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Унікальний всесвіт Карпатського регіону України здавна цікавив митців і 

знайшов своє широке відображення в образотворчому і декоративному мистецтві, 

літературі, театрі й кінематографі; традиційне мистецтво було предметом 

дослідження істориків, мистецтвознавців, етнографів, фольклористів. Слід 

зазначити, що у мистецтвознавчих працях, присвячених українському вбранню й 

ремеслам, ширше представлений жіночий костюм, жіночі головні убори і 

прикраси. У представленій до захисту дисертації Х.М. Содомори вперше 

систематизовано в окреме спеціальне дослідження чоловічі металеві прикраси й 

доповнення, що були невід’ємною складовою традиційного костюма українців 

Карпатського регіону кінця XIX – початку XX ст. 

Окрім художньо-декоративної своєрідності, досліджувані пам’ятки вирізняє 

глибинний символічний зміст, що є проявом специфічного світосприйняття, 

властивого жителям окресленого регіону й зумовленого гармонійним 

співіснуванням людини і природи, необхідністю захисту від її стихій, звичаєвістю 

й активним способом життя, поєднанням язичницьких і християнських традицій. У 

невеличких виробах – кресалах, топірцях – в їхніх формах, навіяних рослинним і 

зооморфним світом, в їхніх орнаментальних оздобах, продиктованих явищами 

природи, проявляється самобутній світогляд. Без сумніву, ці твори потребують 

системного фахового аналізу. Актуальність дослідження Х.М. Содомори 

підтверджується необхідністю вивчення локальних художніх особливостей 

металевих чоловічих прикрас і доповнень до костюма як важливої складової 

культурно-мистецької спадщини України та необхідністю введення до сучасного 

мистецтвознавства вичерпної інформації щодо зазначених автентичних пам’яток у 

контексті історичного розвитку. Окрім того, проблематика дослідження перебуває 

в колі актуальних завдань мистецтвознавчої науки завдяки спрямованості на 

збереження національної культурної спадщини, на визначення шляхів 

застосування традицій у творчій та освітній практиці. 

Мета дослідження – виявити та проаналізувати художні особливості 

металевих чоловічих прикрас і доповнень у традиційному костюмі українців 

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

мистецтва, поставлені завдання, об’єкт і предмет дослідження логічно суголосні зі 

структурою, яка вичерпно охоплює всі важливі аспекти досліджуваної теми 

(чотири розділи, список використаних джерел та ілюстрацій, додатки, 

термінологічний словник). 

Широкий методологічний інструментарій (з переважанням структурно-

типологічного, порівняльного, графічно-аналітичного методів, методів 

спостереження, інтерпретації, образно-стилістичного, семантичного, 



типологічного та формального аналізу) та джерельна база (музейні збірки міст 

Львова, Коломиї, Косова, Кракова, науково-літературні джерела з 

мистецтвознавства, історії, етнографії, фонди бібліотек м. Львова) дали змогу  

вперше зібрати й систематизувати зразки та фактологічний матеріал щодо 

чоловічих металевих прикрас і доповнень у традиційному костюмі українців 

Карпат кінця ХІХ – початку ХХ ст., представити типологію за комплексом 

функціональних ознак, розглянути чоловічі прикраси та шкіряні доповнення в 

контексті побуту транскарпатського регіону, ввести в науковий обіг раніше не 

опубліковані пам’ятки, що засвідчує новизну виконаного дослідження.  

Аналізуючи ступінь висвітлення проблеми в науковій літературі, авторка 

наводить праці археологів, істориків, мистецтвознавців, присвячені як загалом 

народному мистецтву Карпатського регіону, так і художньому металу зокрема, де 

розглянуто типологію народних гуцульських металевих виробів, висвітлено 

проблеми збереження традиції та розвитку гуцульського мосяжництва, шкіряних 

промислів, охарактеризовано особливості українського вбрання зазначеного 

періоду. Дисертантка представила досить ґрунтовну базу для висвітлення теми 

металевих прикрас і доповнень до традиційного чоловічого костюма українських 

Карпат кінця ХІХ – початку ХХ ст., але вказує на відсутність цілісного уявлення 

щодо шляхів їхнього розвитку та формування, комплексності й взаємозв’язку між 

ними (с. 42 дис.). 

