоловічому костюмі українців Карпат кін. XІХ – поч. ХХ ст. 

 

                                                               

 
Рис. 4.2.1. Орнамент, мотив «бані» 

 
Рис. 4.2.2. Орнамент, мотив «медівники з листочками» 
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Рис. 4.2.3. Орнамент, мотив «квіточки». 

 

Рис. 4.2.4. Орнамент, мотиви 

«колосок», «сосонка», «огірочки», «виноград» 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4.2.5. Таблиця типології орнамену на металевих виробах Карпатського 

регіону 
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Рис. 4.2.6. Таблиця класифікації орнаментів на металевих виробах 

українських Карпат 

 

 
 

Рис. 4.2.7. Орнамент, мотиви «очка», «калачики», «кочільця», «кружальця» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2.8. Орнамент, мотиви «бані», «головкате» 
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Рис. 4.2.9. Орнамент, мотиви «лапки», «трилисник», «сосонки» 

 

 

 

 
 

Рис. 4.2.10. Орнамент, мотиви «крижовий», «вітряк» 

 

 

 
Рис. 4.2.11. Орнамент, мотив «ружє» 

 

 

 
 

Рис. 4.2.12. Орнамент «гадючки», «оленячі ріжки 
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Рис. 4.3.1. Народний майстер Роман Стринадюк в традиційному костюмі 

 

 
 

Рис. 4.3.1.1. Хрест нагрудний Кін. ХІХ ст. 

 

 

 
 

Рис. 4.3.1.2. Хрест нагрудний.  Кін. ХІХ ст. 
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Рис. 4.3.1.3.  Хрест нагрудний 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.3.1.4. Хрест нагрудний. Кін. ХІХ ст. 
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Рис. 4.3.1.5.  Хрест нагрудний. Кін. ХІХ ст. 
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Рис. 4.3.1.6. Хрест нагрудний. Кін. ХІХ ст. 

 

 

 

 
 

Рис. 4.3.1.7. Перстень. Кін. ХІХ ст. 
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Рис. 4.3.1.8. Перстень. Кін. ХІХ ст. 

 

 
 

Рис. 4.3.1.9. Перстень. Кін. ХІХ ст. 

 

 

 
 

Рис. 4.3.1.10. Перстені. Кін. ХІХ ст. 
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Рис. 4.3.1.11. Перстені. Кін. ХІХ ст. 

 

 

 

Рис. 4.3.1.12. Перстені. Кін. ХІХ ст. 

 

 

 
 

Рис. 4.3.2.1. Пряжки. Гуцульщина. Кін. ХІХ ст. 
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Рис. 4.3.2.2. Пряжки. Гуцульщина. Кін. ХІХ ст. 

 

  

 
 

Рис. 4.3.2.3. Пряжка. Кін. ХІХ ст. 

 

 
 

Рис. 4.3.2.4. Пряжка. Кін. ХІХ ст. 
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Рис. 4.3.2.5. Накладка на черес. Кін. ХІХ ст. 

 

 
 

Рис. 4.3.2.6. Чепрага і накладка на черес.   Кін. ХІХ ст. майст. Якіб‘юк. 

 

 
     

Рис. 4.3.3.1. Люлька.  Кін. ХІХ ст. 
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Рис. 4.3.3.2. Люлька. Кін. ХІХ ст. 

                        

 
 

Рис. 4.3.3.3. Люлька. Косівський р-н. Кін. ХІХ ст. 

 
 

Рис. 4.3.3.4. Люлька. Красноїлів, майст. Харінчук П.І., 1976 р. 
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Рис. 4.3.3.5. Люлька. ХІХ ст. 

 

 
 

Рис. 4.3.3.6. Люлька. ХІХ ст. 

 

 
 

Рис.  4.3.3.7. Люлька. Косівський р-н, кін. ХІХ ст. 



225 

 
 

Рис.  4.3.3.8. Люлька. Косівський р-н, кін. ХІХ ст. 

 

 
 

Рис. 4.3.3.9. Люлька.  кін. ХІХ ст. 

 
 

Рис. 4.3.3.10. Люлька-«путилівка». Косівський р-н, кін. ХІХ ст. 
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Рис. 4.3.3.11. Протички. с. Жаб‘є. ХІХ ст. 

 

 
 

Рис. 4.3.3.12. Протичка. с. Жаб‘є, кін. ХІХ ст. 

