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АНОТАЦІЯ 

Кіщук Н. М. Художні вироби зі шкіри Покуття та Західного Поділля 

кінця ХІХ — початку ХХ ст. (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, 2019.  

У дисертації досліджені аспекти становлення шкіряних промислів, 

типологічний діапазон, художні особливості та локальні відміни виробів зі 

шкіри Покуття і Західного Поділля. Комплексне вивчення сприяло виявленню 

закономірностей формування мистецьких традицій, визначенню чинників, що 

характеризують типологію і художні особливості виробів зі шкіри. 

Висвітлено передумови виникнення та етапи розвитку художніх виробів 

зі шкіри Покуття і Західного Поділля. Здійснено класифікацію за 

конструктивними ознаками для виявлення подібності і відмінності в 

пропорціюванні деталей виробів, у взаємодії форми та декору як елементів 

художньої виразності покутських і західноподільських виробів зі шкіри. 

У науковий обіг введено нові фактологічні матеріали. Уточнено дані про 

осередки шкіряного виробництва, виявлено нові імена ремісників, які 

виготовляли кушнірські і шевські вироби на Покутті та Західному Поділлі. 

Опрацьовано і систематизовано значний пласт виробів зі шкіри кінця ХІХ — 

початку ХХ ст., розкрито процес їхнього формотворення, детально описано 

технологічні етапи виготовлення й оздоблення шкіряних виробів, 

проаналізовано композицію декору та визначено ареал побутування — 

чинників, що характеризують художні особливості. 

Здійснено мистецтвознавчий аналіз художньої виразності виробів зі 

шкіри. Виявлено локальні осередки побутування виробів зі шкіри на основі 

характеристики композиційних схем, способів оздоблення, топографії 

орнаментальних мотивів та колориту.  
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Художні вироби зі шкіри Покуття і Західного Поділля кінця ХІХ — 

початку ХХ ст. є важливою складовою народного мистецтва України, однак 

потрапляли вони в поле наукових зацікавлень фрагментарно або 

висвітлювалися в комплексі вивчення інших проблем. Відсутні публікації, в 

яких предмет дослідження комплексно розкриває художній аспект покутських і 

західноподільських виробів зі шкіри з позиції порівняння. 

Проведено критичний аналіз літературних джерел за темою дисертації, 

описано використану методику та джерельну базу дослідження. 

Визначено основні етапи та особливості становлення шкіряних промислів 

на Покутті та Західному Поділлі. Відомості про вміння первісних людей 

обробляти шкіри тварин отримано з найдавніших пам’яток, хоча на Покутті і 

Західному Поділлі вони є незначними, проте найчастіше серед фактологічного 

матеріалу знаходимо інструменти, що дають змогу скласти уяву про технологію 

обробки та виготовлення виробів зі шкіри. Шкіряні ремесла на Покутті і 

Західному Поділлі зазвичай концентрувались в містечках. Із ХV ст. основним 

об’єднанням був цех. Осередками шкіряного виробництва на Покутті були 

Тисмениця, Снятин, Станіславів, Коломия, Заболотів, а на Західному Поділлі — 

Тернопіль, Гусятин, Підгайці, Бучач, Борщів. Важливим чинником для 

розвитку шкіряних промислів було надання містам і ремісникам різного роду 

привілеїв. Міжетнічні зв’язки сприяли появі «Товариства кушнірів та 

білошкірників» в м. Тисмениці. Це дало змогу місцевим майстрам розширити 

діапазон в обробці шкір та хутра, запозичивши вичинку сап’яну, смушку й 

способи фарбування хутра.  

Масштаби шкіряного виробництва Покуття, меншою мірою Західного 

Поділля, ХІХ — початку ХХ ст.  сприяють появі різних об’єднань. Наприкінці 

ХІХ ст. в Тисмениці працювали дві фабрики: хутрова та кушнірська. На 

початку ХХ ст. відбулося об’єднання двох виробництв, що й утворило хутрову 

фабрику «Тисмениця», яка продовжує працювати донині. У Станіславові 

(Івано-Франківськ) почав роботу шкіряний завод. Повсюдно існували невеликі 

майстерні. Вироби зі шкіри виготовляли також ремісники, які не входили в 
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жодне об’єднання. Розвиток промислового і кустарного виробництва зумовив 

появу курсів, де навчали кушнірському та шевському ремеслам. Важливу роль 

для популяризації традиційних виробів зі шкіри відіграли виставки в Галичині. 

Шкіри покутських майстрів експонували у Польщі, Угорщині, Австрії, Чехії та 

Німеччині. Вироби покутських і західноподільських ремісників, представлені 

на виставках, засвідчували високий професійний рівень майстрів і доводили, 

що населення виготовляло їх не тільки для власних потреб, а й на продаж. 

Наприкінці XIX — початку XX ст. в Галичині почався період еміграційного 

руху до Америки. Виявлено та досліджено діяльність майстерень і кушнірських 

підприємств у Нью-Йорку,  де працювали кушніри з Тисмениці.  

Визначено, що в Тисмениці народні майстри заклали передумови й міцні 

традиції обробки сировини, які стали основою для формування сучасної 

хутряної промисловості. Із середини ХХ ст. промислова продукція починає 

витісняти народні зразки виробів зі шкіри, змінюється асортимент. На Покутті 

художні вироби зі шкіри як вид мистецтва продовжують існувати завдяки 

творчості сучасних художників, у яких переплелися місцеві культурні традиції 

та нові форми вираження.  

 Проведено класифікацію виробів зі шкіри кінця ХІХ — початку ХХ ст., 

що побутували на Покутті і Західному Поділлі. Художні вироби зі шкіри, як 

вид декоративно-прикладного мистецтва  поділяються за способом обробки  

сировини на такі технологічні підвиди: кушнірство, шевство, лимарство. В 

основі класифікації лежить вид, рід, типологічна група, тип. Кожен 

технологічний підвид творить роди – одяг, взуття, доповнення до одягу й 

вироби господарського призначення.  Роди поділяються на типологічні групи, а 

саме: верхній, плечовий одяг, головні убори, постоли, черевики, чоботи, сумки, 

пояси, упряж. На основі вивчення кожної ієрархічної ланки виявлено, що 

вироби зі шкіри мають розгалужений типологічний діапазон, поява якого 

зумовлена практичною функцією й видозмінюється залежно від місцевих 

традицій. Основу класифікації кожної типологічної групи становлять 

конструктивні ознаки. Кушнірські вироби згруповано за способом крою, 
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довжиною, способом обробки країв, матеріалом, кольором та способом 

оздоблення; шевські вироби об’єднано методом виготовлення, формою, 

ступенем закривання ноги, способом фіксування, видом підошви, способом 

оздоблення; лимарські вироби вирізняються формою, способом закривання, 

ступенем цупкості, методом виготовлення й способом оздоблення. Така 

класифікація сприяла детальному вивченню локальних художніх ознак і 

проведенню порівняльного аналізу виробів зі шкіри з Покуття та Західного 

Поділля. 

Розглянуто особливості формотворення кушнірських і шевських виробів 

на Покутті та Західному Поділлі, яке відбувалося поступово від незшитих шкір 

до складних кроєних форм. Виявлено, що архаїчний тип одягу — «бараниця» 

побутував у Тисмениці до ХХ століття. Окреслена технологічна поетапність 

процесу формотворення і визначено зміну пропорцій виробів зі шкіри 

відповідно до ареалу їхнього  побутування. 

 На Покутті і Західному Поділлі використовували загальновживані 

способи вичинки шкіряної сировини. Локальні особливості простежуються у 

пропорціюванні дубильних речовин для отримання різних відтінків кольорів 

овчини. Основними способами оздоблення кушнірських виробів кінця ХІХ — 

початку ХХ ст. на Покутті й Західному Поділлі були вишивка і аплікація. Серед 

вишивальних технік найчастіше вживаними були «гладь», «стебнівка», 

«козлик», «кривулька», «тамбурний шов» та «оздоблення шнуром». Залежно 

від локальних традицій змінювалося функціональне призначення способу 

декорування. Вишивка «шнуром» на кушнірських виробах у певних частинах 

Покуття виконує тільки естетичну роль, а на Західному Поділлі домінує її 

утилітарна («скріплювальна») функція. Локальним покутським способом 

оздоблення є нашивання вовняних «помпонів». На Покутті основним 

матеріалом для аплікативних мотивів слугував сап’ян, а на Західному Поділлі 

— сукно, рідше шкіра. Шевські і лимарські вироби на Покутті й Західному 

Поділлі оздоблювали металом, ажурним вирізуванням, контурним тисненням, 

випалюванням, тисненням штампами. 
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У декорі покутських і західноподільських виробів зі шкіри 

використовували геометричні та рослинні мотиви. Виявлено, що «давними» 

називали неоздоблені або мало оздоблені геометричними мотивами кушнірські 

вироби. Домінуючим геометричним елементом був трикутник. Рослинні 

мотиви притаманні декору кушнірських і шевських виробів. Поширені 

елементи, що нагадують стилізовані форми тварин чи частин їхнього тіла — 

«раки», «гадючки», «баранячі роги». Зафіксовано локальні відмінності 

трактування орнаментальних мотивів в межах етнографічного регіону чи 

осередку, а іноді в системі оздоблення одного виробу, виявлено ареал їхнього  

поширення. 

На Покутті і Західному Поділлі вироби зі шкіри були представлені всіма 

основними видами, кожен з яких вирізнявся власною системою декорування. 

Місцеві особливості проявлялися в оздобленні взуття, доповнень до одягу та 

найвиразніше — в хутряному вбранні. Засобами досягнення художньої 

виразності кушнірських виробів слугували фактура матеріалів, колір і декор. На 

основі аналізу традиційних зразків виробів зі шкіри виокремлено  варіанти 

топографії орнаментальних мотивів на кушнірських виробах та виявлено 

локальні варіанти оздоблення кушнірських виробів з кожного району Покуття 

та Західного Поділля.  

Спираючись на систематизацію матеріалів про оздоблення кушнірських 

виробів на Покутті, поділяємо їх на коломийські, снятинські, городенківські, 

тисменицькі.  

 У Коломийському районі виявлено сім варіантів оздоблення одягу з 

овчини: ключівський, печеніжинський, корнецький, спаський, шепарівський, 

гвіздецький, коршівський. Кушнірським виробам із Коломийського Покуття 

характерне силуетно-плямове трактування мотивів аплікації, насичення 

декором, стримана гама кольорів. Орнаменти на вишитих кептарях 

вирізняються графічністю, поліхромним стриманим колоритом. 

Характерні риси кушнірських виробів зі шкіри Снятинського Покуття 

утворили новоселицький, тростянецький, прутівський та русівський варіанти 
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оздоблення. Формотворчим елементом фактури слугують «помпони», а 

елементом декору — «трикутник», комбінаторика якого формує системи 

оздоблення в кожному осередку: «в зубці» (тростянецький), «в мотилі» 

(новоселицький), «калинонька» (русівський). У всіх осередках поєднували 

аплікацію з вишивкою, зберігається тенденція дрібного декору. Кольорову гаму 

русівського осередку творить яскраво-червоний, в новоселицькому і 

тростянецькому червоний темніє, аж до вишневого, а в прутівському 

утворюється темний поліхромний колорит.  

У Городенківському районі виділяються сороцький, торговицький, 

чернятинський, тишківський та корнівський варіанти оздоблення. Площина 

орнаменту на вишитих кептарях зменшується, але рослинні елементи 

збільшуються. У сороцькому осередку на кептарях «зубцеву» систему 

оздоблення збагачують рослинними мотивами. «Зубці» у поєднанні з 

«хрестоподібними» елементами утворюють смуги декору корнівського 

осередку. Аналогічну систему декорування зустрічаємо в Тлумацькому районі. 

На Західному Поділлі виокремлено заліщицький, борщівський, 

монастириський, бучацький, тернопільський та підволочиський варіанти 

оздоблення кушнірських виробів. 

У Заліщицькому районі домінував облямовано-нагрудний тип, що 

передбачає розміщення орнаменту вздовж усіх країв з акцентом на                

нагрудній частині лейбика. Характерною особливістю було розмежування 

орнаментальних смуг переду смушком, що створювало враження нашарування 

двох пілок. Орнамент творили «зубці», «баранячі роги», «кривульки», «петлі». 

Спіралеподібні «кучері» з трикутниками утворювали ритм на лейбиках із сіл на 

межі з Чернівецькою областю. Відмінною від інших західноподільських 

варіантів оздоблення є обробка країв чорно-білою смужкою кінської шерсті.  

Насиченістю декором відзначаються лейбики борщівського типу 

оздоблення, які побутували в селах Дністровому, Пищатинцях, Гермаківці, 

Пилипчому та Шупарці. Основним елементом декору був трикутник.  

Геометричній аплікації притаманне поєднання темних відтінків, а у вишитих 
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мотивах застосовано яскраві кольори. Орнаментальні мотиви зумовлювали й 

назву самого виробу, зокрема відомі «лейбики зі сонечками». Характерний для 

борщівського типу складний ритм із «баранячих рогів» на бічних швах. У селах 

Сапогові та Кривчому побутували також вишиті лейбики. Колорит утворювали 

зелені, червоні, оранжеві, жовті барви. На початку ХХ ст. кушніри почали 

доповнювати у кольорову гаму яскраві відтінки фіолетового, синього та 

рожевого.  

Найбільше варіантів оздоблення кожухів віднайшли кушніри з 

Борщівського району, де побутували довгі та короткі «пояскові» кожухи, на 

яких декорували передні пілки до лінії талії. Всі види кожухів були приталені, 

що зумовило появу декору на поясі. Вшивання з боків клинів – «фальд» —

продиктувало форму «короноподібної» композиції. Аналіз виявлених народних 

зразків зумовив класифікацію кожухів Борщівського району на: оздоблені 

аплікацією з нескладними композиційними схемами; аплікативні складні 

композиції; комбіновані (поєднання аплікації і вишитих узорів). У Борщеві 

виготовляли «ремісницькі» кожухи. Їм притаманна проста композиція з 

паралельних вишитих чи аплікованих смужечок на грудях із застібками з обох 

боків. Повсюдно домінує темний колорит. 

Кушнірські вироби з Монастириського району характеризуються 

домінуванням рослинних мотивів. У селах Стиглій та Коропці орнаментальну 

смугу творила гаптована «гірлянда» з квітів. Локальна відмінність 

простежується в пропорційному співвідношенні рослинних елементів: у 

Монастириському районі вони значно менші і дрібніші, ніж їхні відповідники з 

Борщівського району.  

У Бучацькому районі для аплікації кушніри використовували тільки 

сап’ян, що не характерно для Заліщицького та Борщівського районів. 

Розміщення орнаменту на лейбиках зумовлює нагрудний варіант оздоблення, 

який утворювали чорним смушком (с. Сновидів), трикутниками (с. Миколаївка) 

чи хрестоподібними мотивами (с. Берем’яни). У колориті домінував вишневий. 

Кожухи з Бучацького району мали нагрудно-поясно-бічний варіант розміщення 
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декору. Обов’язковою зоною декорування на Західному Поділлі були бічні 

розрізи на «спідниці» кожуха, ймовірно це було пов’язано зі захисною 

функцією. 

Аплікація зі сап’яну властива кожухам з центральних районів Західного 

Поділля. Білі аплікативні трикутники характерні для кушнірських виробів із 

Теребовлянського району. З’являється орнаментальний акцент на спинці 

кожуха — «дерево життя». Аналогічну схему використовували в декорі спинки 

кожухів Збаразького району. Проте на кінцях розгалужень «дерева життя» 

замість квітів вишивають пуп’янки, а внизу з’являється трикутна основа 

мотиву. Оздоблення аплікацією білим по білому властиве кожухам 

Підволочиського району. Тут переважає схематично-лінійне трактування 

«короноподібної» композиції. Фактуру композиції посилюють великі китиці. 

На відміну від інших районів, у Підволочиському колорит творять світлі 

відтінки зеленого, бордового та оранжевого. У Тернопільському районі 

локальна своєрідність проявляється в зонах декорування, зокрема, 

орнаментальні мотиви розміщували на комірі-стійці та на манжетах кишень 

кожухів. Приглушені відтінки вишивки і сірий смушок утворювали стриманий 

колорит виробу.  

Поглиблене вивчення виробів зі шкіри на Покутті й Західному Поділлі, 

допоможе з’ясуванню регіональних особливостей формування одного з видів 

декоративно-прикладного мистецтва України, який ґрунтується на 

споконвічних традиціях формотворення та орнаментального оздоблення. На 

жаль, сьогодні у досліджуваних регіонах вироби зі шкіри є найбільш втраченим 

видом народного мистецтва й потребує збереження й відновлення.  

Ключові слова: вироби зі шкіри, художні особливості, типологія, 

формотворення, способи декорування, орнаментальні мотиви, локальні відміни, 

Покуття, Західне Поділля. 
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ABSTRACT  

Nataliia Kishchuk. Artistic Leather Craft of Pokuttia and Western Podillia of the 

Late 19
th

 and Early 20
th
 Century (typology, artistic peculiarities). — Qualifying 

scientific work as a manuscript. 

       The thesis for the degree of Ph.D. in Art History in specialty 17.00.06 Decorative 

and Applied Arts. — Lviv National Academy of Arts, Lviv, 2019. 

       The thesis is the research into the development of leather handicrafts, the 

typological range, peculiarities of art and local variations of leather products in Pokuttia 

and Western Podillia. Comprehensive study made it possible to identify patterns of 

formation of artistic traditions, determine the factors, characteristic of typology, and 

artistic peculiarities of leatherwork.  

 The author reveals prerequisites for the formation and lays out the stages of the 

development of artistic leatherwork in in Pokuttia and Western Podillia. The products 

are classified according to the design to find out similarities and differences in items 

proportions and how the shape and décor knit together, being elements of artistic 

expression of leather goods of Pokuttia and Western Podillia. 

 The author introduces the notion of the new factual materials. She obtains more 

detailed information about the centers of sheepskin making, discovers new names of 

the artisans, who manufactured sheepskin products and were engaged in the gentle 

craft in Pokuttia and Western Podillia. The author studied and organized a 

considerable amount of leatherwork of the late 19
th

 and early 20
th

 century, described 

the design process, as well as technological stages of production and decoration of 

leather articles in every detail, gave analysis of the décor composition and determined 

their geography, that is the factors, which characterize their artistic peculiarities.  

The author gives the art review of artistic expressiveness of leatherwork. She 

identifies the local centers, where leather products were used, based on the 

characteristics of compositional schemes, ways of decoration, topography of the 

ornamental motifs and color scheme.  

Artistic leather goods of Pokuttia and Western Podillia of the late 19
th
 and early 

20
th
 century are an important part of folk art of Ukraine, which either touched the 
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research interests in a fragmented manner, or were mentioned along with the study of 

the other issues.  

There are no publications, where the subject of the research comprehensively 

reveals the artistic aspect of leatherwork of Pokuttia and Western Podillia from the 

perspective of comparison.  

The author gives critical analysis of the literary sources regarding the theme of 

the thesis, describes the methods used and the source of the study data. She marks the 

basic stages and peculiarities of the development of leather handicrafts in Pokuttia 

and Western Podillia. The most ancient monuments bear the record to the ability of 

primitive people to process animal hides, they are little in number in Pokuttia and 

Western Podillia, though.  However, most commonly one finds tools among factual 

material, which gives the full picture of processing and manufacturing technology of 

leather products. Towns became the major centres of sheepskin making in Pokuttia 

and Western Podillia. A workshop was the main association in the 15
th
 century. 

Tysmenytsia, Sniatyn, Stanislavіv, Kolomyia, Zabolotiv in Pokuttia and Ternopil, 

Husiatyn, Pidhaitsi, Buchach, Borshchiv in Western Podillia were the centres of 

leather production. An important factor for the development of sheepskin products 

was granting various kinds of privileges to the artisans. Interethnic relations 

contributed to the emergence of The Association of Sheepskin and White Leather 

Makers in the town of Tysmenytsia. This made it possible for local craftsmen to 

expand technical and technological intricacy of leather and fur processing, borrowing 

only Saffiano leather and lambskin currying and fur dyeing methods. 

In the 19
th
 and early 20

th
 century, manufacturing of leather handicraft took two 

forms: as a home craft and leather domestic industry. The scale of output of leather 

production in Pokuttia and in Western Podillia to a lesser degree, contribute to 

emergence of various unions. There were two factories in Tysmenytsia at the end of 

the 19
th
 century: a fur and sheepskin ones. In the early 20

th
 century, the two 

enterprises combined into the Tysmenytsia fur factory, which keeps working up to 

the present day. The tannery began operating in Stanislav (Ivano-Frankivsk). Small 

workshops existed everywhere. The artisans, who did not belong to any union, also 
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manufactured leather articles. The development of industrial output and domestic 

craft industry gave rise to courses, where they taught sheepskin and shoe making 

skills.  

         The exhibitions, which were held in Halychyna at that time, played an 

important role for popularization of traditional leather products. Leatherwork of 

Pokuttia artisans were also exhibited in Poland, Hungary, Austria, Czech and 

Germany. Articles by Pokuttia and Western Podillia artisans, shown at the 

exhibitions, prove their consummate professionalism and demonstrate that the 

population made products not only for their own needs but also for sale. The late 19
th
 

and early 20
th
 centuries indicate the period of immigration movement to America. 

The author found out and studied work of the workshops and sheepskin making 

industries in New York, where the furriers from Tysmenytsia worked. The author 

arrives at a conclusion that folk masters of Tysmenytsia created conditions and strong 

traditions for processing of raw material, which provided the basis for the 

development of modern fur industry. From the mid-20
th
 century onwards, industrial 

products start to outcompete folk leather handicrafts, the assortment changes as well. 

Artistic leatherwork in Pokuttia continues to exist like a kind of art due to creative 

work of modern artists, who combined local cultural traditions and new forms of 

expression.  

The author groups leather articles of the late 19
th
 and early 20

th
 century used in 

Pokuttia and Western Podillia. Having studied every hierarchical item, she finds out 

that leatherwork has an intricate typological range, which appeared in consequence of 

practical function and underwent modifications depending on local traditions. 

Structural features form the basis for the classification of every typological group. 

Sheepskin products (clothes, headwear) are clustered up according to the style of 

clothing, length, ways of hemming, material, color and manner of decoration; 

footwear is grouped in compliance with the manufacturing method, shape, enclosed 

footwear design, method of fixation, kind of sole, way of decoration; such articles as 

belts and bags differ in shape, closing style, degree of density of leather, 

manufacturing method and decoration mode.  This classification encouraged the 
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detailed study of local artistic peculiarities and carrying out comparative analysis of 

leatherwork form Pokuttia and Western Podillia.  

The author considers the shape patterns of sheepskin products and footwear in 

Pokuttia and Westren Podillia, which evolved from unsewn skin to complicated 

tailored forms. It is evident that Baranytsia, an archaic type of clothing, was 

commonly used in Tysmenytsia to the 20
th
 century. The author describes the 

sequence of manufacturing process of leather articles and defines their changes in 

proportion according to the area they were used in.  

They used conventional methods of processing raw skin in Pokuttia and Western 

Podillia. Local peculiarities are visible in proportions of tanning substances to obtain 

sheepskin of various color hues. The basic ways to decorate sheepskin products of the 

late 19
th
 and early 20

th
 century in Pokuttia and Western Podillia were embroisery and 

applique work. The most popular embroidery techniques were satin stitch, stem 

stitch, herringbone stitch, twisted stitch, chain stitch and cord decoration. The 

functional purpose of the way of decoration changed, depending on local traditions.  

Cord decoration of sheepskin works performs only aesthetic role in some parts of 

Pokuttia, while its utilitarian function predominates in Western Podillia. Sewing on of 

woolen pompons is a local Pokuttian way of adornment. The basic material for the 

applique motifs in Pokuttia was Saffiano, and woollen cloth, rarely leather in Western 

Podillia. Boots and saddlery work were decorated with metal, fretwork, contour 

embossment, pokerwork and die-stamping. 

Geometric and floral ornaments were used in leatherwork décor of Pokuttia and 

Western Podillia. It is found out that sheepskin work, either unpatterned or little 

decorated with geometric motifs, was called the olden one.  A triangle was the 

dominant geometric element. Floral ornaments are characteristic of the décor of 

sheepskin works and footwear. Such elements as crawfish, snakes and ram’s horns 

were common ones, reminding stylized depiction of animal forms and parts of their 

bodies. The author explains local differences in treating ornamental motifs, which 

were particular of some ethnographic region or center; sometimes within the system 

of decoration of one work, thus defining the distribution area.  
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Leatherwork in Pokuttia and Western Podillia was demonstrated by all basic 

kinds, and each of them differed in its own system of decoration. Local peculiarities 

were present in footwear decoration, complementary elements of clothing, being 

most visible in furs. Material texture, color and décor were means to reach artistic 

expressiveness in sheepskin products. Based on the analysis of traditional sheepskin 

work the author developed and identified variants of the topography of the 

ornamental motifs and showed which ones predominated in every region of Pokuttia 

and Western Podillia. Using the systematized materials on sheepskin products 

decoration in Pokuttia as a basis, they are divided into those from Kolomyia, Sniatyn, 

Horodenka and Tysmenytsia.  

Seven ways of sheepskin clothing decoration are discovered in Kolomyia region: 

the ones in Kliuchiv, Pechenizhyn, Kornych, Spas, Sheparivtsi, Hvizdets, and 

Korshiv. Sheepskin work from Kolomyia Pokuttia is characterized by silhouette-spot 

interpretation of the applique motifs, rich décor and muted palette. Graphics and 

polychrome sober colors are a signature feature of the ornaments on the embroidered 

waistcoats.   

Differential peculiarities of sheepskin products of Sniatyn Pokuttia were 

created in Novoselytsia, Trostianets, Prutivka and Rusiv Villages, demonstrating their 

own decoration style. Pompons are a styling element of texture; a triangle is a décor 

element, combinatorial set of which forms the systems of decoration in every region: 

scalloping pattern (Trostianets), butterfly pattern (Novoselytsia), snowball tree 

pattern (Rusiv). Every center combined applique work with embroidery, thus 

preserving the tendency towards fine décor. Bright red makes the range of colors of 

Rusiv area; it grows dark in Novoselytsia and Trostianets, almost to cherry blossom, 

creating a dark polychrome color scheme in Prutivka area. Horodenka region presents 

ways of decoration from Soroky, Torhovytsia, Cherniatyn, Tyshkivtsi and Korniv 

Villages. The ornamental zone on the embroidered waistcoats grows smaller, but the 

floral elements grow in number. They enrich the scalloping decoration system of 

waistcoats from Soroky with floral motifs. Scallops combined with cross-shaped 
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elements create stripes of the décor of Korniv area. Similar décor system is seen 

Tlumach region.  

The author singles out Zalishchyky, Borshchiv, Monastyrysk, Buchach, 

Ternopil and Pidvolochysk fashion of sheepskin products decoration in Western 

Podillia.  

Welted chest-type was predominant in Zalishchyky region, which meant that 

the ornament ran along all edges with the accent on the breast zone of the sleeveless 

outer garment. Characteristic feature was that the ornamental stripes in the front 

alternated with fur, which created the impression of putting-in of two laps. Escallops, 

ram’s horns, wavy lines and loops were part of the ornament. Spiral curls with 

triangles created the pattern rhythm on this outerwear in the villages bordering with 

Chernivtsi Oblast. Hemming with sewn on black and white fur stripes differed from 

other variants of Western Podillia.  

The richest in décor were leather products of Borshchiv type, particular of the 

villages of Dnistrove, Pyshchatynka, Hermakivka, Pylypche and Shuparka. A triangle 

was the basic element of decoration. Geometric applique work is characterized by the 

combination of dark hues, while the embroidered motifs are bright. The ornamental 

motifs determine the name of the product itself; thus, sleeveless outerwear with suns 

was extremely popular. A complicated rhythm of ram’s horns on the side seams was 

particular of Borshchiv type. Embroidered sleeveless outerwear was also common in 

such villages as Sapohiv and Kryvche. Green, red, orange and yellow made the color 

scheme. In the early 20
th
 century, the furriers started to add bright hues of purple, 

blue and pink to the color spectrum.  

The furriers from Borshchiv region created the largest number of variants of 

sheepskin coats decorations, where they used to wear long- and waistcoats with 

decorated panel fronts up to the waistline. All kinds of sheepskin coats were slim fit, 

which led to creation of belt decoration. Side gores or coattails underlay the shape of 

a crown like composition. The analysis of the folk samples studied, brought about the 

following classification of sheepskin coats form Borshchiv region: those decorated 

with applique work of simple compositional schemes, intricate applique compositions 
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and combined ones (a combination of the applique work and embroidery designs). 

They made homemade sheepskin coats in Borshchiv. They are of simple 

composition, consisting of either parallel embroidered or applique work stripes in the 

front with fasteners on both sides. Dark color is predominant everywhere.  

Floral ornaments characterize sheepskin products from Monastyrysk region. 

Embroidered floral garland created the ornamental panel in the villages of Styhla and 

Koropets. Local peculiarities are visible in proportional balance between floral 

elements. They are considerably smaller and finer in Monastyrysk region than in 

Borshchiv. The furriers of Buchach region used only Saffiano leather for the applique 

work, which is uncharacteristic for Zalishchyky and Borshchiv regions. The ornament 

arrangement on the sleeveless outerwear determines the variant of the chest-type 

decoration, which was made using black fur (Snovydiv Village), triangles 

(Mykolaivka Village) or cross-shaped motifs (Beremiany Village). Cherry blossom 

was the dominant color of the color scheme. The décor of sheepskin coats from 

Buchach region was arranged in the breast zone, on the belt and along both sides. 

Side splits on the basque of the sheepskin coat were a must decoration zone in 

Western Podillia; that was probably attributed to its protective function.  

Applique work of Saffiano leather is particular of sheepskin coats from the 

central regions of Western Podillia. White applique work triangles are a distinctive 

feature of sheepskin products from Terebovlia region. There appears an ornamental 

accent on back of the coat, namely the tree of life. They used a similar scheme to 

decorate the back panel of sheepskin coats in Zbarazh region. However, they 

embroider flower buds instead of flowers at the ends of ramifications of the tree of 

life and a triangular principle motif at the bottom. Applique work decoration white on 

white is typical for sheepskin coats from Pidvolochysk region. Simple-linear 

interpretation of the crown-like composition is dominant there. Large decorative 

tassels enrich the texture of the composition. Light hues of green, purple and orange 

create the color palette as compared to the other regions. Local originality can be seen 

in the decoration zones of Ternopil region: ornamental motifs were arranged on the 
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collar stands and pocket flaps of sheepskin coats. Muted hues of embroidery and gray 

fur created a somber color palette of the product.  

The in-depth study of leatherwork in Pokuttia and Western Podillia will help 

solve tasks concerning regional peculiarities of the development of one kind of 

decorative and applied art of Ukraine, which goes back to the age-old traditions of 

product forming and ornamental decoration. Unfortunately, leather products in the 

regions under study are a disappearing kind of folk art, which requires preservation 

and revival.  

Key words: leather products, peculiarities of art, typology, product forming, 

ways of decoration, ornamental motifs, local features, Pokuttia, Western Podillia.  
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ВСТУП 

Актуальність дослідження пов’язана зі збереженням і відродженням 

народного мистецтва України, що диктує необхідність виконання завдань щодо 

з’ясування регіональних особливостей формування видів народної творчості. З 

огляду на це й постає проблема поглибленого вивчення художніх виробів зі 

шкіри на Покутті й Західному Поділлі, які є виразниками споконвічних 

традицій формотворення та орнаментального оздоблення у народному 

мистецтві.  

Дослідження технологічних і художніх аспектів виробів зі шкіри на 

Покутті та Західному Поділлі є важливою складовою збереження локальних 

традицій і відродження шкіряного виробництва. Питання постає назрілим, 

оскільки у цих регіонах вироби зі шкіри є найбільш втраченим видом 

народного мистецтва. Відновлення традиційних способів виготовлення 

художніх виробів зі шкіри активізує виробництво екологічних зразків та 

поширення їх у сучасному побуті. 

Художні вироби зі шкіри Покуття і Західного Поділля кінця ХІХ — 

початку ХХ ст. є важливою складовою народного мистецтва України, однак 

були в полі наукових зацікавлень фрагментарно або висвітлювалися в 

комплексі вивчення інших проблем. Відсутні публікації, в яких предмет 

дослідження комплексно розкриває художній аспект покутських і 

західноподільських виробів зі шкіри з позиції порівняння. Тому доцільним є 

дослідити народні зразки кушнірських, шевських та лимарських виробів кінця 

ХІХ — початку ХХ ст., зафіксувати технологічні секрети й термінологію, які 

ще збереглися в селах Покуття і Західного Поділля. 

Короткі відомості про вироби зі шкіри Покуття та Західного Поділля містять 

праці О. Кольберга «Рokucie» (1882) [174], Ф. Вовка «Этнографические 

особенности украинского народа» (1916) [23], І. Гургули «Народне мистецтво 

західних областей України» (1966) [41], Г. Горинь «Шкіряні промисли західних 

областей України друга пол. ХІХ — поч. ХХ ст.» (1986) [35], Т. Ніколаєвої 

«Український народний костюм. Надія на ренесанс» (1996) [108], Л. Булгакової-
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Ситник «Подільська народна вишивка» (2006) [14], М. Селівачова «Лексикон 

української орнаментики» (2009) [130], І. Свйонтек «Покутські вишивки 

Прикарпаття. Мистецтво геометричного орнаменту і колориту» (2013) [129]. 

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

дисертації узгоджена з тематикою наукових досліджень і планом підготовки 

наукових кадрів кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної 

академії мистецтв. Результати дослідження сприяють ґрунтовному 

теоретичному вивченню регіональних особливостей виробів зі шкіри з метою 

практичного застосування під час виконання реконструкцій та копій 

традиційних видів виробів зі шкіри, що передбачені навчальними програмами 

відділу ДВШ КІПДМ ЛНАМ, а також відповідно до основної концепції 

Державної програми збереження, відродження і розвитку народних художніх 

промислів (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 

2007 р. № 768).  

Мета роботи — дослідити художні вироби зі шкіри на Покутті й 

Західному Поділлі кінця ХІХ — початку ХХ ст., провести типологію, виявити 

локальні художні особливості. 

Для досягнення мети було поставлено такі завдання: 

— опрацювати комплекс літературних джерел, виявити основні наукові праці 

та фактологічні матеріали про характер виробництва, види, форми, способи 

оздоблення художніх виробів зі шкіри Покуття і Західного Поділля кінця ХІХ 

— початку ХХст.;  

— на основі вивчення літературних джерел простежити історичні аспекти 

становлення шкіряних промислів на Покутті й Західному Поділлі; 

— провести типологію художніх виробів зі шкіри, класифікувати їх за 

функцією та конструкцією; 

— визначити особливості прийомів формотворення шкіряних виробів на 

Покутті й Західному Поділлі; 

— проаналізувати художні особливості покутських та західноподільських 

виробів зі шкіри; 
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— виявити локальні відмінності в оздобленні виробів зі шкіри Покуття й 

Західного Поділля. 

Об’єктом дослідження є вироби зі шкіри Покуття й Західного Поділля, 

виготовлені народними майстрами наприкінці ХІХ — початку ХХ ст., що 

зберігаються у музеях, приватних збірках, а також виявлені автором під час 

польових досліджень. 

Предмет дослідження — типологія та художні особливості виробів зі 

шкіри на Покутті та Західному Поділлі. 

Методи дослідження. Відповідно до поставлених завдань основою 

дослідження є принцип системності. У загальнонауковому, мистецтвознавчому 

осмисленні проблем, порушених у дисертації, використовувались емпірично-

теоретичні методи дослідження: спостереження, абстрагування, аналіз, синтез, 

індукція та дедукція. 

У завданні виявлення передумов виникнення, формування та розвитку 

шкіряного промислу застосовано історичний підхід, що дає змогу відобразити 

вказане явище в хронологічній послідовності.  

У дослідженні використано методи класифікації й типології, за 

допомогою яких відбувається поділ виробів зі шкіри та їхнє групування за 

структурно-типологічними ознаками, які спираються на виявленні подібності і 

відмінності технологічно-конструктивних та художньо-естетичних 

властивостей виробів. 

Для виявлення художніх особливостей застосовано методи 

мистецтвознавчого аналізу, що дає змогу з’ясувати основні виражальні засоби 

виробів, структуру й значення орнаменту. Як допоміжні задіяно методи аналогії 

та припущень. 

Для детального вивчення виробів зі шкіри з натури, виявлення локальних 

ознак шляхом вимірювання пропорційних співвідношень кожного виду 

зокрема, так і загалом в ансамблі, фіксації технологічних способів оздоблення, 

композиційних схем й колориту декору, а також спостереження за їхнім 

застосуванням в побуті та обрядах використано метод польових досліджень. 
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Наукова новизна роботи. Вперше на основі систематизації, аналізу та 

узагальнення зібраних матеріалів і публікацій на означену тему проведено 

дослідження виробів зі шкіри на Покутті й Західному Поділлі кінця ХІХ — 

початку ХХ ст., як явища народного мистецтва. Зокрема: 

— проаналізовано основні види  та художні особливості шкіряних виробів; 

— здійснено розширений історіографічний аналіз  літературних джерел за 

темою дисертації; 

— проаналізовано особливості розвитку та виявлено основні чинники 

формування шкіряного промислу на Покутті та Західному Поділлі в 

історичному аспекті; 

— відповідно до функціональних і технологічно-конструктивних засад 

розроблена розширена типологічна структура художніх виробів зі шкіри;  

— визначено художні особливості виробів зі шкіри Покуття й Західного 

Поділля, виразниками яких виступали прийоми  формотворення,  способи 

декорування, орнаментальні  мотиви, колорит;  

— окреслено чинники, що зумовлювали локальну своєрідність покутських 

та західноподільських виробів зі шкіри;  

— на основі порівняльного аналізу виявлено спільні і відмінні риси 

художньої виразності покутських і західноподільських виробів зі шкіри;  

— виокремлено осередки, сформовані локальними типами оздоблення 

художніх виробів зі шкіри Покуття і Західного Поділля;  

— під час польових досліджень зафіксовано, проведено атрибуцію та 

введено в науковий обіг значну кількість фактологічного матеріалу. 

Теоретичне значення роботи виявляється в комплексному науковому 

висвітленні аспектів, що формують типологічний діапазон та художні 

особливості виробів зі шкіри Покуття і Західного Поділля кінця ХІХ — початку 

ХХ ст. 

Практичне значення дослідження. Систематизовані матеріали 

сприятимуть детальнішому вивченню питань збереження та розвитку традицій 

в сучасному українському декоративно-прикладному мистецтві. Основні 
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положення дослідження можна практично застосовувати для вивчення 

художніх виробів зі шкіри інших етнографічних регіонів України. Результати 

досліджень можна використовувати при формуванні навчальних програм та 

підготовки спеціалізованої літератури для студентів художніх навчальних 

закладів, проведення реконструкційної та наукової роботи під час атрибуції 

творів та каталогізації музейних збірок, створення сучасних дизайнерських 

колекцій. Предмет дослідження має безпосередній зв'язок з програмою наукової 

роботи та навчальними дисциплінами кафедри Дизайну (відділу ДВШ) КІПДМ 

ЛНАМ, оскільки наукова робота зосереджена на всебічному вивченні народних 

виробів зі шкіри українців, а покутські і західноподільські зразки, є їх невід’ємною 

складовою.  

У науковий обіг введено новий фактологічний матеріал, що стосується 

способів обробки сировини, форм, принципів оздоблення художніх виробів зі 

шкіри Покуття і Західного Поділля, виявлений під час польових досліджень та 

в колекціях Тернопільського краєзнавчого музею, Музею народної архітектури 

і побуту (Львів), Івано-Франківського краєзнавчого музею, Львівського 

історичного музею, Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та 

Покуття імені Й. Кобринського (Коломия), Музею історії міста Тисмениця ім. 

С. Гаврилюка, Літературно-меморіального музею Марка Черемшини (Снятин), 

Музею народного мистецтва М. Струтинського (Косів), Музеї народного 

мистецтва та побуту Гуцульщини (Косів) та інших. 