Розвиток мосяжництва і художньої обробки шкіри в Карпатському регіоні 

України досліджуваного періоду Х.М.Содомора подає на основі детального аналізу 

історичних відомостей щодо функціонування різних форм виробництв від 

кустарних ремесел до розвинених художніх промислів у контексті історичних, 

культурних, економічних, мистецьких і мистецько-освітніх чинників. Серед 

матеріалів, з яких виготовляли прикраси та доповнення до народного строю 

чоловічого населення українських Карпат, дисертантка виділяє метал та шкіру в 

поєднанні з деревом і рогом. 

Проаналізовано специфіку основних центрів виробництва художніх виробів 

з металу в районі Східних Карпат (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.). 

Авторка детально розкриває технологічні особливості виготовлення 

чоловічих металевих прикрас і художньої обробки шкіри, характеризує осередки 

виробництва крізь призму спадкоємності у творчості кількох поколінь однієї 

родини. Наголошується, що технологія художньої обробки металу та шкіри 

відрізнялася консерватизмом процесів й сталістю у використанні інструментажу, 

однак, вишліфована поколіннями майстрів, вона відкрита для новацій та 

авторських інтерпретацій (с. 79-80 дис.). Привертає увагу ретельність в 

опрацюванні спадщини майстрів, деталізація у характеристиках різновидів 

матеріалів, їхніх декоративних відмінностей, способів технологічної обробки, 

особливостей використання інструментів, послідовності процесів виготовлення, 

технік виготовлення й оздоблення.  

Значним досягненням вказаної праці є розроблена типологія металевих 

чоловічих прикрас і шкіряних доповнень. Передував цьому важливому етапу 



роботи аналіз підходів зарубіжних і українських науковців до типологізації творів 

декоративно-прикладного мистецтва. Авторка запропонувала типологію за 

ознаками родових відмінностей: культово-обрядової, побутово-ужиткової та 

декоративної, які у свою чергу мають розгалужену типологічну 

структуру (додаток, рис. 3.1 дис.). 

Вагоме місце у дослідженні відведене аналізу художніх особливостей 

металевих прикрас і шкіряних доповнень до традиційного чоловічого костюма. 

Дисертантка виділяє їх в окремі групи, визначальними класифікаційними 

одиницями яких є матеріал, тектоніко-формальні ознаки, призначення, способи 

декорування. Виразність значної кількості виробів визначається характерним 

орнаментом, на чому також наголошено у цій частині дослідження. Увага авторки 

приділяється таким поняттям, як феномен ручної праці, традиції та новаторство у 

народному мистецтві. 

На завершальному етапі дослідження проаналізовано види, форми й художні 

особливості металевих прикрас і доповнень до строю горян Українських Карпат у 

традиціях інших народів – польських гуралів, горян Трансильванії та румунських 

Карпат, словацьких Татр, Норвегії, і це дало змогу авторці дійти висновку про те, 

що на цих гірських територіях побутували речі, подібні за функціональним 

призначенням до тих, які створювали й використовували українці. 
Важливим є визначення авторкою місця досліджуваних об’єктів у 

сьогоднішньому культурно-мистецькому середовищі: такі предмети, як 

порохівниці, тобівки, ташки втратили сьогодні своє функціональне призначення, а 

такі, як топірці, перстені, – набули сувенірно-декоративного змісту. Надзвичайно 

доречним у рамках дослідження став термінологічний словник, адже у роботі 

подаються характеристики виробів, назви яких характерні для середини й кінця 

XIX ст. і є маловідомими або й зовсім невідомими сьогоднішнім митцям, 

шанувальникам народного мистецтва, читачам (чепрага, ташка, келеф та ін.). 

Обґрунтовані висновки відповідають поставленим меті й завданням і дають 

повне уявлення про результати виконаного дослідження. Вони можуть слугувати 

фахівцям різних мистецьких галузей як історичними зразками, так і джерелами для 

сучасного прочитання у творчих практиках. Значним досягненням представленої 

до захисту роботи є актуалізація питання рукотворності як єдиного способу 

збереження вироблених кількома поколіннями майстрів технік виконання і 

розкриття естетичних властивостей матеріалу. 

Високо оцінюючи рівень дослідження, слід зупинитися на таких 

зауваженнях:  

1. Уточнення терміна «прикраса» та її значення у контексті дослідження 

дисертантка подає у п. 3.3. Доцільніше було би висвітлити цю позицію на початку 

роботи; 

2. Для якнайповнішого візуального уявлення взаємодії чоловічих прикрас і 

доповнень зі самим костюмом бажано було би навести, окрім одного фото у 

додатку, кілька творів портретного живопису досліджуваного періоду, фото або 

прикладів реконструкції чоловічих образів  у традиційному костюмі. 

 



 
 

 