 

 

 
 

Рис. 4.3.3.14. Кресало. с. Красноїлів. Харінчук П.І. 
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Рис. 4.3.3.15. Кресала. Косівський р-н.  ХІХ ст. 

 

       

  

 
Рис. 4.3.3.16. Кресало. С. Красноїлів, Харінчук П.І., 1976 р. 

 
Рис. 4.3.3.17. Кресало. С. Красноїлів, Харінчук П.І., 1976 р. 
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Рис. 4.3.4.18. Кресало. Косівський р-н. поч.ХХ ст. 

 

 
 

Рис. 4.3.4. 1.Черес. С. Грамотне, Верховинський р-н, поч. ХХ ст. 

 
Рис. 4.3.4.2. Черес. С. Саджавка, Надвірнянський р-н, поч. ХХ ст. 
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Рис. 4.3.4.3. Черес. М. Косів, Присяжнюк Р.В., 1973 р. 

 

 

 
 

Рис. 4.3.4.4.  Тобівка старовіцька. С. Верховина, XVIII ст. 
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Рис. 4.3.4.5. Тобівка новітня. Кін. ХІХ-поч. ХХ ст.     Гуцульщина. 

 

 

 

 
 

Рис. 4.3.4.6. Тобівка новітня. с. Верховина, поч. ХХ ст. 
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Рис. 4.3.4.7. Тобівка новітня. с. Верховина, ХІХ ст. 

 

 
 

Рис. 4.3.4.8. Тобівка новітня. с. Яворів, кін. ХІХ ст. 

                           



232 

 
 

Рис. 4.3.4.9. Тобівка новітня. с. Ясенів Горішній, поч. ХІХ ст. 

 

 
 

Рис. 4.3.4.10. Ташка. с. Верховина, ХІХ ст. 
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Рис. 4.3.5.1. Топірець. с. Білоберезка, 1915 р. 

 

 
 

Рис. 4.3.5.2. Топірець. Поч. ХХ ст. Гуцульщина. 
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Рис. 4.3.5.3.Топірець. 1926 р. Гуцульщина. 

  

  

 
        

Рис. 4.3.5.4. Топірець. с. Білоберезка, 1915 р. 
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Рис. 4.3.5.5. Палиця. с. Красноїлів. 

  
 

Рис. 4.3.5.6. Келеф. с. Верховина. ХVIII ст. Рис. 4.3.5.7.  Келеф. с. Верховина.   

ХІХ ст. 
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Рис. 4.3.5.8. Келеф. с. Верховина. ХІХ ст. 

 

 
    

 

Рис. 4.3.5.9. Топірець. с. Шепіт, Шмадюк Л. В., 1965 р. 
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Рис. 4.3.5.10. Келеф. Поч. ХХ ст., с.Яворів, Ю.Карпанюк 

                                                                                

 

 

 
 

Рис. 4.3.5.11. Порохівниця-ріжок. Кін. ХІХ ст., с.Річка 

 

 



238 

 
 

Рис. 4.3.5.12. Порохівниця-ріжок. ХІХ ст. 

 

 
 

Рис. 4.3.5.13. Порохівниця-кубок. ХІХ ст. 
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Рис. 4.3.5.14. Порохівниця-кубок-двійнята. ХІХ ст., с. Річка, Ю.Якіб‘юк 
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Рис. 4.3.5.15. Порохівниця-кубок. ХІХ ст., с.Річка, Л. Якіб‘юк 

 

 
 

 



241 

 
 

 
 

Рис. 4.3.5.16. Порохівниця, кін. ХІХ ст. 
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Рис. 4.3.5.17. Порохівниця. Кін.  ХІХ ст., с. Річка, Л.Якіб‘юк 
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Рис. 4.4.1. Чоловічий стрій. Румунія 

 

 

 
Рис. 4.4.2.  Перстені чабанів і пастухів. Обл. Липтів, пн. Словаччина. ХІХ ст. 



244 

 

 
 

 

Рис. 4.4.3. Пояс. Трансильванія 
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Рис. 4.4.4. Порохівниця. Буковина. ХІХ ст. 

 

 
Рис. 4.4.5. Порохівниця. М. Банська Бистриця. ХVІІІ ст. 
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Рис. 4.4.6. Порохівниця. М. Банська Бистриця. 1604 р. 