Апробацію результатів дисертації. Основні положення дисертації 

виносились на обговорення на засіданнях кафедри історії і теорії мистецтва 

Львівської національної академії мистецтв. Принципи й результати 

дослідження апробовано на всеукраїнських та міжнародних науково-

практичних конференціях у Львові («Мистецтво і дизайн в новій 

комунікативній реальності: міжкультурний діалог і національний 

консерватизм», 2011; «Духовно-естетична платформа мистецтва: від творчої 

волі до творчого відкриття», 2012; «Мистецтво та епоха: культурно-історичний 

і практичний аспекти», 2013; «Духовно-мобілізуюча функція мистецтва: історія 
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і сучасні виклики», 2014), у Косові («Косівська мистецька школа як історичне 

явище у становленні і розвитку мистецької Гуцульщини», 2012;                                 

ХІ Всеукраїнському семінарі-практикумі з питань символіки та семантики в 

українській культурі «Зрима пісня», 2013; «Історія Косівської мистецької 

школи та її роль у розвитку народних художніх промислів Гуцульщини кінця 

ХІХ — початку ХІХ століття», 2014; «Гуцульське мистецтво: від народного до 

професійного», 2016), в Ужгороді («Ерделівські читання», 2013), в Полтаві              

(ІІ Міжнародний конгрес «Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і 

національний контекст», 2013; Х всеукраїнському фестивалі науки «Актуальні 

проблеми розвитку архітектури, містобудування, дизайну й мистецтва, 2016). 

 Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено у 

8-ми статтях, з яких 6 опубліковано в збірниках наукових праць, що входять до 

фахових видань, акредитованих ДАК України та введені в науковометричну 

базу. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку літератури (191 позиція) й трьох додатків, що 

оформлені окремою книгою: додаток А містить ілюстративний матеріал 

обсягом 314 світлин, додаток Б — термінологічний словник, а додаток В — 

апробації результатів дослідження.  Основний зміст роботи (текст) викладено 

на 170 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА, МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

Художні вироби зі шкіри на Покутті й Західному Поділлі виступають як 

окремий вид народного мистецтва, що привертає увагу літописців, 

мандрівників, етнографів, мистецтвознавців своїми технологічно-

конструктивними та художньо-естетичними властивостями. Характеризуючи 

соціальні аспекти і матеріальну культуру вказаних регіонів, багато авторів 

проявили інтерес до народного одягу й шкіряних його компонентів, зокрема, 

залишаючи відомості про особливості форм, кроїв, способи ношення та 

функціональне призначення. Проте ще й досі не має комплексної наукової 

праці, де б покутські і західноподільські вироби зі шкіри стали окремим 

предметом дослідження. Відомості про шкіряні вироби отримували в процесі 

етнографічних розвідок у регіонах, але зазвичай вони є фрагментарними й 

недостатніми. Часто вироби зі шкіри розглядають у контексті досліджень 

народного вбрання. 

Огляд виявлених публікацій подано в хронологічній послідовності та 

згруповано  так: 

— художні вироби зі шкіри в публікаціях за часів входження досліджуваної 

території до складу іноземних держав (Польщі, Австрії (Австро-Угорщини), 

Радянського Союзу); 

— публікації про художні вироби зі шкіри на Покутті та Західному Поділлі у 

працях дослідників незалежної України. 

Найдавніші писемні згадки про вироби зі шкіри на території України 

містять літописи, хроніки, грамоти, подорожні записи мандрівників, де 

висвітлюється інформація про види господарювання, способи обробки шкір, 

якість готових шкір і хутра, форми й призначення шкіряних виробів тощо. Про 

побутування виробів зі шкіри в ХІ–ХІІ ст. дізнаємося зі «Слова о полку 

Ігоревім» [134], «Повісті минулих літ» [123], а відомості про шкіряний одяг 

XVII ст. зустрічаємо в «Літописі Самовидця» [90]. Ці джерела знайомлять нас із 

найдавнішими способами обробки сировини, видами виробів зі шкіри, що дає 
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змогу простежити архаїчні елементи в традиційних формах покутських та 

західноподільських виробів зі шкіри. 

Художні вироби зі шкіри в публікаціях дослідників за часів входження 

вказаних регіонів до складу іноземних держав згадувалися рідко і лише 

фрагментарно. Першу побіжну інформацію про шкіряні вироби з 

досліджуваних регіонів знаходимо в подорожніх нотатках іноземців, що 

мандрували Україною у ХVII — XVIII ст. Зокрема, Ульріх фон Вердум, 

секретар французького дипломата Польміє, зробив опис містечок і сіл Покуття, 

а також певних населених пунктів Західного Поділля [75]. Автор вказує на 

побутування кожушин, оздоблених узорами зі шкірок червоного, жовтого, 

гнідого кольорів [132]. А французький інженер Гійом де Боплан у праці «Опис 

України» розповідає про звичаї та вказує на осередки з розвиненими народними 

ремеслами [11].  

Відомості про вироби зі шкіри цього періоду є незначними і лише 

частково згадуються в спостереженнях мандрівників і картографів тогочасної 

Європи. Пояснення відсутності описів про рід занять українців знаходимо в 

записах 1769 року англійського мандрівника Джозефа Маршала: «…ця країна 

лежить далеко від маршрутів усіх мандрівників, що ледве раз на сторіччя 

з’являється той, хто занотовує свої спостереження, щоб ознайомити з ними світ, 

дослівно переписують одне одного, що опис 1578 року передається як єдине 

свідчення 1769 року» [27, с. 130]. Відсутність інформації про різні види 

діяльності українців зумовлена також входженням вказаних регіонів до складу 

Польщі, що зумовлювало узагальнені описи, не виділяючи окремо описи з 

України. 

Наприкінці XVIII ст. зустрічаються записи фольклорних текстів з 

Покуття у працях іноземців В. Кокса і Б. Гакета. Англійський історик, 

мандрівник Вільям Кокс у тритомній праці «Подорожі до Польщі, Росії, Швеції 

й Данії» (1784 р.) подає відомості про Галичину, вказуючи на природні 

багатства краю, спосіб життя та рід занять населення [163, с. 104]. Зокрема, 
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описуючи людей, В. Кокс порівнює їх зі скіфами, підкреслює побутування у 

населення архаїчних зачісок та одягу з овечої шкури [27, с. 32].  

Цінними є дослідження Бальтазара Гакета, австрійського вченого-

природознавця, професора Львівського університету, який в 1788–1789 рр. 

почав свої подорожі з Молдавії, куди подався через Галицьке Поділля і 

Покуття. Його чотиритомна праця, опублікована німецькою мовою (частково 

перекладена українською мовою), містить етнографічні записи про вироби зі 

шкіри [4]. 

Різні аспекти матеріальної культури Покуття й Західного Поділля 

активніше почали висвітлювати на початку ХІХ ст. Сюди подорожують не 

лише географи, етнографи, а й історики, письменники, поети, художники, 

лінгвісти, композитори. Фіксація фактів про види народного мистецтва, 

зокрема й виробів зі шкіри, як українськими, так і іноземними діячами культури 

зумовлена прагненням всебічно дослідити й популяризувати автентичні 

вироби. 

Англійський мандрівник Едмунд Спенсер, який 1836 року повертався з 

Кавказу до Великобританії через Галичину, проявив також інтерес до 

фольклору, побуту та вбрання покутян. Результати своїх спостережень автор 

виклав у двотомній праці «Travels in the Western Caucasus including a Tour 

through Imeritia, Mingrelia, Turkey, Moldavia, Galicia, Silesiaand Moravia, in 

1836», яку видали у Лондоні у 1838 році [51, с. 50]. Зокрема, автор проводить 

аналогії покутського одягу з овчини з молдавським, підкреслюючи особливості 

крою [172, с. 45]. Автор зазначає, що чоловіки носили шапки та верхній одяг з 

овечої шкіри, а жінки використовували більше оздоб, ніж чоловіки. Крім 

куртки з овечої шкіри, вишитої всіма кольорами веселки, жінки носили багато 

шийних прикрас [184, с. 269]. 

Дослідженням етнографії Покуття займався чеський письменник та 

історик Карл Владислав Запп, який працював у Львові у 1836–1845 роках. 

Результатом його спостережень стала розвідка «Мандрівки і прогулянки по 

галицьких землях» («Cesty a proházky po Halické zemi»), видана у 1844 році. 
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Автор вказує, що місцеві жителі називають Покуттям трикутну територію, 

розташовану між Черемошем і Прутом, а також описує одяг, звичаї та обряди 

покутян [51, с. 41].  

Відомості про застосування виробів зі шкіри у звичаях та обрядах можна 

отримати з фольклорних текстів Вацлава Залевського «Pieśni Polskiei Ruskie 

ludu Galicyjskiego» (1833 р.). У примітці автор фіксує застосування хутряних 

головних уборів у весільному обряді Станіславського повіту [179, с. 29]. Схожі 

обрядові функції головних уборів зафіксовано й у наш час на Покутті (смт. 

Заболотів Снятинського району) [ 117 , с. 1].  

Важливим джерелом інформації про одяг, зокрема його шкіряні 

компоненти, є етнографічні замальовки народного вбрання українців XVII —

XIX ст., виконані художниками Ю. Глоговським і К. Кєлісінським [47; 148]. 

Автори фіксували крій, колір, способи ношення виробів зі шкіри. Серія 

акварелей охоплює кілька етнографічних регіонів України, зокрема Покуття й 

Західне Поділля. Західноподільський костюм представлений з Бучацького, 

Заліщицького, Чортківського, Теребовлянського, Гусятинського та 

Бережанського районів Тернопільської області; покутський — з Коломиї та 

Тлумацького району Івано-Франківської області [172, с. 45].  

Детальний опис Покуття зробив польський історик, письменник Август 

Беловський у праці «Роkucie» (1857 р.) [161]. У його фольклорних записах 

зустрічаються окремі згадки про вироби зі шкіри на території Покуття, зокрема, 

кептар, вишитий шовковими нитками, шкіряний пояс із металевими ґудзиками, 

ніж у піхвах, короткий кожух і лисяча шапка [161, с. 665]. Автор подає 

порівняльну характеристику вбрання бойків і гуцулів, не виокремлюючи 

покутян в окрему етнографічну групу, хоча територію називає Покуттям [172, 

с. 46]. 

Усвідомлення інтелігенцією цінності надбань українського народу та 

необхідності їхнього збереження сприяло колекціонуванню творів народного 

мистецтва, серед яких чільне місце посідають вироби зі шкіри. Важливу роль у 

загальному вивченні та популяризації покутського і західноподільського 
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народного мистецтва, зокрема й виробів зі шкіри, відіграли художньо-

промислові виставки, що відбулися у Коломиї (1880, 1883, 1885, 1887, 1888, 

1912 рр.), Станіславові (1879 р.), Львові (1877, 1882, 1887, 1888, 1894, 1905 рр.), 

Тернополі (1884, 1887 рр.), Стрию (1909 р.). Проведення етнографічних 

виставок сприяло написанню низки праць про народні промисли Гуцульщини, 

Покуття і Західного Поділля. 

На основі матеріалів Етнографічної виставки в Коломиї 1880 року 

Маркелій Туркавський, секретар Чорногорського відділу Татринського 

товариства в Коломиї, написав працю «Wystawa etnograficzna Pokucia w 

Kołomyi» (1880 р.) [189]. Автор описує одяг, знаряддя праці, домашній 

промисел зі шести повітів: Коломийського, Косівського, Снятинського, 

Городенківського, Заліщицького і Борщівського. Дослідник подає дані про 

кушнірські вироби, комплекти народного одягу  із Мишина, Княждвора, 

Чортівця і Снятина, кінську збрую та музичні інструменти [100, с. 128]. 

Значний внесок у дослідження побуту та звичаїв покутян зробив 

польський етнограф, фольклорист Оскар Кольберг, який тривалий час 

перебував на території Покуття, де здійснював наукове керівництво 

Етнографічною виставкою в Коломиї (1880 р.). Зібраний етнографічно-

фольклорний матеріал слугував основою для видання чотиритомної праці 

«Pokucie» (1882 р.) [173]. У розділі «Ubiór» автор вказує на побутування 

хутряного одягу, головних уборів, взуття в околицях Городенки, Коломиї, 

Снятина (Покуття), Заліщик й Борщева (Західне Поділля). О. Кольберг подає 

описи шкіряних виробів зі суміжних територій, що сприяє проведенню аналогій 

та визначенню їхніх локальних особливостей [172, с. 46]. 

Відомості про народні шкіряні вироби зі Західного Поділля другої 

половини ХІХ ст. містять каталоги виставок, які проводили у Львові (1894 р.). 

Тут експонували шкіряні компоненти вбрання Борщівського, Бучацького та 

Гусятинського повітів [165]. 

Інформативні відомості про вироби зі шкіри на Покутті отримуємо з 

праці польського дослідника Ксаверія Мрочка «Sniatynszczyzna. Przyczynek do 

https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dc_title%3A%22Wystawa+etnograficzna+Pokucia+w+Ko%C5%82omyi%22
https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dc_title%3A%22Wystawa+etnograficzna+Pokucia+w+Ko%C5%82omyi%22
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etnografii krajowej» (1897 р.), яку переклав та перевидав М. Бажанський у 

Детройті (1977 р.). Автор подає описи хутряної ноші, а також фіксує 

застосування виробів зі шкіри в обрядах [176].  

Описи шкіряних компонентів чоловічого і жіночого вбрання з Галицького 

Поділля зробив польський історик В. Завадський в етнографічній розвідці 

«Obrazy Rusi Czerwonej» (1869 р.). Проте більшу цінність для аналізу форм 

виробів зі шкіри, способів ношення й застосування їх в обрядах становлять 

ілюстрації, які виконав польський художник Ю. Коссак. Завдяки графічному 

малюнку «Добродій» [191, с. 17] отримуємо інформацію про побутування на 

досліджуваній території чоловічих і жіночих чобіт з прямими халявами, а на 

ілюстрації «Коломийка» [191, с. 21] зафіксовано чоботи з підківками й 

закоченими халявами. Форми конічних головних уборів спостерігаємо на 

малюнках «До церкви в неділю», «Подільський лірник», а шкіряний пояс з 

однією пряжкою зафіксовано на ілюстрації «Коровай» [191, с. 79]. 

Вагомий внесок у дослідження і вивчення етнографії Покуття і Західного 

Поділля зробив український вчений, фольклорист, один із засновників «Руської 

трійці» Яків Головацький. Зібраний під час подорожі Галичиною та Буковиною 

матеріал він вмістив у праці «Народні пісні Галицької та Угорської Русі»             

(1878 р.) [33]. Збірник доповнений рисунками, які сприяють відтворенню 

інформації щодо типів, способів носіння виробів зі шкіри [172, с. 46], а також 

застосування їх у побуті та обрядах.  

Із другої половини ХІХ ст. відбувається пожвавлення громадсько-

політичного руху прогресивних кіл галицької інтелігенції. Діячі культури краю, 

занепокоєні політичними та економічними умовами життя місцевих жителів, 

одним зі шляхів поліпшення добробуту вважали розширення виробництва та 

піднесення якості продукції зі сировини домашнього виготовлення на основі 

традиційних кустарних промислів [42, с. 64]. 

Важливу роль у популяризації народного мистецтва відіграли члени 

Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Іван Франко проявляв інтерес до 

вивчення традицій і побуту досліджуваних регіонів, намагався залучити 
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громадськість до збереження пам’яток матеріальної культури, в тому числі й 

виробів зі шкіри, описи яких знаходимо в його оповіданнях [172, с. 46]. 

Зокрема, алегорично-символічне значення хутряного вбрання письменник 

розкриває в оповіданні «Історія кожуха», а в «Домашньому промислі» описує 

особливості ремесел у західноукраїнських землях [151].  

Вивчав і дбав про розвиток народних промислів і Володимир Гнатюк. 

Зібраний матеріал про технологічно-конструктивні особливості виготовлення 

кожухів він висвітлив у статті «Кушнірство в Галичині», яка увійшла до книги 

«Матеріали до українсько-руської етнології» [31]. Автор подає інформацію про 

найвідоміші кушнірські осередки, описує технологічні процеси обробки 

овчини.  

Збереженню і вивченню традиційної культури подолян сприяв доктор         

В. Лучаковський (1839–1903 рр.) — автор етнографічних матеріалів «Причинок 

до етнографії Галицького Поділля» (1883 р.), що вміщують описи особливостей 

різних обрядів цього регіону [109].  

Відомості про ремесла і промисли Поділля, пов’язані з виготовленням 

виробів зі шкіри містять нариси «Тернопіль і околиці» (1894 р.), укладені 

парохом Петром Білинським [44].  

Інформацію про вироби зі шкіри отримуємо і з етнографічних описів 

Тернопільського й Теребовлянського повітів В. Сатке (1896 р.) [182] та                    

Я. Бейгера (1899 р.) [160]. 

Важливу роль у дослідницькій діяльності в Україні відіграв Південно-

Західний відділ Російського географічного товариства (1873–1876 рр.). Проте з 

припиненням роботи відділу в 1876 році значна частина матеріалів, в тому 

числі зі Західного Поділля, була неопублікована і зберігається у відділі 

рукописів НБУВ, зокрема «Этнографические сведения о жителях западной 

окраины Подольськой Губернии» [157]. Членом Південно-Західного 

відділу Російського географічного товариства був український вчений, 

етнограф Ф. Вовк (1847–1918). Матеріали з теми дослідження автор вміщує в 

працях «Студії з української етнографії та антропології» (перевидано в 1993 р.) 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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[20], «Украинский народ в его прошлом и настоящем» (1916 р.) [149]. 

Науковець проводить типологію виробів зі шкіри, детально описує способи 

виготовлення, проводить порівняльний аналіз форм. Автор зазначає, що 

«кептар є найдавнішим видом українського одягу і найбільш примітивним, 

тому цілковито одинаковий, як у жінок, так і в чоловіків» [149, с. 558]. 

Характеризуючи форми взуття, Ф. Вовк вказує на побутування в досліджуваних 

регіонах жіночих чобіт червоного, зеленого та жовтого кольорів: «…на 

Галицькому Підгір’ї «сап’янці» виготовляли із жовтої шкіри, з головками і 

задниками з чорної» [149, с. 558– 576]. 

Висвітлення народної культури Покуття і Західного Поділля 

активізувалось в другій половині ХІХ ст. і пов’язане з виходом газет «Діло» 

(1880–1939 рр.), «Червона Русь» (1888–1891 рр.), «Gazeta Lwówska» (1811–1939 

рр.), «Kurjer Lwówski» (1883–1935 рр.), на сторінках яких публікували 

етнографічні матеріали. У тогочасній пресі знаходимо відомості й про 

промисли, пов’язані з виготовленням виробів зі шкіри. Так, у газеті «Kurjer 

Lwówski» міститься стаття «Szewcy galicyjscy» (1891 р.), в якій описано, 

принципи організації роботи шевців у містах і селах Галичини [185].   

Відомості про шевський промисел знаходимо і на сторінках газети «Діло». У 

статті «Ярмарки та торги на Покутю. Шевство» (1886 р.) перелічено позитивні і 

негативні чинники розвитку шевського промислу на Покутті [158]. Масштаби 

виробництва й способи обробки сировини для кушнірських виробів на Покутті 

описано в статті «Towarzystwo kuśnierzy i białoskórników w Tyśmienicy» (1892 

р.). Тут зазначено, що Тисмениця є визначним осередком кушнірства, де 

працюють близько 300 кушнірів [186]. Про поширення шкіряних промислів на 

досліджуваній території засвідчують й рекламні оголошення в тогочасній пресі 

[162].  

У 1916 році було видано збірник «Кустарные промыслы Подольской 

губернии», де узагальнені матеріали дослідження про побутування певних 

видів промислів на Поділлі, проведеного Подільським губернським земством. 
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Тут отримуємо відомості про гончарний, ткацький, деревообробні, шкіряні 

промисли [157]. 

Інформацію про вироби зі шкіри Покуття й Західного Поділля отримуємо 

також зі збірника «Народне мистецтво Галичини і Буковини і Земський Союз в 

1916–1917 рр.» (1919 р.) [105]. Тут вміщуються описи про види оздоблення 

хутряних безрукавок, зокрема вказано: «Взірці шкіряних орнаментів безрукавок 

не дуже великі, але дуже густі» [105]. Корисними є фотофіксації населення в 

народному вбранні. Ілюстрації «В святочний день» [105, с. 8], «Робітниці з села 

Волківці» [105, с. 13], «Біля хреста» [105, с. 19] сприяють відтворенню видів, 

форм і способи ношення виробів зі шкіри з досліджуваної території 1915–1917 

років.  

Протягом 1920–1939 рр. з’явилися фрагментарні відомості про вироби зі 

шкіри Покуття і Західного Поділля в комплексних історично-етнографічних 

дослідженнях певного населеного пункту чи регіону загалом. Одним із таких 

джерел, де знаходимо окремі факти про способи обробки шкіряної сировини, є 

книга «Dzieje miasta Tyśmienicy» (1938 р.) [162]. Важливими до теми 

дослідження зібрані та вміщені в праці рекламні оголошення щодо надання 

послуг із виготовлення виробів зі шкіри в м. Тисмениці. Це дає змогу 

проаналізувати масштаби виробництва та виявити імена майстрів, котрі 

працювали в Тисмениці на початку ХХ століття. 

Описи форм виробів зі шкіри вміщує етнографічна розвідка «Культура 

вельховечан» (1948 р.) дослідника Софонія Колтатіва (1906–1983 рр.), що 

зберігається в рукописному варіанті у ЛМЕХП. Автор у розділі «Одяг та взуття 

вельховичан» детально описує традиційне вбрання, включно й шкіряні 

компоненти, фіксує власників виробів та дату здійснення їхнього опису [69]. 

Така паспортизація описів є важливою для виявлення періоду побутування та 

видозміни у формотворенні певних видів виробів зі шкіри на території 

Західного Поділля. 

Відомості про вироби зі шкіри Західного Поділля доповнює польський 

етнограф Й. Гаєк (1907–1987 рр.). У книзі «Zarys etnograficzny zachodniej części 
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Podola» (1947 р.) [167] описано види шкіряних виробів, способи їхнього 

оздоблення й подано місцеві назви. Автор проводить порівняльний аналіз 

українських і  польських, а також західноподільських та гуцульських виробів зі 

шкіри, вказуючи, що західноподільський плечовий одяг з овчини відрізняється 

від гуцульських «рукавами до ліктя та довжиною ледве дістаючи до паса» [167,       

с. 33]. 

У 60–70-х роках ХХ ст. з’являються колективні праці «Історія міст і сіл 

Української РСР», зокрема щодо Івано-Франківської (1971 р.) [54] та 

Тернопільської (1973 р.) [55] областей, що містять дані про характер і  

масштаби шкіряних промислів в окремих населених пунктах у хронологічній 

послідовності. Це дозволило виявити історичні аспекти становлення шкіряних 

промислів на Покутті та Західному Поділлі.  

Відомостей про художні особливості традиційних виробів зі шкіри з 

Покуття та Західного Поділля протягом 1945–1991 рр. є небагато. Найчастіше 

вивчення виробів зі шкіри з даних регіонів є частиною комплексних досліджень 

народного мистецтва Західної України або проводилося в загальноукраїнському 

контексті. 

Одним із таких комплексних досліджень народного вбрання є альбом             

О. Кульчицької «Народний одяг Західних областей УРСР» (1959 р.) [85], що 

містить фіксації форм хутряного одягу та взуття з Покуття і Західного Поділля. 

Виконані автором замальовки з натури дають змогу простежити способи 

носіння та композиційно-пропорційні особливості виробів зі шкіри в 

традиційних ансамблях вбрання Покуття й Західного Поділля.  

Певною мірою теми дослідження торкалися й українські вчені, етнографи 

і мистецтвознавці, які на основі аналізу виявляли локально-етнографічні 

особливості виробів зі шкіри.  

Аналіз локальних особливостей оздоблення покутського та 

західноподільського одягу зробила І. Гургула в нарисі «Народне мистецтво 

західних областей України» (1966 р.). Автор вказує на домінування певної 
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кольорової гами в декорі, наприклад, темно-червоний (Городенка), ясно-

червоний (Коломия), темний аж до чорного (Поділля над Дністром) [41].  

Помітний внесок у всебічне вивчення традиційного вбрання, зокрема й 

шкіряних його компонентів, зробила К. Матейко в праці «Український 

народний одяг» (1977 р.) [96], де подані описи і відзначено регіональну 

специфіку хутряного одягу та в етнографічному словнику «Український 

народний одяг» [97], у якому подані окремі варіанти покутської та 

західноподільської термінології щодо виробів зі шкіри, способів їхнього 

оздоблення. 

 На окрему увагу заслуговують дослідження Г. Горинь «Шкіряні 

промисли західних областей України (друга пол. ХІХ — поч. ХХ ст.)» (1986 р.) 

[35], в якому наведено історично-етнографічну характеристику етапів розвитку 

шкіряного виробництва з виокремленням локальних зон домінування певного 

його виду, способів обробки сировини, видів та характеру оздоблення шкіряних 

виробів, що побутували на Західній Україні [172, с. 47]. Важливий матеріал до 

теми дослідження містить і монографія Г. Горинь «Народні шкіряні вироби  

українців. Витоки, становлення і розвиток традицій»  (2016 р.) [36], де  автор 

розкриває специфіку, типологію та сучасний стан виробів зі шкіри українців, 

подає описи форм і видів, акцентуючи увагу на їх функціональному 

призначенні. Хоча обидва дослідження виробів зі шкіри проводиться в 

загальноукраїнському контексті, проте вони є цінними для нас проведенням 

порівняльного аналізу покутських та західноподільських виробів зі шкіри та 

сусідніх етнографічних регіонів, що дозволяє виявити регіональну специфіку 

шкіряних виробів Покуття й Західного Поділля.  

У мистецтвознавчому дослідженні народної вишивки західних областей 

України Р. Захарчук-Чугай описує й принципи оздоблення верхнього хутряного 

одягу Покуття та Західного Поділля. Дослідниця в праці «Українська народна 

вишивка. Західні області УРСР» (1988 р.) [48] зазначає, що у ХІХ ст. масового 

характеру набула вишивка кожухів усіх відомих типів, подає характеристику 
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орнаментальних мотивів, принципи побудови композиційних структур і 

колориту.  

Побіжну інформацію про вироби зі шкіри отримуємо в підручниках із 

технології. Зокрема, особливості формотворення характеризує Т. Козлова в 

праці «Основы художественного проектирования изделий из кожи» (1975 р.) 

[70]; технологічну послідовність виконання способів оздоблення шкіряних 

виробів описано в книзі «Технология художественных изделий из кожи» (1982 

р.) [142]. Інформацію про види й послідовність процесів обробки шкіряної 

сировини містить праця І. Маслової «Кожевное производство» (1982 р.) [95]. У 

книзі «Выделка кожи и меха в домашних условиях» В. Логинов наводить дані 

про рецептуру, способи та послідовність процесів вичинки овчини, визначає 

типологію виробів зі шкіри [92]. 

Відомості для виявлення локальних особливостей та проведення аналогій 

між виробами зі шкіри з досліджуваних регіонів й сусідніх держав знаходимо в 

таких працях: Yackowski A, Yarnuszkiwiczowa Y. «Sztuka Ludu Polskiego»          

(1967 р.) [190]; Turnau I. «Skórnictwo odzieżowe w Polsce XVI — XVIII wieku» 

(1975 р.) [187]; Grabowski J. «Sztuka Ludowa w Europie» (1978 р.) [168]; 

Kaľavský M. «Kožušníctvo na Slovensku pozrušení cechov» (1978 р.) [171]; 

Paličková-Pátková J. «Ľudové kožušníctvo na Slovensku» (1981 р.) [180]. Автори 

висвітлюють різні аспекти побутування шкіряного промислу в європейських 

державах.  

Характеристику виробів зі шкіри вміщено в працях, що висвітлюють 

регіонально-етнографічний аспект окремих населених пунктів або районів 

Покуття і Західного Поділля, виданих за сприяння української діаспори в США. 

Із книги українського громадського діяча П. Волосенка «Тисмениця» [24], 

надрукованої накладом тисменицьких земляків у Нью-Йорку, отримуємо 

інформацію про технологічні особливості обробки овчини та масштаби 

виробництва в м. Тисмениці.  

Характер шкіряного промислу, локальні назви сировини та інструментів, 

статистичні дані про кількість майстерень й майстрів на Снятинському Покутті 
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описує дослідник М. Бажанський в праці «Творчий динамізм патріотизму моїх 

земляків»,  виданій у Детройті 1983 року [2]. 

Описи кушнірських виробів Борщівського району знаходимо в праці 

«Борщівщина: Народне мистецтво, побут та звичаї» (1994 р.) [13], що є 

каталогом робіт виставки традиційного народного вбрання з цього району, яка 

відбулася в Українському музеї у Нью-Йорку 1994 року. У каталозі також 

вміщено групові світлини селян під час обрядових церемоній, що дає змогу 

простежити форми та способи ношення шкіряних виробів на Борщівщині кінця 

ХІХ — початку ХХ ст. [172, с. 47]. 

 Публікації про художні вироби зі шкіри Покуття і Західного Поділля 

частішають зі здобуттям Україною незалежності (1991 р.). Вироби зі шкіри 

стають предметом дослідження, їх вивчають і теоретично обґрунтовують 

сучасні етнографи та мистецтвознавці. 

Заслуговують належної оцінки окремі спроби висвітлення питань щодо 

побутування традиційних виробів зі шкіри в дослідженні сучасних 

мистецтвознавців, а саме Т. Ніколаєвої, Г. Стельмащук, М. Селівачова,                       

Л. Булгакової  та ін. 

Зокрема, Т. Ніколаєва в праці «Український народний костюм. Надія на 

ренесанс» (1996 р.) [108] вказує на подібність покутського та 

наддністрянського варіантів подільського одягу, а також наводить їхню 

класифікацію й подає локальні варіанти крою хутряного вбрання. 

Аналіз традиційного українського вбрання з позиції локальних 

особливостей, проводять Г. Стельмащук і М. Білан у монографії «Український 

стрій» (2000 р.) [6], зокрема характеризуючи види шкіряних компонентів 

народного строю Покуття та Західного Поділля. Автори подають описи й 

ілюстрації традиційного вбрання з різних регіонів України, що допомагає 

провести порівняльний аналіз пропорційно-конструктивних властивостей 

виробів зі шкіри. Мистецтвознавець Г. Стельмащук у праці «Традиційні головні 

убори українців» (1993 р.) [139] описує основні їхні види, способи 
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виготовлення, символічне значення головних уборів з хутра, що побутували в 

досліджуваних регіонах.  

Особливості оздоблення хутряного одягу Західного Поділля описує                   

Л. Булгакова-Ситник у праці «Подільська народна вишивка» (2006 р.) [14]. 

Дослідниця виокремлює борщівський варіант хутряних безрукавок, який 

поділяє за способом оздоблення й орнаментикою на три групи. У книзі подано 

також локальні назви конструктивних деталей, способів оздоблення та 

орнаментальних мотивів виробів з овчини [172, с. 47], що побутували в селах 

Західного Поділля.  

Комплексне дослідження української орнаментики здійснив український 

мистецтвознавець М. Селівачов в праці «Лексикон української орнаментики 

(іконографія, номінація, стилістика, типологія)» (2009 р.). Автор детально 

описує домінантні мотиви українського народного мистецтва, вказує ареал 

їхнього поширення, подає локальні назви та їхні іконографічні типи [130]. 

Дослідження М. Селівачова важливе для розуміння змісту орнаментики на 

виробах зі шкіри, її естетичної функції в творенні художніх рис народного 

мистецтва окремих етнічних груп чи нації в цілому. 

У двох томах книги-альбому «Український літопис вбрання» дослідниця 

З. Васіна проводить історично-регіональний аналіз особливостей 

формотворення народного одягу, зокрема і його шкіряних компонентів. В праці 

вміщено реконструкції та замальовки, що дозволяють виявити композиційні 

особливості виробів зі шкіри в традиційних весільних строях Покуття та 

Західного Поділля [16]. 

Характеристику виробів зі шкіри як складової традиційного строю подає 

етнограф О. Косміна в двотомній праці «Традиційне вбрання українців» [77]. 

Автор вказує на види та конструктивні особливості шкіряних виробів Покуття і 

Західного Поділля. 

Інформацію про покутські вироби зі шкіри доповнюють ілюстрації з 

альбому дослідниці І. Свйонтек «Покутські вишивки Прикарпаття. Мистецтво 

геометричного орнаменту і колориту» (2013 р.) [129]. Тут вміщено світлини 
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покутян у традиційних строях з Снятинського, Городенківського, Тлумацького, 

Тисменицького та Коломийського районів. Це дає змогу провести порівняльний 

аналіз і виявити локальні особливості форм та оздоблення виробів зі шкіри, що 

побутували на території Покуття наприкінці ХІХ — початку ХХ століття. 

Важливими до теми дослідження є монографія Р. Шмагала «Мистецька 

освіта в Україні середини ХІХ — середини ХХ ст.: структурування, 

методологія, художні позиції» (2005 р.), де науковець висвітлює особливості 

формування художньо-промислових шкіл у Галичині, зокрема й на Покутті 

[155], та монографічне дослідження В. Молинь «Народне мистецтво 

Гуцульщини та Покуття в художньо-культурному житті Галичини др. пол. ХІХ 

— пер.трет. ХХ ст.» (2010 р.) [102], де розглядаються виставки на Покутті як 

елемент культурно-мистецького життя Галичини. Аналізуючи твори народного 

мистецтва, автор описує й вироби зі шкіри.  

Відомості про матеріальну культуру краю збагачують етнографічно-

історичні описи окремих населених пунктів Покуття, здійснені місцевими 

краєзнавцями за період незалежності України (1991–2017 рр.). Автори, 

характеризуючи вбрання, рід занять покутян, описують і характер шкіряних 

промислів, осередки та імена майстрів, котрі працювали в конкретному 

населеному пункті. 

Короткі згадки про вироби зі шкіри Покуття кінця ХІХ — початку ХХ ст. 

містять статті літературно-краєзнавчого альманаху «Ямгорів», який видають на 

Покутті з 1989 р. [103].  

Із-поміж публіцистичних видань Тернопільської області виокремлюється 

історико-краєзнавчий збірник «Літопис Борщівщини» (1992–2001 рр.). У 

розділі «Етнографія» публікують статті з інформацією про вироби зі шкіри з 

певного населеного пункту чи району Західного Поділля [172, с. 47]. Зокрема, в 

статті «Народні звичаї і обряди села Гермаківки (за спогадами Дмитра 

Колісника)» [71] описано форми плечового одягу з овчини й застосування його 

у звичаях і обрядах села Гермаківки Борщівського району. Вироби зі шкіри як 

атрибути в народній обрядовості подолян згадано в публікації «Похоронні 
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звичаї та обряди на Галицькім Поділлю в повітах Борщівськім і Мельницькім» 

[12]. Коротку інформацію про особливості формотворення, способи ношення 

виробів зі шкіри Борщівського району кінця ХІХ ст. отримуємо зі статті «Глухе 

Поділля. Допись етнографічна 1879 року» [40]. Особливості форм і характер 

оздоблення одягу з овчини Борщівського району проаналізувала Л. Булгакова в 

статті «Традиційний хутряний одяг Борщівщини» [15]. 

У другій половині ХХ ст. видано монографію «Поділля» (1994 р.), яка 

містить відомості про характер та осередки шкіряного виробництва в даному 

регіоні [114]. Історико-краєзнавчі та етнографічні аспекти матеріальної 

культури покутян висвітлено у статтях альманаху «Покуття» (1994 р.) [115], а у 

2010 р. видано монографію «Покуття. Історико-етнографічний нарис», де 

наведено статистичні дані про зони поширення на Покутті кушнірського та 

шевського промислів [116].  

Окремі аспекти виробів зі шкіри як складової народного мистецтва 

Покуття і Західного Поділля охарактеризували сучасні мистецтвознавці. 

Зокрема, Б. Книш у дисертаційному дослідженні «Художні вироби зі шкіри на 

Гуцульщині ХІХ — ХХ ст. (витоки, типологія, художні особливості, 

збереження традицій)» (2006 р.) [68] проводить порівняльну характеристику 

гуцульських і покутських виробів зі шкіри. Окремі історично-статистичні дані 

про розвиток шкіряного промислу на Західному Поділлі вміщує дослідження 

мистецтвознавця О. Дяків «Художні особливості декоративного мистецтва 

Західного Поділля ХІХ — ХХ ст. (Історія, типологія, стилістичні відміни)» 

(2007 р.) [44]. Досліджуючи різні види народного мистецтва Покуття, Б. Бойчук 

у дисертації «Народне декоративне мистецтво Покуття XIX — XX століття 

(Історія. Типологія. Художні особливості)» (2000 р.) не подає аналізу виробів зі 

шкіри, тільки акцентує, що вони потребують окремого і детального вивчення 

[10]. У досліджені «Народна вишивка Тернопільщини ХХ ст. (історіографія, 

типологія, художні особливості)» (2015 р.) Н. Волянюк, описуючи вишитий 

орнамент на народному вбранні, характеризує техніки оздоблення вишитих 

хутряних безрукавок Тернопільщини, виділяє локальні типи оздоблення [25]. 
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Огляд літератури про вироби зі шкіри Покуття і Західного Поділля 

свідчить, що в цих працях художні вироби зі шкіри розглянуто в загальних 

рисах і не розкрито основні етапи формування шкіряних промислів на вказаних 

регіонах, особливості формотворення, колориту та орнаментики. Оскільки, 

окреслена тема не була предметом окремого наукового дослідження, то, 

спираючись на власні польові дослідження, музейні колекції та праці 

попередників, важливо комплексно охарактеризувати художні особливості, 

провести порівняльний аналіз виробів зі шкіри Покуття і Західного Поділля як 

складової частини декоративно-прикладного мистецтва України. 

Методика дослідження 

Прикладом методологічної основи дисертації слугували праці Ф. Вовка, 

Т. Кари-Васильєвої, М. Селівачова, Р. Захарчук-Чугай, Г. Стельмащук,                      

К. Матейко, Г. Горинь, М. Станкевича.  

У загальнотеоретичному, мистецтвознавчому аспекті проблем, 

порушених у дисертації, використано історичний і системний підходи, а також 

наукові методи: спостереження, порівняння, абстрагування, аналізу, синтезу,  

індукції, дедукції, класифікації й типології. 

Історичний підхід допомогає розкрити основні етапи становлення 

шкіряного промислу на Покутті та Західному Поділлі у хронологічній 

послідовності з метою виявлення внутрішніх та зовнішніх культурних 

взаємовпливів. 

Системний підхід передбачає дослідження виробів зі шкіри як єдиного 

комплексу з узгодженими технологічними, функціональними та естетичними 

складовими. Такий принцип дає змогу простежити кожен елемент комплексу 

(форму, декор, колорит) та їхню взаємодію, виявити вплив окремого елемента 

на формування локальних рис й художніх особливостей виробів.  

Спостереження та порівняння як методи емпіричного дослідження 

використовуються на первинному етапі збору інформації про художні вироби зі 

шкіри Покуття й Західного Поділля. Спостереження сприяє систематичному і 

спрямованому вивченню форм виробів, їхніх пропорційно-конструктивних 
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співвідношень. Порівняння — це процес виявлення подібності чи відмінності 

форм, принципів декорування, колориту виробів зі шкіри на Покутті і 

Західному Поділлі, що зумовлює творення певних типів оздоблення в межах 

одного етнографічного регіону. Порівняльний аналіз виробів зі шкіри Покуття і 

Західного Поділля дасть змогу виявити спільні риси та локальні відмінності 

між етнографічними регіонами та виявити їхні особливості в 

загальноукраїнському контексті. 

Використання методів класифікації й типології допомогло виокремити 

типологічні групи на основі структурно-типологічних ознак, що спираються на 

виявлені подібності й відмінності технологічно-конструктивних та художньо-

естетичних властивостей виробів зі шкіри. 

Усебічному досягненню поставлених мети й завдань, пов’язаних із темою 

«Художні вироби зі шкіри на Покутті та Західному Поділлі», сприятиме 

використання методу мистецтвознавчого аналізу, що дає змогу 

охарактеризувати основні виражальні засоби виробів, структуру й значення 

орнаменту.  

Структурно-генетичний аналіз і синтез сприяє виокремленню причин і 

взаємозв’язків явищ матеріальної культури, що мали вирішальний вплив на 

прийоми формотворення, способи та принципи декорування виробів зі шкіри на 

досліджуваній території. Використання взаємопротилежних методів пізнання –  

індукції та дедукції – дає змогу охарактеризувати досліджувані об’єкти на 

основі загальних явищ та окремих фактів, що сприяє виявленню особливостей 

формування художніх якостей покутських і західноподільських виробів зі 

шкіри. 

Метод абстрагування використовується для виявлення та виокремлення 

найістотніших художніх рис виробів зі шкіри. За його допомогою 

ототожнюються функціонально-конструктивні особливості, оздоблення, 

колорит.  

Як допоміжні  застосовуються методи припущень та аналогій. 
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Джерела роботи 

Для ґрунтовного мистецтвознавчого вивчення виробів зі шкіри та 

розкриття поставлених питань дисертації використано різні джерела, а саме: 

оригінальні зразки шкіряних виробів, які виявлені під час польових досліджень, 

та архівні матеріали. 

Важливе значення мають експонати, що зберігаються у фондах 

Національного музею українського народного мистецтва (м. Київ), 

Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» (м. Київ), 

Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Клементія Шептицького, 

Музею етнографії та художнього промислу (м. Львів), Львівського історичного 

музею (м. Львів), Тернопільського краєзнавчого музею (м. Тернопіль), Івано-

Франківського краєзнавчого музею (м. Івано-Франківськ), Національного 

музею народного мистецтва Гуцульщини й Покуття ім. Й. Кобринського (м. 

Коломия), Музею історії міста Тисмениці ім. С. Гаврилюка (м. Тисмениця), 

Російського етнографічного музею (м. Санкт-Петербург), Музею історії та 

етнографії Покуття (м. Городенка), Музею народного мистецтва М. 

Струтинського (м. Косів), Музею народного мистецтва та побуту Гуцульщини 

(м. Косів), Борщівського обласного краєзнавчого музею (м. Борщів), 

Бучацького районного краєзнавчого музею (м. Бучач), Заліщицького районного 

комунального краєзнавчого музею (м. Заліщики), Чернівецького краєзнавчого 

музею (м. Чернівці), Чортківського районного комунального краєзнавчого 

музею (м. Чортків).  

Цінні матеріали зібрані в Літературно-меморіальному музеї Марка 

Черемшини (м. Снятин), Художньо-меморіальному музеї Василя Касіяна               

(м. Снятин). Також існують громадські музеї в селах досліджуваного регіону. 

Цікавий етнографічний матеріал експонується в сільських музейних збірках, 

зокрема, в с. Іллінцях Снятинського району, с. Корничі і Воскресінцях 

Коломийського району, с. Чернелиці Городенківського району Івано-

Франківської області. 
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Джерелом інформації для наукового дослідження слугували народні 

зразки виробів зі шкіри з етнографічної колекції «Кровець», приватних збірок 

Галини Гафійчук (м. Городенка), Богдана Петричука (с. Бабин) та Едуарда 

Радиша (м. Косів).  

 Джерельну базу дослідження поглиблюють матеріали з фондів 

Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, 

Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки, Івано-Франківської 

обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. Франка, бібліотек 

Львівської національної академії мистецтв, Українського католицького 

університету та Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва 

ЛНАМ. 

Важливим джерелом інформації щодо виявлення художніх аспектів, 

способів носіння, особливостей застосування виробів зі шкіри на Покутті є 

зображення їх на картинах художника В. Касіяна [19; 61]. Більшість 

зображуваних постатей вдягнені в традиційне вбрання Снятинщини. 

Покутський варіант оздоблення кептаря В. Касіян зобразив у творах: «Наука» 

(1920 р.) [19, с. 13], «Веснянка» (1921 р.) [19, с. 11], «Селянка з Покуття» (1925 

р.) [19, с. 26], «Мати» (1940 р.) [61, с. 14]. У графічних роботах автор намагався 

максимально відтворити тогочасні народні типи. Розширюють знання з теми 

дослідження фотографії родини В. Касіяна, які зберігаються в музеях                      

м. Снятина. 

Поглибленню інформації в усебічному вивченні виробів зі шкіри 

сприяють фотофіксації Юліана Дороша, зроблені на Городенківщині в селах 

Раковці та Семенівці («Великодні гаївки» (1932 р.), «Танці на весіллі»                 

(1932 р.)) [32]. Автор висвітлює окремі кадри щоденної праці, звичаїв та 

обрядів покутян. 

Джерельну базу з досліджуваної теми доповнюють листівки «Ґазда з 

Коломийщини», «Селянка з Покуття», «Селянська родина», «Селянки», видані 

коломийським видавництвом «Галицька накладня» (засновник Яків Орештайн), 

та «Селянські типи в Галичині» львівського видавництва «Русалка» 
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(засновновник Григорій Гануляк), які зберігаються у приватній колекції                           

П. Корпанюка [76]. 

Ознайомлення з фольклорними матеріалами, обрядовими дійствами дало 

змогу розкрити символічний зміст виробів зі шкіри. 

Основною джерельною базою для дослідження стали польові матеріали, 

зібрані автором на Покутті і Західному Поділлі протягом 2009 –2018 років. 

 

Висновки до розділу 1 

Для всебічного висвітлення теми дослідження та досягнення мети і 

завдань проведено систематизацію літератури, обрано джерела та методику. 

Огляд виявлених публікацій про вироби зі шкіри на Покутті та Західному 

Поділлі подано в хронологічній послідовності. Першу побіжну інформацію про 

вироби зі шкіри з досліджуваних територій знаходимо в подорожніх нотатках 

та спостереженнях мандрівників, картографів XVII — XVIII століть. 

Фіксації про шкіряні ремесла активніше почали висвітлюватися на 

початку ХІХ ст., проте відомості про вироби зі шкіри з Покуття та Західного 

Поділля мають описово-поверховий характер.  

Висвітлення народного мистецтва Покуття і Західного Поділля, в тому 

числі й виробів зі шкіри, активізувалося у другій половині ХІХ — на початку            

ХХ ст. і пов’язане з проведенням художньо-промислових виставок у Галичині 

та з виходом низки періодичних видань. В етнографічних публікаціях описано 

принципи організації роботи шевців, способи обробки шкір та масштаби 

кушнірського промислу.  

Вироби зі шкіри стають предметом наукових зацікавлень з кінця ХХ 

століття. Українські вчені, етнографи та мистецтвознавці певною мірою 

торкались теми дослідження. У цей час розширився діапазон видавничої 

діяльності, публікуються колективні праці про описи населених пунктів, 

етнографічні словники, підручники з технології та монографічні дослідження, 

які висвітлюють різні аспекти виробів зі шкіри Покуття і Західного Поділля. 
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Тогочасні матеріали і сьогодні є основою для вивчення локально-

етнографічних особливостей виробів зі шкіри.  

Хоча у ХХ столітті з’являються спроби мистецтвознавчого аналізу 

виробів зі шкіри, проте їх розглядають у контексті дослідження традиційного 

вбрання, не розкривають комплексно їхні художні якості й естетично-художню 

роль у формуванні етнічної та національної ідентичності. 

Отже, огляд літературних джерел засвідчує, що вироби зі шкіри Покуття і 

Західного Поділля ставали предметом наукових зацікавлень українських і 

зарубіжних етнографів та мистецтвознавців упродовж досліджуваного періоду. 

Проте вказана тема не була предметом окремого наукового дослідження, тому 

й не виявлено комплексної характеристики художніх особливостей виробів зі 

шкіри Покуття і Західного Поділля як складової частини декоративно-

прикладного мистецтва України. 

Основу джерельної бази дисертації становлять: народні зразки виробів зі 

шкіри, виявлені під час польових досліджень; експонати низки обласних, 

районних, сільських музеїв, етнографічних колекцій та приватних збірок; 

матеріали з фондів наукових бібліотек; картини художників, листівки та 

фотофіксації покутян і подолян у традиційному вбранні; фолькльорні 

матеріали.  

Отже, аналіз джерел дослідження сприяв детальному вивченню 

типологічного діапазону, художніх аспектів та символічного змісту виробів зі 

шкіри на Покутті і Західному Поділлі кінця ХІХ — початку ХХ століття. 
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РОЗДІЛ 2. ШКІРЯНІ ПРОМИСЛИ НА ПОКУТТІ І ЗАХІДНОМУ ПОДІЛЛІ 

КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ІСТОРІЯ, ОСОБЛИВОСТІ 

СТАНОВЛЕННЯ 

Всебічне висвітлення аспектів зародження, формування та диференціації 

шкіряного ремесла потребує використання історичного підходу, що дасть змогу 

розглянути це явище матеріальної культури в хронологічній послідовності. 

Порівняльний аналіз сприятиме виокремленню локальних чинників та спільних 

рис, які існували в шкіряній промисловості на Покутті й Західному Поділлі. 

Обробка шкіряної сировини належить до ремесел, відомих людству з 

давніх часів. Серед комплексів вбрання різних епох переважали або були 

присутні шкіряні компоненти. Використання хутра й шкур тварин первісними 

людьми насамперед зумовлено практичною функцією. Шкури були предметами 

захисту тіла від атмосферних впливів й основним матеріалом для виготовлення 

одягу та житла. 

На вироби зі шкіри згубно впливали природні чинники, що сприяли 

їхньому руйнуванню. Саме тому до наших днів надійшла незначна їх кількість. 

Наші уявлення про вироби зі шкіри на різних етапах розвитку людства значно 

розширюють археологічні дослідження. Речові матеріали допомагають сягнути 

доісторичних етапів розвитку людства та виявити генезу шкіряного промислу 

як явища матеріальної культури. 

Важливими факторами впливу на формування шкіряного виробництва 

було розташування Покуття і Західного Поділля на перетині торговельних 

шляхів, що зумовлювало взаємовідносини, які не тільки створювали попит, а й 

забезпечували відповідну сировинну базу. Так, в 1141 році на Покутті відомим 

торговельним шляхом був «підгірський», який проходив уздовж Дністра на 

південь, через найдавніші міста Покуття: Тисменицю, Тлумач, Городенку, 

Снятин [9, с. 540]. Завдяки поширенню ремесел і торгівлі розвивалися існуючі 

міста і виникали нові: Коломия, Заболотів, Отинія [17, с. 312]. Уже з XV ст. у 

шкіряному виробництві спостерігається тенденція до його пожвавлення. 

Майстри намагались розширювати ареали збуту своїх виробів, тобто 



50 

виготовляти їх не тільки для своєї родини, а і на ринок. Поглиблюється 

спеціалізація ремесла, виокремлюються вужчі спеціальності. У досліджуваних 

регіонах шкіряні ремесла існували як у місті, так і на селі. Якщо у містах 

переважала цехова організація, то в селах побутували кустарні ремесла [185]. 

У XV ст. основним виробничим об’єднанням ремісників був цех. Поява 

цехів пов’язана з поширенням Магдебурського права, яке послаблювало 

залежність міських жителів від феодалів й сприяло розвиткові ремесел, 

торгівлі. У цехи входили люди різних національностей, зокрема поляки, німці, 

євреї та українці. Такий синтез культур сприяв обмінові інформацією та 

збагаченню культури українців. Проте в цехах були й негативні чинники, 

зокрема у XVІ ст. до складу цехових організацій не могли входити українці-

некатолики [146, с. 12]. Місцеві ремісники багато терпіли від національної та 

релігійної дискримінації з боку патриціату. Така міжетнічна дискримінація та 

фінансова неспроможність вступити до цеху сприяли утворенню позацехового 

ремесла. Ремісників, котрі працювали поза цехом, називали «партачами» [3,            

с. 15]. Вони у вільний від промислу час займалися землеробством або 

наймалися до інших ремісників. 

На Покутті і Західному Поділлі об’єднання майстрів, пов’язаних зі 

шкіряними промислами, були досить численними. Збереглися відомості про 

існування гарбарень, кушнірських, лимарських і шевських цехів. Свідченням 

про побутування ремесел, пов’язаних із виготовленням виробів зі шкіри на 

Тисмениччині, є реєстрові карти ремісників [65, с. 55] (Дод. А рис. 2.1). 

Аналогічну диференціацію шкіряного ремесла спостерігаємо і в тогочасній 

Європі. На це вказують зображення сцен із життя ремісників із Кодексу 

Бальтазара Бегема (1505 р.), зокрема, копія ілюстрації «Кушнір», що 

зберігається в експозиції музею історії міста Тисмениці ім. С. Гаврилюка         

(Дод. А рис. 2.2). 

Важливу роль у розвитку ремесла відігравала й торгівля, яка формувала 

попит та ареал поширення шкіряних виробів. Одним з важливих осередків 
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торгівлі на Покутті була Коломия, яка в 1424 році отримала «право складу»
1
 

[188, с. 9], що передбачало зберігання упродовж визначеного терміну товарів і 

залучення нових купців. У другій половині XV ст. торгівля набуває поширення 

в Снятині, де проводять великі ярмарки. Тут найбільше були представлені такі 

ремесла, як бондарство, шевство і кушнірство [82, с. 517]. Упродовж ХV ст. 

ремісничим і торговельним центром Покуття стає Тисмениця [5, с. 229]. 

Провідне місце серед тисменицьких ремісників займають гарбарі, шевці і 

кушніри.  

У ХVI ст. основними центрами вичинки шкіри та виготовлення виробів зі 

шкіри на Покутті залишаються Коломия, Тисмениця й Снятин. Як свідчать 

джерела, в цей час у Коломиї було 8 цехів і налічувалося 200 ремісників, в тому 

числі 11 кушнірів та 12 шевців [169, с. 168]. Розвиткові шкіряних промислів 

сприяв попит, що зумовлювало збільшення кількості ремісників. Так, у 1590–

1648 рр. у Коломиї працювало вже 23 шевці, в Городенці — 15, у Заболотові — 

12 [9, с. 543]. Наприкінці XVІ ст. в Снятині проживали ремісники 15 професій, 

серед яких були шевці й кушніри [82, с. 518]. 

У другій половині XVI ст. в Теребовлянському повіті набувають 

поширення промисли, пов’язані із виготовленням виробів зі шкіри. Про це 

свідчить затвердження статуту першого шевського цеху власником Тернополя 

у 1566 році [55, с. 67]. У той час важливими торговельними центрами вже були 

Товсте й Язловець. 1578 року в Теребовлі виникає кушнірський і шевський 

цехи [177, с. 16], а в Підгайцях в цей час вже існує кушнірський, а пізніше 

засновано й шевський цехи [91, с. 118]. У Бережанах, що лежали на 

торговельному шляху між Львовом і Теребовлею, двічі на рік проводили 

ярмарки, де купці з багатьох галицьких міст, польських воєводств, Угорщини, 

Росії торгували гончарними та шкіряними виробами [80, с. 101]. Тут 1570 року 

працювало 20 ремісників — зброярів, столярів, шевців, слюсарів, кравців, 

цеглярів, римарів, кушнірів, ткачів [80, с. 101]. Пожвавлення торгівлі сприяло 

                                                             
1
 Право складу  — форма організації торгівлі, що  вимагала від купців зупинки в складових 

містах та проведення там торгів на визначений термін. 
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розвиткові кушнірства, шевства, кравецтва і в Гусятині. Відомим гусятинським 

кушніром був батько українського козацького ватажка Северина Наливайка [99, 

с. 206]. У другій половині XVI ст. у Підгайцях і Чорткові вже існували 

кушнірські, пізніше шевські цехи, сюди входило від 24 до 30 ремісників [30,            

с. 557]. Промисли, пов’язані із виготовленням виробів зі шкіри, поширені були 

й у Золотому Потоці (Загайполі), що лежав на важливому торговельному шляху 

із Галичини на Поділля і у Молдавію [104, с. 187]. 

У ХVI ст. визначним діячем Тернополя був князь Острозький Василь-

Констянтин, меценат української культури та національний проповідник, який 

організував національну групу Українців міста Тернополя. Сюди входили люди 

різних професій, зокрема рільники, шевці, кравці та кожум’яки [153, с. 57]. 

Наприкінці XVI — XVII ст. ремесло ще не зовсім відділилося від 

землеробства. Дослідник Тернополя П. Білинський зазначає, що:                             

«… тернопільські міщани в рівній мірі займались рільництвом і ремеслом» 

[136, с. 88]. Частина ремісників мала певні наділи землі, інші ще не мали землі і 

сплачували податок. Їх називали халупниками і комірниками [5, с. 229]. 

 Зростання міст, пожвавлення ярмаркової торгівлі сприяли розвиткові 

шкіряних ремесел на Західному Поділлі та Покутті. Ремеслу навчалися у 

місцевих майстрів-ремісників або в цехах Кам’янця-Подільського чи Львова. 

Про прибуття учнів на навчання зі Снятина, Завалля та інших міст свідчать 

записи в цеховій книзі кам’янецьких кушнірів [9, с. 543]. У музеї історії міста 

Тисмениці ім. С. Гаврилюка зберігаються відомості про прибуття в місто 1590 

року кількох вірменських сімей з Кам’янця-Подільського, які займалися 

виробництвом кардибану, сап’яну і замші. Уже через два роки створено спільно 

з місцевими майстрами організацію кушнірів і білошкірників, а в 1637 році у 

магістратський реєстр внесено статут кушнірського цеху [65, с. 56]. Копія 

статуту кушнірського цеху зберігається в експозиції музею історії міста 

Тисмениці ім. С. Гаврилюка (Дод. А рис. 2.3). 

Розвитку торгівлі і ремесел сприяли привілеї, надані князями 

Потоцькими, що передбачало звільнення від податків на 20 років місцевого 
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населення та переселенців, які займаються торгівлею і ремеслом. Внаслідок 

цього на Покуття і Західне Поділля, напкінці XVII ст. з низки міст України, 

Молдови, Волощини приїхало багато купців і ремісників вірменської та 

єврейської національностей [18, с. 54].  

Упродовж XVII ст. у Тисмениці збільшується кількість кушнірів, що 

зумовлює їх поділ за майновим станом на бідняків і заможних. Перші, не 

маючи достатнього обладнання, були комірниками.  Вони виготовляли дешеві 

шкіри — юхту й сирицю, що мала попит серед бідних міщан. Заможні кушніри 

виготовляли шкіри високої якості для знаті. Вони користувалися певними 

королівськими привілеями, входили до патриціату (привілейований прошарок 

населення) [5, с. 229]. У цей час тисменицький кушнірський цех стає одним із 

найпотужнішим осередків із виготовлення виробів з хутра на території Польщі, 

Угорщини і Австрії.  

У XVII ст. в Теребовлянському повіті отримали право проводити ярмарки 

й невеликі міста, зокрема Поморяни, Бучач, Залізці, Підгайці, Язловець, Скала, 

Сатанів [153, с. 25]. 1672 року у Тернополі близько п’ятнадцяти відсотків 

населення займалося ремеслом, серед них були й кушнір, поясник, римар та 15 

шевців. Чіткого розмежування занять не було. Інколи рільники займалися 

ремеслом, а ремісники і купці мали певні наділи землі для власних потреб [98, 

с. 59]. 

У другій половині XVII — XVIII ст. значну кількість населення міст 

Західного Поділля становили ремісники, які виконували не тільки замовлення 

для місцевого населення, а й збували свої товари на ярмарках. Часто ремесла, 

пов’язані з виготовленням виробів зі шкіри, ставали сімейним промислом. Так, 

у Борщеві об’єднання 17 родин утворили шевський цех, а ще 10 входили до 

кушнірського [74, с. 131]. Проте становище ремісників не було легким, 

оскільки вони змушені були платити «чинш» — податки від ремесла або 

виконувати різні види роботи. Нестерпні умови праці зумовлювали бунт і 

супроводжувалися письмовими скаргами. Так, 1763 року зафіксовано скаргу 

вишнівецьких шевців, де зазначено, що податок для фільварку становив аж 32 
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пари чобіт [22, с. 294]. Часто цехи залежали від місцевого феодала. Наприклад, 

у Микулинцях навіть цехові ремісники виконували різні роботи на користь 

феодала. Кушніри вичиняли баранячі шкіри й шили кожухи, а шевці — чоботи 

для двірської челяді. Члени цехів платили податок на користь держави та 

місцевої адміністрації [7, с. 506]. 

Кушнірський, шевський та гарбарські цехи існували в Товстому. 

Збереглися три документи 1715 року про надання привілеїв гончарному, 

ткацькому і шевському цехам [150, с. 268]; 1747 року в Струсові затверджено 

статут римарського цеху, який об’єднував ремісників з інших міст [55, с. 513]. 

За австрійським переписом 1773 року, у Галичині працювало 5 500 

шевців. Шевське домашнє ремесло було розвинено у Надвірній, Бучачі, Потоці. 

У містечку Угневі в 1889–1899 роках існувала єдина в Галичині фахова школа 

для підвищення кваліфікації шевців [181] . 

Наприкінці XVII — на початку XVIII ст. значними ремісничими 

центрами Західного Поділля стають Бучач, Скала-Подільська, Гримайлів, 

Копичинці, Хоростків, Заліщики, де були шевські та кушнірські цехи [169, с. 

84]. В цей час на Покутті виникають шевський і кушнірський цехи в 

Станіславові (на той час Станілав) і Тисмениці [18, с. 54]. Відомими були й 

вироби покутських чинбарів (гарбарів) та хутровиків із Городенки, де 

налічувалось 30 кушнірів [112, с. 174]. 

Уже з кінця XVIII ст. Покуття і Західне Поділля стають регіонами з 

розвинутими осередками шкіряних промислів у містах і сільського домашнього 

ремесла. Позитивним чинником, що регулював збут і пожвавлював цехове 

виробництво, був привілей утворення й проведення ярмарок у містах. У           

XVIII ст. широковідомими по всіх українських і молдавських землях були 

снятинські ярмарки, які проходили декілька разів на рік (Дод. А рис. 2.4). 

Найбільш ходовим товаром були шкіряні вироби, сап’ян і кардибан [152, с. 87]. 

Важливу роль у поширенні шкіряних промислів відіграли й вірмени, котрі вели 

жваву посередницьку торгівлю з іншими країнами: привозили килими, 

сап’янову шкіру, сукно. На снятинських ярмарках торгували кіньми, сіллю і 
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виробами кустарів [82, с. 518]. Про це свідчать угоди, що укладали про 

постачання товарів на ярмарки. З актів військового суду міста Львова від 1650 

року відома інформація про складання контрактів, які вказують на характер 

відносин, якість і кількість шкіряної сировини [152, с. 86]. Масштаби 

товарообігу зафіксовані в угодах про закупівлю львів’янином Стадницьким 700 

волових і телячих шкір (1649 р.) та про продаж купцем Поповичем зі Сучави 

(1854 р.) 150 сап’янів [152, с. 86]. Високоякісні сап’яни виготовляли в 

«табахарнях», або «домах над Прутом», в Снятині, якими володіли вірмени. 

Снятинський сап’ян був переважно жовтого і червоного кольору. Ремісники-

сап’янники підтримували між собою тісні виробничі стосунки. Так, у 70–х 

роках XVII ст. станiславські і лисецькі сап’янники організували спільний цех, 

який перенесли до Лисця, де він і продовжував існувати до середини XIX ст. 

[183, с. 860]. Згодом в цьому містечку набуло розвитку й кушнірство, що 

зумовило появу окремого цеху [38, с. 119]. 

Одним із найбільших осередків виробництва взуття в регіоні було                   

м. Тисмениця. Уже 1788 р. засноване «Товариство шевців». Сюди входило 87 

шевців зі самого міста та навколишніх сіл [127, с. 331]. Шевський промисел у 

Тисмениці не був збитковим, оскільки майстри практикували самостійно 

виконувати процеси виготовлення взуття й обробки шкіри, тобто одночасно 

були шевцями і гарбарями. 

На початку ХІХ ст. в Тернополі виробництво шкіряної сировини займало 

провідне місце серед інших видів ремесел. Про це свідчать описи м. Тернополя 

в географічному англійському словнику: «… 7100 мешканців провадять досить 

жваву торгівлю, але до тепер не зробили більшого поступу в промислі. Головні 

промислові заклади є гарбарні» [98, с. 64]. 

У Тернопільському повіті станом на 1890 рік працювали 21 кушнір,                 

2 сідельники, 4 інтролігатори [182, с. 105–106]. Тенденція до збільшення 

кількості шевців, хутровиків простежується й у Борщеві (90–ті рр. ХІХ ст.), що 

зумовлено появою залізниці Чортків — Іване-Пусте [74, с. 132], а також в 

Бережанах де існують кушнірський і шевський цехи [80, с. 102]. У 80–х рр.  
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ХІХ ст. у Підгайцях працють 150 ремісників, у тому числі 52 шевці і 16 

кушнірів. Підгайці залишаються важливим торговельним центром Східної 

Галичини [29, с. 111]. 1910 року у Бучачі налічувалось 440 кустарів, з них 120 

шевців [21, с. 177]. 

У цей час на Покутті визначними осередками залишаються Снятин і 

Тисмениця. У Снятині вже існує від 3 до 5 шевських цехів, які налічувавали по 

30–40 ремісників [152, с. 101]. Шевське ремесло розвивалося й у Тлумачі [124, 

с. 573] та Коршеві [135, с. 307]. У Тисмениці масштаби виробництва сприяють 

утворенню значної кількості цехів. 1891 року у місті відбувається утворення 

іншого виду організації майстрів — фабрика, яка виникла на основі об’єднання 

трьох кушнірських цехів. Відомим за межами Покуття був і шкіряний завод 

Якуба Маргошеса в Станіславові (Jakób Margoshes fabric skór Stanisławów), що 

спеціалізувався на вичинці та фарбуванні шкіри [43, с. 192]. Такі форми 

об’єднань з’являлися для того, щоб протистояти конкуренції інших міст. 

У XIX ст. поширеним промислом на Покутті і Західному Поділлі 

залишається шевство, що було прерогативою чоловіків. «Майстри, які 

займалися вірменською роботою», — так називали українських шевців у 

Галичині [127, с. 331]. Немає жодного села, де б не було шевця. На поширення 

шевського промислу вказують і назви населених пунктів, зокрема с. Сапогів 

Борщівського району, яке вважають поселенням шевців часів Княжої доби, які 

виготовляли взуття (сапоги) для галицьких князів  [79, с. 149].  На Снятинщині 

відомим шевцем був батько українського графіка В. Касіяна зі с. Микулинців, а 

в Топорівцях виготовленням взуття займалися Степан Волошин та Іван 

Боднарук [118, c.1]. Проте найкращі майстри працювали в Снятині, а саме: 

Антось Шавуляк, Іван Лаврентович, Микола Кішкан, Садовський, Лашкевич, 

Кваснєвський. Головою кушнірського цеху був Ябчинський [2, с. 222]. На 

Коломийщині відомим майстром із виготовлення взуття були Яким Семенчук зі 

с. Загайпіля та М. Моринюк (керівник шевської майстерні у с. Мишині) (Дод. А 

рис. 2.5). Існували два види шевців: одні виготовляли взуття тільки на 

замовлення, інші, не маючи замовлень, збували товар на ярмарках. На 
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покутських ярмарках з’їжджаються шевці із навколишніх сіл і привозять 

настільки велику кількість чобіт, що ледве третину вдається збути. Така 

конкуренція спричинює зниження цін, проте шевців на ярмарку не меншає, а 

стає все більше, що сприяє шевському партацтву, тобто для врівноваження 

ціни, використовують дешеву неякісну сировину [28]. Прибутки приносить 

лише шевство там, де ним займаються одночасно з гарбарством шкур, куплених 

із перших рук.  

Дані за 1876 рік свідчать, що шевство посідало важливе місце в Коломиї, 

де налічувалося 53 шевці [188, с. 52]. У газеті «Кур’єр Львівський»  (1891 р.) 

вказано, що промисел є звичайний і лише 4600 майстрів платять 10 злотих 

податку, але ще існує близько 12 000 дрібних шевців. Проте значного 

технологічного поступу не відбулося, усі операції виконуються давніми 

способами, де один верстат на 10 осіб (Дод. А рис. 2.6).  

На Покутті і Західному Поділлі не було великих фабрик на зразок 

західноєвропейських. Лишень у великих містах використовували механізовану 

працю — решта ремісників працювали кустарними методами. Шевці для 

виготовлення взуття використовували такі інструменти: ножі, молотки, 

рашпіль, копита, устілки, валківниці, правила, шило («шпіляр»), «фумелі», 

гачки та інструменти для обробки ранта. Також шевство в Галичині часто 

залежало від імпорту шкір, хоча шкіряної сировини було достатньо і тут, проте 

в гарбарнях виробляли незначну кількість і то низьких ґатунків, оскільки 

найкращу шкіру вивозили за кордон. З огляду на це шевське ремесло зазнавало 

збитку. Пара чобіт коштувала на 1,2 злотих більше ніж така сама пара взуття, 

зроблена на фабриці у Берліні. Дешевше фабричне взуття також привозили із 

віденських фабрик, що створювало конкуренцію малорозвиненому місцевому 

шевському ремеслу. Паугерт описує: «… дрібний майстер, який працює без 

учнів і челяді, виготовляє 4 пари чобіт на кілках, а заробляє найвище 6–7 

злотих, хоча працює 14–15 годин на добу» [185]. Шевське ремесло вимагало 

важкої праці і не приносило великих прибутків, доказом цього вважали 
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незацікавлення євреями шевством, або в народі його називали промислом, 

вільним від «жидівської конкуренції» [158].  

Наприкінці XIX ст. кушнірство також сягає найбільшого розвитку. 

Кушніри працюють і у селах, але найбільша концентрація кушнірів була у 

містечках (Дод. А рис. 2.7). Це зумовлювалося попитом і достатньою кількістю 

сировини. Поодинокі кустарі не мали змоги купити сировину й змушені були 

працювати на бартерній основі з єврейськими купцями. Для покращання умов 

праці та об’єднання капіталу в Тисмениці створено товариство кушнірів і 

білошкірників, де працювало близько 300 майстрів, а річні прибутки цього 

промислу складали до 1 000 000 золотих [186]. У Тисмениці виробляли, як і 

раніше, різних ґатунків шкіри і хутра. Особливо багато шили кожухів і 

кожушків для потреб австрійської армії та дирекції залізниці. Так, у 1880–х 

роках товариство отримує замовлення від дирекції залізниці м. Станіславова, а 

згодом для усієї так званої південної залізниці, що проходила від Відня до 

Трієсту. Після якісно виконаного замовлення тисменицьке товариство кушнірів 

і білошкірників отримало допомогу від Торговельно-промислової Палати у 

Відні та Краєвого відділу у Львові [24, с. 28]. Завдяки цьому 1891 року у 

Тисмениці заснована хутряна фабрика, що була першою на території України. 

Об’єднання ремісників зумовлене протистоянням конкуренції інших міст, воно 

дало змогу монополізувати кушнірський промисел. Оскільки з тисменицького 

кушнірства жили не тільки місцеві купці, а й сусідні околиці (Бучача, Золотого 

Потока, Рогатина, Богородчан, Надвірної), то вони вели активну агітацію проти 

об’єднань. На розвиток самого промислу вказують і статистичні дані: «…для 

вичинки шкір в Тисмениці в рік використовували 60.000 кг солі та «грису» 

житнього близько 12.000 центнерів. Вироби даного промислу 

використовувались не тільки для виготовлення кожухів, але й раз в рік 100 000 

шкурок для збуту на ярмарках в Уневі та Улашківцях» [181]. Значне поширення 

шкіряних промислів на досліджуваній території засвідчує й копія 

стенографічного звіту Галицького сейму, де вказано про існування 150 

гарбарень — невеликих напівкустарних дубильних підприємств. Документ 
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датований 1866 роком і зберігається в музеї історії міста Тисмениці ім.                     

С. Гаврилюка (Дод. А рис. 2.8). 

Згідно зі статистичними даними 1922 року, в гарбарнях Станіславівського 

воєводства вичиняли шкіри великої рогатої худоби 1 542 600 кілограмів, 25 535 

кінських шкір, 123 701 телячих [2, с. 43]. Відомо про існування гарбарні в 

Снятині, де обробляли тільки місцеву сировину. Виготовляли тут підошви для 

взуття, ремені для млинів, шкіру для поясів, юхт для чобіт, овчину для кожухів 

та кептарів [2, с. 43]. Проте польський дослідник Ксаверій Мрочко вказує на 

існування в Снятині двох гарбарень [176, с. 12]. Гарбарське ремесло існувало і в 

селах. У с. Заваллі Снятинського району кушніри самостійно вичиняли шкіру і 

шили кожухи [56, с. 168].  

На Покутті і Західному Поділлі поширеним було також і лимарство — 

ремесло, яке передбачало виготовлення різного роду ременів та кінської 

упряжі. На початку ХХ ст. в Галичинні працювало 1316 лимарів [35, с. 23]. 

Відомими лимарськими осередками на Покутті були Коломия, Станіславів, 

Тлумач та Отинія. У Снятині лимар Мітрович виготовляв поводи ремінні, ліци 

(віжки), водильця, хомути, плюшорки, шлеї та капейстри. Тут існувала і 

крамниця ремінних виробів, власником якої був єврей Ліндер [2, с. 152].  

Крім упряжі, лимарі виготовляли різні ремені господарського 

призначення. Дослідник М. Бажанський зазначає, що молотільники замовляли 

зв’язь до ціпа — «вуголов», яку виготовляли з міцної, але м’якої шкіри. 

Виготовлення різного роду виробів лимарями зумовило появу варіативності 

їхніх назв, а саме: сідельник виготовляв сідла, ремінник — ремені, пояси, а 

шорник — шори чи плюшори [2, с. 153]. Така диференціація ремесла 

спостерігається вже за часів Київської Русі.  

Лимарі зі с. Завалля Снятинського району виготовляли для місцевих 

жителів зі шкіри-сириці кінську збрую, шлеї, вуздечки, батоги та ін. Але 

найкращі лимарські вироби купували на ярмарках [56, с. 168]. Лимарські 

вироби кінського і господарського призначення замовляли тільки заможні 

господарі, бідніші верстви плели їх із конопляних шнурів [118, с. 1]. Із кінця     
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ХІХ ст. праця лимарів була затребувана на гуральнях, цукрових заводах для 

виготовлення та ремонту ремінних пасів для моторів [127, с. 329].  

У другій половині ХІХ ст. розвивалися міста. Зростала кількість і якість 

обробки шкір і хутра в Тисмениці. Кращі вироби тисменицьких кушнірів 

експортувались за кордон та експонували на виставках у Лондоні, Дрездені, 

Берліні, Будапешті та інших великих містах Європи [5, с. 230] . 

Подальший розвиток промислового і кустарного виробництва вимагав 

кваліфікованих кадрів. Із метою відродження і вдосконалення «домашніх 

промислів» зі середини 1870-х років в Галичині була запроваджена урядова 

програма поширення фахової освіти. Збільшення художньо-промислових шкіл 

почалося під впливом виставки Крайового домашнього промислу 1877 року у 

Львові. У 1878–1886 роках Крайовий сейм та Крайовий відділ у справах 

промислу спрямовує діяльність на збереження та відродження домашнього 

промислу [155, с. 52]. Із розвитком промислів відкривалися школи, де навчали 

різних видів ремесел. Таку двокласну ремісничу школу було відкрито в 

Станіславові 1883 року [18, с. 59], де навчали учні ковальства, кравецтва, 

столярства та шевства [101, с. 71].  

1888 року на засіданні Сейму в Кракові була створена крайова комісія 

промислових справ, до обов’язків якої входило підвищувати рівень 

промисловості в Галичині [175, с. 77]. У крайових школах і на фахових курсах 

1909 року навчалося 1688 учнів, з них 108 шевців [155, с. 54]. 

Важливу роль для популяризації народного мистецтва відіграли й 

численні промислові, сільськогосподарські та етнографічні виставки, які 

відбувалися в Галичині. На Етнографічній виставці Покуття, що відбувалася в 

Коломиї 1880 року, група кушнірства представлена численними виробами, 

особливо вирізнявся оздоблений кожух Василя Бардуляка з Княжого [9, с. 549]. 

Тут також експонували комплекти народного вбрання, кушнірські вироби, 

кінську збрую з Коломийського, Городенківського, Снятинського, 

Заліщицького та Борщівського повітів. Значний інтерес становили зразки 

народного одягу з Мишина, Чортівця, Снятина. Етнографічна виставка стала 
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важливим джерелом для написання низки етнографічних і наукових праць, 

започаткувала теоретичну основу для організації шкіл на Покутті і дала 

поштовх для створення майбутнього музею в Коломиї [81, с. 129]. Цього самого 

року на Господарсько-промисловій виставці в Коломиї були представлені 

покутські вироби зі шкіри, а саме «чоботи шкіряні з дерев’яними підошвами» 

майстра Івана Моринюка з Мишина [100, с. 130]. 

На виставках експонували не тільки вироби, а й різні ґатунки шкіри. Юхт 

чорного або червоного кольорів купували поляки, німці, чехи й австрійці. 

Покутські гарбарні славилися вичинкою шкір. Так, на виставці в Стрию 1909 р. 

шкіри майстра із Тисмениці Д. Похила були відзначені срібною медаллю. У 

Стрию також був нагороджений срібною медаллю швець Іван Калиновський зі 

Станіслава [127, с. 329].    

Перш ніж почати працювати в певному виді об’єднань ремісників у 

Тисмениці, необхідно було отримати певну кваліфікацію й пройти курс 

навчання. На базі фабрики відкрили платний курс навчання, де освоювали 

технологічні особливості вичинки шкір і послідовність операцій виготовлення 

кожухів, як теоретично, так і практично. Після закінчення курсу учні 

отримували документ про кваліфікацію в певній галузі (Дод. А рис 2.9,                

рис. 2.10). «З білошкірництва слухачі вивчали технології вичинки, мочення, 

білування, квашення, сушення, фарбування шкір та використання для цих 

операцій відповідних матеріалів. Заняття провадив Мечислав Бахуш. На курсі 

кушнірства вивчали технологію розкрою шкір, шиття на машинках, дизайну...» 

[127, с. 335]. Збереглися свідоцтва Григорія Лишеги з Тисмениці про 

закінчення науки й опанування кушнірського ремесла (Дод. А рис. 2.11).  

Перед початком Першої світової війни на фабриках, пов’язаних зі 

шкіряними промислами в Тисмениці, працювали 510 робітників та 280 

ремісників різних спеціальностей, які працювали у власних кустарних 

майстернях [5, с. 230]. У цей час в місті існували дві фабрики — хутрова та 

кушнірська, поряд існували й кустарні підприємства. Хутрова фабрика була 

акціонерним товариством, а кушнірська — належала власникові І. Крайнісу. 
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Річний обсяг виробництва становив 150 тонн, або 250 тисяч овечих шкір [5,               

с. 231]. Об’єднання двох виробництв 1926 р. утворило шубно-хутрову фабрику 

«Тисмениця». У 20–ті роки ХХ ст. у Станіславові було поширеним кустарне 

виробництво, яке налічувало 1153 ремісничі майстерні. Крім того, обробкою 

шкіри та виготовленню виробів із неї займалося 18 дрібних підприємств і 

шкіряний завод [18, с. 63]. 

Інформацію про шкіряні промисли містять рекламні оголошення про 

надання послуг. Звідси дізнаємося, що в Тисмениці вичинкою шкір (хромовим і 

рослинним дубленням) та виготовленням кожухів «закопанських» займалися 

Михайло Турянський, Емануель Малиновський, Михайло Павлишин та Адольф 

Кволик, шевські вироби виготовляли Іван Скрилецький та Казимир Чировський 

[162, с. 71–78]. 

На початку ХХ ст. в Тернополі поряд із підприємствами далі 

продовжували існувати невеликі ремісничі майстерні в різних галузях, зокрема 

й шкіряно-взуттєвій, кушнірській. Ремісничі майстерні виконували зазвичай 

індивідуальні замовлення, а також займалися виробництвом для продажу й 

ринку [137, с. 87]. Серед виробничих підприємств і майстерень у 1920-1930 

роках найбільшими тут були кушнірня П. Бекесевича, крамниця зі шкіри та 

шевська майстерня В. Послушного, крамниця зі взуттям та шкірою В. 

Роговського і З. Питляра. Поряд існували і менші ремісничі швейні, взуттєві й 

столярні майстерні [137, с. 96]. На Тернопільщині всі міщани носили високі 

чоботи, які переважно замовляли в Тернополі на вул. Валовій в шевця Демчука. 

На вул. Мартовича працював кушнір Пантелеймон Бекесевич [110, с. 117]. На 

початку ХХ ст. на території Західного Поділля кустарні шкіряні промисли 

існують у Бучачі, Гусятині, Хоросткові, Підгайцях, Борщеві. У Бучачі значне 

місце серед кустарів займали шевці, зокрема в 1910 році в місті налічувалося 

120 майстрів [21, с. 177]. Проте спостерігається скорочення виробництва в 

Заліщиках й Хоросткові. В останньому 1930 року існує тільки дві шевські 

майстерні, де налічується до 10 робітників [78, с. 235]. Важливим осередком 

ремесла й торгівлі, який славився кушнірськими виробами та знаряддями праці, 
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був Гусятин. Значним торговельним центром Східної Галичини залишилися 

Підгайці, ярмарки яких славилися торгівлею худобою. Достатня кількість 

шкіряної сировини зумовлювала й розвиток ремесел, пов’язаних із 

виготовленням виробів зі шкіри. У місті працюють 52 шевці та 16 кушнірів [29, 

с. 111]. 