 

 

 
Рис. 4.4.7. Порохівниця. С. Річка, Словаччина. ХVІІІ ст. 
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Рис. 4.4.8. Порохівниця. М. Банська Бистриця. ХVІІІ ст. 

 
 

Рис. 4.4.9. Топірець. Норвегія. 
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ДОДАТОК Б 

                                    Термінологічний словник 

«Бані» - орнаментальний мотив у вигляді рядів трикутників (клинців), 

завершених кільцями. 

Бартка – верхня частина топірця, лита з металу або дерев’яна, 

складається з обуха і леза. 

Басман – ажурна смужка з мосяжної бляхи, що оздоблювала головний 

убір. 

Бобрик – дрібний металевий цвяшок з округлою голівкою, оздоба 

тобівки. 

Бовтиця – плоска металева накладка на тобівку. 

«Віск» – суміш з розтопленого волового лою, мила, риб’ячого жиру чи 

олії, який наносили на лицеву сторону шкіри з метою надання їй 

еластичності, водонепроникності. 

«Дриль» – народна назва інструменту, за допомогою якого 

прорізувалась лінія кола, складався з дерев’яного стержня і прикріпленого до 

нього круга. 

Жирування – народна назва техніки декорування топірців та інших 

виробів з дерева, що полягає у викладенні в дереві латунного скрученого 

дроту. 

Запускання – народна назва техніки декорування топірців та інших 

виробів з дерева, що полягає у втоплюванні в дереві металів – цинку, свинцю, 

олова, латуні, алюмінію. 

«Ільчєте письмо» - візерунки з заштрихованими геометричними 

елементами, скомпонованими в шаховому порядку. 

Капсля – бляшане кільце, набите на тобіку. 

Келеф – топірець зі змієвидно закрученим лезом. 

«Кобилиця» – похила гладка колода, на якій проводили чищення шкіри 

та зняття хутра. 

Кресало – одна зі складових курильного приладдя, пристосування для 
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отримання вогню. 

«Кручєнка» - народна назва скрученого латунного дроту. 

Лимарство – шкіряний промисел, що полягає у виготовленні з 

вичиненої шкіри-сириці дрібних шкіряних речей: тобівок, ташок, чересів. 

Мосяжництво – один з видів металообробного промислу, в якому 

використовуються різні кольорові метали та їх сплави. 

Нейзільбер – від нім. Neusilber, сплав нікелю, цинку, міді, який почали 

використовувати з кін. ХІХ ст., відрізняється пластичністю в роботі. 

«Обірник» – інструмент з трубоподібним вістрям для виготовлення 

інкрустації. 

«Писачок» – народна назва пунсону – робочої частини інструменту для 

штампування в металі. 

Порохівниця – ємність для зберігання та носіння невеликої кількості 

пороху, виготовлена з рогу або дерева, носилась через плече з тобівкою і 

ташкою. 

«Пробоєць» – народна назва пробійника – інструменту для пробивання 

отворів у шкірі, що складався зі сталевого стержня з конусовидним робочим 

кінцем. 

«Ружє» - орнаментальний мотив у вигляді 6-пелюсткової розети. 

Ташка – пласка шкіряна торбинка, оздоблена суцільною металевою 

орнаментованою бляхою, носилась через плече з тобі вкою. 

Тобівка – невелика шкіряна торба, оздоблена металевими кільцями, яку 

носили на ремені через плече. Різновиди – «старовіцька» і «новітня», які 

відрізнялись за формою та оздобленням. 

Фірмак – дерев’яні моделі для відливання металевих виробів. 

Чепрага – защіпка для верхнього одягу та нашийних прикрас. 

Черес – широкий шкіряний пояс, що защіпався на 2-5 фігурні пряжки, 

оздобрений тисненням, аплікацією зі шкіри, декоративними металевими 

накладками. 

Чинбарство – шкіряний промисел, що полягає в обробці шкіри 
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дубильними речовинами з метою надання їй пластичності, міцності при 

виготовленні шкіряних виробів. 

«Шашкірня» – народна назва інструменту, що служив для поділу площі 

і виконання орнаментального мотиву «ружє» на порохівницях, топірцях, 

накладках на череси, перстенцях та ін. 

«Штрикування» – процес витискання з дублених шкір води.  
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ДОДАТОК В 
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