Наприкінці XIX — початку XX ст. в Галичині, зокрема й на Покутті і 

Західному Поділлі, почався період еміграційного руху до Америки. Українські 

кушніри і шевці відкривають там свої майстерні (варстати). Свідченням цього є 

запрошення на фамільний банкет-забаву, організований українським 

товариством краян міста Тисмениці в Америці 1927 року (Дод. А рис 2.12). 

Захід був спрямований на збір коштів для будівництва народного дому в 

Тисмениці. У запрошенні вказано імена кушнірів Тисмениці, які мали власні 

майстерні в Нью-Йорку, а саме Василь Волосянка, Олекса Королюк, Дмитро 

Підлуський, Михайло Турянський та Онуфрій Секрета, а також кушнірські 

підприємства «Woloschuk and Son», «Kotzky, Lee and Subtelny». Тут також 

містяться описи тогочасної Тисмениці, де вказано, що кушнірством займається 

20 відсотків, а шевством 15 відсотків населення. 

Скороченню промислу сприяла також нестача сировини та підвищення 

цін на неї. Для пожвавлення промислу у 20–30-х рр. XX ст. організовували 

курси кушнірів і товариства із закупівлі сировини та реалізації готової 

продукції у містах і містечках [87]. Постачали майстрам сировину також євреї, 

які на основі бартерної системи робили замовлення у кушнірів. Таким чином 

селяни опинялися в постійній грошовій залежності, яка зменшувала їхні 

прибутки або спричиняла цілковите розорення майстра.  

Зменшення виробництва шкіряних товарів зумовлено двома факторами: з 

одного боку майстри не мали змоги поліпшувати технологічні процеси і все ще 

працювали в кустарних умовах, а з іншого — неспроможність витримувати 

конкуренцію фабричної промисловості. Машинне виробництво, будучи 

історично закономірним, прогресивним процесом, продовжує розвиватися, 

стрімко набираючи темпи. Виникає механічне виробництво взуття. З’являються 
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перші взуттєві машини (швейна, прошивна, для обтягування і затягування 

заготовки, для прикріплення підошв у рантовому взутті тощо). 

Удосконалюється технологія виготовлення взуття. Його формують на колодці, 

з’являється основна устілка, деталі низу прикріплюють внутрішнім швом. 

Конструкція взуття наближається до сучасної. Виникає необхідність створення 

взуття з урахуванням вимог масового споживача і можливостей механізованого 

виробництва. 

Як свідчить аналіз матеріалів, сільське середовище консервативніше, 

воно виступає проти будь-яких конструктивно-технологічних запозичень, а 

міське, навпаки, акумулює новітні, сучасні впливи. Наприклад, якщо у селах 

дотримуються обов’язкових елементів вбрання, то у міському середовищі таких 

консервативних «вимог» немає. Поширюються нові технології виготовлення та 

використання фабричних виробів. На початку ХХ ст. у містах і селах був попит 

на фабричне взуття різних європейських фірм. У Коломийському музеї ім.                  

Й. Кобринського зберігаються елегантні жіночі черевички (1910 р.) зі                       

с. Торговиці  (Городенківщина) фірми «Garantie N. Spoke» [127, с. 331].  

Отже, усі історичні зміни залишили свій відбиток у розвитку народних 

ремесел. На Покутті і Західному Поділлі шкіряне виробництво зберегло давні 

традиції, проте тут сформувалися власні специфічні риси, що виразилися в 

способах обробки, конструкції та декоруванні виробів. Покутські гарбари і 

кушніри досягли у виробництві промислових масштабів і були відомі не тільки 

на теренах України, а й у багатьох країнах Європи. Шкіряні промисли Покуття і 

Західного Поділля є невід’ємною складовою матеріальної культури українців. 

 

Висновки до розділу 2 

 Обробка шкіряної сировини та виготовлення виробів зі шкіри займали 

провідне місце серед промислів Покуття та Західного Поділля. Шкіряне 

виробництво в містах розвинулося в окремі промисли, а в селах продовжувало 

існувати як домашнє ремесло. Це зумовлено утилітарною функцією, адже 

потреба в якісних, практичних виробах зі шкіри ніколи не зникала. 
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Основна концентрація шкіряних промислів на Покутті і Західному 

Поділлі відбувалась в містечках. Визначними осередками гарбарства, шевства 

та кушнірства на Покутті були: Тисмениця, Снятин, Станіславів, Коломия, 

Заболотів. На Західному Поділлі виробництво шкір та виробів з них було 

поширене в Тернополі, Гусятині, Підгайцях, Бучачі, Борщеві.  

Майстрів, які займалися шкіряними ремеслами на Покутті та Західному 

Поділлі можна поділити на три категорії: 

— ремісники, які сезонно виготовляли вироби зі шкіри на замовлення і 

водночас займалися рільництвом; 

— ремісники, які працювали лише в шкіряній галузі, були членами цеху або 

іншої форми об’єднань; 

— ремісники, які не мали сталого місця роботи. Для отримання замовлень 

мандрували в інші населені пункти, де й виготовляли вироби зі шкіри. 

У способах вичинки шкіри, у використанні інструментів і приладдя 

майстрами з Покуття та Західного Поділля простежуються аналогії не тільки в 

Україні, а й в Європі загалом. 

Вироби зі шкіри з Покуття і Західного Поділля, що експонувалися на 

виставках, засвідчують високий професійний рівень майстрів. Асортимент 

продукції, яка була широко представлена на ярмарках, є свідченням того, що 

майстри Покуття й Західного Поділля виготовляли вироби не тільки для 

власних потреб, а й на продаж.  

Аналіз формування шкіряного промислу засвідчує тісні зв’язки 

українських, єврейських та вірменських майстрів, які оселилися на Покутті та 

Західному Поділлі. Міжетнічні зв’язки сприяли появі цехів і товариств. 

Найвідоміше об’єднання вірмен і українців — «Товариство кушнірів та 

білошкірників» у м. Тисмениці. Це дало змогу місцевим майстрам розширити 

техніко-технологічні особливості обробки шкір та хутра, запозичивши вичинку 

сап’яну, смушку й способи фарбування хутра.  

На основі проведеного дослідження виявлено, що шкіряні ремесла і 

промисли на Покутті та Західному Поділлі розвивалися завдяки давнім 
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міжетнічним зв’язкам і тісним взаємовідносинам з європейськими країнами. 

Вироби покутських майстрів експонували в Польщі, Угорщині, Австрії, Чехії та 

Німеччині.  

Аналіз літературних джерел, архівних матеріалів засвідчує, що шкіряні 

промисли були визначальним чинником для формування й розвитку багатьох 

міст, зокрема Снятина і Тисмениці. Визначено, що саме в Тисмениці народні 

майстри створили передумови і міцні традиції обробки сировини, що стало 

основую для формування сучасної хутряної промисловості. 

Отже, обробка шкіри та хутра на Покутті й Західному Поділлі своїми 

традиціями сягає найдавніших часів. Аналіз шкіряного виробництва в 

історичному аспекті дав змогу простежити, що на Покутті і Західному Поділлі 

його формування відбувалося поетапно: від кустарного ремесла, через цехові 

об’єднання, до промислового виробництва на фабриках і заводах. Із середини 

ХХ ст. промислова продукція починає витісняти народні ремесла, пов’язані з 

виробництвом виробів зі шкіри, змінюється їхній асортимент. 

 На Покутті художні вироби зі шкіри як вид мистецтва продовжують 

існувати завдяки творчості сучасних художників, в якій переплелися місцеві 

культурні традиції та нові форми вираження. 
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РОЗДІЛ 3. ТИПОЛОГІЯ ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ ЗІ ШКІРИ 

Вироби зі шкіри пройшли певні процеси еволюції. Вони були 

виразниками естетичних смаків певного народу та відображали рівень 

культурного розвитку. Типологічний діапазон шкіряних виробів виділяє їх в 

окремі етнографічні групи й водночас підкреслює загальноукраїнську 

спорідненість. Отже, дослідження виробів зі шкіри на Покутті й Західному 

Поділлі як явища матеріальної культури можливе тільки за умови їхньої 

систематизації. Лише комплексний підхід до систематизації виробів із 

виявленням різних типологічних ознак дає змогу врахувати найхарактерніші 

риси народних виробів зі шкіри. Постає також необхідність нових підходів для 

доповнення та уточнення принципів систематизації виробів зі шкіри, що 

сприятиме створенню уніфікованої бази даних [106, с.  383].  

Джерела, які певною мірою стосуються питання типології художніх 

виробів зі шкіри на території Покуття і Західного Поділля, переважно лише 

фрагментарно висвітлюють окремі їхні типи. Відомості про деякі типи 

художніх виробів зі шкіри знаходимо у працях учених Я. Головацького [34],                          

А. Бєловського [161]. Вперше намагався провести класифікацію шкіряних 

виробів за способом обробки сировини Ф. Вовк [20; 23]. Аналогічний підхід до 

класифікації виробів зі шкіри обрала Г. Горинь. У монографії, присвяченій 

вивченню виробів зі шкіри із Західної України, автор розкриває питання 

типології з позиції технологічних аспектів обробки сировини й виокремлює 

шевські, кушнірські й лимарські вироби [35].  

Над питаннями морфології мистецтва працювали Є. Антонович,                       

Р. Захарчук-Чугай, М. Станкевич, результати досліджень яких викладено в 

книзі «Декоративно-прикладне мистецтво» (1992 р.) [1]. Автори зробили 

спробу вибудувати чітку розгалужену типологічну схему кожного виду 

зокрема. Так, виділяючи основні і другорядні ознаки в художній обробці шкіри, 

вони виокремили за функцією роди: обладнання інтер’єру, одяг, доповнення до 

одягу, дрібні особисті речі, знаряддя праці, палітурні предмети. Більшість 

дослідників вирізняють функціональні, декоративні та регіональні особливості. 
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Важливим критерієм для системного вивчення покутських і 

західноподільських виробів зі шкіри є функція, яка є визначальною для 

виявлення їхніх видів, типів, груп і підгруп. Аналізуючи вироби зі шкіри, 

можемо побачити взаємозаміну різних видів функцій, що відтворювалося 

домінуванням певних якостей виробів зі шкіри. Це мало безпосередній вплив 

на процес формотворення, вибір системи виражальних засобів та зумовлювало 

типологічний поділ виробів. Єдність форми, способів, функції складають ту 

цілісність, яка впродовж певного відрізку часу формує об’єктивно складену й 

усталену, матеріально-духовну систему, яка називається традицією [160,                  

с. 384]. Зародження традицій формотворення виробів зі шкіри сягає давніх часів 

і найбільш сформовано виявилися у ХІХ — початку ХХ ст. У цей час народні 

типи виробів зі шкіри становили собою завершенні комплекси, які не мали 

передумов для подальшого розвитку у зв’язку з поширенням промислових  

прототипів. 

Аналізуючи народні зразки виробів зі шкіри, які зберігаються у фондах 

музеїв та приватних колекціях, а також виявлені під час польових досліджень, 

визначено домінуючі технологічні й конструктивні критерії для їхньої 

систематизації.  

Традиційні вироби зі шкіри кінця ХІХ — початку ХХ ст. були 

різноманітні і поділялися: за функціональним призначенням — на святкові і 

буденні; за сезонністю — літні і зимові; за статево-віковими ознаками — 

чоловічі, жіночі, дитячі; за матеріалом — хутряні, шкіряні (без хутра), ремінні. 

Важливим критерієм у виявленні подібності й відмінності, що зумовлювало 

групування виробів зі шкіри, є класифікація за конструктивними ознаками, а 

саме: методом виготовлення, кроєм, видом обробки країв, кольором, способом 

оздоблення. 

Класифікація виробів зі шкіри відбувається за функціональними 

принципами декоративно-прикладного мистецтва. Художні вироби зі шкіри як 

вид декоративно-прикладного мистецтва поділяєються за способом обробки 

сировини на такі технологічні підвиди: кушнірство, шевство, лимарство. В 
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основі класифікації лежить вид, рід, типологічна група, тип. Кожен 

технологічний підвид творить роди. Так, у першому варіанті окрему 

типологічну одиницю — рід — становить одяг, у другому — виокремлюється 

взуття, а в третьому — творить два роди: доповнення до одягу й вироби 

господарського призначення. Усі роди поділяються на типологічні групи, 

зокрема одяг утворює три типологічні групи: верхній, плечовий одяг та головні 

убори. Аналогічну кількість охоплює й рід «взуття», а саме: постоли, черевики, 

чоботи. Доповнення до одягу творить дві типологічні групи: сумки й пояси, а 

вироби господарського призначення виокремлюють типологічну групу 

«упряж». Наступною ланкою в типологічній структурі є тип (Дод. А рис. 3.1).  

Для всебічного аналізу художніх виробів зі шкіри Покуття та Західного 

Поділля, виявлення принципів їхнього групування необхідно провести детальну 

характеристику кожної ланки типологічної ієрархії. 

Одним із технологічних підвидів є кушнірські вироби, які утворюють рід 

— «одяг», що вміщує три типологічні групи: плечовий і верхній одяг та головні 

убори (Дод. А рис. 3.2).  

Перша типологічна група вміщує безрукавки з овчини, які є 

загальнослов’янським архаїчним видом хутряного одягу. Цей тип побутував у 

гірських районах Польщі, Болгарії, Румунії та Сербії [149, с. 559], а також 

відомий в різних етнографічних регіонах України, зокрема на Гуцульщині, 

Бойківщині, Буковині, Покутті й Західному Поділлі. На Покутті та Західному 

Поділлі дана група відзначається варіативністю довжини, крою та прийомів 

оздоблення, що зумовлювало творення певних типів, відмінність яких 

виражалась в назвах, зокрема  «кептар», «кептар зі станом», «лейбик», «бунда».  

Перший тип найбільше розповсюджений на Покутті. Кептар (кіптар) — 

прямоспинний безрукавний плечовий одяг з овчини (Дод. А рис. 3.3). Хоча в 

околицях Тисмениці киптарем називали верхній одяг із наявністю рукавів.  

Іншим типом плечового одягу був «кептар зі станом», який складався з 

двох частин — верху і низу. Нижня частина розширена, що підкреслює лінію 
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талії (стан). Такий тип безрукавного одягу набув поширення на Снятинському 

Покутті [63, с. 33] (Дод. А рис. 3.4). 

Короткі форми безрукавного прямоспинного одягу на території Західного 

Поділля та частині Городенківського Покуття утворювали ще один тип, який 

називали «лейбиком».  

У Борщівському районі побутував такий тип плечового вбрання, як 

«бунда» («кожушок»), який становив собою прямоспинний короткий варіант 

(«до стану») з рукавами до ліктя. (Дод. А рис. 3.5)  

Друга типологічна група верхнього одягу з овчини утворює тип — кожух. 

Це зимовий одяг з овечих шкір, який побутував повсюдно в Україні й набув 

поширення в досліджуваних етнографічних регіонах. Відмінність у довжині й 

крої зумовила варіативність назв кожухів. Так, їх називали «кожушками», 

«кожушинами», а також «куцими», «поясковими» й «довгими» кожухами. 

Обидві типологічні групи одягу з овчини класифікують за такими 

основними ознаками: кроєм, довжиною, обробкою країв, кольором, способом 

оздоблення.  

Розмаїття форм виробів досягали способом крою основи, плечової 

частини, низу виробу й кишень. Крій основи одягу з овчини зумовив поділ на 

прямоспинні (зі суцільнокроєною прямою спинкою) (Дод. А рис. 3.6) та 

приталені (з відрізною спинкою, яка часто складалася з двох частин: верхньої 

прилягаючої частини та нижньої розширеної — «спідниці») (Дод. А рис. 3.7). 

За оформленням плечової частини їх можна розділити на дві групи. 

Першу групу утворює хутряний одяг без плечових швів, який складається з 

однієї шкіри перегнутої навпіл. Іншу групу творить хутряне вбрання з 

наявністю плечового шва, що складається з трьох деталей — спинки та двох 

передніх пілок. Спосіб крою низу зумовлював появу ще однієї конструктивної 

деталі — клинців. Це зумовило поділ на одяг з овчини без клинців й з бічними 

клинцями.  

Конструктивними деталями, які зумовлювали групування хутряного 

вбрання, були кишені. Крій і кріплення кишень виокремлює одяг з овчини без 
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кишень, з «фальшивими» кишенями, з накладними та врізними кишенями. 

«Фальшиві» кишені імітували мотивом аплікації. Іноді їх зображають з 

клапаном. Накладні кишені нашивали на передніх пілках безрукавного 

хутряного одягу у формі півкола. Врізні форми кишень зовні виражені 

горизонтальним прямокутником і мають додатковий внутрішній простір, 

утворений мішечком, пришитим до країв розрізу (Дод. А рис. 3.8). 

Важливою ознакою для класифікації виробів з овчини є довжина, яка 

визначає загальні пропорції виробу та окремих деталей. Тому в одязі з овчини 

доцільно виокремити загальну довжину виробу й довжину рукавів. За 

довжиною виробу одяг з овчини поділяють на довгі (довгополі), середні 

(пояскові) та короткі (куці). Довжина рукавів зумовила виокремлення одягу з 

овчини без рукавів, з короткими рукавами, з довгими рукавами. 

Не менш важливою умовою для виявлення окремих типів одягу з овчини 

є способи обробки країв виробу загалом і вирізу горловини зокрема. За 

способом обробки країв хутряний одяг поділяють  на  облямований смушком, з 

окантованими краями, з комбінованою обробкою. Смушком облямовували всі 

зовнішні краї виробу (Дод. А рис. 3.9). Окантований тип передбачає обгинання 

всіх зовнішніх країв шкіряною стрічкою. На Покутті до неї кріпили ще й 

смужки зі зубцями або двоколірну стрічку кінської шерсті (Дод. А рис. 3.10). 

Комбінована обробка краю передбачала оздоблення тільки окремих деталей 

смушком. Вибір деталей залежав від місцевих уподобань і типу виробу. Так, на 

«пояскових» кожушках облямовували горловину, зовнішні краї пілок до талії, а 

в кептарях «зі станом» — тільки горловину і пройми. Усі інші краї виробів 

окантовували (юрували). 

Оформлення вирізу горловини зумовлювало виокремлення одягу з 

овчини без коміра, з коміром-стійкою, з виложистим коміром. У хутряному 

одязі без коміра горловину облямовували смужкою голеної шкіри, так само, як і 

всі краї виробів, які не обшивали смушком. Такий тип кептаря побутував на 

Покутті (Дод. А рис. 3.11).  
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Поширеним способом обробки горловини було нашивання коміра-стійки, 

який виготовляли зі смушку. Він найчастіше зустрічається на безрукавному 

одязі з овчини на Гуцульщині, Бойківщині, Буковині, Покутті та Західному 

Поділлі. Відомий хутряний одяг із виложистим коміром, пришитим до 

горловини так, що комір вільно спадав на плечі. Трикутні чи овальні форми 

спадаючих комірів зустрічаються в плечовому й верхньому одязі Західного 

Поділля (Дод. А рис. 3.12, рис. 3.13). 

Не менш важливою категорією, що дала змогу виокремити чи об’єднати 

вироби в певну групу, був колір облямування країв і загальний колір виробу. За 

кольором одяг з овчини можна розділити на білий і коричневий. Білі вироби з 

овчини були святковими й дорогими. На противагу білому коричневий колір 

застосовували для виробів повсякденного призначення. Залежно від місцевих 

уподобань коричневий колір мав певну варіативність відтінків, що 

відображалося в назвах. Іноді його називали червоним або жовтим. За кольором 

облямування країв вирізняють хутряний одяг із чорним і сірим смушком, з 

білими окантованими краями. 

Для виявлення художніх якостей важливим є виокремлення виробів з 

овчини за способом оздоблення. Це зумовлює їх поділ на прості (без декору), 

вишиті, оздоблені аплікацією (Дод. А рис. 3.14 — 3.17). 

Третю типологічну групу кушнірських виробів становлять чоловічі 

хутряні головні убори, які є невід’ємними компонентами традиційного 

ансамблю вбрання. Головні убори з Покуття і Західного Поділля можна 

поділити за такими ознаками: формою, матеріалом, призначенням, кольором 

(Дод. А рис. 3.18). 

 За формою головні убори поділяються на конічні та циліндричні. Конічні 

головні убори в своїй основі нагадують конус. На поширення такої форми 

головних уборів на Поділлі вказує О. Воропай [26, с. 336]. Шапку конічної 

форми називали «кучмою» (Дод. А рис. 3.19). 

Інший тип головних уборів в основі форми мав циліндр. Пропорційні 

співвідношення форми залежали від місцевих уподобань. Різновидом 
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циліндричних зимових головних уборів, які побутували на Західному Поділлі, є 

«шапка на завісах», «шапка з книшем» (у Підгайцях і Золочеві) [35, с. 56] і так 

звана почаївська шапка [45]. Побутували також на Покутті шапки у формі 

трикутника з видовженими кутами, які слугували навушниками. Такі шапки 

називали «клепанями» . 

Чоловічі головні убори виготовляли як з одного виду матеріалу, так і 

комбінували його різні види, тому це зумовлює їхній поділ на хутряні та 

комбіновані. До хутряних належать головні убори, виготовлені зі шкури овець. 

На Покутті і Західному Поділлі прикладом може слугувати «кучма». Схожі 

смушеві шапки носили на Бойківщині, Буковині, Слобожанщині, 

Наддніпрянщині [140, с. 105]. Для виготовлення чоловічих зимових головних 

уборів народні майстри часто комбінували різні матеріали, зокрема, овчину 

(смушок) зі сукном або сукно з лисячим хутром. Перший варіант 

використовували на території Західного Поділля, другий більше поширений на 

Покутті. Одним із комбінованих видів чоловічого головного убору є шапка «на 

завісах», яка утворювалася зі суконного циліндра та хутряного манжета. Такий 

головний убір зафіксував в акварельних замальовках Ю. Глоговський [148,           

с. 266]. Іншим прикладом комбінованого убору була так звана почаївська 

шапка, яка утворювалась смушевим циліндром зі суконним верхом. Зразок 

такого головного убору зберігається у фондах ТОКМ (Дод. А рис. 3.20). 

Традиція синтезу матеріалів зародилася на Русі, де чоловіки носили головні 

убори  із сферичним наголовком і хутряним околишем [144, с. 47]. Перед 

Другою світовою війною в с. Стрільківцях Борщівського району хлопці носили 

шапки з блакитними або червоними верхами [133, с. 71]. Поширеним 

комбінованим видом чоловічого головного убору на Покутті була «клепаня», 

яку український етнограф О. Воропай називає «вухатою шапкою» [26, с. 367]. Її 

виготовляли зі сукна й тільки по низу облямовували хутром. Такі головні убори 

були поширені на Гуцульщині, Покутті та гірських районах Буковини [72,                  

с. 59]. 
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Класифікацію чоловічих хутряних головних уборів на повсякденні й 

святкові диктувало і їх призначення, яке не впливало на їх форму. Повсякденні 

головні убори від весільних відрізнялися тільки оздобленням, яке полягало в 

кріпленні до виробу весільного атрибута  — віночка.  

За кольором чоловічі головні убори поділяли на одноколірні та 

двоколірні. На Покутті й Західному Поділлі поширеними були обидва варіанти 

поєднання кольорів на чоловічих головних уборах. Переважаючим кольором 

був чорний. Колір шапки часто був виразником соціальної групи, до якої 

належав її власник. Так, на Покутті молоді хлопці носили головні убори сірого 

кольору, а чорний був прерогативою чоловіків. Двоколірні головні убори 

поєднували ахроматичний чорний з одним хроматичним (синій, червоний), 

який мав гармоніювати в ансамблі з поясом. На Західному Поділлі поєднання 

двох кольорів бачимо у «шапці на завісах», а на Покутті в «клепанях», де 

поєднували теплі й холодні кольори. У Національному музеї народного 

мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського зберігається синя 

«клепаня» з охристим хутром лисиці (Дод. А рис. 3.21). 

 На Покутті і Західному Поділлі побутували й інші види кушнірських 

виробів, проте їхнє використання не набуло поширення. До таких належали 

вироби, які використовували для захисту кисті рук від холоду, — рукавиці або 

нарукавники простого крою. Також на Покутті побутували «бараниці» — зшиті 

між собою шкіри, які накидали на ноги, а іноді на плечі. Їх використовували під 

час зимової їзди на санях в околицях Тисмениці [120, с. 1].  

Поясним видом кушнірських виробів були «мишини» — шкіряні штани, 

які шили хутром усередину. На Західному Поділлі їх називали «кожухові 

штани», виготовляли з добре виправленої собачої шкіри [69, с. 63]. 

Проте найпоширенішим серед асортименту кушнірських виробів Покуття 

й Західного Поділля був плечовий і верхній одяг та головні убори. Така 

загальновживаність сприяла вирізненню своєрідних пропорційно-

конструктивних та орнаментально-колористичних особливостей, зумовлених 
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вимогами й смакам певної групи людей. Це утворення декількох типів навіть у 

межах одного етнографічного регіону.  

Другим технологічним підвидом виробів зі шкіри є шевські вироби, які 

творять окремий рід — взуття. На території Покуття й Західного Поділля шевці 

виготовляли різні форми взуття, що зумовило виокремлення їх у типологічні 

групи, а саме: постоли, черевики, чоботи (Дод. А рис. 3.22 – 3.24).                            

Дослідниця Т. Ніколаєва вважає визначальними чинниками для класифікації 

шкіряного взуття конструктивні ознаки, які відображають характер закривання 

стопи, способи кріплення матеріалу до ноги, техніку виготовлення [108, с. 308]. 

Постоли виготовляли зі суцільного шматка шкіри, який закриває нижню, бічні, 

задню та частково передню частини стопи. Їх вважають одним із найдавніших 

типів взуття. Наступний варіант становлять чоботи — типологічна група з 

високими халявами, які закривають стопу, гомілку, а іноді й частину стегна. 

Варіативність поєднання конструктивних ознак зумовила утворення певних 

типів: «чорнобривці», «сап’янці», «шимі», «байдери». Черевики виготовляли з 

м’якої шкіри. Вони повністю закривали тильну частину стопи і нижню частину 

гомілки вище кісточок. Конструктивна варіативність давала змогу досягати 

різних форм черевиків й утворення типів. Так, за технологічно 

конструктивними ознаками виокремлюються черевики з «цугами», 

«закалюжки» та «черевики з комірцем». 

Вироби шевського промислу можна класифікувати так: за статево-

віковими ознаками: за функціональним призначенням; за методом 

виготовлення; за формою; за ступенем закривання ноги; за способом 

фіксування (защіпання) й місцем його розміщення; за формою підошви й 

каблука (Дод. А рис. 3.25). За статево-віковими ознаками взуття поділяють на 

чоловіче й жіноче. Інколи дослідники виокремлюють в окрему групу взуття для 

дівчат і хлопців. Дівочі чоботи від жіночих відрізнялися тільки вищими 

підборами («обцасами») або кольором. Так, жовті чоботи (жовтяниці) носила 

«дівка-відданиця». Дівочими святковими видами взуття були чоботи-

«чорнобривці». Дівчата носили літом шнуровані черевики з високими халявами 
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з червоної шкіри, а перед Другою світовою війною одягали напівчеревики, які 

називали мешти [133, с. 71–72]. Святковим типом взуття хлопців були 

черевики. Хлопці-«кавалери» в будні взували черевики, а взимку чоботи. 

Черевики були поширеним типом взуття серед жінок. Так, на Покутті (с. Русів) 

був окремий варіант жіночих черевиків, які називали «штиблета» (Дод. А рис. 

3.26). 

Важливим статево-віковим виразником взуття виступав колір. Жіночі 

чоботи були строгішим (однотонними), а дівоче взуття — кольоровим (жовті, 

червоні, часто двоколірні) та оздобленим. Взуттям для жінок Тисменицького 

району слугували чорні шкіряні чоботи і черевики. На свята одягали літні 

черевики (тухлі). Заможніші міщанки носили «мальовані» черевики (розписані 

візерунками та зі шнуруванням спереду). Жінки старшого віку не носили 

кольорового взуття, тільки чорне. Дослідники вважають, що використання 

кольорового взуття має давні традиції, яка збереглася з часів Візантії [149, с. 

576]. Кольорове взуття, на думку Л. Нідерле, запозичене у східних кочових 

народів [107, с. 235]. Універсальним типом взуття для чоловіків, жінок і дітей 

були постоли.  

За функціональним призначенням взуття поділяють на щоденне та 

святкове. На щодень чоловіки і жінки, як зазначено, взували постоли. Інколи 

носили старі чоботи або черевики, які на Снятинщині називали «шкрабами», а 

на Західному Поділлі — «ханталами». У західній частині Поділля зазвичай 

мали у вжитку дві пари взуття: на щодень та святкове. Повсякденне взуття 

називали «пришивами», або «підшиваним». Такою назвою вони завдячують 

нашиванню нової підошви на стару, що зумовлювало значну економію коштів. 

Бідні прошарки населення часто носили постоли влітку і взимку або ходили 

босоніж. Здебільшого взуття використовували як святкове. Святкові чоботи 

взували до церкви. До них ставилися дуже бережливо, тому в дощову погоду 

йшли босоніж, щоб не пошкодити взуття. Це забезпечувало тривалу їхню 

експлуатацію, часто пара чобіт слугувала впродовж усього життя. Чоботи-
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«жовтяки» купували до шлюбу, а потім передавали у спадок наступному 

поколінню [69, с. 64]. 

 За методом виготовлення розрізняємо морщене та шите взуття. До 

морщеного виду взуття належать постоли. На Снятинському Покутті назву 

постолів зумовлював технологічний спосіб виготовлення — морщення, а виріб 

відповідно називали «моршні» [2, с. 223]. Зшитими видами взуття є чоботи й 

черевики, які характеризувалися складністю крою та наявністю кількох 

конструктивних елементів. Другий вид взуття був дорогим і засвідчував 

заможність власника.  

На Покутті, як і на Західному Поділлі, шевські вироби класифікували за 

формою основних конструктивних деталей. Важливою частиною, що визначала 

форму виробу був перед (носик, головка, писок). Аналіз традиційного взуття з 

досліджуваних етнорегіонів дав змогу виокремити три основні форми 

передньої частини, а саме: гостроносі, з квадратним носком, заокруглені.  

Залежно від конфігурації передньої частини постоли поділяли на гостроносі й з 

тупими носами. Різні форми переду мали черевики і чоботи. На Покутті, в 

околицях Тисмениці, кожна згадана форма носика мала народні назви. Зокрема, 

гостроносі чоботи називали «шимі» [2, с. 226], з квадратним носиком — 

«байдери», заокруглені — «американки» [89, с. 11]. Побутували й чоботи з 

носиками овальної форми, які називали простими, і з тупими носами — 

«рантові» [26, c. 389]. Етнограф і дослідник О. Воропай зауважує, що архаїчні 

риси проявляються саме в гострих носах, загнутих до верху [26, с. 388]  

Форма халяви була також різною. Розрізняють пряму, з фігурним верхнім 

краєм, закочену, з комірцем (Дод. А рис. 3.27 — 3.30) 

Прямі форми халяв використовували зазвичай у чоловічому взутті. 

Використання фігурного верхнього краю халяви спостерігаємо на 

досліджуваній території у населення зі сіл, які межують з Буковиною. 

Можливо, ця традиція сягає корінням ще у середину XVI ст., коли халява мала 

більший виріз з одного боку, що давало змогу відрізняти правий чобіт від 

лівого [89, c. 11]. Такі халяви збереглися у «калавирях», які побутували в 
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Буковині та в Молдові. Закочували халяви тільки на чоботах. Таку тенденцію 

зустрічаємо й у покутського взуття. Закочені халяви в Тисменецькому          

районі називали валкованими, а на Снятинщині — «закотом». Краєзнавець                          

М. Бажанський вказує на побутування чобіт із «червоним закотом» [2, с. 223]. 

На Поділлі також носили зимові чоботи, де халяви закочували, іноді й тричі. 

Довжина халяви сягала вище колін, її розкочували, коли йшли в дорогу або до 

лісу. Такий тип халяв називали «садагурськими» [69, с. 63] (Дод. А рис. 3.31). 

Вказана традиція своїм корінням сягає часів Київської Русі. Свідченням цього є 

зображення на фресках Софії Київської, де трапляються чоботи із відворотами. 

Проте невисокі халяви (до середини ікри) є виразниками архаїчних рис у 

чоботах [23, с. 576]. Дослідники вказують і на побутування різної ширини 

халяви. Якщо прості юхтові чоботи мали широкі халяви, то у рантових вони 

значно вужчі [26, с. 388]. Шевці намагалися урізноманітнити види взуття, 

видозмінюючи крій конструктивних деталей. На початку ХХ ст. поширеними 

стали черевики з невисокими халявами, у верхній частині яких пришивали 

смугу, що нагадувала комір сорочки. Звідси й назва «халява з комірцем». Такий 

тип взуття зберігається в ТОКМ (Дод. А рис. 3.31). 

 Чинник, який впливає на форму й пропорції взуття, — є ступінь 

закривання ноги, що дає змогу класифікувати їх на короткі (до кісточки), 

середні (до середини литки) та довгі (до колін). До короткого типу входили 

тільки постоли. Вони побутували по всій досліджуваній території. Середні типи 

найчастіше зустрічаються на черевиках, висота яких сягала середини литки. На 

Західному Поділлі їх називали «напівчеревиками» або «мештами», а на Покутті 

— «закалюжками» (с. Вовчківці Снятинського району) [97, с. 139]. Побутували 

також черевики з високими халявами. Зокрема, після 1914 р. західноподільські 

дівчата носили високі шнуровані черевики з червоної та чорної шкіри [69,                 

с. 68]. Типом високого взуття були юхтові чоботи. Особливо видовжували 

халяву на чоловічих робочих чоботах, де довжина сягала вище колін. Їх взували 

для роботи в лісі. На Тернопільщині відомі чоботи з високими й цупкими 

халявами, які носили священики. Їх називали «палені» чоботи [34, с. 5]. На 
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Покутті побутували високі сап’янові чоботи (Обертин, Тлумач, Печеніжин). 

Напкінці ХІХ ст. на Коломийщині були поширені високі чоботи жовтого 

кольору, а на околицях Городенки, Заболотова, Коломиї — «чорнобривці» [62, 

с. 127]. Дослідники вказують, що «чорнобривці» найдовше побутували на 

Подністров’ї, Буковині, Західному Поділлі та Покутті. Відомо, що у ХХ ст. їх 

шили в Кутах і Вижниці, а замовляли селяни Коломийщини, жителі Городенки 

та Заболотова [36, с. 83].  

Спосіб фіксування взуття (защіпання) є одним із важливих 

конструктивних елементів, який зумовив такий його поділ: без защіпки, 

шнуроване, з пряжкою. Відсутність защіпки спостерігаємо на чоботах, які 

мають високі суцільні халяви. Такий тип взуття побутував і на Покутті, і на 

Західному Поділлі. Використання шнурівок для фіксування взуття на нозі 

сприяло творенню ще одного типу взуття — шнурованих черевиків. Даний 

спосіб защіпання дозволяв регулювати ширину халяви й повторювати контури 

ноги. Прикладом можуть слугувати високі шнуровані черевики зі с. Шупарків 

Борщівського району (Дод. А рис. 3.32). У с. Вільховці Борщівського району 

жінки носили шнуровані черевики, а згодом мешти [69, с. 66]. 

Збереглися відомості про побутування черевиків із ремінцем, яким 

стягували халяву і защіпали на ґудзик. Їх носили до 1914 року на території 

Західного Поділля [69, с. 63]. Пізніше ремінці почали фіксувати за допомогою 

пряжок, що поліпшувало утримання взуття на ногах. Такий спосіб защіпання 

взуття зустрічається рідше на коротких черевиках, проте є домінуючим на 

покутських постолах початку ХХ ст. (Дод. А рис. 3.33).  

 Крім способу фіксування (защіпання), різновидність утворювало й місце 

його розташування. Так, можна виокремити взуття з переднім та боковим 

розрізом (Дод. А рис. 3.34, рис. 3.35).  

Черевики з боковим і переднім розрізом побутували повсюдно на Покутті 

і Західному Поділлі. Якщо черевики з розрізом халяви спереду фіксували 

тільки шнурівками, то бокові розрізи інколи ще й защіпали ґудзиками. 

Черевики з ґудзиками поширені в районах, що межували з Буковиною. 
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Побутували й черевики з «цугами» (збоку на халявках гумова матерія), із 

«кутасами» [69, с. 67]. 

 Важливою конструктивною деталлю взуття була підошва. За наявністю 

підошви можна класифікувати взуття так: без підошви, з одинарною, з 

подвійною та підошва з рантом. Єдиним типом взуття без підошви є постоли. 

Ймовірно це пов’язано з архаїчними рисами, оскільки давні види взуття 

виготовляли на одній колодці, без поділу на правий та лівий. Проте наприкінці 

ХІХ — початку ХХ ст. зустрічаються постоли з підошвою, поява якої 

зумовлена сезонною необхідністю, оскільки бідне населення носило їх і взимку 

[69, с. 63]. Інші види взуття були обов’язково з підошвою. Вид підошви 

вказував на призначення й вартість взуття. Зокрема, використання підошви з 

рантом засвідчувало заможність власника. Рантові чоботи носили парубки. На 

Покутті і Західному Поділлі побутували чоботи як з одинарною, так і з двійною 

підошвою (рампасові) [34, с. 10]. Подвійна підошва — «пришви» — була 

ознакою неоздобленого повсякденною взуття [66, с. 153].  

Конструктивним елементом, який впливав на формотворення й появу 

нових типів взуття були підбори («каблуки», «обцаси»). Тому розрізняємо 

взуття із прямими, зрізаними та підкованими підборами (Дод. А рис. 3.36 — 

3.38).  

Для традиційного взуття Покуття й Західного Поділля підбори 

виготовляли способом нашарування кусків грубої шкіри. Такі підбори називали 

набірними (від слова «набирати»). Важливо зазначити, що підбори побутують 

як у жіночому, так і в чоловічому взутті, які різняться тільки висотою й 

формою. У чоловічому взутті використовують прямі і низькі, а в жіночих 

переважають високі й зрізані. У всіх видах взуття на підбори кріпили металеві 

підківки. Польський вчений К. Мрочко в етнографічному дослідженні про 

Снятинське Покуття, описуючи ношу, згадує про чоботи з високими халявками 

і підкованими «закаблуками», а етнограф С. Колтатів вказує на побутування на 

Західному Поділлі постолів з «обцасами» та «підковами» [69, с. 63].  
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Ще один технологічний підвид виробів зі шкіри утворюють лимарські 

вироби, які можна поділити на два роди: доповнення до одягу та вироби 

господарського призначення.  

Доповнення до одягу є невід’ємними компонентами традиційного 

ансамблю вбрання на Покутті та Західному Поділлі. Вони у свою чергу 

утворюють дві типологічні групи: пояси та сумки. До першої групи входять 

пояси, які можна класифікувати за функцією, шириною й способом оздоблення. 

На Покутті та Західному Поділлі пояси носили щоденно. Це передусім було 

пов’язано з практичною функцією. Пояси використовували для підперізування 

одягу, зміцнення м’язів під час важкої роботи. Вони виконували роль 

своєрідної кишені, де зберігали й переносили дрібні речі. Функціональне 

призначення диктувало ширину поясів, а саме вузьких і широких. Ширину 

пояса визнав і соціальний статус. Так,  за часів Київської Русі простий люд 

носив вузький шкіряний ремінець, а князі та феодали – ширші пояси [57,          

с. 982]. Вузькі пояси були простими й декорованими. До простих належать 

«очкур» та «гайтан» [97, с. 106]. Очкур (учкур, вучкур, бочкур) — шкіряний 

поясок, який використовували для фіксування штанів [146, с. 112]. Учкур 

защіпали на «гачник» — патичок, інколи на металеву брошку [69, с. 63]. А 

гайтан був вузьким поясом для пастухів, де кріпили ніж, шило тощо [97, с. 106]. 

Побутували також пояси святкового призначення, поява яких викликана 

декоративною й захисною функціями. Такі фактори зумовлювали нанесення 

оздоблення на пояси, яке відображало естетичні смаки та вірування народу. 

Гарно оздоблений пояс був предметом гордості, вказував на соціальний стан 

власника. Так, польський живописець Генріх Родаковський змальовує образ 

війта Миколи зі с. Палагничів Тлумацького району з розстебнутим кожухом, 

акцентуючи увагу на чересі як вказівнику соціального статусу (Дод. А                  

рис. 3.39).  

До декорованих належали ремені, які на Західному Поділлі називали 

«повідець» (с. Вільховець Борщівського району), а на Покутті «римінча»                      

(с. Гвіздець Коломийського району) [97, с. 109]. «Повідцем» називали вузький 
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тип шкіряних поясів, до яких подільські чоловіки кріпили ножик, капшук із 

тютюном, а коли йшли на ринок, прив’язували калитку з грошима. «Повідець» 

носили поверх тканої крайки [69, с. 63]. «Римінча» — тип пояса, який був 

ширшим від двох попередніх варіантів. Його багато оздоблювали й вдягали 

поверх сорочки.  

До широких типів поясів належить черес, який утворювали довгою й 

широкою смугою шкіри, до якої з одного боку кріпили пряжки, а з іншого — 

вузькі ремінці. Ширину чересу диктувало його призначення: для роботи 

використовували значно вужчі, ніж на свято. Пояси були одинарними й 

подвійними. Одинарний пояс з грубої шкіри називали «ремінником» [97,                 

с. 109], а подвійний, зігнутий удвоє — «пасом дубелтовим». До другого типу 

відносяться пояси-череси (Дод. А рис. 3.40). У ХІХ ст. череси виконували роль 

кишені, де зберігали гроші, люльку, а за потреби й ніж [26, с. 386].  

Пояси носили чоловіки всіх соціальних верств. Це пов’язано з народними 

віруваннями, які вказували на неприпустимість ходити непідперезаному 

чоловікові. Широкий пояс-черес на Західному Поділлі був менш 

розповсюджений, ніж на Гуцульщині. Існує говірка, що «черес на чоловікові, як 

обруч на бочці», який захищає його від грижі під час важкої роботи. Його 

інколи чоловіки позичали один одному. Такий пояс могли собі дозволити лише 

заможні господарі, інші носили широкі крайки, які виконували функцію череса 

[69, с. 62]. Молоді підв’язувалися поясом, старші чересом, шириною від 2 до 5 

дюймів, на одному кінці ремінці, а на іншому — пряжки. Цей пояс подвійний, 

як мішок [34, с. 9]. 

Друга типологічна група — сумки, які виконували як практичну функцію 

– слугували для перенесення дрібних щоденних предметів, так і декоративну — 

доповнювали чоловічий традиційний стрій. Функціональне призначення 

зумовлювало появу відмінностей у конструктивних ознаках сумок. Для 

всебічного аналізу покутських і західноподільських видів сумок пропонуються 

такі принципи класифікації: за формою; за способом закривання; за ступенем 

цупкості; за методом виготовлення; за способом оздоблення.  
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Сумки як компонент чоловічого вбрання були поширені на Покутті. Їх 

виготовляли з тканини та шкіри. Шкіряні сумки на довгому ремені називали 

«тобівками» (Дод. А рис. 3.41).  

На Покутті вони були двох форм — півкруглі та прямокутні. «Тобівки» 

виготовляли з юхту виворітним способом. Цупкість конструкції диктувалася 

товщиною матеріалу. Єдиним способом закривання слугував клапан. Інші види 

форм мали сумки, які кріпилися до поясів. Це маленькі мішкоподібні форми, 

які виготовляли з м’якої шкіри виворітним способом і закривали за допомогою 

тонких ремінців, які затягували в протилежних напрямах. Їх використовували 

для перенесення одного виду предметів, що й зумовлювало різницю в назвах. 

«Капшуками», «мошенками» називали сумки для зберігання та перенесення 

тютюну, а в «калитках», «гаманах» носили гроші. Мішкоподібні сумки 

зустрічаються як на Покутті, так і на Західному Поділлі. До сумок м’якої 

конструкції належить й «бурдюг» — це велика шкіряна торба мішкоподібної 

форми, яка затягувалась шнуром у верхній частині. Її використовували для 

перенесення речей на далекі відстані [118, с. 1]. 

Третю типологічну групу становить кінська упряж. Із використанням 

тяглової сили тварин виникла потреба в шорно-сідельних виробах  [93, с. 167-

172]. Комплект кінської упряжі на Покутті і на Західному Поділлі, як і 

повсюдно в Україні, складався з хомута, шлеї, сіделка, вуздечок, віжків, 

посторонок, гужів, черезсідельників, нашильників, нагрудників, дуг, вудил і 

сідла [35, с. 59]. Майстри пишно прикрашали святкову упряж металевими 

кільцями, пряжками, латунними бляшками, вовняними китицями, хомут 

розцяцьковували металевими ґудзиками тощо. Шлеї і посторонки зі шкіри 

використовували тільки заможні люди. Бідні ж верстви населення замість 

шкіри використовували плетені шнури. На Снятинщині їх плели з конопель  

[118, с. 1].  

Сідла вважалися предметом розкоші, їх виготовляли тільки на замовлення 

в лимарських майстернях у містах. Сільське населенням сідла практично не 

використовувало. Як зазначає Г. Горинь, у селі сідла були у війта та лісника. 
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Обов’язковий компонент комплекту кінської упряжі — батіг, шкіряна частина 

якого називалась «пуга» [35, с. 61]. Батоги також використовували пастухи. 

Крім кінського спорядження, лимарі виготовляли ремені, які були 

призначені для полегшення виробництва виробів та перенесення вантажів 

вручну. Такі ремені називали «лямка», «потєгач», «строк».  

Отже, аналіз народних зразків засвідчує, що виробам зі шкіри на Покутті і 

Західному Поділлі характерний розгалужений типологічний діапазон. Кожна 

типологічна група має багато спільних рис зі шкіряними виробами з інших 

етнографічних регіонів, проте відмінність найбільше простежується техніках 

оздоблення, орнаментальних мотивах і колориті — чинниках, що виражають 

художню якість творів. 

Висновки до розділу 3 

Важливим критерієм для системного вивчення покутських і 

західноподільських виробів зі шкіри є їхня функція. Традиційні вироби зі шкіри 

кінця ХІХ — початку ХХ ст. за функцією поділили на святкові і буденні; за 

сезонністю — літні і зимові; за статево-віковими ознаками — чоловічі, жіночі, 

дитячі; за матеріалом — хутряні, шкіряні (без хутра), ремінні.  

 Художні вироби зі шкіри як вид декоративно-прикладного мистецтва 

поділяються за способом обробки сировини на такі технологічні підвиди: 

кушнірство, шевство, лимарство. В основі класифікації лежить вид, рід, 

типологічна група, тип. Кожен технологічний підвид творить роди. Так, у 

першому варіанті окрему типологічну одиницю — рід — становить одяг, у 

другому виокремлюється взуття, а в третьому творить два роди: доповнення до 

одягу й вироби господарського призначення. Усі роди поділяються на 

типологічні групи. Зокрема, одяг утворює три типологічні групи: верхній, 

плечовий одяг та головні убори. Аналогічну кількість має рід «взуття», а саме: 

постоли, черевики, чоботи. Доповнення до одягу творять дві типологічні групи: 

сумки й пояси, а вироби господарського призначення виокремлюють 

типологічну групу « упряж».  
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Порівняльний аналіз виробів зі шкіри проведено на основі класифікації за 

конструктивними ознаками: методом виготовлення, кроєм, видом обробки 

країв, кольором, способом оздоблення. Таке групування виробів сприяло 

виявленню подібностей й відмінностей форм загалом і пропорційного 

співвідношення деталей художніх виробів зі шкіри, що побутували на Покутті 

та Західному Поділлі. 

Принцип класифікації за конструктивними ознаками сприяє вивченню 

локальних художніх принципів утворення форми традиційних виробів зі шкіри 

Покуття й Західного Поділля, а також дає змогу виявити їхню подібність зі 

сусідніми етнічними групами. На основі вивчення кожної ієрархічної ланки, 

встановлено, що покутські й західноподільські вироби зі шкіри мають 

розгалужений типологічний діапазон, поява якого зумовлена практичною 

функцією і видозмінюється від місцевих традицій та вимог певного історичного 

періоду.  
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РОЗДІЛ 4. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБІВ ЗІ ШКІРИ ПОКУТТЯ 

Й ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ 

Художню своєрідність виробів зі шкіри Покуття й Західного Поділля 

можна виявити тільки розкривши цілий комплекс характеристик, які 

передбачають всебічне дослідження способів обробки шкіряної сировини, 

прийоми формотворення, крій, пропорційні співвідношення, способи 

оздоблення, орнаментальні мотиви та зони їхнього розміщення. 

4.1. Прийоми формотворення 

Процес формотворення шкіряних виробів є самобутнім культурним 

явищем, що відбувалося впродовж багатьох століть. Кожна історична епоха 

накладала певний відбиток на традиційні вироби зі шкіри і це формувало їхні 

конструктивні особливості і є важливим аспектом у вивченні етнічної 

своєрідності українців. 

У традиційних покутських і західноподільських виробах зі шкіри кінця 

ХІХ — початку ХХ ст. поряд із нашаруванням місцевих ознак простежуються й 

пізніші нашарування, які пов’язані з історичною долею українського народу. 

Інтенсивне торговельне та культурне спілкування, взаємні контакти зі 

сусідніми народами зумовили своєрідність формування національної культури, 

зокрема й виробів зі шкіри. Завдяки своїм самобутнім рисам традиційні вироби 

зі шкіри слугували вказівником належності людини до тієї чи іншої верстви 

суспільства, мали досить складну семантику, символізуючи, крім етнічних, 

регіональних чи соціальних ознак, вік і стать людини, її сімейний стан [146,            

с. 111].  

Найстійкіше традиційні риси збереглися у виробах зі шкіри, яким 

користувалося сільське населення. Багато його різновидів збереглося й у ХХ ст. 

Формотворення окремих видів виробів зі шкіри було зумовлено не тільки суто 

практичною функцією, а й служило важливим художнім засобом. Традиційні 

вироби зі шкіри пройшли різні етапи утворення форми — за допомогою 

незшитих, а також зшитих кроєних форм. Одним із найдавніших варіантів 

незшитого вбрання виступає шкіра тварин. Верхню частину тіла люди огортали 
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обробленою належним чином баранячою, вовчою або ведмежою шкірою. Таку 

накидку давні слов’яни називали «плашть» [107, с. 232]. Аналогічна форма 

накидок з овчини — «бараниця» — побутувала в околицях Тисмениці аж до 

початку ХХ ст. Проте для надання форм виробам та зручності їх у використанні 

почали зшивати шкіри між собою. Такі вміння використовували ще в 

доісторичну епоху (про це свідчать знайдені під час археологічних розкопок 

шкребки, кістяні шила). Багато первісних формотворчих елементів 

застосовували й народні майстри. Прикладом може бути традиційне вбрання з 

овчини на Покутті та Західному Поділлі. У плечовому вбранні (кептарях, 

лейбиках) збереглися прямоспинні форми крою (без підкреслення лінії талії), 

які отримували за допомогою прямої суцільної спинки та двох пілок, котрі 

з’єднували на плечах і по боках. Такий принцип крою вважають найдавнішим. 

На думку етнографа Ф. Вовка, він став прототипом тканого одягу, що згодом 

змінив деякі його компоненти. Поряд із прямоспинними побутували складніші 

за кроєм приталені (відрізні в талії) форми. Досягнення другого варіанта форми 

дослідниця народного вбрання О. Косьміна вбачає у впливах близькосхідних 

традицій, які проявляються в розширенні одягу донизу додатковими клинами, а 

приталеність силуету та прилягання вбрання до фігури завдячують 

західноєвропейським впливам ХIV — XV ст. [145, с. 169].  

Для повного аналізу форми, крою та їхніх пропорційних співвідношень 

покутських і західноподільських виробів зі шкіри слід їх класифікувати як 

верхній хутряний одяг, головні убори, взуття та доповнення до одягу.  

Верхній хутряний одяг вважають одним з архаїчних типів вбрання, 

історичні витоки якого сягають епохи палеоліту. Поява хутряного одягу 

зумовлена практичною функцією: з одного боку, це зумовлювалося потребою в 

захисті тіла від холоду, з іншого — родом занять давніх людей — мисливство і 

тваринництво давало змогу отримати сировину. Розвиток крою традиційних 

покутських і західноподільських виробів з овчини зумовлювався різними 

способами з’єднання шкіри на плечах, через що виділяються два основні типи 

верхнього одягу: «перегинковий» — без плечового шва й кроєний з наявністю 
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плечового шва. Іншим конструктивним критерієм була форма спинки, яку 

визначали два види силуету: прямоспинний і приталений. Важливим 

конструктивним елементом є наявність або відсутність рукавів, в результаті 

можна виокремити такі види хутряного вбрання, а саме: без рукавів — 

«лейбики», «кептарі»; з короткими рукавами — «бунда», «напівкожушок»; 

хутряний одяг з рукавами — «кожух», «кожушок», «кушина». 

Важливе значення в утворенні форм народних виробів зі шкіри 

надавалося й знаходженню пропорцій. Традиційні пропорційні співвідношення 

довжини, форми та їхня співрозмірність з іншими компонентами 

зумовлювалися природно-кліматичними умовами, географічно-ландшафтним 

середовищем, характером господарської діяльності та призначенням виробу. 

Водночас вони відображали місцеві смаки і художні ознаки комплексів вбрання 

певних етнографічних груп. Наприклад, безрукавний одяг з овчини Західного 

Поділля є значно коротший від аналогічного покутського вбрання. Проте 

варіативність пропорцій і форм мала відмінності й у межах одного 

етнографічного регіону. Таку ситуацію спостерігаємо на Покутті, де 

побутували кептарі різної довжини. Зокрема, на Городенківщині носили 

короткі варіанти (до талії), в Коломийському й Тлумацькому районах 

побутували довші варіанти, які сягали лінії бедра, а на Снятинщині існували 

варіанти довжиною до середини стегна. Варіативність довжини спостерігаємо і 

в кожухах, що виявляються в трьох варіантах: короткий — до лінії бедра; 

середній — до колін; довгий — до кісточок. Аналіз характерних пропорційних 

співвідношень і форм силуетів верхнього хутряного одягу дозволяє виділити на 

Покутті і Західному Поділлі декілька груп за формою крою. 

Безрукавка без плечового шва з повздовжнім розрізом спереду, так звана 

«перегинка» (Дод. А рис. 4.1.1). Кептарі цього виду крою виготовляли з однієї 

овечої шкіри, яку перегинали навпіл, а по боках іноді вшивали прямокутні 

клини. Такі безрукавні кожушки були прямоспинні, з накладними кишенями, 

мали облямовані краї смушком [63, с. 33]. Даний тип поширений в околицях 

Городенки, Заболотова, Обертина [35, с. 25]. Дослідник Й. Гаєк згадує про 
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побутування хутряних «лейбиків» на Західному Поділлі, зокрема в селах 

Більче-Золотому, Дзвинячці, Окопах [167, с. 113]. Короткі кептарики 

перетинкового типу на Тернопільщині часто носили «розпущеними», тобто не 

защіпали, а інколи фіксували китицями біля горловини [71,  с. 25].  

У різних частинах досліджуваних регіонів простежується відмінне 

трактування вказаного виду крою, що провлялося в пропорціях, у способах 

обробки горловини, наявності кишень. У Тернопільському обласному 

краєзнавчому музеї зберігаються короткі варіанти «перегинкового» типу, які 

побутували на території Заліщицького району (Дод. А рис. 4.1.2, рис. 4.1.3). 

Пропорційне співвідношення форми наближене до квадрату (50х52 см), ледь 

помітне призбирування пройми й завуження в талії, яке надає враження 

опуклості формі. Краї облямовані шкіряною стрічкою. Горловину утворював 

комір-стійка (с. Торське Заліщицького району) або великий виложистий 

смушковий комір у вигляді кола, який має трикутне завершення і спадає на 

плечі (с. Лисичники Заліщицького району). Такі форми комірів характерні для 

західноподільських кожухів. Виложисті коміри зустрічаються й у покутських 

кептарів (Тлумацький район), проте вони мають прямокутну форму і значно 

менші розміри. Найчастіше «перегинкові» безрукавки шиють без коміра або з 

невисокою стійкою. На обох передніх полах симетрично розміщені по 

вертикалі дві заокруглені кишені. Вони аналогічні, тільки різниця у розмірах, 

верхні менші, ніж нижні. Побутували також «лейбики» з однією кишенею на 

правій пілці. Асиметричне розміщення кишень характерне для Борщівського 

району (Дод. А рис. 4.1.4). 

Окремий варіант перетинкового типу становить «лейбик з рукавами» 

(«бунда», «напівкожушок») із Борщівського району Тернопільської області. 

Короткий (до лінії талії) прямоспинний без плечового шва, зі широкими 

рукавами до ліктя, без коміра та з краями, облямованими шкіряною стрічкою 

зеленого кольору. Асиметричне розміщення кишень. На правій пілці нашивали 

одну кишеню в нижній частині, а на лівій дві, розташовані по вертикалі. 

Центральна частина у пропорційному співвідношенні утворює горизонтальний 
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прямокутник (46х50 см), який візуально розширюється за допомогою пришитих 

по боках двох прямокутних рукавів. Характерною конструктивною деталлю є 

нашивання вздовж передніх пілок (на відстані 5–7 см від краю) стрічки з 

чорного смушку, до якої пришивали аплікативні мотиви. Така деталь 

створювала враження подвійності країв, де внутрішня частина відповідала за 

декор, а на зовнішній частині нашивали петлі та ґудзики (Дод. А рис. 4.1.5 — 

4.1.7).  

Ще один тип безрукавного одягу з овчини без плечових швів називали 

кептарем «зі станом», або «під стан». Його кроїли з двох частин: верх називали 

«перегинка», «станок» [15, с. 5], а нижню частину – «спідниця». Верхня 

частина сягала лінії талії і в пропорційному співвідношенні утворювала 

квадрат, до якого пришивали нижню розширену форму, яку ззаду призбирували 

в складки. Така комбінація утворювала вертикальну трапецієподібну форму 

кептаря і підкреслювала талію (стан). Кептар «зі станом» не мав коміра та 

кишень. Краї виробу облямовували шкіряною стрічкою. Защіпали на ґудзики 

тільки до лінії талії (4 шт). Горловину фіксували за допомогою двох шкіряних 

китиць. Довжина виробу коливалася від бедра і до колін. Найдовші форми 

побутували в селах, які межували з Буковиною. Тип безрукавних кожушків — 

кептарі «зі станом» були поширені серед населення Снятинського Покуття [63, 

с. 33] (Дод. А рис. 4.1.8, рис. 4.1.9).  

Наступні варіанти крою передбачали наявність плечового шва. Така 

форма була розповсюджена і на Покутті, і на Західному Поділлі. Даний тип 

безрукавного одягу з овчини складався з трьох конструктивних деталей: 

суцільної спинки й двох передніх пілок, які з’єднували на плечах та по боках 

[63, с. 33]. Для досягнення великих розмірів кептаря інколи робили прямокутні 

вставки по боках. Поява шва зумовлена невеликими розмірами овечих шкір, 

довжини яких не вистачало на «перегинкові» типи, оскільки такий варіант був 

довшим (до лінії бедра) (Дод. А рис. 4.1.10 — 4.1.12). Пройми й краї виробу 

облямовували овечим смушком або смугою телячої шерсті — «щіточкою» 

(Дод. А рис. 4.1.13). У кептарях даного типу зазвичай переважав комір-стійка, 
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який мав різні розміри. Так, у західноподільських кептарів вони були невисокі 

(2-3 см), значно вищими їх кроїли на Покутті (іноді сягали 8 см).  

Варіативність спостерігається і в трактуванні кишень, які розміщували 

симетрично в нижній частині передніх пілок. Врізні горизонтальні кишені та 

накладні заовалені зустрічаються на безрукавках з овчини і на Покутті, і на 

Західному Поділлі (Дод. А рис. 4.1.14, рис. 4.1.15), а накладні імітації поширені 

на Покутті (Дод. А рис 4.1.16).  

Кожухи розвинулися від кептарів, які переважно були «перетинкового» 

типу. На форму й особливо довжину кожухів певний вплив мали географічне 

положення і рельєф місцевості, а також специфіка господарської діяльності. У 

рівнинних районах кожухи були завжди довшими, об’ємнішими, ніж у горах 

[35, с. 53]. У північних районах Західного Поділля побутували довгі кожухи та 

довгополі відрізні в стані, розширені фальдами. На південь до Дністра довжина 

кожухів зменшувалася. У придністровій частині Поділля і Покуття більше 

поширена так звана кожушина під стан. Також побутували на Покутті і 

Західному Поділлі короткі «пояскові» кожухи двох видів: приталені й 

прямоспинні [63, с. 33]. 

До прямоспинних невідрізних у стані належали довгі «тулубчасті» 

кожухи. Дослідниця Л. Булгакова вказує на побутування їх у північних районах 

Західного Поділля [14, с. 118]. Про верхнє додільне хутряне вбрання типу 

кожуха оповідає Ульріх Вердум [6, с. 12]. На Поділлі побутували довгополі 

кожухи – відрізні в стані і з призбираною спинкою. Комір був стоячий або 

виложистий трикутний із чорного овечого смушка, який іноді сягав середини 

спинки. Такі кожухи були однобортними, защіпалися на ґудзики з петлями, які 

доходили до лінії талії. Біля коміра існувала додаткова зав’язка з двох плетених 

шкіряних шнурків із китицями на кінцях.  

Короткі приталені відрізні в стані, розширені фальдами (клинами), з 

відкладним коміром кожухи довжиною до середини стегна або колін називали 

«кожушиною під стан» (Дод. А рис. 4.1.17). Їх шили з відрізною спинкою і 

розширювали клинами. Верхню частину кроїли аналогічно до кептаря, тобто 
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перегинали шкіру навпіл, робили повздовжній передній розріз, зшивали по 

боках, утворюючи пройми, до яких пришивали рукави.  

Прямокутна форма верху сягала лінії талії, до якої пришивали нижню 

частину — «спідницю». За формою нижня частина нагадувала коло, яке 

утворювали з декількох трапецієподібних частин. Західноподільські майстри 

«спідницю» на лінії талії призбирували в дрібні складки — «зборки». На 

Покутті і Буковині коміри облямовували хутром тхора, а на Західному Поділлі 

— шкіряними стрічками зі зубчастими краями. Такі кожухи називали 

«поясковими», «кожушиною», «кожушанкою» (Дод. А рис. 4.1.18 — 4.1.22). 

Тут важливою деталлю була форма коміра, яка демонструвала поділ кожухів на 

чоловічі і жіночі. Кожухи для жінок шили з виложистим коміром, а чоловічі — 

зі стійкою. Приталені кожухи побутували на Покутті, Поділлі, Слобожанщині 

[145, с. 175]. 

На Покутті також побутували короткі прямоспинні невідрізні в стані 

кожухи. Спинка складалася з двох шкір, які з’єднувалися між собою 

вертикальним швом, а з передніми полами — плечовим. Такі кожухи шили з 

прямими широкими рукавами, коміром-стійкою та врізними кишенями. 

Довжина коливалася від середини бедра до колін. Передні поли накладались 

одна на одну, тобто були двобортними. За такого крою змінювалося й 

розміщення ґудзиків і петель. На лівій полі робили вертикальний розріз від лінії 

грудей донизу, в який вміщували смужку шкіри з петлями і фіксували за 

допомогою шва. На правій частині паралельно петлям пришивали шкіряні 

ґудзики. Верхню частину кожуха защіпали на ґудзик біля стійки. 

Орнаментальні мотиви розміщували широкою смугою вздовж правої поли та 

навколо нижньої частини рукавів. Їх облямовували «фарфлями» (Дод. А рис. 

4.1.23). У Тисменицькому й Тлумацькому районах такі форми кожухів 

називали «киптарями» [88, с. 10].  

В околицях Тисмениці побутували також схожі за кроєм однобортні 

кожухи. Вони різнилися від попередніх хутряним облямуванням всіх країв, 

наявністю широкого виложистого коміра у формі круга та невеликих розрізів 
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на нижньому краї кожуха, які розміщували на бічних і задньому швах. 

Характерне для такого крою й розміщення прямокутника на передніх полах, 

який утворювався широкою смугою овечого хутра (кримки), що пролягала від 

коміра до лінії талії. Довжиною сягали колін (Дод. А рис. 4.1.24). 

Короткими (до лінії бедра) були червоні кожухи з Тисменицького району. 

Вони були однобортними з плечовим швом та приталеною спинкою. 

Приталеність утворювали двома рельєфними дугоподібними швами, які 

розміщувалися від середини пройми до нижнього краю кожуха. Широкою 

смугою овечого хутра облямовували рукави та зовнішні краї. Розпізнавальним 

атрибутом тут був колір. Зокрема, в с. Підпечарах Тисменицького району 

жіночими вважали червоно-коричневі кожухи, а чоловічі мали жовто-коричневі 

відтінки. Їх називали «закопанськими» [120, с. 1] (Дод. А рис. 4.1.25).  

Складніші за кроєм були «швайбики» — короткі (до лінії бедра) кожухи, 

які приталювали за допомогою рельєфних швів на спині та передніх полах. Їх 

шили з манжетами й двома півкруглими кишенями. Комір утворювався за 

допомогою відвороту навколо горловини (Дод. А рис. 4.1.26). «Швайбики» 

шили з високоякісних овчин (нутрієти), а інколи з біберолей (кролячих шкір) 

[88, с. 10], які фарбували в різні кольори. Вони побутували в м. Тисмениці. 

«Швайбики» носили міщани, бо всі інші згадані носили тільки рільники [88,           

с. 10]. 

У всіх типах крою кушніри облямовували краї та зміцнювали шви. А 

інколи намагалися так приховати «гільтицю» — прямі ручні шви 

(Тисменецький район), якими зшивали розкроєні деталі. Існувало два види 

обробки краю — смушком або сап’яновою стрічкою. Для зміцнення 

конструктивних швів покутські кушніри вставляли між дві деталі шкіряний 

ремінець чи кольорову смужку сукна. На Західному Поділлі на конструктивні 

шви нашивали «флейтівку», а на Покутті — «ірху» (Коломийський район) та 

«венслики» (Тисменицькому район) [24, с. 29]. Спосіб оздоблення країв 

вичиненою сап’яновою смужкою мав спільну назву для всієї досліджуваної 

території. Його називали «юрування». Залежно від місцевих уподобань 
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вибирали колір. Так, у Снятинському та Городенківському Покутті нашивали 

стрічки білого кольору, на Тернопільщині — коричневого, а в околицях 

Тисмениці зустрічаються сині, зелені, червоні. Такий прийом зберігся й до 

наших днів, його використовують для зміцнення швів на дублянках і шубах. 

На початку ХХ ст. в Тисмениці з’являються нові види зимового вбрання. 

Поширення набувають «футерка» — сукняні куртки чи плащі з виложистим 

смушевим коміром, підбиті хутром. У сильні морози жінки носили «футра» (за 

формою схожі до шуби) з кримки чи лошака [120, с. 1]. 

 Характерною особливістю крою кожухів та кептарів на Покутті та 

Західному Поділлі була їх однобортність [108, с. 150]. Проте під час польових 

досліджень було виявлено побутування двобортних кожухів у Тисменицькому 

районі.  

Відмінності у крої чоловічого і жіночого одягу з овчини були практично 

непомітні, іноді відмінність полягала лише у розмірі чи формі коміра або 

жіночі варіанти могли дещо багатше оздоблюватися [128, с. 162].  Також не 

враховувалися особливості віку, бо кожух вважався «господарським», коли він 

був статним, але не волочив полами по землі [69, с. 64]. Це навіть стосувалося 

весільних кожухів. Наприклад, у с. Рожнові Косівського району великий кожух 

асоціювався з «багацькою дівкою», в іншому разі його вважали «одягом з 

молодшої сестри». Кожух не ставили в труну, навіть взимку, можливо, це було 

зумовлено заощадженням сімейних коштів [69, с. 67]. У людей заможних 

окремо були святкові кожухи, прикрашені вишивкою та кольоровими 

шовковими шнурами [119, с. 1]. 

Але, зазначимо, що не кожен міг на зламі ХІХ — ХХ ст. мати статки, щоб 

купити собі власного кожуха. Кожух був дорогим одягом. У 1913 р. він 

коштував 18 австрійських корон, у жнива чоловікові треба було робити на 

нього більше ніж 16 днів. Іноді один кожух шили на всю сім’ю — носили його 

по черзі «на вихід» і батьки, і діти. Такий прецедент описує етнограф зі                  

с. Вільховця Софоній Колтатів: «Було так, що дехто з бідніших ходив до церкви 

в одному кожусі; побуде в церкві один з членів сім’ї і верне додому, і тоді 
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наступний в тому ж кожусі йде до церкви. Це стосувалось також і дітей. Часто 

можна було побачити, що діти тримали поли кожуха, щоб не волочити по 

землі» [69, с. 63]. Отже, бідні верстви населення не завжди могли придбати 

навіть один кожух на сім’ю, вони використовували суконний одяг. Наявність 

кожухів у всіх членів сім’ї на території Покуття відома лише в околицях 

Тисмениці, і тільки в родинах, які займалися кушнірським промислом. У сім’ях 

заможних тисменицьких ремісників побутували також дитячі кожухи, які за 

кроєм були аналогом дорослих тільки меншого розміру. Традиційний крій 

кожухів зберігався досить довго. Цьому, мабуть, сприяло те, що кушніри і 

кравці, які, як правило, дотримувалися місцевих зразків, не порушували 

традиційного крою та оздоблення виробів [13, с. 31].  

Виправлену шкіру кушнір розкроював відповідно до мірки. 

Найпростішим способом крою кожуха була «перегинанка». Покроєні шкіри 

родина кушніра зшивала руками. Для цього використовували плоский шов 

«гільтицю» (Дод. А рис. 4.1.27). На зшиті місця накладали венслики (вузенькі 

смужечки шкіри, очищені від вовни). Цей процес називався юруванням. 

Венслики були із зеленого, червоного чи синього сап’яну. Низ кожуха, його 

поли та краї рукавів обшивали «фарфлями» (маленькі смужечки шкіри з лапок, 

розміром 20х10 мм чорного і білого кольору без вовни), а інколи «щіткою» 

(кінська шкіра з шерстю). Білі кожухи мали оздобу з кольорового сап’яну 

довкола шиї, вздовж поли, на рукавах і на кишенях. Кожне село мало своє 

оздоблення, а заможніші замовляли собі до кожуха ще й смушевий комір. 

Окрім білих кожухів, які називалися «киптарями», були й червоні, обкладені 

смушком. Довкола обкладу робилася вишивка способом «крижикування» 

шовковими нитками, які мали назву «ляцет». На кишенях цих кожухів робилася 

тисменицька вишивка з трьох різнокольорових квіток із двома зеленими 

листочками. Защіпалися кожухи на гачки — коника і кобилку. Подібним до цих 

кожушків був так званий закопанський. Крій його складніший, а шкіри були 

покращеної обробки та різного кольору. Обкладався він дорожчим смушком, а 

замість «крижикування» нашивали сап’ян.  
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Для фарбування шкір використовували кору дуба, вільхи, бузини, а 

пізніше — органічні барвники. До покращених шкір відносилися баранячі 

«нутрієти» (коричневі), «біберолі» та «сельскіни» (фарбована в чорний колір і 

стрижена або щипана кроляча шкірка) [88, с. 10].  

Дослідження співвідношення параметрів шкіряних компонентів на 

Покутті і Західному Поділлі дало змогу виділити три основні групи 

пропорційних рішень: короткі, до стану та довгі. При цьому завжди дотримано 

пропорційні співвідношення висоти і ширини основних деталей виробу.  

Не менш цікавим видом кушнірських виробів є хутряні головні убори, які 

за формою поділялися на конічні, циліндричні та напівсферичні. Сировиною 

для виготовлення головних уборів слугувало овече хутро — «смушки», 

«кримки». Шапку виготовляли із чорного або сірого смушка. Найкращі смушки 

отримували з «випарків» (шкури мертвонароджених або ненароджених ягнят). 

Іноді фактуру смушка утворювали нашиванням вовняних ниток 

(Тернопільщина) [63, с. 33] (Дод. А рис. 4.1.28). Підбивку (внутрішню частину) 

шапки виготовляли із черевної ділянки шкіри вівці або козячої шкіри, які добре 

тримали тепло, але не парили. Шапки мали певну варіативність, яка 

проявлялася у формі, пропорціях і способах носіння, що формувалися 

відповідно до тогочасної моди.  

Найпоширенішою назвою чоловічого головного убору конічної форми з 

овечого хутра була «шапка» [139, с. 86]. У Борщівському районі її називали 

«баранковою шапкою». На Покутті і Західному Поділлі поширеною була 

«кучма» — шапка з чорного або сірого овечого смушка, яку підбивали 

всередині козячою (м. Тисмениця) або собачою шкірою (с. Вільховець) чи 

тканиною [63, с. 33] (Дод. А рис. 4.1.29). 

 Кучми розрізняли залежно від породи овець. Так, на Поділлі шапку зі 

смушків волоської породи називали «волоською кучмою», а з м’ясних порід — 

«простою» [45]. На Покутті поширена назва «кримка».  

У різних районах досліджуваних регіонах вони різнилися лише висотою й 

способом носіння. Так, в околицях Городенки і Снятина чоловіки носили 
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кучму, але нижчу, ніж на Тернопільщині, ніби зрізану. В Борщівському районі 

шпітчастий верх ховали за стінками. Тому з смушків кращої якості шили 

«ярмулки» (стінки) [69, с. 63], а гірші використовували на верх і підбиття. Яків 

Головацький описує головний убір із чорного смушку, який побутував у 

містечках Коломийського повіту, що нагадує формою конус і має широкий 

суконний верх без розрізу [34, с. 56]. Схожі за формою головні убори виявлено 

під час польових досліджень у с. Корничі Коломийського району (Дод. А рис. 

4.1.30, рис.  4.1.31).  

На Західному Поділлі надавали перевагу смушевим головним уборам 

циліндричної форми (22 см) [63, с. 33]. Шапки у формі циліндра були високі, їх 

називали «стовбатими». Варіант циліндричного головного убору зберігається в 

ТОКМ (Дод. А рис. 4.1.32). Дослідник А. Зарембський вказує на побутування 

високих баранячих шапок на Західному Поділлі [48, с. 38]. Різновидом 

циліндричних зимових головних уборів є «шапка на завісах». Це смушева 

шапка зі суконним синім або зеленим наголовком та розрізом ззаду, який 

зав’язували шовковою тасьмою, що називалася «завісами». Такі головні убори 

зафіксував Ю. Глоговський у своїх замальовках, зокрема в акварелі «Парубок з 

Поділля» [148, с. 266]. Аналогічного крою шапки побутували на Волині, а 

також зустрічаються у білорусів [139, с. 93].  

Іншим різновидом головного убору, який побутував на Західному Поділлі 

(м. Підгайці), була «шапка з книшем». Це смушковий циліндр зі сукняним 

наголовком, який значно виступав над основою. Її назву пов’язують із формою 

верхньої частини, яка нагадує хлібину-книш [35, с. 56]. На Поділлі побутувала 

також «почаївська шапка» [45], яка становила високий смушевий циліндр без 

розрізу зі суконним наголовком червоного чи синього кольорів. Про 

побутування аналогічних форм головних уборів із хутряним верхом на 

Західному Поділлі засвідчують матеріали з фондів ТОКМ (Дод. А рис. 4.1.33). 

У Коломийському музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття 

зберігаються «клепані» — шапки трикутної форми з червоного або темно-

синього сукна, облямовані лисячим хутром із клапанами, які зав’язували під 
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підборіддям або зверху голови [63, с. 34]. Така форма крою є давньою, на це 

вказує її схожість з формами головного убору скіфів [39, с. 43]. Найбільше 

клепані були поширені в околицях Коломиї.  

Головні убори виконували не тільки утилітарну функцію, а й слугували 

певним джерелом інформації, оскільки висота й колір смушевих головних 

уборів вказували на вікову та соціальну належність власника. Так, у рівнинних 

районах Східної Галичини в ХІХ ст. ґазду видно було по високій шапці, 

парубки і підлітки носили значно нижчу [35, с. 56], а заломлений верх шапки 

конічної форми мали носити тільки одружені чоловіки [139, с. 87]. Бараняча 

шапка була обов’язковим атрибутом для покійника. Розпізнавальним знаком 

був і колір головного убору, зокрема на Покутті «сивий» вважали ознакою 

заможності [34, с. 34]. 

Певні процеси формотворення спостерігаються й у шевських виробах. 

Вони відбувалися паралельно з освоєнням людиною технологічних процесів 

обробки шкіри та виготовлення виробів. Найдавніше взуття виготовляли з 

однієї деталі, яку фіксували ремінцем. До стягнутих форм взуття відносяться 

постоли. Дослідник Л. Нідерле називає їх першим видом взуття [107, с. 233]. 

Даний тип виготовляли зі суцільного шматка товстої шкіри. Такий вид крою 

вважають загальнослов’янським. Стягнуте взуття побутувало у різних народів. 

Свідченням цього є традиційні форми постолів білорусів, поляків, сербів, 

гагаузів, які зберігаються в колекції Російського етнографічного музею (Санкт-

Петербург). Постоли відомі також румунам, італійцям, болгарам, естонцям і 

латвійцям [59, с. 38].  

Стягнуті (морщені) форми взуття були поширені й у ХІХ — на початку            

ХХ ст. на території України, зокрема й на Покутті й Західному Поділлі. 

Найдавнішою формою постолів є ті, які виготовляли на одній колодці, тобто 

без поділу на правий і лівий. Сировиною для постолів слугували шкіри великої 

рогатої худоби, а для дешевих видів — свиняча шкіра. Суцільний шматок 

шкіри стягували за допомогою шкіряного ремінця, який на Снятинському 

Покутті називали «строк». Спочатку формували передню частину. Залежно від 
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конфігурації передньої частини постоли поділяли на гостро- і й тупоносі. На 

Покутті частіше вживаними були постоли з тупими носами. Наступним етапом 

було стягування основи й одночасне кріплення способу фіксування взуття на 

нозі. На початку ХХ ст. почали застосовувати ремінці з пряжками для 

фіксування постолів на ногах [72, с. 63]. Завершальною операцією було 

затягування п’яти. В околицях Коломиї форма п’яти визначалася залежно від 

виду шкарпеток. До вовняних взували постоли із зашитими догори п’ятами, а 

на онучі — постоли з п’ятою, стягнутою внизу [35, с. 40]. Постоли фіксували на 

нозі за допомогою плетених шнурів — «волоків» або ремінців з пряжкою. В 

процесі розвитку форма постолів зазнала змін. На початку ХХ ст. з’явився 

інший вид постолів, які складались з двох деталей: основної і передньої. Їх 

з’єднували між собою плетенням. Така форма побутувала на Коломийському 

Покутті (Дод. А рис. 4.1.34). 

Постоли були універсальним типом взуття для чоловіків, жінок і дітей. 

Повсякденні постоли морщили в умовах домашнього виробництва. Святкові 

оздоблені варіанти виготовляли в шевських майстернях. Під час польових 

досліджень виявлено фотофіксації процесів виготовлення постолів у шевській 

майстерні в с. Мишині Коломийського району (Дод. А рис. 4.1.35).  

Відмінні процеси формотворення мало зшите взуття, яке 

характеризується складністю крою, наявністю різної конфігурації форм деталей 

верху і низу. Це дало змогу досягати різних форм взуття кращої якості, які 

відзначалися міцністю й формостійкістю. Важливе значення в традиційних 

видах взуття відводили знаходженню пропорцій. Традиційні співвідношення 

довжини халяви, форми, пропорцій окремих конструктивних елементів взуття 

зумовлювалися статево-віковими особливостями, призначенням виробу та 

естетичним смаком місцевого населення. Водночас вони були невід’ємною 

складовою у вираженні художніх ознак покутських і західноподільських 

комплексів народного вбрання. 

Відомі два типи зшитого взуття, а саме черевики й чоботи. Черевики 

з’явилися пізніше, ніж постоли. Ранні їхні варіанти були без підошви [149,              
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с. 576]. Шнуроване взуття було відоме слов’янам. Підтвердженням цього є 

знахідки зі Шаргородського городища у Василькові [107, с. 234]. Поряд із 

черевиками побутував інший вид взуття з високими суцільними халявами — 

чоботи.  

На Покутті й Західному Поділлі чоботи почали з’являтися у ХVІІІ ст. 

серед багатих верств сільського населення [89, с. 11], а в XIX ст. вони стали 

невід’ємною складовою традиційного комплексу не тільки міського, а й 

сільського населення. Таке поширення спричинило розвиток шевського 

промислу. Для селян чоботи були мірилом достатку, тому вони намагалися 

придбати хоча б одну пару. Взуття як вказівник майнової диференціації 

населення згадується вже в писемних джерелах XII ст. [84, с. 96].  У будні 

можна було вийти босому навіть до церкви, а в неділю чи у свято обов’язково 

треба було взути чоботи [34, с. 48]. Традиційні види взуття часто шили 

«статним», тобто на виріст. Інколи всередину вміщався віхоть соломи і кілька 

пар онуч. Дослідник О. Кольберг вказує на побутування на Покутті великого й 

незграбного взуття, яке називали «баганче» [173, с. 35]. 

Загалом еволюція різних видів традиційного взуття відбувалася 

паралельно з опануванням техніки крою, її розвитком та ускладненням. Шевці 

у виготовленні взуття надавали перевагу двом типам крою чобіт: венгерському 

та руському. Другий варіант крою зустрічається виключно у селян [34, с. 10].  

Вибір сировини диктували функціональне призначення, статево-вікові 

чинники й соціальний статус власника. Залежно від виду сировини 

сформувалися й назви взуття. На Покутті і Західному Поділлі побутували 

юхтові, хромові чоботи, сап’янці, кордвани, габелкові черевики (Снятинський 

район). У Снятині побутували червоні, зелені чоботи з овечої шкіри. Багаті 

жінки носили сап’янці яскравих кольорів, а бідніші — чоботи з козячої шкіри              

[2, с. 222]. Досдлідник К. Мошинський вказує, що чоботи з козячої шкіри, 

відомі на Покуттю, колись мали широке розповсюдження у слов’ян, калмиків, 

киргизів [36, с. 80]. 
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Початковим етапом у виготовлення взуття було зняття мірки та побудова 

лекала — «муштера» (Тисмениця). Ці процеси вимагали точності, тому їх 

виконував сам майстер. Після обмірів «фалювали» — викроювали — деталі зі 

шкіри. Для виготовлення виробів наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. шевці 

мали такий набір інструментів та приладдя: стілець шевський, копита, правила, 

валківницю, устілку, ножі, кліщі, шило, долота, пробійники, рашпіль, гачок, 

молотки, цвяхи, кілки (Дод. А рис. 4.1.36, рис. 4.1.37). 

Залежно від призначення деталі, їй відповідала певна топографічна 

ділянка шкіри, що дозволяло уникнути деформації виробу. Для виготовлення 

якісного взуття важливе значення мав вибір шкіри. Вправні шевці добре знали 

властивості різних сортів шкіри й поділяли їх на топографічні ділянки. Зокрема, 

на Снятинщині поділ шкіри починався від хвоста й утворював ділянки з такими 

назвами: хоз, клубова, середня, передова і ошийок [2, с. 222]. Купуючи 

сировину, швець називав певну ділянку шкіри, яка б відповідала технологічним 

властивостям для конкретного типу взуття. Існували випадки, коли 

топографічна ділянка диктувала і назву взуття. Наприклад, чоботи, виготовлені 

з хози, називали «хозові» [2, с. 225]. Деталі розміщували щільно, максимально 

використовуючи всі клаптики шкіри. М’якшу шкіру брали для деталей верху 

(головки, переду, халяви, задника, підкладка), а тверду — для споду (підошви, 

обцасів, рантів). Швець підбирав колодку (копито) відповідного розміру і 

фасону, на яку кріпив шкіряні деталі низу взуття за допомогою цвяшків. Потім 

пришивав верх (халяву) до низу і кріпив підошву. Часто процеси монтування й 

оздоблення йшли паралельно або декорували вже готовий виріб. Перфорацію 

спочатку наносили на деталі, а потім зшивали, а металеві оздоби набивали на 

готовій формі. Деталі верху натягували на копито і фіксували їх за допомогою 

маленьких цвяшків — «дрейштифтів» [89, с. 11]. Колодка диктувала розмір та 

фасон взуття, який повинен був відповідати тогочасним вимогам. Форму халяві 

надавали за допомогою дерев’яної форми — «правила» (Дод. А рис. 4.1.38, рис. 

4.1.39), яку регулювали на різні розміри. Чобіт фіксували шкіряним ременем — 

«потєгачем» до ноги шевця і тоді виймали колодку «ключем» (Дод. А рис. 
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4.1.40). Деталі з’єднували виворітним й невиворітним способами, 

використовуючи лицеві, виворотні та потайні шви. Л. Лишега описує, що в 

Тисмениці для ручного зшивання виробів використовували просмолені нитки з 

«риспою» — кінець нитки з прикріпленою щетиною з хребта дикого кабана, яка 

виконувала роль голки [89, с. 11].  

 Складним технологічним процесом було кріплення підошви до верху за 

допомогою дерев’яних кілків, які набивали в отвори, зроблені спеціальним 

інструментом — «шпіляртом». Взуття з таким кріпленням називали «на 

кілках». Наступним етапом, який відповідав за естетичний вигляд виробу, було 

надання виробу завершеності. Підрізали і зачищали краї взуття, кріпили рант і 

підбори. Підбори виготовляли накладанням шарів товстої шкіри, які фіксували 

«штифтами» — дерев’яними кілками (Дод. А рис. 4.1.41, рис. 4.1.42). Останній 

шар був гумовий — «оберфлєк», до якого кріпили підківку цвяшками з 

головкою — «тексами» [89, с. 11]. «Набірні обцаси» використовували в усіх 

видах зшитого взуття. Взуття шили вручну, «на міць», бо якість — це найкраща 

реклама майстра [69,  с. 65]. 

Проведене дослідження дає змогу сформулювати таке визначення: 

концепція формотворення народних шкіряних компонентів вбрання — це 

система поглядів певної етнографічної групи людей, що відповідала їхнім 

уявленням про красу, тобто виражала їхню художню ідею та процес 

становлення і творення форми, зумовлений поліфункціональним призначенням. 

Вироби зі шкіри як продукт духовної культури несе певний образ — власний 

(як виробу) і носія (власника виробу), функцію та інформацію в середовище 

його споживання. Це проявляється через форму, їхню композиційну структуру, 

які втілюють творчу ідею.  

4.2. Способи декорування виробів зі шкіри: технологічний аспект 

Важливими чинниками, які виступають творцями художньої своєрідності 

є матеріали і техніки оздоблення. Розмаїття виробів зі шкіри та формування 

їхньої художньої виразності безпосередньо залежать від технології 

виготовлення й декорування. Техніки оздоблення і матеріали визначали 
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конфігурацію елементів, мотивів та способи їхнього комбінування. Матеріали  

деякою мірою демонструють господарсько-економічні умови, художні 

вподобання населення досліджуваної території, спорідненість й відмінність у 

способах обробки сировини з іншими етнічними групами. Техніки оздоблення є 

показниками майстерності, багатовікових традицій народних майстрів. Вони 

виступають творцями локальних особливостей шкіряних виробів, що в 

результаті позначається на конструктивно-стильовому та колористичному 

вирішенні силуету традиційного комплексу вбрання.  

Для детального вивчення технологічних прийомів оздоблення виробів зі 

шкіри слід передусім розглянути види шкіряної сировини та матеріалів для 

оздоблення, оскільки, матеріали визначали типологічний діапазон виробів, 

диктували технологічну специфіку оздоблення та обумовлювали характер 

орнаментальної мови. Сировиною для виготовлення виробів зі шкіри слугували 

шкіри домашніх тварин власного виробництва чи куплені на базарах. 

Дослідники вважають, що вичинені шкіри тварин були основним матеріалом 

для виготовлення одягу та взуття у первісних людей. Такий вид матеріалу 

використовували повсюдно, де кліматичні умови вимагали теплого одягу, 

відповідно шкіри були поширені на території Центральної та Східної Європи 

[23, с. 558], [107, с. 222]. 

Покутські та західноподільські майстри залежно від призначення виробів 

використовували різні види та способи обробки сировини.Так, для 

виготовлення кушнірських виробів сировиною слугували шкури овець. З 

овчини селяни шили зимовий одяг та головні убори. Вважають, що кушнірство 

є одним із найдавніших промислів на Поділлі [156, с. 341]. За словами кушніра 

із с. Мислова М. Патрила, існувала певна послідовність процесів обробки 

овчини, якої дотримувалися західноподільські майстри. Овчину найкращої 

якості отримували при забої тварин влітку. Зняті шкури консервували двома 

способами: висушуванням чи сухосолінням. Сухі шкури відмочували у 

протічній воді, тобто повертали до стану парної [66, с. 151]. Під час процесу 

вимочування вибивали «навал» (бруд) спеціальною дерев’яною лопатою — 
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«віячкою» [162, с. 66] і зчищали «зґреблом» з мокрої шкури, розстеленої на 

дошці. Для очищення використовували розчин мила і нафти. Наступним етапом 

було фліцевання — очищення шкури від залишків м’яса, підшкірної клітковини 

(пліви). Для зняття пліви затискали шкіри в «п’яла» і очищали спеціальним 

інструментом — «шкафою». Пізніше шкури вимочували у квасі [66, с. 151]. Для 

приготування квасу з розрахунком на одну шкуру використовували 2 літри 

води (річкової), 12 г солі й 2 кг «ґрису». Розчином натирали личко, скручували 

шкуру вовною доверху і вкладали до дерев’яної прикладки («кадуб»). Цей 

процес тривав 5-6 днів. Щодва дні личко шкури посипали розчином і знову 

скручені складали в діжку. Це сприяло збереженню волосяного покрову від 

випадання. Вистояні шкіри вибивали і сушили на сонці личком наверх. 

Залишки квасу змивали і сушили з боку хутра. Коли шкура повністю висихала, 

то наносили розчин зі зм’якшувачів і залишали на 6 годин в тіні. Наступним 

етапом було ключкукання, що сприяло зм’якшенню та еластичності сировини. 

Цей процес виконували за допомогою «ключа», який кріпили до стіни і ногою 

розбивали шкури. Відтак вирівнювали товщину шкури на «гарбунку», яка під 

впливом попередніх операцій отримала потовщення країв. Завершальною 

операцією було вибілювання. Шкуру вкладали в п’яло і наносили гіпс чи 

крейду. Залишки і нерівності знімали «шкафою». Чисте личко («ладер») 

натирали каменем і сукном для надання оксамитовості поверхні [121, с. 1]. 

На Покутті і на Західному Поділлі, як і скрізь в Україні, найдавнішою 

була вичинка овечих шкур набіло. Для отримання білосніжної овчини 

тисменицькі кушніри на етапах первинної обробки проводили намилювання 

[24, с. 29]. Овечі шкури білого кольору були якіснішими, проте дорогими. 

Натомість вироби червонодубленої овчини [14, с. 121] були дешевшими і мали 

більший попит на місцевих ринках. На початку ХХ ст. почали фарбувати овечі 

шкіри в брунатно-коричневі кольори. Уже на етапі первинної обробки 

сировини кушніри прагнули добитися високих фактурних якостей потрібного 

кольору. Користуючись загальноприйнятими способами вичинки, майстри 

володіли й своїми секретами. Так, на Поділлі кушніри вміли надати певних 
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відтінків навіть білим овчинам. Були секрети і в дублені та фарбуванні овечих 

шкур. Змішуючи у різних пропорціях кору дуба, вишні, верби, рідше слив, 

майстри досягали значної різноманітності відтінків вишневого і коричневого 

кольорів. Подільські майстри також вдавалися до підфарбовування овечих шкір 

з боку хутра [37, с. 431].  

Вправними в досягненні різних відтінків сировини були й тисменицькі 

кушніри. Вони використовували для фарбування кору дуба, сливи, бузини, 

вільхи тощо. Різні співвідношення барвників дали змогу отримати градацію 

відтінків коричневого, а також зумовили появу зелених, синіх та сірих відтінків 

овчини [120, с. 1].  

Інколи єдиною оздобою слугував смушок, нашитий по горловині, на 

клапанах кишень, по низу рукава й зовнішніх краях кожуха. Облямовування 

смушком характерне  для білих і червоних (коричневих) кептарів та кожухів.  

Для виготовлення комірів, головних уборів та оздоблення всіх країв 

хутряного одягу використовували смушок — вичинені шкіри щойно 

народжених або мертвонароджених ягнят. На Покутті й Західному Поділлі 

використовували смушок власного виробництва, куплений на базарах чи 

імітований вовняними нитками [66, с. 151]. Західноподільські кушніри 

надавали перевагу смушку чорного кольору [37, с. 431], а на Покутті 

облямовували вироби з овчини чорним, сірим або білим смушком. Покутські 

кушніри для облямовування країв кептарів та кожухів також використовували 

«фарфлі», «щіточку» — смугу, яку утворювали чергуванням прямокутників 

двох кольорів, розміром 10х20 мм. Сировиною слугували дрібні куски кінської 

або телячої шкіри, найчастіше лапки [120, с. 1]. 

 Кушнір знімав мірку і відповідно до розміру малював лекала. Розкроєні 

деталі зшивали прямим швом вручну. У Тисменицькому районі такий шов 

називали «гільтицею». Коли форма виробу досягнута, його облямовували. 

Існувало декілька способів облямовування, а саме оздоблення всіх країв 

смушком, окантовування вичиненою сап’яновою смужкою — «юрування» 

(Західне Поділля). Кушніри намагалися зміцнити і приховати шви, для цього 
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на них нашивали шкіряні стрічки. Залежно від місцевих уподобань вибирали 

колір. Так, у Снятинському та Городенківському Покутті нашивали стрічки 

білого кольору, на Тернопільщині — коричневого, а в околицях Тисмениці 

зустрічаються сині, зелені, червоні. 

Важливою конструктивною деталлю була шкіряна смужка, яку 

використовували для окантовування країв і зміцнення швів. У покутському 

одязі з овчини між двома деталями вставляли шкіряний ремінець чи кольорову 

смужку сукна, або ж прикривали шов зверху. На конструктивні шви 

подільського хутряного одягу нашивали вичинені шкіряні стрічки — «юрівки», 

краї облямовували «флейтівкою» (смужка фарбованої голеної шкіри) [14,                 

с. 115]. Такий спосіб зумовлений утилітарною функцією (зміцнював шви) та 

естетичною (додатковий декоративний елемент). 

Цікавими є технологічні прийоми в обробці сировини, які застосовували 

західноподільські та покутські шевці. Сировиною для шевських виробів 

слугували шкури великої рогатої худоби, коней, овець та кіз. Обробка шкіряної 

сировини для шевських виробів мала аналогічні процеси з виготовленням 

овчини, зокрема, консервування та відмочування. Проте тут обов’язковим 

процесом було обезволошення (видалення шерсті). Обезволошення виконували 

по-різному: на Поділлі шкури вимочували у вапняному розчині, а на Покутті, в 

околицях Тисмениці до свіжозгашеного вапна додавали кур’ячий послід, після 

«згонили» шерсть за допомогою спеціального інструменту — «тупака». Голені 

шкури (без шерсті) промивали й дубили. Для дублення використовували кору 

дерев, в яку завертали шкуру, клали у діжку і заливали водою. Вибір дубника 

залежав від потрібного кольору сировини. Наприклад, жовтий отримували з 

кори верби, кавовий — з дуба, чорний — зі сосни. Пошуки народними 

майстрами співвідношень дубильних речовин (кори дуба, вишні, верби, рідше 

сливи) давали змогу досягти різних відтінків вишневого та коричневого 

кольорів. Коли шкіра набувала потрібного кольору, її витягували і виминали 

макогоном для еластичності. Процес вичинки шкіри тривав 4–5 місяців [121,              

с. 1].  
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Крім шкір власного виробництва, шевці купували на місцевих ринках 

сап’ян і юхт. Сап’яном («софіяном») називали шкіру, дублену рослинними 

екстрактами. Такі шкіри є тонкими, м’якими, щільними та характеризуються 

насиченими яскравими кольорами. Якість шкіри залежала від вичинки. Шкіру 

квасили протягом 6 місяців. Сировиною («сировцем») слугували найкращі 

козячі шкури, зняті восени. Сап’ян використовують для оздоблення виробів і 

виготовлення святкового взуття. Особливо поширені були сап’янові чоботи 

(«сап’янці на рипах») червоного, коричневого й жовтого кольорів. Відмінні 

характеристики мала шкіра «юхт» рослинного або комбінованого дублення з 

попередньою обробкою жиром. Її виготовляли із коров’ячих і телячих шкур, які 

характеризуються щільністю, товщиною та формостійкістю. Визначальним 

процесом, який диктував колір шкіри, було сушіння. Так, світлі тони шкіри 

сушили на відритому повітрі, червоний колір досягали при сушінні біля печі 

[52, с. 164]. Юхтові чоботи шили з довгими халявами, у чоловіків чорного 

кольору, у жінок — червоні та коричневі [66, с. 153].  

На Поділлі також побутували хромові шкіри. Сировиною служили шкури 

молодих телят або лошат. Шкуру на хром вичиняли, так само як і на юхт, проте 

вона була еластичнішою, м’якшою і тоншою. Хромову шкіру використовували 

для виготовлення дорогих видів взуття.  

 Побутували також недублені види шкіри — сириця, яка характеризується 

міцністю та еластичністю. Сировиною для сириці слугували яловичі шкури, які 

натирали квасцями і кам’яною сіллю, а потім витримували в розчині квасцю 

протягом двадцяти днів та виминали [52, с. 165]. Сирицю використовували для 

виготовлення лимарських виробів, ременів. Відомо, що цей сорт шкіри 

купували на базарах або вичиняли самостійно. На Покутті сирицю виробляли в 

Кулачині і Снятині [56, с. 168].  

На Поділлі майстри виготовляли також шкіряні підошви, сировиною для 

яких слугували шкури биків та волів. Ця сировина була дорожчою за інший 

товар, вимагала довшої обробки і більше підсобних матеріалів. Підошву 

виготовляли різних сортів: зольну, хлібну та комбіновану. Для отримання 
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потрібного товару шкури відповідно витримували у зольному, борошняному 

розчинах. Вичинка підошви тривала 5–7 місяців [121, с. 1]. 

Крім шкіри, застосовували інші види матеріалів, які використовували для 

оздоблення шкіряних виробів, зокрема: нитки, сукно, металеві капслі, цвяшки, 

хутро. 

Призначення виробів, естетичні смаки народу, властивості шкіряної 

сировини та матеріалів зумовлювали появу та використання різних технік 

оздоблення шкіряних виробів. 

Одним із найпоширеніших способів оздоблення виробів зі шкіри на 

теренах Покуття і Західного Поділля була вишивка. Вишивку як спосіб 

оздоблення одягу Б. Рибаков називає давньослов’янською традицією [125,               

с. 82–83], яка досягла найбільшого поширення в народному мистецтві у ХІХ ст. 

й стала розповсюдженим засобом оздоблення кушнірських виробів в різних 

етнографічних регіонах України, у тому числі на Покутті та Західному Поділлі.            

Дослідник О. Кольберг вказує, що вишивка характерна для безрукавок у долині 

Бистриці Солотвинської — Бистриці Надвірнянської (села Гвіздь, Молодиків, 

Битків, Бистриця, Глибока) [174, с. 119]. Побутування вишитих кептарів 

шовковими нитками описує у своїх фольклорних записах А. Беловський [161, с. 

665]. 

Для вишивки найчастіше використовували прядені вовняні нитки, 

фарбовані рослинними барвниками. Дослідники вважають, що вовняні нитки 

почали використовувати раніше, ніж лляні [49, 168]. На початку ХХ ст. 

кушніри почали користуватися також фабричними бавовняними й шовковими 

нитками. Бавовняні нитки називали «заполоч». Вовняні нитки фабричного 

виробництва — «волічка», а тонкі нитки з вовни — «коцик» [14, с. 163]. 

Вишивання різними за якістю й структурою нитками посилювало рельєфність 

візерунків, їхнє об’ємно-просторове звучання. 

Народні майстри досягали особливих фактурно-колористичних ефектів, 

поєднуючи різні шви. Розвиток вишивальних технік пов’язаний безпосередньо 

з пошиттям одягу. Зшивання окремих частин шкіри, на місцях з’єднання давало 
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стібки, шви різних розмірів, що мали утилітарно-естетичне призначення. Із 

вишивальних технік на Покутті й Західному Поділлі найбільш вживаними були 

гаптування, стебнівка, козлик, ланцюжковий шов [66, с. 152]. 

Гаптування (пряма гладь) часто було єдиною технікою оздоблення 

хутряного одягу (Прутівка, Новоселиця Івано-Франківської обл. [62, с. 124];                  

с. Садки Тернопільська обл..) [66, с. 152]). На Поділлі цей шов відомий тільки в 

центральних районах Тернопільщини [14, с. 87]. Гаптування поширене в 

окремих районах Польщі [180], Румунії [168] та Угорщини [166]. 

Орнаментальні мотиви вишивали безпосередньо на деталях виробу. Іноді дрібні 

мотиви, як і на Гуцульщині, вишивали окремо, а тоді нашивали на кептар. 

Контури мотивів спочатку відмальовували на шкірі олівцем або відтискували 

тупим кінцем ножа, проколювали отвори тонким шилом, а потім гаптували [62, 

с. 124]. 

Характерною особливістю такого шва є настил стібків цілковито з 

лицьової сторони, який творить основний рисунок орнаменту, а з вивороту 

дрібненькі стібки тільки описують його контури. Посилення рельєфно-

фактурних ефектів орнаменту досягали поєднанням різних видів гаптів. 

Покутські і західноподільські майстри гаптували «по настилу», «по мотузці» та 

«в прикріп» [147, с. 211]. Зазвичай вишивали грубими нитками — шерстю (Дод. 

А рис. 4.2. 1 — 4.2.4). 

На Покутті й Західному Поділлі набув поширення шов «стебнівка», із 

рівних стібків, з’єднаних між собою у верхній і нижній частині, що утворюють 

пряму орнаментальну лінію. Його поєднували з іншими видами вишивання, 

використовували для нанесення графічних ліній рослинних і геометричних 

орнаментів, завершували загальну композицію [62, с. 124]. Стебнівку наносили 

ще й поверх аплікативних мотивів зі сукна. Даний прийом характерний для 

кожухів Заліщицького й Борщівського районів (с. Садки та Кривче) (Дод. А 

рис. 4.2.5, рис. 4.2.6). 

Вишивальну техніку «козлик» («плетінка», «путане»), що утворюється 

нанесенням діагональних стібків, які перехрещувалися між собою і створювали 
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враження плетення, застосовували для оздоблення хутряного одягу на 

Гуцульщині, Покутті та західній частині Поділля. Нерідко нею доповнювали 

інші техніки оздоблення, замикали й завершували загальну композицію. На 

червонодублених кожухах Західного Поділля вишивка техніками «козлик» і 

«стебнівка» була панівною у творенні «легкого» декору. Зустрічаються й широкі 

смуги геометричного орнаменту на бокових швах лейбиків, вишиті лише 

технікою «козлик» (с. Коропець Монастириського району) (Дод. А рис. 4.2.7 — 

4.2.9.). 

Ще одним видом вишивальних швів є ланцюжковий (тамбурний) шов, що 

утворюється за допомогою петель. Дослідниця Л. Булгакова вважає його 

найуживанішим в оздобленні одягу на Поділлі [14, с. 66]. Проте в декоруванні 

одягу з овчини ланцюжковий шов не виступає самостійним чи домінуючим 

способом у творенні декору. На вишитих кожухах ланцюжковий шов виконував 

роль обрамлення або відокремлення елементів композиції. 

Поширеною вишивальною технікою на кушнірських виробах була 

«кривулька». Цей шов утворювався із рівномірних діагональних стібків, що 

дотикаються у верхніх кутах і творять криву лінію (звідси й назва). Так, в 

оздобленні кептарів зі с. Ілінці Снятинського району монохромна орнаментальна 

«крива лінія» була панівною (Дод. А рис. 4.2.10). Її використовували як 

самостійно, так і поєднували з іншими техніками (Дод. А рис. 4.2.11). У селах 

Монастириського району «кривульку» вишивали поруч з «гаптом», де перша 

творила геометричний орнамент, а друга — рослинний. Криві лінії складали 

поліхромні ритмічні ряди на бічних швах і довкола кишень лейбиків (Дод. А 

рис. 4.2.12). 

Розповсюдженим художнім прийомом оздоблення одягу з хутра було 

вишивання об’ємними вовняними «снурами» [49, с. 123]. Такий спосіб 

декорування кушнірських виробів поширений на теренах Західної України. 

«Зсукані» шнури кріпили з основою технікою «в прикріп» і відтворювали 

задумані графічні мотиви. Оздоблення шнуром, як домінуюча техніка, властиве 

кожухам Коломийського й Городенківського Покуття (Дод. А рис. 4.2.13, рис. 
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4.2.14), а також снятинським кептарям «зі станом». В інших районах 

досліджуваної території шнур прокладали як обрамлення вишитого декору, 

мотивів аплікації та підкреслення конструктивних деталей виробу [62, с. 123]. 

Такий спосіб був характерний для строїв часів України-Русі [6, с. 276]. Колір 

шнурів гармонійно поєднували з кольором шкіри. На Західному Поділлі за 

допомогою вовняного шнура утворювали петлі, які нашивали на лінії талії, на 

бічних швах, передніх пілках, обрамлювали декор. На кептарях шнурували у 

вигляді зубчиків, обшивали поли, бокові шви, горловину й кишені [108, с. 274]. 

Одним із найдавніших способів декорування виробів зі шкіри є аплікація, 

яка полягає в кріпленні на шкіряну основу різних за фактурою матеріалів. 

Даний спосіб оздоблення описує У. Вердум. Він вказує на побутування 

баранячих кожушин, оздоблених кольоровими шкірками [132, с. 33]. 

Дослідниця Г. Горинь вважає, що така техніка розвинулася від витинанки. 

Використання народними майстрами аплікації на шкірі відоме в різних 

етнографічних регіонах України, зокрема на Бойківщині, Буковині, 

Гуцульщині, Покутті та Західному Поділлі.  

Аплікацію виконували кількома способами. Найпростіший — це 

прикріплення до виробу вирізаних елементів декору тільки в декількох місцях. 

Даний спосіб був поширений до кінця ХІХ ст., пізніше почали його 

використовувати фрагментарно, лише в елементах декору кишень [62, с. 125]. 

Згодом поширення набув інший спосіб: вирізаний «тесаний» [15, с. 56] зі 

сап’яну елемент декору кріпили до основи виробу фурнітурою і по краях 

аплікації клали вовняну кольорову нитку [62, с. 125]. Такий спосіб виконання 

аплікації О. Кольберг вважає характерним для гірських місцевостей і на 

рівнинних територіях він є необов’язковим [173, с. 112]. Аналіз зразків 

кушнірських виробів дає змогу простежити, що аплікація з металом характерна 

тільки для Коломийського Покуття. В інших частинах досліджуваної території 

не зустрічається. У західній частині Поділля металеву фурнітуру замінюють 

різними швами з вовняних ниток, які наносили поверх мотивів аплікації, а їхні 

контури прокладали чорною ниткою,  закрученою в петлі.  
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Посилювали своєрідність художнього трактування композиції орнаменту 

спинки шкіряні китиці на довгому крученому ремінці, які за вийнятково 

декоративну функцію дістали назву «дармовиси» (Дод. А рис. 4.2.15). Даний 

декоративний елемент у 20–30-ті роки ХХ ст. мав широку територію 

побутування на Косівщині (Пістинь, Уторопи) і Коломийщині (Великий 

Ключів, Мишин, Залуч, Микитинці) [35, с. 64]. Ще однією окрасою одягу із 

хутра були шкіряні ґудзики, а також петлі, плетені зі шнура чи шкіри. Їх 

виготовляли з великою майстерністю й гармонійно поєднували з іншими 

способами декорування [62, с. 126].  

В оздобленні виробів з овчини на Гуцульщині, Бойківщині, Покутті, крім 

вишивки та аплікації, кріпили вовняні кульки («помпони», «косиці» 

«ґудзички»). Їх виготовляли різнобарвними або однотонними. Розміри 

залежали від місцевих уподобань і коливалися в діапазоні від 2 до 6 см. 

«Помпони» служили додатковим способом декорування вишитих та 

аплікативних мотивів. Проте на Городенківському Покутті вовняні китиці 

виступають центральним, а інколи й єдиним способом оздоблення хутряного 

одягу (с. Чернятин та Сороки). «Помпони» розміщували вздовж передніх пілок, 

по лінії талії, навколо вирізу горловини й пройм. Аналіз зразків традиційного 

одягу з овчини дає змогу стверджувати, що оздоблення кушнірських виробів 

вовняними кульками було розповсюдженим способом у всіх частинах Покуття. 

Проте простежувалася їхня варіативність у розмірах і кількості. На 

Городенківщині переважали великі помпони (5-6 см), а в Косівському й 

Коломийському районах діаметр зменшується (близько 3 см), проте 

збільшується їхня кількість (Дод. А рис. 4.2.16, рис. 4.2.17). Неперевершеним 

зразком, оздобленим помпонами, є окремий тип кептарів Снятинщини — 

«калинонька». Він відзначається філігранністю вовняних кульок, кількість яких 

часом сягала семи сотень (Дод. А рис. 4.2.18).  

Плетення становить собою різновид оздоблення виробів зі шкіри за 

допомогою шкіряних стрічок. За способами переплетення стрічок їх можна 

поділити на об’ємні та площинні, за призначенням плетення буває 
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функціональне й декоративне. До площинно-функціонального виду належать 

способи обплетень країв шкіряних виробів та плетення, які слугують способом 

з’єднання деталей, об’ємні функціональні плетення — способи защіпання 

(ґудзики) (Дод. А рис. 4.2.19, рис. 4.2.20). Функціонально-естетичні властивості 

плетення найкраще відображаються у з’єднаннях деталей постолів. Для 

проведення аналогій з побутування вказаної техніки в інших народів 

застосовано зразки традиційного взуття з колекції Російського етнографічного 

музею. Це дає змогу стверджувати, що подібна утилітарно-декоративна функція 

плетеного декору є в поляків, сербів, чорногорців [59, с. 70-75].  

Декоративні види плетення несуть тільки естетичне навантаження. 

Одним із найдавніших видів декоративного плетення, які використовують в 

оздобленні кушнірських виробів, є «силянка» (Дод. А Рис. 4.2.21— 4.2.24). На 

Західному Поділлі таку техніку називали «переборки». Для виконання плетення 

на шкірі спочатку робили ножем прорізи завдовжки 2 см та в інтервалі 1 см. 

Через прорізи перебирали (звідси й назва) шкіряні стрічки контрастного до 

основи кольору, щоб вони утворювали чергування темного і світлого [66, с. 

153]. Вказаний вид плетення поширений в місцевостях, де оздоблювали 

кушнірські вироби аплікацією, зокрема на Гуцульщині, Буковині, Покутті і 

Західному Поділлі. «Силянка» не виступала самостійним видом декору, а 

виконувала роль інтервалу, тобто розмежування декору (с. Великий Ключів 

Коломийського району), або була центральним елементом, навколо якого 

розміщували мотиви аплікації (с. Русів Снятинського району, с. Пилипче 

Борщівського району) [62, с. 125].  

Декорування виробів зі шкіри відтиснутими відбитками орнаменту 

називається тисненням. Розрізняють холодне тиснення дерев’яною матрицею, 

гаряче клішеве тиснення металевою прес-формою, тиснення штампами, 

контурне та ручне рельєфне тиснення.  

Тиснення дерев’яною матрицею передбачає нанесення декору на вироби 

зі шкіри за допомогою холодного відтиску орнаментальних композицій, які у 

дзеркальному відображенні попередньо вирізували на дерев’яній основі. 
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Основним матеріалом були шкіри великої рогатої худоби рослинного 

дублення. Шкіру змочували, а потім на личко ставили дерев’яну матрицю і 

фіксували за допомогою ручного преса. Даний процес тривав 1–1,5 доби і 

вважався закінченим, коли повністю висихала шкіра. Холодним тисненням 

дерев’яною матрицею декорували пояси, сумки, футляри. Такий спосіб 

оздоблення відомий гуцулам, покутянам, угорцям і полякам. На Поділлі цю 

техніку оздоблення використовував народний майстер В. Ковальчук з 

Тернополя. 

Гаряче тиснення металевою прес-формою належить до новітніх технік 

оздоблення виробів зі шкіри, які сформувалися з розвитком науково-

технічного прогресу. Це механічний спосіб декорування шкіри за допомогою 

позолотного преса. Такий спосіб декорування є аналогом тиснення дерев’яною 

матрицею. Проте гаряче клішеве тиснення дає змогу робити відтиски на 

шкірах коней, великої рогатої худоби рослинного, хромового та комбінованого 

дублення, багаторазово використовувати цинкові кліше та прискорити процес 

відтискування. Залежно від виду сировини тривалість процесу складає               

10-15 хв. Цей спосіб оздоблення використовують сучасні професійні 

художники в декорі сумок, папок, шкіргалантерейних виробів, обкладинок, 

футлярів тощо.  

На Покутті й Західному Поділлі використовували гаряче та холодне 

тиснення штампами, яке виконується за допомогою спеціальних металевих 

цвяхів. Відтисками утворювали ритмічні орнаментальні смуги декору. 

Тиснення штампами виконували на шкірах великої рогатої худоби рослинного 

дублення. Пояси, сумки, постоли, упряж декорували штампами, за допомогою 

яких відтискували аналогічні зображення на шкірі [8, с. 89]. Даний спосіб 

оздоблення комбінували з плетенням (Заліщицький район), ажурним 

вирізуванням і декоративними швами (Монастирицький район) [66, с. 154] 

(Дод. А рис. 4.2.25). Тиснення штампами як спосіб оздоблення виробів зі шкіри 

відоме в Польщі [170] й Угорщині [166]. 
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Ще одним видом оздоблення виробів зі шкіри на Покутті й Західному 

Поділлі було контурне тиснення, що передбачало утворення лінійного 

орнаменту, який наносили спеціальним металевим чи дерев’яним 

інструментом — стеком. Тиснення виконували на зволоженій телячій шкірі 

рослинного дублення, доти, доки контури ліній не з’являться з боку бахтарми 

(виворітний бік шкіри). Для посилення художнього ефекту контури або 

площини орнаменту розмальовували аніліновими фарбами. Такий прийом 

застосовували покутські шевці в декоруванні взуття (Дод. А рис. 4.2.26). 

Контурним тисненням народні майстри декорували шкіряні вироби на 

Гуцульщині, Буковині, Західному Поділлі та Покутті. Подібне декорування 

виробів відоме у молдован та словаків [59, с. 62-63]. 

Найстарішим прототипом відтворення рельєфного малюнка на шкірі в 

історії художньої обробки шкіри вважають набивне тиснення. На Покутті і 

Західному Поділлі набивний рельєфний декор зустрічаємо в оздобленні взуття. 

Рельєфні мотиви були найбільш розповсюдженими на початку ХХ ст. в 

оздобленні черевиків із Західного Поділля (Дод. А рис. 4.2.27). Їх наносили на 

передню частину, халяву, а іноді декорували всю площину взуття. Сучасний 

варіант рельєфного тиснення виконується на деталях жіночих сумок, папок, 

портмоне та інших виробах з опійка. Для цієї техніки в якості наповнення 

використовують м’який гігроскопічний картон чи спилок, з якого вирізають 

орнаментальний мотив. Гострі кути зрізують ножем до основи. Шкіру 

рослинного дублення зволожують. Коли личко набуває натурального кольору, 

промазують клеєм бахтарму (зворотній бік шкіри) і картонний рельєф. 

Протискають найглибші місця рельєфу у центральній частині, а потім стеком 

моделють всі лінії. За необхідності відтягують шкіру від центра  до країв.  

Гравірування є різновидом технік оздоблення шкіряних виробів тисненим 

декором. Сировиною слугували шкіри великої рогатої худоби рослинного 

дублення. На виробах цупкої конструкції гравірування виконують 

безпосередньо на шкіряних деталях, а в м’яких виробах шкіру спочатку 

наклеюють на основу. Після переведення контурів орнаменту на шкіру 
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граверним ножем починають врізати лінії. Надріз лінії можна робити тільки 

один раз, тому потрібно виконувати все впевнено і точно. У процесі надрізання 

ніж тримають під прямим кутом до поверхні шкіри, без нахилу. Розріз роблять 

на 1/3 товщини шкіри. Надрізані лінії не повинні перетинатися, в місцях 

перетину одна з них повинна залишитися перерваною. Такі самі вимоги й до 

виконання кутів орнаменту. Коли лінії прорізані, змочують тільки фрагмент 

шкіри, де будуть виконувати тиснення, оскільки багаторазове зволоження 

сприяє утворенню темнішого відтінку шкіри. На вологій шкірі починають 

втискати краї лінії всередину. Гравірування поєднують із тисненням штампами, 

якими підкреслюють контури ліній, або рівномірно заповнюють фон 

орнаменту.  

Універсальним способом декорування для всіх видів шкіряних виробів є 

оздоблення металом, яке полягає у набиванні різної конфігурації металевих 

прикрас. Ймовірно, дану техніку започаткували скіфи нашиванням металевих 

пластин на одяг. На Покутті і Західному Поділлі металеві оздоби менш 

поширені, ніж на Гуцульщині. Проте зразки, що зберігаються в збірках музеїв, 

дозволяють простежити, що на Покутті до початку ХХ ст. побутували 

хутряний одяг, сумки, ремені та взуття, оздоблені металом. Металеві «кабзлі», 

ґудзики поєднували з аплікативними мотивами кептарів Коломийського 

Покуття. В оздобленні сумок металеві елементи займали панівне місце у 

творенні орнаментальних мотивів та фактури декору. Відоме їх застосування 

на поясах та взутті [62, с. 127] (Дод. А рис. 4.2.28). Декоровані цвяшками 

закаблуки та підошви покутських чобіт згадує польський етнограф О. Кольберг 

[174, с. 119]. Відоме декорування закаблуків металевими оздобами й на 

Західному Поділлі. Прикладом можуть слугувати чоботи зі с. Панівців 

Борщівського району з фондів МНАП (Дод. А рис. 4.2.29). Елементи 

оздоблення металом шкіряних виробів характерні для росіян, молдован [59,          

с. 55-57], поляків [170], угорців [166,  с. 177]. 

Техніку оздоблення шкіряних виробів за допомогою спеціальних доліт чи 

пробійників, якими утворюють отвори різної конфігурації з наступним 
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підкладанням шкіри контрастного кольору, називали ажурним вирізуванням, 

або перфорацією. Ажурне вирізування виконують на шкірах рослинного чи 

комбінованого дублення в поєднанні з випалюванням, оздобленням металом. 

На Західному Поділлі шевці часто підкреслювали конструкцію взуття 

перфорацією, яку наносили на місцях з’єднань деталей та у верхній частині 

халяв [66, с. 153]. Народні зразки з музейних збірок (пояси з фондів МНАП, 

взуття з ТОКМ й НМНМГП) представляють асортимент виробів, оздоблених 

ажурними елементами, що побутували на Покутті та Західному Поділлі (Дод. А 

рис. 4.2.30). 

Різьблення є рідковживаною, сучасною технікою декорування шкіряних 

виробів лінійними орнаментами, контури якого наводять спеціальним 

інструментом «фучком». Виконується на шкірах великої рогатої худоби 

хромового дублення. Різьбленим орнаментом декорують вироби цупкої 

конструкції (футляри, фотоальбоми, вітальні адреси, коробки тощо). Дану 

техніку поєднують з оздобленням металом і розмальовкою. 

До сучасних технік оздоблення виробів, виготовлених зі шкіри 

рослинного дублення, належить випалювання. За допомогою спеціального 

інструмента — випалювача — наносять контурні лінії композиції, тло. 

Різноманітних тонів при деталізації малюнка досягають регулюванням 

температури. Випалюванням можна оздоблювати деталі сумок, папок, 

портмоне та інших виробів з опійка. 

Золочіння як спосіб оздоблення шкіряних виробів використовують 

самостійно або в поєднанні з іншими техніками. Його виконують на шкірах 

хромового дублення для оздоблення суперобкладинок для книг, вітальних 

адрес, обкладинок для документів тощо. Існують два способи виконання даної 

техніки, а саме золототиснення та золочіння голкою. Під час виконання 

золототиснення на шкіру накладають фольгу і граверну плиту (кліше) та 

виконують відтиск. Це дає змогу отримати площинне зображення орнаменту. 

Золочіння голкою забезпечує нанесення контурного орнаменту на вироби. На 

шкіру накладають листове золото з наведеними елементами орнаменту. 
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Контури переведеного малюнка обережно проходять випалювачем. Після 

завершення знімають сухозлітку зі шкіри, а позолочену поверхню очищають 

ватним тампоном. 

У кінцевому оформленні виробу велику увагу приділяли оздобленню 

країв, що несло не тільки функціональне, а й естетичне навантаження. У 

покутських і західноподільських виробах зі шкіри застосовували декілька видів 

обробки країв. У кушнірських виробах краї оздоблювали смушком, 

окантовували стрічкою — «юрували», а також нашивали «фарфлі». На взутті й 

доповненнях до одягу краї виробів залишали обрізними, оздоблювали 

плетенням — «обкидали» або загинали. 

Як бачимо, способи оздоблення шкіряних виробів мали певні стадіальні 

процеси, відбувався розвиток від найпростішого зшивання шкір різних фактур 

до утворення складних орнаментальних композицій, що відображали регіональні 

смаки й традиції. Важливо, що народні майстри в техніках оздоблення 

відобразили знання матеріалу та природне відчуття їхнього комбінування.  

 Аналіз технологічних принципів декорування покутських і 

західноподільських виробів зі шкіри дає змогу стверджувати, що народні 

майстри, оперуючи певною кількістю технічних засобів, поширених і в інших 

етнографічних регіонах, створювали оригінальні композиційні схеми декору, 

які мали власну систему художнього вислову, посилювали естетичне звучання 

виробів і творили локальні особливості вказаних етнографічних регіонів.  

 

4.3. Орнаментальні мотиви 

Орнаментальні мотиви покутян і подолян вирізняються своєрідністю 

мистецького хисту, який був безпосередньо пов’язаний зі способом життя, 

природним середовищем, віруваннями, звичаями та обрядами. Світоглядні 

уявлення народу трансформувалися у своєрідні оберегові символи й 

позначалися на творенні предметного середовища, виражаючи захисні функції 

орнаменту. Орнаментальний спосіб відтворення дійсності сягає своїм корінням 

в епоху палеоліту. Відомо, що художній діяльності палеоліту передував 
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значний підготовчий етап «асоціювання «готових форм» із формами 

оточуючого середовища і використання їх у якості аналогів» [141, с. 72]. 

Спрощені й узагальнені графічно-силуетні форми орнаментальних мотивів на 

основі природних аналогів застосовували й народні майстри в оздобленні 

виробів зі шкіри. Задіюючи художні формотворчі засоби вони створили власну 

систему трактування орнаменту у формах, адаптованих для власного 

сприйняття. Народні майстри, трактуючи декор, намагалися передати 

реалістичне зображення навколишнього світу та відобразити витвори власної 

уяви через створення неіснуючих у природі форм та асоціативних образів. 

Часто природні форми гранично схематизуються, тобто спрощуються до 

простих геометричних фігур. 

У декорі традиційних виробів зі шкіри на Покутті й Західному Поділлі 

присутня лаконічна і логічна стилізація елементів декору з виявленням лише 

типового й суттєвого, з глибоким розумінням можливостей матеріалу, що 

формує зручність, технологічну та орнаментальну досконалість. Крім цього, 

орнамент є поліфункціональним явищем, що виконує роль прикраси, 

підкреслює конструктивну цінність виробу та виступає носієм інформації. Як 

система знаків орнамент висвітлює співвідношення — людина і природа, 

людина і праця, людина і художня творчість [50, с. 276]. Тому дослідження 

орнаментального мистецтва Покуття й Західного Поділля є важливим фактором 

у всебічному висвітленні аспектів декоративно-прикладного мистецтва, 

виявленні національної ідентичності та збереженні локальних традицій 

оздоблення. Виявлення специфіки орнаменту покутських та західноподільських 

виробів зі шкіри, їхньої знаково-символічної функції, взаємозв’язку, принципів 

побудови дають змогу провести порівняльний аналіз їхнього застосування в 

історично-етнографічному аспекті. 

Орнамент здавна привертав увагу дослідників. Одним із перших учених, 

хто спробував виокремити орнамент як елемент наукового дослідження, був 

український антрополог та етнограф Ф. Вовк. Він намагався визначити 

характерні особливості українського орнаменту [14, с. 220]. Зробили значний 
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внесок у дослідження орнаментальних мотивів та їхньої семантики українські 

вчені Г. Павлуцький, М. Станкевич, М. Селівачов та ін. Спроби аналізу 

орнаментальних мотивів, поширених на виробах зі шкіри, визначення їхнього 

характеру, композиції та колориту торкаються в своїх працях Р. Захарчук-Чугай 

[49], Г. Горинь [35], Т. Ніколаєва [108], Л. Булгакова [14]. 

Так, Р. Захарчук-Чугай вказує на використання вишитих рослинних 

мотивів в оздобленні хутряних безрукавок Покуття, описує зони розміщення 

декору. Зокрема, на прямоспинних кожухах смуги орнаменту розміщували 

вертикально на передніх пілках, горизонтально на рукавах і кишенях. У 

кожухах із відрізною спинкою їх вишивали на лінії талії, на кишенях і рукавах. 

На спинці покутських кептарів часто акцентом композиції ставав мотив «дерева 

життя» або великі розеткові форми, а в кутах передніх пілок розміщували 

антропоморфні зображення. Дослідниця також торкнулась питання 

характеризує орнаментальні мотиви кожухів із Західного Поділля. Зокрема, 

описує, що на Тернопільщині вишивали галузки з квітами на білому й 

червоному тлі, а також, крім піл і низу рукавів, декорували спину 

дугоподібними рядами [49, с. 87]. Дослідниця Г. Горинь зазначає, що важливим 

фактором, який зумовлював трактуванням орнаментальних мотивів, є спосіб їх 

нанесення на основу. Тому, вона поділяє орнаментальні мотиви на вишиті та 

виконані в техніці аплікації. До першої групи належать розетки («мотилі», 

«зірниці»), квіти («ружі»), а друга група охоплює гачкоподібні «кучері», 

«зубці», «ялинки», «гадючки», «дубове листя». Характеризуючи способи 

оздоблення, орнаментальні мотиви та зони їхнього розміщення на виробах зі 

шкіри Західної України, Г. Горинь фрагментарно зачіпає питання виявлення 

домінуючих їхніх видів на Покутті. Дослідниця вказує, що провідними 

мотивами аплікації на Покутті були «раки», «богородиці» й «хлопці», проте 

аплікативні мотиви виробів зі шкіри Західного Поділля залишає поза увагою 

[35, с. 70]. 
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Дослідниця Т. Ніколаєва фіксує побутування на Покутті старовинних 

розширених донизу кептарів, оздоблених центральною смугою орнаменту, яка 

переплетена зі сап’янових стрічок — «силянка з зубцями» [108, с. 277]. 

Вагомий внесок у дослідження української орнаментики зробив                    

М. Селівачов. Він виділив подільські варіанти аплікативних елементів та 

мотивів орнаменту. Автор вказує, що найбільше іконографічних видозмін 

мотиву «баранячі роги» дає Поділля. Науковець класифікував орнамент з 

Поділля на «плямкові», лінійно-смугові елементи, гомогенні знаки, гетерогенні 

знаки, конкретизовані зображення та інше [131, с. 481–483].  

До питань класифікації орнаментальних мотивів зверталася у своїх 

наукових розробках Л. Булгакова. Дослідниця навела чимало подільських 

народних назв орнаментальних мотивів, а саме: «сонечка», «квітки-сонечка», 

«букети», «лілії», «мотилики», «зубці», «ключки», «гакоподібні кучері».                   

Характеризуючи оздоблення хутряного вбрання подолян, вона описує 

орнамент, скомпонований з окремих чи з’єднаних між собою геометричних 

мотивів типу гостроконечників з бічними, закрученими до середини, ріжками 

(«кучерями») [14, с. 162-163]. Гакоподібні елементи «кучері» і «квітки-сонечка» 

розміщували на подовжених безрукавках.   

Для повноцінного аналізу художнього оздоблення виробів зі шкіри 

Покуття й Західного Поділля важливим завданням є пошук графічних 

критеріїв, які допоможуть вибудувати ієрархічну структуру орнаменту. Тому 

необхідно виявити всі його формотворчі компоненти. Орнаментальні системи 

складаються з різних частин, які засобами комбінаторики стають їх творцями. 

Найменшою складовою орнаменту є елемент [53, с. 42]. Елементами можуть 

бути лінії чи крапки, геометричні фігури (квадрати, ромби, трикутники). 

Поєднання елементів утворюють мотив. У процесі розвитку мотиви набували 

варіативності форм, поєднання їх між собою, спрощувалися або 

ускладнювалися. У трактуванні мотивів оздоблення виробів зі шкіри на Покутті 

й Західному Поділлі спостерігаємо різні методи перетворення форм, а саме: 

аналогії, трансформації, асоціації і формалізації. 
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Аналогія проявляється у збереженні силуету природного відповідника з 

незначною зміною деталей. Метод трансформації є поширений в оздобленні 

кушнірських виробів рослинним орнаментом, що зумовило площинне 

зображення об’ємних форм природного аналога та свідому заміну пропорцій 

для підкреслення найсуттєвіших рис. Асоціативні прояви спостерігаються як у 

кольорово-графічному вирішенні елементів, так і в народних назвах, що 

посилюють співзвучність елементів з природним аналогом. Графічні форми 

асоціації як методу перетворення форм спостерігаємо у вишитих кожухах 

Західного Поділля та Покуття. Прикладом може послужити мотив «гаки», який 

контурами умовно нагадує сільськогосподарське знаряддя. На Покутті 

асоціативні відображення народних майстрів сприяли творенню окремого типу 

оздоблення кептаря, який називали «калинонька». Тут природний аналог 

прочитується за допомогою червоного кольору і дрібних кулястих форм 

нашитих вовняних «помпонів»,  які нагадують розкидані плоди калини.  

Формальні методи характерні для всіх видів оздоблення виробів зі шкіри. 

Зокрема, такі прояви характерні для декорування шевських і кушнірських 

виробів на Покутті і Західному Поділлі, де природні форми відтворюють 

геометричними фігурами, умовними лініями чи площинами.  

Використовуючи різні способи перетворення форм, народні майстри 

виробили усталені технологічні принципи і стійкі традиції в застосуванні й 

розміщенні орнаментальних композицій на виробах зі шкіри. Стійкість 

традицій у розташуванні пов’язують з обереговими функціями орнаменту. 

Заклинальний орнамент розміщували на всіх отворах, а саме: комірі, вилогах, 

манжетах, ошийниках, рукавних і пазушних розрізах. Це унеможливлювало 

проникнення злих сил до людини [113, с. 140]. Така організація заповнення 

площини властива шкіряним виробам з Покуття й Західного Поділля, де смуги 

декору розміщували вздовж передніх пілок, по низу виробу, на швах і кутах, 

навколо комірів і пройми.  

На прямоспинних кожухах орнамент розміщували на передніх полах, 

рукавах і кишенях, а у відрізних оздоблювали ще й лінію талії. На поясах це 
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виявлялось в нанесенні захисних знаків на конструктивні вузли та пряжки, а на 

взутті знаки захисту розміщували на зовнішніх краях, місцях з’єднання деталей. 

 Оздоблення виробів зі шкіри пов’язано також з народною традицією 

прикрашати, оточувати себе естетичними речами. Проте, декор був не лише 

зовнішньою прикрасою, а й внутрішньою якістю художнього образу, що 

відображав побутові й естетичні смаки певного етносу. На думку М. Курилича, 

орнамент не міг бути деструктивним, оскільки майстри знаходили своєрідну 

художньо-образну мову, надаючи їй то буденно-функціонального, то 

святкового звучання [86, с. 10].  

 Усебічне дослідження художніх особливостей покутських і 

західноподільських виробів зі шкіри передбачає висвітлення комплексу питань 

щодо класифікації орнаментальних мотивів, способів застосування, 

домінування певних видів, варіативності їхнього трактування, зумовлених 

техніками оздоблення й народним розумінням конструкції виробу та 

структурно-еластичних властивостей матеріалу. Аналіз традиційних зразків 

виробів зі шкіри дозволяє виокремити три основні групи мотивів, які 

застосовували в оздобленні покутських і західноподільських виробів зі шкіри: 

геометричні, рослинні, зооморфні.  

Найбільшого художньо-образного трактування зазнав поширений на 

теренах досліджуваних регіонів геометричний орнамент, який формувався 

упродовж віків. На думку О. Тищенка, збереження геометричних мотивів у 

народному мистецтві, особливо на теренах західних регіонів України, 

зумовлене оберіганням народних традицій [143, с. 115]. Геометричний 

орнамент складається з різних прямолінійних й криволінійних геометричних 

мотивів. Народні майстри використовували геометричні елементи орнаменту, 

притаманні й іншим етносам, проте не копіювали їх, а знаходили власні 

інтерпретації. Кожен народ з усього, що він знаходить у сусідів, вибирає і 

засвоює те, що йому до вподоби  [111, с. 21].  

У покутських і західноподільських виробах зі шкіри спостерігаємо вміле 

збереження та використання геометричного декору, який походить від 
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найпростіших елементів — рисок, крапок, кривульок, до складніших — ромбів, 

трикутників, кіл та дуг. Прості геометричні форми творили чергуванням, 

накладанням і перетином прямих, ламаних ліній. Такий спосіб побудови 

мотивів притаманний — вишитим кушнірським виробам, де стібками творили 

орнаментальні смуги з прямих та ламаних ліній. Мотив багаторядної ламаної 

лінії — «кривульки», «кривулі», «зубчастої» — набув поширення в оздобленні 

хутряних безрукавок повсюдно в досліджуваних регіонах. Часто цей мотив 

виступає як самостійний елемент оздоблення на Покутті. Кептарі, оздоблені 

«кривулькою» уздовж передніх пілок, датуються кінцем ХІХ ст. (Дод. А              

рис. 4.3.1). Такий тип орнаменту називали «давнім» і використовували в 

оздобленні хутряного безрукавного вбрання в селах Іллінці та Джурів 

Снятинського району. Ймовірно, це пов’язано з відголосками архаїки в 

оздобленні шкіряних виробів, оскільки Р. Захарчук-Чугай вказує на присутність 

аналогічних видів декору у давніх слов’янських народів [49, с.  95].  

«Кривулі» на покутських та західноподільських виробах зі шкіри 

вишивали одинарними чи подвійними рядами, застосовуючи різні способи їх 

поєднання. Найбільш поширеними були два способи ритмічного розміщення 

ламаних ліній. У першому відбувалося чергування орнаментальних мотивів та 

інтервалів (тла), в іншому — повна відсутність інтервалу, тобто «кривульку» 

розміщували одну біля одної. Виразності композиції досягали поліхромністю 

ритмічних рядів. Такий художній прийом часто зустрічається на безрукавному 

хутряному одязі з Монастириського району Тернопільської області (Дод. А     

рис. 4.3.2). 

Варіативність трактування «кривих» ліній зумовлювало збагачення 

геометричних орнаментальних мотивів, зокрема злами під гострим кутом 

утворювали «зубці», а заокруглення їх спричинило утворення «хвильок». 

Мистецтвознавець Р. Селівачов вважав «кривульки» синонімом «хвильки», 

«хмелика», «вужика» [130, с. 206]  

Одним з варіантів безперервної хвилястої лінії на покутських та 

західноподільських виробах зі шкіри є «кучері» («безкінечник») — 
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орнаментальний мотив із закоченими кінцями. Найчастіше його 

використовували для творення орнаментальних структур на кушнірських 

виробах шляхом ритмічного повторення мотиву. Кількість елементів залежала 

від локальних уподобань чи певних традицій майстрів у трактуванні композиції 

декору (могла мати від 8 до 15 елементів). Варіативність простежується в 

способах і напрямах закручення. Сап’янові «кучері» розміщували симетрично 

на передніх полах кептарів як центральний елемент композиції. Його 

доповнювали металевою фурнітурою й поєднували зі смугами з трикутників та 

«силянкою». Такий прийом застосовують у селах Перирів, Мишин, Великий 

Ключів, Печеніжин, Корнич Коломийського району (Дод. А рис. 4.3.3 — 4.3.5) 

У декоруванні вишитих кожухів з Покуття «кучері» виступає складовою 

частиною короноподібної композиції. В с. Коршові Коломийського району їх 

вишивали на місцях з’єднань бокових швів і лінії талії. Аналогічні зони 

розміщення декору використовували й західноподільські кушніри, проте 

відмінність полягала в трактуванні форми закручувань. Якщо на Покутті 

традиційно закочували кінці донизу, то в подільських варіантах вони 

піднімаються догори. На Покутті «кучері» були у вигляді дуги, а на Західному 

Поділлі — мали спіралеподібну форму (Дод. А рис. 4.3.6, рис. 4.3.7) «Кучері» 

чергували з трикутниками, ромбами та колами, їхнє симетричне віддзеркалення 

творило нові форми мотивів. Використання даного мотиву в оздобленні 

кушнірських виробів відоме й на Гуцульщині та Буковині. Це передусім 

пов’язано зі символічно-знаковою функцією, яку виконували хвилясті лінії. 

Вони виступали як символи дощу й вологи, що були запорукою врожайності, 

достатку хліба.  

Посилювали декоративні ефекти на шкіряних виробах лінійно-смугасті 

орнаменти, які побутували у вигляді плетень і прокладання шнурів. 

Популярним було використання «силянки», «кіски», «петелькування» тощо. 

Різноманітні їхні комбінації сприяли розширенню діапазону орнаментальних 

структур оздоблення, посилювали фактуру й пластику орнаменту.  
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Окрім художнього навантаження, орнаментальні мотиви виступали 

своєрідним джерелом інформації, але на відміну від буквеного письма тут за 

допомогою знаків передані не звуки, а поняття, ідеї [6, с. 102]. В 

орнаментальному мистецтві також відбулося відображення явищ й предметів 

навколишнього середовища. Передусім це спостерігаємо в назвах мотивів: 

«гачки», «ланцюжок», «підківки» тощо. 

«Гаки» («гачки») як орнаментальний мотив оздоблення кушнірських 

виробів формою нагадує сільськогосподарські знаряддя, які вишивали на 

виробах з овчини вздовж передніх пілок до лінії талії, на бічних швах. Їх 

компонували в ритмічні ряди, утворені чергуванням 3-5 елементів. Існувала 

варіативність у графічному трактуванні зображення. Контурний варіант 

«гачків» зустрічаємо на кептарях «зі станом» на Снятинському Покутті, а 

силуетне відображення форми бачимо на кожухах Городенківщини та 

Коломийщини [64, с. 472] (Дод. А  рис. 4.3.8, рис. 4.3.9). 

До мотивів, які використовували в оздобленні покутських і 

західноподільських виробів зі шкіри, належать дуги. Зустрічаються в 

оздобленні поясів дуги у формі півкола, які наносили штампами та долотами. 

Найчастіше зустрічаються відкриті й замкнуті композиції з дугоподібних 

елементів на покутському взутті. Ритмічні смуги декору наносили як 

обрамлення країв, оздоблення конструктивних швів, декорування халяв. Аналіз 

зразків засвідчує, що народні майстри володіли природним відчуттям 

співрозмірності елементів, що дало змогу гармонійно поєднувати різні види 

дугоподібних орнаментів на одному виробі. Прикладом можуть слугували 

чоботи з фондів ІФКМ, де поєднуються чотири варіанти елемента «дуга» (Дод. 

А  рис.4.3.10). 

Однин із поширених геометричних елементів, який зустрічається в декорі 

покутських та західноподільських виробів зі шкіри, є коло. Іконографічні 

зображення даних елементів диктувала техніка оздоблення. Так, силуетного 

зображення досягали аплікацією й тисненням, а графічності мотиву надавали 

вишиті стібки. Коло часто розміщували в ряди вздовж передніх пілок і кишень 
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хутряного вбрання, на з’єднаннях деталей та халявах взуття. Західноподільські 

народні майстри знаходили різноманітні уклади ритмічних схем, утворені 

чергуванням кіл та баранячих рогів, поєднанням рельєфних і графічних кругів, 

розміщенням їх поруч із рослинними елементами. Існували й місцеві 

вподобання у трактуванні вказаного мотиву. У досліджуваних регіонах кола 

обрамлювали хвилястими лініями, рядами крапок, петлями, трикутниками, 

розміщення яких диктується радіальними лініями, що перетинали коло. 

Звернення до даного мотиву та його поширення пов’язують із знаково-

символічним трактуванням у традиційній культурі зазначених регіонів (Дод. А 

рис. 4.3.11 — 4.3.14). Зображення кола, безумовно, є варіантами графічного 

символу сонця, яке мало зв’язок із життям і світоглядом народу. Солярну 

відповідність кола відображають у місцевих народних назвах, а саме: 

«сонечко», «квітка-сонечко». Коло наділяли лікувальними функціями, 

використовували його як талісман і оберіг [46, с. 84]. Коло у християнському 

віруванні символізує святих [50, с. 285]. 

Розетки (ружі, мотилі) — орнаментальний мотив на покутських виробах 

зі шкіри, який розвинувся від зіркоподібних. Розеткові форми мали радіальний 

поділ променями, які завершувалися загостреними кінцями. Їх зображали на 

взутті восьмикутними, рідше шести- та п’ятикутними за допомогою перфорації 

й тиснення штампами у вигляді перехрещених рисочок. На покутських виробах 

з овчини розеткові форми творили трикутники, які, дотикаючись вершинами до 

основи, утворювали радіальні ряди. Вони часто виступають домінуючим 

елементом в утворенні ритмічного ладу на передніх полах виробів з овчини в 

селах Рожнові та Новоселиці (Дод. А рис. 4.3.15, рис. 4.3.16). Геометризовані 

форми розеток є обов’язковим акцентом у декорі спинки покутських кептарів. 

Ймовірно, таке розміщення було зумовлено захисною функцією. На думку М. 

Курилича, ружі слугували знаками-оберегами, зокрема від грому і блискавки 

[86, с. 12].  

 Серед численних геометричних мотивів на Покутті та Західному Поділлі 

виступає ромб. Він як структурний елемент геометричного орнаменту 
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зустрічається в оздобленні предметів побуту та різних компонентів вбрання. На 

покутських та західноподільських виробах зі шкіри виявлено ромби з прямими 

сторонами, з крапкою всередині, розділені на чотири частини. Їх розміщують 

найчастіше в ряд, вони дотикаються, перетинаються й утворюють додаткові 

форми. Найчастіше ромбоподібні орнаменти на шкіряних виробах вишивали, 

відтискували штампами.  

Дослідники вважають, що використання ромба в композиційній структурі 

декорування виробів зумовлене знаковою функцією, воно набуло поширення в 

усіх слов’янських народів як символ родючості і плодючості. Зокрема, ромб 

служив ідеограмою життя і матеріального достатку [126, с. 130]. Залежно від 

місця розташування в різних композиціях ромб міг символізувати землю, 

рослини і жінку одночасно, а його поєднання з хрестом  чи розеткою 

пов’язують з символікою возз’єднання жіночого і чоловічого начал [94, с. 155].  

Ромбоподібні знаки як обереги наносили на важливі конструктивні деталі 

будівель, предметів побуту, прикрас. На виробах зі шкіри їх розміщували на 

місцях кріплення пасків та пряжок на поясах-чересах (Дод. А рис. 4.3.17).  

Важливими складовими геометричного орнаменту є хрести, трикутники, 

квадрати, півкруги — «підківки», «півмісяці». 

Хрест є орнаментальним мотивом в оздобленні покутських та 

західноподільських виробів зі шкіри, що виступає як самостійний елемент 

композиції, так і доповнення або завершення інших елементів композиції. Його 

відображали на шкіряних виробах різними технологічними способами, зокрема, 

вишивали на кишенях безрукавного одягу (Західне Поділля), набивали рядами 

«капслів» на клапанах сумок (Покуття), відтискували на поясах. Хрестоподібні 

мотиви утворювали прямим чи косим перехрещенням ліній, компонуванням 

геометричних фігур за допомогою осьової симетрії. На Покутті і Західному 

Поділлі хрестоподібні форми творили трикутники. Найбільшої варіативності в 

їхньому трактуванні досягли на Поділлі (Дод. А рис. 4.3.18 — 4.3.21). Тут 

зустрічаються прямі й косі, «клиноваті» хрести. Також поширеним в 

аплікативних мотивах є видовжений ромб із розміщеними на зовнішніх кутах 
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трикутниками, який дослідники вважають одним із прототипів «мальтійського 

хреста» [130, с. 207]. Хрестоподібні ромби, як домінуючий елемент оздоблення 

виробів зі шкіри зустрічаються в Пищатинцях, Шупарці, Берем’янах 

(Тернопільська область), Коршеві та Раківці (Івано-Франківська область). 

Принцип поділу на чотири частини притаманний композиції кишень на 

безрукавних кожушках. Його утворюють вишитими перехрещеними лініями з 

розміщеними в центрі трикутниками або зшитими кусками різної за фактурою 

шкіри. Такий принцип не є випадковим і несе відголоски землеробських 

традицій досліджуваних регіонів. Для рільника ці чотири напрями були 

сторонами прямокутного поля. Звідси й символічний зміст перехрещеного 

квадрата або ромба як ідеограми поля й жіночого начала [130, с. 206]. Квадрати 

з поділом на чотири частини є творцями ритмічних структур композиції 

нагрудної частини кептарів і кожухів. Такий принцип побудови композиції 

зафіксувала О. Кульчицька в замальовках народного строю зі с. Тишківців 

Городенківського району (Дод. А рис. 4.3.22 —   4.3. 24).  

Геометричні елементи, які лягли в основу багатьох орнаментальних схем 

і стали традиційними для кушнірських оздоб на Покутті та Західному Поділлі 

— трикутники. Загальновживаність даного мотиву зумовила варіативність 

пропорційних співвідношень форми та пошуки оригінальних систем 

комбінаторики. Смуги трикутників розміщували вздовж усіх зовнішніх країв, 

навколо комірів, на швах і манжетах кушнірських виробів, на халявах чобіт. 

Аплікативні мотиви трикутників подоляни поєднували з «баранячими рогами» 

та «петелькуванням». Найбільшого розвитку вказаний елемент набув на 

Покутті, де трикутні смуги чергувалися з рослинними елементами (с. Сороки 

Городенківського району), або виступають єдиним формотворчим елементом 

всього декору. Прикладом можуть слугували кептарі, оздоблені аплікацією, з         

с. Русова Снятинського району. На досліджуваній території спостерігаємо й 

місцеві вподобання в трактуванні розмірів трикутників. Так, на Західному 

Поділлі їх видовжували, а на Покутті вишивали рівносторонні «дрібні» 
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трикутники, розміри яких коливалися в межах 5-7 мм (Дод. А Рис. 4.3.25, рис. 

4.3. 26). 

 Трикутники, як і ромби, мають прадавнє походження і несуть передусім 

символічне навантаження, яке втрачено в наші дні. Ці прадавні мотиви дійшли 

до наших днів у різних орнаментальних комбінаціях та асоціативних назвах. 

Наприклад, смужку, утворену чергуванням трикутників, називали «зубці», такі 

самі ряди з додаванням червоних помпонів — «калинонька», дрібні ряди 

трикутників, розміщених по колу, — «мотилі». Загальне поширення мотиву 

трикутників зумовило появу назв локальних типів оздоблення. Часто 

відповідно до застосування мотивів утворювалися назви виробів. Так, 

«калинонька» — загальнопоширений тип кептарів на Снятинському Покутті, а 

«зубцеві» кептарі побутували в Коломийському районі, кушнірські вироби «в 

мотилі» зустрічаємо в с. Рожнові Косівського району Івано-Франківської обл.  

У досліджуваних регіонах, крім згаданих геометричних мотивів, 

побутували стилізовані зображення рослин, тварин і людей. Геометризація 

реальних форм спричинилася до того, що межі зооморфних і рослинних 

мотивів є рухомі. Відомі приклади трансформації одних у другі, в тому числі 

геометричного орнаменту в рослинний [49, с. 97]. Вказуючи на давність 

геометричного орнаменту, дослідники вказують, що одним із джерел його 

походження є геометризація, тобто трансформація пластичних реальних форм у 

гранично узагальнені площинні мотиви. 

Основою багатьох орнаментальних схем були елементи, які нагадують 

стилізовані форми тварин чи частин їхнього тіла — «раки», «гадючки», 

«баранячі роги». Такі мотиви зустрічаємо в писанкарстві, вишивці, 

килимарстві, на кушнірських і шевських виробах. У процесі формування 

зооморфні елементи пройшли різні рівні перетворення природного аналога й 

дійшли до наших днів як силуетно-площинний елемент.  

 «Баранячі роги» являють собою симетричний орнаментальний мотив, 

утворений двома завитками-кучерями, розміщеними у дзеркальному 

відображенні, що формою нагадують силуетне зображення рогів природного 
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відповідника (Дод. А рис. 4.3.27, рис. 4.3.28). Їх розміщували на лейбиках 

вертикальними смугами вздовж передніх пілок та бокових швах; на «поякових» 

кожухах утворювали вертикальні ряди вздовж горлового розрізу до лінії талії та 

горизонтальні ряди на бічних частинах «спідниці». Відмінність трактування 

мотиву зумовлена особливостями технік оздоблення. Якщо аплікативні мотиви 

на кушнірських виробах зберігають монументально-лаконічний силует та 

плавні лінії в рисунку, то декоративні шви і металеві оздоби на шевських 

виробах зумовлюють графічність і повну геометризацію, яка відтворювалася 

двома вертикальними лініями із дугоподібним завершенням. 

Найбільше варіантів у трактуванні форми «баранячих рогів» зустрічаємо 

на Західному Поділлі. Їх зображали подвійними дзеркально-симетричними, 

три- і чотирираменними [130, с. 200]. Часто західноподільські кушніри 

комбінували різні види «баранячих рогів» у побудові орнаментальної структури 

одного виробу [64, с. 472] (Дод. А рис. 4.3.29, рис. 4.3.30). Прикладом може 

послужити «поясковий» кожух зі с. Пилипчого Борщівського району, який 

зберігається в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Тут 

горизонтальна смуга на бічній частині лінії талії утворена чергуванням 

двоярусного зображення «баранячих рогів» та одноярусного, з якого виростає 

графічний хрестоподібний мотив. 

Загальновживаність мотиву пов’язують із культом вшанування домашніх 

тварин у ранньослов’янських культурах, що дійшло в пережиткових формах у 

побут покутян і подолян. Оскільки тварина була джерелом достатку людини, то 

графічні її відображення означали родинне щастя [135, с. 68]. 

Ймовірно символічне навантаження зумовило використання мотиву 

«баранячі роги» на весільних кушнірських виробах, які поєднували з 

трикутниками, колами та ромбами.  Як зазначає М. Селівачов, такі комбінації 

зустрічалися в мистецтві трипільців. Зокрема бичачі роги з ромбом посередині 

означали небесний шлюб жіночого божества трипільців із сонцем у вигляді 

бика — джерелом земного життя [130, с. 201].  
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Симетричний мотив із виявленими гакоподібними закінченнями називали 

«раки» («хлопці»), його зустрічаємо на кушнірських виробах Покуття. 

Мобільність меж між зооморфними й антропоморфними мотивами зумовила 

гранична узагальненість реальних форм. Відомі приклади трансформації одних 

у другі. До наших днів збереглося подвійне значення даного мотиву, яке 

відображається тільки в назві. Так, асоціативність із зооморфним аналогом 

називалась «раки», а антропоморфний відповідник — «хлопці». Подвійну 

символіку «раків» зустрічаємо на Гуцульщині [60, с. 75-76], Східному Поділлі 

та Поліссі [130, с. 199]. Антропоморфні назви мотиву «хлопці» зумовлюються 

відповідністю геометричних форм певній частині людського тіла. Асоціативно-

символічне відображення «раків» відтворюється симетричністю форми. 

Стилізація зображень ніби покликана посилити віру глядача в нереальність 

зображувального світу, що підкреслюється невідповідністю розташування і 

призначення частин тіла («очі ззаду», «клешнями їсть»), німота — усі ці риси, 

притаманні ракові, вказують на його причетність до потойбіччя [159, с.  279].  

На Покутті такі асоціативні образи передавали схематично-

узагальненими формами аплікативних мотивів, які зустрічаємо в оздобленні 

хутряного вбрання в Коломийському районі. Проте, детально вивчивши 

аплікативні мотиви на народних зразках кушнірських виробів, можна 

стверджувати, що графічне зображення мотиву «раки» є відмінним від 

трактування силуету «хлопців». Оскільки М. Селівачов вказує, що композиція 

«раків» повинна бути центричною з акцентуванням на парну кількість кінцівок, 

то структуру мотиву «хлопці» творять дзеркальна симетрія й спадаючий ритм, 

що утворюється комбінацією геометричних форм з поступовим зменшенням 

мас елементів. Перший варіант композиції мотиву використовували в 

оздобленні кептарів у с. Русові Снятинського району (Дод. А рис. 4.3.31), а 

другий —на Коломийському Покутті (Дод. А рис. 4.3.32). 

«Гадючки», «вужі» є мотивом зооморфного орнаменту, який 

використовували у декоруванні виробів з дерева, глини, тканини й шкіри. 

Графічна стилізація даного мотиву виявляється хвилястою лінією. На Покутті й 
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Західному Поділлі мотив «гадючки» зустрічається в композиції декору взуття, 

поясів, вишитих кожухів. Використання мотиву «гадючки» в декорі зумовлене 

їх багатозначною символікою, яка збереглася в українському фольклорі та 

міфології. Зокрема, різні частини тіла змії використовували для лікування 

хвороб [130, с. 198]. Загалом у слов'ян існував культ змія як окремого божества. 

У народній культурі змій асоціюється із плодючістю й символізує чоловіче 

начало [159, с. 148].  

Значення мотивів геометричного орнаменту розшифровується лише в 

контексті всієї композиції, де у зв’язку з іншими елементами розміщено той чи 

інший знак [86, с. 12].  

Окремий розділ у декорі займають рослинні мотиви, які є найбільш 

розповсюдженими на теренах України та в стилізовано умовній формі 

відтворюють різноманітність живої природи. Збережені зразки традиційних 

виробів дають змогу простежити процес переходу від геометричного до 

рослинного орнаменту, проміжним етапом якого слугувала геометризація 

рослинних мотивів, що зумовлювало узагальнення форми та утворення нових 

видів, які не мали відповідників у природі. Наближені до природних аналогів 

рослинні мотиви почали з’являтися зі середини ХІХ ст., але масове 

впровадження рослинних мотивів у різні види мистецтва датують кінцем ХІХ 

— початок ХХ ст. [48, с. 99]. Рослинна орнаментація символізувала не панську 

розкіш, а буйну радість життя, надію на краще майбутнє [143, с. 115]. На 

Покутті і Західному Поділлі мають власне трактування мотиви квітів, листків 

та дерев. Вони пройшли різні ступені стилізації, тому їхнє зображення 

силуетно-узагальнене. 

Найпоширенішим елементом рослинного характеру є «квіти» (косиці), які 

використовували в оздобленні виробів зі шкіри на Покутті та Західному 

Поділлі (Дод. А рис. 4.3.33 — 4.3.42). Форми передачі стилізованого 

рослинного орнаменту на виробах зі шкіри зумовлювали місцеві смаки й 

способи їхнього нанесення. Площинне та рельєфно-силуєтне зображення 

квіткових мотивів зустрічаємо на верхньому хутряному одязі, оздобленому 
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вишивкою та аплікацією. Лінійно-графічного трактування рослинним мотивам 

надавали перфорацією, плетеними стібками, контурним тисненням і 

різноманітними швами. Їх подають у розгорнутому вигляді, в розрізі, із 

загостреними чи заокругленими краями пелюсток, що гранично наближені до 

реально існуючих. На зразках оздоблення виробів зі шкіри зустрічаємо 

геометризоване зображення квітів. Пелюстки відтворюють у вигляді ромбів, 

кругів, трикутників тощо. Найчастіше «квіти» були чотирипелюстковими із 

заокругленими кінцями, восьмипелюстковими із ромбоподібними 

завершеннями. На Покутті та Західному Поділлі знаходимо різні масштаби 

форм даного мотиву. Композиційна специфіка виявляється в назвах — «квітка-

вазон», «ружі», «лапаті квіти» («круглі квіточки з дубовим листям») [130, с. 

173] , «букети». 

У рослинних орнаментах мотиву «листочки» приділяли не менше уваги, 

ніж «квітам». Їхнє узагальнене зображення відзначалося різним трактуванням 

силуету, а саме від відтворень пластичних ліній, наближених до природних 

аналогів, до повної геометризації силуету. Видовжені, заокруглені, овальні, 

трикутні, ромбоподібні форми «листочків» властиві для оздоблення виробів зі 

шкіри. «Дубелтові листки» є типовим елементом аплікативного декору на 

Коломийщині. Потрійні листки – характерні елементи декору взуття в 

досліджуваних регіонах. Різні варіанти стилізації «трилисника» присутні в 

орнаментальних композиціях черевиків, виконаних Якимом Семчуком зі                   

с. Загайпілля Коломийського району. Даний мотив розміщували навколо 

верхнього краю та вздовж переднього розрізу на халяві. Графічності рисунка 

досягали швами й перфорацією [64, с. 473]. Автор компонував смуги 

трилисника з вазоновими мотивами чи букетами (Дод. А рис. 4.3.43). 

 Такі види листків не були прямими аналогами природних відповідників. 

Ботанічні ознаки збереглися тільки у трактуванні силуету «дубового листя». 

Звернення до даного мотиву пов’язане зі споконвічною символікою дуба як 

ознаки сили, чоловічої могутності. Дуб вважали священним деревом бога-
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громовика в усіх індоєвропейських народів, це дерево було присвячене 

найголовнішому з богів [159, с. 354]. 

«Гілкою» називали мотив у композиції декору виробів зі шкіри, 

утворений хвилястою лінією у поєднанні з розетками, квітами, пуп’янками, 

листками тощо (Дод. А рис. 4.3.44). На Покутті і Західному Поділлі їх ще 

називали «галузки» та «різки». Особливу філігранність трактування «гілки» 

бачимо на Покутті. Дрібні, тонкі, хвилясті лінії іноді доповнювали у вигинах 

розетками, квітами, геометричними формами. Дрібні гілочки ототожнювали з 

молодим і красивим, а хвиляста лінія символізувала рух, посилювала враження 

динаміки в композиції. Вказаний елемент застосовували по-різному, іноді він 

займав центральну частину орнаменту, виступав акцентом у ритмічній 

послідовності смуг або виконував роль обрамлення декору. Побутували й 

стрічкові рослинні композиції, побудовані по прямій лінії. Такі типи 

композиційних рішень знаходимо на передніх полах безрукавного             

хутряного одягу Городенківського Покуття. Порівняно з геометричними 

орнаментальними смугами рослинні в цій схемі менш домінуючі, тобто 

декорують виріб вузькою смугою, яка складається з окремих квіткових мотивів 

чи чергувань пуп’янків, квітів та листя. Методика декорування виробів зі 

шкіри, в якій органічно поєднувалися два види орнаментальних смуг, 

характерна для кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. [135, с. 90]. Її 

використовували у своїй творчій практиці кушніри Дмитро Аннюк зі с. Сороки 

Городенківського району та Іван Лахнюк зі с. Корнича Коломийського району.  

Рослинний мотив «дерево життя» притаманний українському 

орнаментальному мистецтву, він мав різні інтерпретації в певних 

етнографічних зонах, які зумовлювались уявленнями та естетичними смаками 

народу. Складні композиції з мотивів «дерева життя» займали провідне місце у 

вишитих орнаментах українців. Винятком не став і хутряний одяг. «Дерево 

життя» виступало часто центральним елементом на спині вишитих кептарів 

ХІХ ст. Це прадавній мотив, зумовлений часом первісного мистецтва, 

дохристиянськими віруваннями та згодом — християнською вірою [50, с. 290]. 
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Його сакральне значення збереглося й донині у весільному обряді покутян як 

символ сімейного щастя і довголіття. Згодом мотив «дерева життя», який мав 

культове значення, перетворився чисто на декоративний елемент. Існує багато 

видів трактування зображень дерева, один із них у вигляді вазона (Дод. А рис. 

4.3.45, рис. 4.3.46). Мистецтвознавець М. Селівачов вважає батьківщиною 

«вазона» Ассирію, а в Україні його появу пов’язує з добою Відродження [130, 

с. 179]. Зазвичай мотив «вазона» на виробах зі шкіри будують за принципом 

дзеркальної симетрії. Масштабність і варіативність компонування диктувала 

зона розміщення мотиву. Трактування основи, звідки виростає мотив, зумовлює 

утворення певних варіантів.  

Перший — це вазон із трапецієвидною основою — «горщик» або 

«кошик», який поширений на гаптованих кептарях Покуття. Це одностеблове 

зображення з симетрично-ритмічним розміщенням листя, пуп’янків та квітів, 

що виростає з невеличкої трапеції. Видовжену форму вазона зумовлювало 

ритмічне чергування вертикальних орнаментальних смуг уздовж передніх піл 

кептарів. Таке трактування домінуючого мотиву композиції характерне для         

30-х років ХХ ст. й виявлене в селах Гвіздці та Сороках Городенківського 

району (Дод. А рис. 4.3.47). Покутську вишиту вазонкову схему зустрічаємо на 

спинці кептарів початку ХХ ст. в с. Торговиці. Тут основою служить «горщик з 

ручками» — трапеція з півколами з боків, з якої виростають три галузки з 

квітками. Симетричне зображення оточують широкі дугоподібні смуги з 

рослинним орнаментом. Усе орнаментально-поліхромне зображення 

посилюється фактурою, якої досягали поєднанням різних вишивальних технік 

(Дод. А рис. 4.3.48). 

Другий варіант вазонового мотиву полягає в тому, що народні майстри в 

основу ставили коло, яке імітували помпонами. У даному типі, як і в 

попередньому, зберігається симетрично-вертикальне зображення. Проте 

трактування рослинних мотивів схематично-геометризоване. Тристеблова 

композиція утворюється прямою центральною та двома гакоподібними бічними 

лініями, які завершуються трикутниками. Такі варіанти вазонових композицій 
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зустрічаємо на бічних розрізах кожухів зі с. Коршева Коломийського району й 

с. Раковця Городенківського району. Схожі форми вазонів зображали на 

постолах Коломийського району.  

Своєрідну манеру в трактуванні композицій вазонового типу 

спостерігаємо на кишенях кептарів зі с. Хотимира Тлумацького району. Тут 

переважало горизонтальне компонування одностеблового мотиву, який 

перетинали два півкола, заповненні трикутними листочками. Орнаментальна 

композиція накладалася на трикутну основу з помпоном. Зверху замикала 

композицію аплікативна смуга, утворена «баранячими рогами» (Дод. А рис. 

4.3.49). 

Третій варіант має спільні принципи композиційної побудови з двома 

попередніми, зокрема, це симетричне розташування елементів. Проте дані 

вазонові типи не мають основи, їх вишивали у вигляді букетів, кожен елемент 

яких виростав з окремого стебла. Такі букети використовували на Покутті, як 

центральний елемент композиції декору спинки кожухів (с. Шепарівці 

Коломийського району) (Дод. А рис. 4.3.50, рис. 4.3.51), який часто виступав 

єдиним мотивом в оздобленні червонодублених кожухів Покуття і Західного 

Поділля (Дод. А рис. 4.3.52, рис. 4.3.53).  

Окремий варіант трактування мотивів «дерева життя» знаходили кушніри 

зі с. Вільхівців Городенківського району. У композиції спинки кептаря 

поєднують два лінійно-графічні варіанти, які різняться розмірами центрального 

елемента. Обидві схеми «дерева життя» мають вертикальну вісь симетрії, 

відносно якої дзеркально-симетрично розміщені всі елементи. Зображення 

квітів геометризоване і має спільні риси з аналогічними мотивами зі с. Рожнова 

і Новоселиці (Дод. А рис. 4.3.54). 

Найбільшу варіативність в трактуванні вазона-букета бачимо на 

Західному Поділлі. Це улюблений мотив оздоблення лейбиків, який 

розміщували на кишенях, над ними, а також кутах передніх пілок. 

Західноподільські вишиті варіанти букетів вирізняються рельєфною фактурою, 
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поліхромним колоритом, стилізацією елементів. Тут, крім квітів і листочків, 

зображували пуп’янки, а інколи й плоди.  

Малопомітні зміни у побудові вазонових композицій спостерігаємо на 

халявах черевиків із Західного Поділля початку ХХ ст., на яких швами 

відображені одностеблові вазони, у верхній частині яких відбувається 

розгалуження із завершенням «серцеподібними» мотивами. Композиція даного 

типу легка і не перевантажена декором, відзначається лаконічністю, яка 

сприймається цілісно, без акцентування окремих мотивів чи елементів (Дод. А 

рис. 4.3.55).  

Горизонтальні варіанти компонування вазонового типу набивали 

металевими цвяшками на покутських чоботах. Композиційна схема декору 

містила одностеблову квітку зі симетрично розміщеним листям, оточену з боків 

завитками, з яких виростали стебла з квітами. Такі аплікативні мотиви по 

контуру кріпили металевими оздобами на закаблуках. Чоботи з горизонтальним 

варіантом «дерева життя» зберігаються у фондах ІФКМ (Дод. А рис. 4.3.56). 

Основним завданням народних майстрів у трактуванні композиції декору 

на виробах зі шкіри було поєднання форми і декору із вираженням 

конструктивних властивостей орнаменту. Тому, схема, пропорції композиції 

існували в тісному зв’язку із конструкцією виробу. Форма, розмір, структура і 

ритмічність виступають засобами виразності композиції декору. Стрічкові й 

фризові ритмічні композиційні схеми розташовували на одязі з овчини вздовж 

передніх пілок, довкола всіх зовнішніх країв кептаря, на бічних швах. 

Симетричні статичні композиції використовували в декорі спинок, кишень, 

бічних частин кожухів. Декоруючи вироби зі шкіри орнаментом народні 

майстри  першочергово намагалися підкреслити форму і конструктивні 

особливості виробу. У зв’язку з цим застосовували  бордюр, облямовували ним  

краї.  

Висновки до розділу 4 

Аналіз художніх виробів зі шкіри Покуття і Західного Поділля кінця ХІХ 

— початку ХХ ст. дозволив виявити стадіальні процеси в розвитку форми: від 
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незшитих до зшитих кроєних форм. Формотворення виробів зі шкіри 

розвивалося і ускладнювалося поступово, завдяки появі нових конструктивних 

деталей. Найдавнішим видом форми кушнірських виробів була вичинена шкіра 

— «бараниця». Завдяки її перегину утворювали прямоспинні форми 

«перегинкового» типу. Складніші форми прямоспинного типу були кроєними з 

наявністю плечового шва. Вираження лінії талії зумовило появу приталених 

форм одягу з овчини — «зі станом». Складніші типи крою для побудови форми 

використовували тисменицькі кушніри. На початку ХХ століття в Тисмениці 

були поширені «футерка» та «футра». Збережені зразки засвідчують, що 

розвиток форми не можна обмежити конкретними часовими рамками, а її 

вдосконалення відбувалося протягом усіх історичних епох. Формотворення є 

явищем поліфункціональним, яке виникло в результаті практичної необхідності 

та естетичних вподобань і трансформувалось завдяки соціально-економічному 

поступу людства. Народні способи утворення форми на Покутті і Західному 

Поділлі були аналогічними, локальні особливості виражались в пропорційних 

співвідношеннях, в наявності чи відсутності окремих допоміжних деталей. 

Вивчення художніх виробів зі шкіри Покуття й Західного Поділля кінця 

ХІХ — початку ХХ століть виявило велике різноманіття технік оздоблення. 

Матеріали деякою мірою демонструють господарсько-економічні умови, 

художні вподобання населення, спорідненість й відмінність у способах обробки 

сировини між етнічними групами. Техніки оздоблення є показниками 

майстерності, багатовікових традицій, вироблених народними майстрами. На 

Покутті і на Західному Поділлі використовували загальновживані способи 

вичинки шкіряної сировини. Проте локальні особливості простежуються у 

пропорціюванні дубильних речовин. Це дозволило отримувати різні відтінки 

кольорів овчини, які відповідали естетичним вимогам місцевого населення. 

Збережені зразки кушнірських виробів кінця ХІХ — початку ХХ століть із 

Покуття й Західного Поділля засвідчують, що в оздобленні одягу з овчини 

домінуючими способами декорування були вишивка і аплікація. Серед технік 

вишивки найчастіше вживаними були: «гладь», «стебнівка», «козлик», 
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«кривулька», «тамбурний шов» та оздоблення шнуром. Залежно від локальних 

традицій змінювалося функціональне призначення способу декорування. 

Вишивка «шнуром» на кушнірських виробах у певних частинах Покуття 

виконує естетичну роль, виступаючи основним формотворчим елементом 

декору, то на Західному Поділлі домінує її утилітарна («скріплювальна») 

функція. Локальним покутським варіантом є нашивання вовняних «помпонів» 

як єдиний або домінуючий спосіб оздоблення. Аплікація не виступала єдиним 

способом оздоблення кушнірських виробів, її поєднували з плетенням, 

вишивкою, оздобленням металом. На Покутті основним матеріалом для 

аплікативних мотивів служила шкіра, а на Західному Поділлі — сукно, рідше 

сап’ян. В оздобленні шевських і лимарських виробів Покуття й Західного 

Поділля переважають такі техніки: оздоблення металом, ажурне вирізування, 

контурне тиснення, випалювання, тиснення штампами. Техніки оздоблення і 

матеріали визначали конфігурацію елементів, мотивів та способи їх 

комбінування.  

Вивчення орнаментальних мотивів на шкіряних виробах із Покуття і 

Західного Поділля дозволило провести систематизацію, визначити ареал 

побутування, порівняти види графічно-силуетної стилізації та виявити їх 

народні назви. 

Аналіз декору на традиційних виробах зі шкіри із Покуття та Західного 

Поділля вказує на широкий спектр використання геометричної та рослинної 

орнаментики, а також дають можливість простежити процес переходу від 

геометричного до рослинного орнаменту, проміжним етапом якого слугувала 

геометризація рослинних мотивів, які зумовлювало узагальнення форми та 

утворення нових видів, що не мали відповідників у природі. Наближені до 

природних аналогів рослинні мотиви почали з’являтися наприкінці ХІХ — на 

початку ХХ століть.  

Виявлено, що давніми називали кушнірські вироби, оздобленні тільки 

геометричними мотивами. Поширеними геометричними елементами були 

«ромби», «квадрати», «кола», «півкола». Домінуючим формотворчим 
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елементом геометричного орнаменту на виробах зі шкіри був трикутник. 

Комбінаторика трикутника сприяла утворенню локальних типів оздоблення 

кушнірських виробів на Покутті, а саме: кептарі в «мотилі» та «зубцеві» 

кептарі.  

Окрему орнаментальну групу творять рослинні мотиви, які притаманні 

для декору кушнірських і шевських виробів. Найпоширенішим елементом 

рослинного характеру є квіти («косиці»). На Покутті та Західному Поділлі 

локальна специфіка проявлялася в трактуванні форм і масштабуванні даного 

мотиву. Композиційна специфіка виявляється в назвах — «квітка-вазон», 

«ружі», «лапаті квіти», «букети». 

Основою багатьох орнаментальних схем були елементи, які нагадують 

стилізовані форми тварин чи частин їхнього тіла — «раки», «гадючки», 

«баранячі роги». У процесі формування зооморфні елементи пройшли різні 

рівні перетворення природного аналога і дійшли до наших днів як силуетно-

площинний елемент й стали творцями стильових ознак оздоблення покутських 

та західноподільських кушнірських виробів. 

На Покутті й Західному Поділлі в оздобленні виробів зі шкіри 

простежується тенденція до спрощення й узагальненння форм орнаментальних 

мотивів на основі природного аналога. Використовуючи художні формотворчі 

засоби, народні майстри створювали власну систему трактування 

орнаментальних мотивів у формах, адаптованих для власного сприйняття. Це 

зумовило появу варіативності окремого орнаментального мотиву в межах 

етнографічного регіону. Зокрема, мотив «гаки» мав контурне зображення на 

Снятинщині, а на Городенківщині його виражали силуетно. Збережені зразки 

кушнірських виробів Борщівського району Тернопільської області засвідчують 

видозміни орнаментного мотиву «баранячі роги» навіть у системі оздоблення 

одного виробу.  

Отож, підсумовуючи викладене, зазначимо, що вироби зі шкіри кінця ХІХ 

— початку ХХ століть є самобутнім художнім явищем нароного мистецтва 

Покуття й Західного Поділля. Наявність архаїчних рис у формах, способах 
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оздоблення, орнаментальних мотивах виробів зі шкіри вказує на стадіальні 

процеси їхнього становлення. Прийоми формотворення, способи оздоблення та 

орнаментальні мотиви виражають спільні та відмінні риси художніх 

особливостей покутських та західноподільських виробів зі шкіри. Збережені 

зразки виробів зі шкіри засвідчують, що художньо-образна система декорування 

є виразником народних світоглядних та естетичних уподобань, виражає 

особливості формування традиції художнього вислову. 
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РОЗДІЛ 5. ЛОКАЛЬНІ ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕКОРУВАННЯ ВИРОБІВ 

ЗІ ШКІРИ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

Визначення локальних особливостей оздоблення виробів зі шкіри, його 

самобутності зумовлює комплексне дослідження всіх складових частин. 

Однією з важливих складових є декор, який існує в безпосередній єдності з 

виробами. Аналіз ролі орнаменту у народній культурі засвідчує його 

поліфункціональність, що дозволяє виокремити чи згрупувати характерні 

художні риси виробів зі шкіри на Покутті і Західному Поділлі та виявити 

локальні відмінності в їхньому застосуванні. Регіональна специфіка вибору 

системи декорування виробів зі шкіри зумовлена історичними, соціально-

економічними та духовними чинниками, географічним розташуванням регіону, 

етнокультурними взаємозв’язками з іншими етнічними групами. 

Важливим аспектом у дослідженні виробів зі шкіри є виявлення 

особливостей композиційної структури орнаменту, оскільки вона в комплексі з 

технікою оздоблення і колоритом творять художні якості виробів. Для аналізу 

композиції оздоблення і його систематизації використано основні закони 

композиції, які є універсальними для всіх видів декоративного та 

образотворчого мистецтва [113, с. 174]. 

На творенні композиційної структури позначалося й призначення виробу, 

зокрема, повсякденні речі декорували значно менше, ніж святкові, а також 

відмінними були принципи побудови композиції на різних типах виробів, що 

зумовлено конструктивними особливостями. Проте зазвичай різні типи 

шкіряних виробів (взуття, верхній одяг, пояс, головний убір) творили 

традиційний стрій, що вимагало підпорядкованості оздоблення кожного 

окремого елемента загальній цілісній структурі композиції ансамблю. Аналіз 

композиційних структур оздоблення покутських та західноподільських виробів 

зі шкіри дасть змогу визначити найпоширеніші їхні типи, принципи побудови й 

особливості художнього вираження. Важливим елементом у творенні 

художнього образу традиційних комплексів Покуття й Західного Поділля 

сдугувало оздоблення кушнірських виробів, зразки яких показують, що 
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поступово за рахунок нових засобів та способів оздоблення зростала й система 

виражальних засобів, ускладнювався декор. Системи декорування шкіряних 

виробів є поєднанням асоціативного декору з формою (візерунок, фактура), що 

відображає народне вміння спрощувати, узагальнювати і цим самим виявляти 

конструкцію. Формальне відображення певних уявлень майстри відтворювали 

через відчуття кольору, ліній, ритму, колориту та ін.  

Розвиток декору в оздобленні кушнірських виробів пройшов певні стадії і 

зумовлює поділ на «прості»-неорнаментовані, облямовані чорним смушком; на 

оздоблені вишивкою вздовж полів простими смугами; наступну групу 

становлять оздоблені сап’яном; завершальною стадією виступають гаптовані. 

Цей поступ тривав десь близько чотирьох десятиліть кінця ХІХ ст., хоча ще в 

30-х роках ХХ ст. «прості» кептарі продовжували побутувати як щоденний 

робочий одяг [35, с. 63].  

 На хутряному безрукавному вбранні орнамент розміщували вздовж 

зовнішніх країв виробів, що утворювали стрічкові типи композицій. Смуги 

орнаменту отримували розвиток на передніх пілках, формуючи складні 

ритмічні структури, що зумовило перехід стрічкової композиції з 

підпорядкованої конструкції на домінуючу багаторядну. Подвійна художня 

якість оздоблення виробів зі шкіри виявилася, як у площинному декоруванні 

виробу, так і в підпорядкуванні їх в об’ємно-просторову структуру ансамблю. 

Тому для всестороннього аналізу слід враховувати організацію ансамблю 

загалом.  

Вивчаючи традиційні строї, дослідники неодноразово торкались питання 

оздоблення виробів зі шкіри, проте не виявляли окремих композиційних типів 

із Покуття й Західного Поділля.  

На основі вивчення принципів класифікації оздоблення жіночих сорочок, 

виконаних Л. Булгаковою, виділено основні види зон розміщення декору на 

кушнірських виробах. Розміщення орнаменту диктувала й конструкція виробу, 

тому одяг з овчини розділимо на дві групи: плечовий і верхній. 
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У першому варіанті, зазвичай, декорували краї, груди, лінію талії та  

боки, що зумовило появу таких типів: а) облямований, б) нагрудний, в) 

облямовано-нагрудний; г) облямовано-нижньоспинний; д) нагрудно-бічний 

нижньоспинний; е) нагрудно-поясний; ж) нагрудно-бічний; ж) передньо-

кутовий  (Дод. А   рис. 5.1).  

У другому варіанті кушнірські вироби мають декілька аналогічних типів 

розміщення декору, проте більшість з них відмінні. Оскільки поява рукавів, 

видовження низу виробу, зумовлюють додаткову площину для розміщення 

декору, звідси й з’явилися нові типи, а саме: а) облямований; б) передній 

нижньорукавний; в) поясно-бічний нижньорукавний; г) нагрудно-поясний 

нижньорукавний; д) поясно-бічний; е) нагрудно-поясний; є) нагрудно-поясний 

верхньо і нижньорукавний;  ж) нагрудно-бічний  (Дод. А рис. 5.2).  

Такий принцип групування зумовили спільні риси в композиції декору, 

колориті, орнаментальних мотивах і техніках оздоблення. Саме це дасть змогу 

окреслити локальні відмінності в оздобленні виробів із кожного етнографічного 

регіону та виявити художньо-образну своєрідність місцевих осередків. 

 

5.1. Характерні риси оздоблення шкіряних виробів на Покутті 

Покуття — це рівнинна територія між Карпатами та Дністром у південно-

східній частині Івано-Франківської області в межах сучасних Городенківського, 

Коломийського, Снятинського, Тисменицького, Тлумацького і північно-східна 

смуга Богородчанського, Надвірнянського, Косівського районів. 

На Покутті вироби зі шкіри були представлені всіма основними видами, 

кожен з яких вирізнявся власною системою декорування. Місцеві особливості 

проявлялись в оздобленні взуття, доповнень до одягу та найвиразніше — в 

хутряному вбранні. Традиційно його виготовляли з овчини, а як декор 

використовували смушок, сап’ян, металеву фурнітуру, вовняні нитки. Народні 

майстри при творенні декору вміло поєднували матеріали різної фактури та 

кольору, що сприяло творенню численних композиційних схем, колориту. Для 

групування використано такі фактори: композицію, колорит, орнаментальні 
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мотиви і техніки декорування. Це дозволило виділити окремі типи оздоблення в 

межах однієї групи. Спираючись на систематизацію опрацьованих матеріалів 

про оздоблення виробів зі шкіри з Покуття, поділяємо їх на коломийські, 

снятинські, городенківські, тисменицькі.  

Поряд із загальними особливостями творення декору існували й 

відмінності в межах кожного району, які допомогали виявити окремі типи 

оздоблення, утворені певною групою сіл. На основі аналізу декору, зон його 

розміщення, співрозмірності форми й орнаментальних мотивів, домінування 

певних видів елементів і технік оздоблення, колориту виокремлено сім 

варіантів оздоблення кушнірських виробів на Коломийщині: ключівський, 

печеніжинський, корнецький, спаський, коршівський, шепарівський, 

гвіздецький. Такий поділ зумовлює детальну характеристику оздоблення, що 

сприятиме глибшому пізнанню художнього рівня оздоблення виробів зі шкіри 

Коломийського Покуття. 

Ключівський варіант оздоблення охоплює такі села: Великий Ключів, 

Малий Ключів, Ковалівка, Мишин, Микитинці. Оздоблення кептарів 

відзначається виразністю, проте інколи відбувалися видозміни в певному селі. 

Тут у декорі кептарів поєднували декілька технік, а саме: аплікація, оздоблення 

металом, плетення та прокладання вовняного шнура. Композицію декору 

творили геометричні елементи складної конфігурації: «хлопці», «гачкоподібні 

кучері» й трикутники. Характерною особливістю є введення геометризованих 

рослинних елементів — листя та квітів. Зазвичай кожен із даних елементів мав 

визначене місце у творенні системи декору. «Гачкоподібні кучері» творили 

ритмічні смуги декору вздовж передніх пілок, а «хлопців» розміщували по 

кутах, над кишенями й у центрі композиції спинки. Усі зовнішні краї 

обрамлювали орнаментальною смугою, яку утворювала «силянка» із 

«зубцями». Такі смуги слугували й своєрідним розмежуванням елементів, тобто 

творили тридільну схему композиційного ладу спинки, у центральній частині 

якої розміщували елемент «хлопці», а в бічних — схематичне трактування 

квітки у вигляді кола. Завершували композицію спинки кутові розміщення 
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листя. Передню площину кептаря заповнювали вертикальним рядом «кучерів», 

накладною кишенею з фігурним клапаном, над якою розміщувалися «хлопці». 

Загальну композицію доповнювали дрібними вовняними кульками й 

шкіряними кутасами — «дармовисами». Декорування передніх пілок, бічних 

швів та низу спини сприяло виокремленню нагрудно-бічного нижньоспинного 

типу розміщення орнаменту. Кептарі даного типу відзначаються стриманим 

колоритом, який творять білий, темно-коричневий, чорний, бордовий і зелений 

кольори. У ключівському варіанті кептаря спостерігається загальна насиченість 

декором, зокрема на передніх пілках та в нижній частині спинки. Схожий 

принцип розміщення декору простежуємо на Гуцульщині, особливо на 

кептарях зі с. Пістиня, які дослідниця Г. Горинь називає «писаними» і вказує 

їхню територію побутування і в Коломийському районі [35, с. 64]. Проте 

відмінність ключівського варіанта від пістиньського полягає в різному 

трактуванні кучерів, в більш насиченому декоруванні спинки, в застосуванні 

геометризованих рослинних елементів. Відмінними є й техніки декорування, 

оскільки, в першому варіанті орнамент творить аплікація в поєднанні з 

крученими шнурами й китицями, то в другому — аплікативні мотиви насичені 

металевими оздобами. Кептарі цього типу оздоблення побутують і сьогодні як 

елемент обрядового одягу під час весільних церемоній та етнофестивалів (Дод. 

А рис. 5.1.2 —  5.1.4). 

Схожу систему декорування спостерігаємо і на кожухах з 

печеніжинського осередку (с. Сопів, Печеніжин). Тут домінує нагрудно-бічний 

нижньоспинний тип розміщення орнаменту. Використовуючи аналогічну 

тридільну схему композиції декору спинки, печеніжинські кушніри ускладнили 

орнаментальні мотиви аплікації. Центральним елементом композиції спинки 

були «хлопці», які обов’язково оточували геометризованими рослинними 

елементами. Два бічні квадрати утворювали кола-«сонечка» з ромбоподібним 

листям. Хоча коло присутнє і в інших варіантах аплікативних кожухів 

Коломийського Покуття, але конфігурація мотиву стає складнішою і 

багатошаровою. Найбільш насичений варіант композиції спинки 
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використовували в с. Печеніжині (2/3 площини), в с. Сопові акцент зміщувався 

в нижню частину. Кептарі даного осередку мають стриманий колорит як і в 

ключівському варіанті, проте зелений стає домінуючим кольором в обрамленні 

аплікативних мотивів (Дод. А рис. 5.1.5, рис. 5.1.6).  

Різновид оздоблення кептарів аплікацією на Коломийському Покутті 

творили народні майстри в таких селах, як Перерив, Корнич, Воскресінці, 

Королівка, Тростянка. Відомим осередком виготовлення кептарів було с. 

Корнич. Тут зберігаються аналогічні з попереднім типом композиційна 

структура, конструкція виробу й техніки оздоблення. Проте відмінність 

спостерігається в кольоровому вирішенні оздоблення. Колорит із корнецького 

осередку відзначається ароматичністю й приглушеністю тональних 

співвідношень. Навіть облямування країв виконано смушком сірого кольору. 

Відомими кушнірами, які працювали в даному осередку були: Марія Антонюк 

та Іван Лахнюк зі с. Корнича, Степан Курліщук зі с. Тростянки (Дод. А рис. 

5.1.7 — 5.1.10). 

Значно суттєвіші відмінності мали кептарі зі с. Спаса. Вони були 

прямоспинними, перегинкового крою, без коміра. Облямування країв смушком 

замінили окантовкою з білої шкіри. Декор розміщували вздовж передніх пілок, 

в кутах, по середині спинки. Проте композиційні акценти переносились на кути 

виробу й кишені. У цьому типі оздоблення для аплікації використовували два 

контрастні тони шкіри, що допомагало виділяти необхідні зони декору. Передні 

вертикальні смуги декору мали тридільну будову, що зумовлювало поступовий 

перехід від білої овчини до чорного смушку через фактурну площину 

«силянки». Важливим елементом композиції переду були кишені, клапани яких 

стали складовою частиною «дерева життя», розміщеного над ними. Саму 

форму кишені облямовували смугою зубців білого кольору з металевими 

капслями. Композицію спинки утворював дзеркально-симетричний 

аплікативний елемент коричневого кольору, розміщений посередині нижнього 

краю. Його обрамлювали двома дугоподібними та вертикальними стрічками 

аплікації білого кольору. Дугами утворювали ритмічний ряд аплікативного 
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мотиву переду й контури клапанів кишень. Фактурність декору посилювали 

набиванням металевих оздоб. Завершувало композицію декору облямування 

всіх зовнішніх країв смугами «зубців». Однобарвне декорування кушнірських 

виробів належить до найдавніших. Його вирізали з білого сап’яну й кріпили на 

вибілену овчину. Такий спосіб декорування є співзвучним з оздобленням 

покутських сорочок «рукав’янок-білянок» [129, с. 16] (Дод. А рис. 5.1.11,                 

рис. 5.1.12). Використання аплікативних мотивів поширене по всій території 

Покуття й часто зустрічається на кушнірських виробах Західного Поділля. 

Коршівський тип оздоблення притаманний кожухам зі сіл Лісків, 

Казанова, Жукотина, Великої Кам’янки. У цій частині Коломийського Покуття 

орнамент є значно стриманішим і лаконічнішим у порівняні з іншими 

варіантами оздоблення. Проте збереглися загальнопокутські риси в зонах 

розміщення декору. Орнамент тут традиційно розміщений вздовж передніх 

пілок, на лінії талії, по контуру пройми, на бічних швах, рукавах, по низу 

кожуха. Акцентуючими із загальної композиції виступають силуетні 

зображення «хлопців» на передніх пілках та плямовий елемент із 

«гачкоподібних кучерів» збоку на лінії талії. Такий принцип розставлення 

акцентів в композиції кожухів зустрічається повсюдно на Покутті, а також на 

західній частині Поділля та Буковині. На кожухах коршівського типу 

оздоблення домінуючими були такі техніки, як аплікація, вишивка «козликом» 

й нашивання «помпонів». Колорит оздоблення є контрастним до кольору 

основи, але характеризується стриманою гамою темних відтінків коричневого, 

зеленого, бордового і червоного. Сприяє цілісності колориту й сірий колір 

смушку (Дод. А рис. 5. 1. 13, рис. 5.1.14).  

Шепарівський тип оздоблення кептарів побутував у с. Шепарівцях, 

Княждворі, Раківчику, Товмачику, Лісній Слобідці. В оздобленні тут 

поєднували аплікацію з вишивкою. Прикладом може послужити оздоблення 

кожухів зі с. Шепарівців, в якому аплікативні «гаки» нашивали з певним 

інтервалом на передніх пілках до талії. Білий мотив аплікації обрамлювали 

прокладанням контрастного темно-бордового кольору нитки. Щоб підсилити 
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насиченість орнаменту поверх аплікативного мотиву вишивали лінії «косим 

хрестиком» бордового і зеленого кольорів. Мотив «гаки» доповнювали чотирма 

гаптованими трикутниками. Смуги «голеної» шкіри наносили й на всі 

конструктивні шви. Для виділення основних деталей поверх вишивали 

технікою «козлик». Одним рядом вишивали на лінії пройми, а три ряди 

наносили на бічні шви й лінію талії. Широка смуга аплікації внизу рукава 

творила манжети. Їх вишивали «косим хрестиком», «шнурком у колосок» [147, 

с. 68] та «козликом». Основна увага в оздобленні нижньої частини кожуха 

зміщувалася на бічні клини, де аплікативний мотив «кучері» доповнювали 

різними вишивальними техніками. Так, гаптуванням «у прикріп» обрамлювали 

його, а шов «черв’ячок», нашитий поверх аплікації, творив візуально об’єм 

«кучерів», «кривулькою» завершували краї. Насичення бічної частини 

орнаменту зустрічається на кожухах з інших районів Покуття, на Буковині й 

Західному Поділлі. У системі оздоблення даного типу домінують геометричні 

мотиви, хоча акцентом декору спинки виступає рослинний мотив «букетик» — 

один із покутських варіантів трактування мотиву «дерева життя». Незважаючи 

на насиченість різними техніками й складними формами елементів, оздоблення 

на кожухах зі с. Шепарівців є неперевантаженим і відзначається графічною 

легкістю (Дод. А рис. 5.1.15, рис. 5.1.16). 

Смугами стрічкового орнаменту вирізняються кептарі з околиць Гвіздця 

(с. Старий Гвіздець, Малий Гвіздець, Гвіздець, Остапківці, Чехова). 

Композицію оздоблення прямоспинних кептарів творили смуги вишитого 

декору. Ними повторювали контури зовнішніх країв, нашивали вертикально на 

передніх пілках, на бічних швах та утворювали дугоподібні смуги на спині. 

Фактуру композиції посилювали поєднанням різних вишивальних технік, а 

саме: «стебніки», «соснівки», «косого хрестика», «смерічки» та «гапту». 

Основним формотворчим елементом ритмічно-стрічкової композиції переду 

був трикутник. Лінійне розмежування трикутників сприяло утворенню ще 

одного геометричного мотиву — «кривульки», внутрішній простір якої 

заповнювали гаптованими кружечками. В с. Остапківці кружечка вишивали 
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технікою «солов’їні вічка». По обидва боки трикутники обрамлювали 

«смерічкою», яку вишивали ще й навколо кишень та на спинці. У даному типі 

оздоблення поєднували геометричні та дзеркально-симетричні рослинні 

мотиви, які наносили на кишені і посередині нижнього краю спинки. У 

кептарях зі с. Старого Гвіздця переважала холодна кольорова гама. Її 

утворювали пастельними відтінками синього, фіолетовим, бордовим, з 

вкрапленнями оранжевого (Дод. А рис. 5.1.17, рис. 5.1.18). У селах Чеховій та 

Остапківцях домінуючим у творенні колориту стає бордовий, який доповнюють 

зелений, синій, рожевий та жовтий. Посилювали фактурне звучання помпони 

(Дод. А рис. 5.1.19).  

Система оздоблення кушнірських виробів зі Снятинського району є 

значно скромніша, ніж в інших частинах Покуття. Проте тут також 

сформувались варіанти оздоблення, характерні для певних груп населених 

пунктів Снятинщини, зокрема, новоселицький, тростянецький, прутівський, 

русівський та ганьківський. 

Новоселицький варіант побутує на межі Косівського і Снятинського 

району в с. Кобаках, Рожнові, Новоселиці. Кушнірські вироби з тут 

оздоблювали різними вишивальними техніками, а саме «гаптуванням», 

«шнурком у колосок», «соснівкою», «ретязю кольоровою». Типовими для 

даного осередку є вишивання орнаменту на передніх пілках, бічних швах і 

дугоподібних смуг на спинці кептаря. Основним формотворчим елементом 

орнаменту був трикутник, який поєднували з «помпонами», «зірочками» для 

творення смуг орнаменту. Локальні особливості композиції оздоблення 

кушнірських виробів проявляються в тому, що поруч із відкритими 

стрічковими елементами з’являються замкнуті симетрично-осьові елементи — 

«мотилі». Звідси й назва — кептарі «в мотилі». Також відбувається 

ускладнення ритмічної структури композиції зміною ширини стрічок та 

інтервалів між ними. Якщо в околицях Заболотова декор мав виражено 

графічний характер, то тут переважають площинні елементи. Відчутно 

збільшується вишита площа виробу — смуги вздовж передніх пілок стають 
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значно ширшими, з’являються стрічки орнаменту на бічних швах, які плавно 

переходять у замкнуті кутові композиції на спинці кептаря. В оздобленні 

кептарів в околицях с. Новоселиці композиційну основу складала ритмічно-

стрічкова структура. Даний тип відзначається темним колоритом, який 

утворювали вишневі, коричневі, зелені й вкраплення оранжевого кольорів у 

поєднанні з чорним або сірим смушком (Дод. А рис. 5.1.20 — 5.1.24).  

 Кожухи декорували аналогічними техніками вишивання. Орнаментальні 

мотиви розміщували на передніх пілках, бічних швах, лінії талії, навколо 

пройми, вздовж усіх зовнішніх країв, внизу рукава, на бічних клинцях. Колорит 

творили вишневий і зелений кольори. Кушнірами в даному осередку були Іван 

Черчук  і Василь Сорохан зі  с. Рожнова. 

Філігранністю оздоблення відзначаються кушнірські вироби в с. Іллінцях, 

Рудниках, Тростянці, Джурові. У Тростянецькому типі оздоблення поєднували 

аплікацію і вишивку. Єдиним формотворчим елементом орнаменту був 

трикутник. Аплікативними смугами «зубців» обрамлювали всі зовнішні краї 

кептаря, які додатково доповнювали двома рядами вишитих трикутників 

(розміром 5-7 мм). Основним засобом виразності служила лінія. Ряди 

трикутників утворювали також вертикальну смугу на передніх пілках і 

дугоподібну форму на спинці. У даному типі часто досягали акценту 

вишиванням дрібних рослинних мотивів: «квітів», «букетів», які розміщували 

на кишенях або посередині нижнього краю спинки кептаря. Колорит творили 

чергуванням зелених і вишневих ниток. Додатковим елементом декору 

служили шкіряні китиці на довгих шнурах, які кріпили спереду біля коміра 

(Дод. А рис. 5.1.25 — 5.1.27). 

 У с.Княжому, Прутівці, Попельниках, Залуччі, Заваллі існував ще один 

тип оздоблення кушнірських виробів. Кептарі прутівського типу першої 

половини ХХ ст. оздоблювали традиційно покутськими способами: аплікацією 

білого кольору та поліхромною вишивкою. Аплікативні мотиви творила 

широка шкіряна смуга (5-6 см) зі зубчастим завершенням. Її нашивали навколо 

всіх зовнішніх країв кептаря. Вишиті мотиви мали два варіанти розміщення. У 
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першому — широкі смуги рослинного орнаменту вишивали навколо всіх країв, 

на кишенях і довкола них, у другому — широкі смуги розміщували вздовж 

передніх пілок до нижніх кутів. У прутівському осередку найбільш 

поширеними вишивальними техніками були: «гладь», «стебнівка», «косий 

хрестик». Домінуючим мотивом у творенні орнаменту виступає «гілка з 

квітами», яку укладали ритмічно в стрічку. Оздоблення прутівських кептарів 

характеризується дрібними рослинними мотивами, стриманою гамою кольорів, 

яку доповнювали сірим смушком. Темніший колорит притаманний для с. 

Княжого, де його доповнювали чорним смушком. Яскраво-насиченою 

поліхромною гамою кольорів вирізнялися кептарі зі с. Залуччя. Приклади 

прутівського типу оздоблення кептарів зберігаються у фондах літературно-

меморіального музею ім. Марка Черемшини (м. Снятин) (Дод. А рис. 5.1.28 — 

5.1.30).  

Найбільш насиченим орнаментом на Снятинскому Покутті 

характеризується русівський тип оздоблення кептарів, який побутував у с. 

Белилуї, Русові, Красноставцях, Ганьківцях, Підвисокому, Стецеві, 

Микулинцях. На Покутті існувало дві його назви. У першому варіанті назва 

«калинонька» («калина») сформувалася системою оздоблення й асоціативним її 

переосмисленням. У другому — назва пов’язана з осередком, де його 

найчастіше виготовляли, звідси й «русівські» кептарі. За формою даний тип є 

прямоспинний з плечовим швом, без коміра та з наявністю імітованих кишень. 

Як оздоблення країв замість смушка тут використовували «зубці», «щіточку» та 

«силянку». Складну систему оздоблення творили аплікацією, плетенням й 

помпонами. Основним формотворчим елементом стрічкових композицій 

виступає трикутник, який завершується колом («помпоном»). Аналогічні 

елементи використовували в інкрустованих виробах із дерева і називали їх 

«зубці з голівками» [86, с. 44]. Аплікативні ряди трикутників виконували роль 

обрамлення не тільки виробу та кишень, а ще й фактурних площин, утворених 

плетенням. «Силянку» розміщували на бокових швах, вертикальними 

прямокутниками на передніх пілках і горизонтально на спині. Мотиви аплікації 
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«раки» кріпили в передніх кутах і на спинці кептаря. Акцентом у композиційній 

структурі переду слугували кишені, які на противагу «розсіяному» декору 

трактували як цілісне силуетне зображення. Складна конфігурація 

аплікативного мотиву імітувала спосіб закривання кишені — клапан. 

Композиція спинки мала схожу тридільну систему, як на кептарях 

Коломийського Покуття, проте відмінності полягали в трактуванні елементів 

композиції декору. Тут домінували мотиви «раки». Ще одним видом 

оздоблення кушнірських виробів, який застосовували повсюдно на Покутті, 

було нашивання вовняних китиць — «помпонів». Проте апогею досягли саме в 

«русівських» кептарях, їх кількість коливалася в межах семи сотень. Невеликі 

вовняні китиці нашивали на верхніх кутах «зубців», «раків» й посередині 

«силянки». Загалом композиція оздоблення побудована за принципами 

контрасту. Колорит формують червоні помпони, темно-коричневі мотиви 

аплікації та білий колір овчини (Дод. А рис. 5.1.31, рис. 5.1.32). 

Крім прямоспинної форми кепарів, на Снятинському Покутті (с. 

Задубрівці, Белилуя, Вовчківці, Ганьківці) побутували й приталені варіанти 

кушнірських виробів — кептарі «під стан», або «зі станом». У с. Вовчківцях їх 

називали «кептар у підколе». Розширення низу й виділення стану продиктувало 

виокремлення нагрудно-поясного типу розміщення орнаменту й перенесення 

акценту композиції оздоблення на бічні сторони лінії талії. Типовим прикладом 

може послужити кептар «зі станом» зі села Ганьківців, де графічно-стрічкові 

принципи творення декору були часто єдиним способом оздоблення. Лінійно-

стрічковий орнамент утворювали вишивальними швами, прокладанням шнура 

та нашиванням помпонів. Вовняні китиці кріпили на лінії талії через певні 

інтервали. Це надавало смузі оздоблення певної розрідженості. Для підсилення 

насиченості орнаменту в проміжках вишивали лінійні складові, утворені 

«косими хрестиками» й «стебнівкою». На бічних частинах шнуром 

повторювали контури стрічкового аплікативного мотиву, кути якого 

завершували «трилисником», утворений петлями (Дод. А рис. 5.1.32,                   

рис. 5.1.33).  
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На Городенківському Покутті виділялися певні осередки, що вирізнялися 

локальними відмінностями у принципах творення композиції кушнірських 

виробів, домінуванні певних орнаментальних мотивів, пропорційному 

співвідношенні декору та особливостях колориту. Проте фундаментальні 

композиційні принципи побудови орнаменту є співзвучними на кушнірських 

виробах з інших частин Покуття. Так, незмінними залишаються зони 

декорування, що передбачали нанесення орнаменту вертикально на передніх 

пілках та бічних швах, дугоподібно — в нижній частині спинки та довкола 

зовнішніх країв. У Городенківському районі можна виділити три             

переважаючі типи розміщення декору, а саме: нагрудний (с. Чернятин, Глушків), 

облямовано-нижньоспинний (с. Торговиця), нагрудно-бічний (с. Корнів, Тишківці), 

нагрудно-бічний нижньоспинний (с. Сороки).  

Простежуються спільні риси в принципах побудови композиції декору, 

основу якої становила стрічкова структура, утворена ритмічним чергуванням 

геометричних фігур. Улюбленим геометричним елементом покутських 

кушнірів був трикутник, який став основним у творенні композиції декору 

кептарів з сіл Вербівців, Сороків, Слобідки. Такий тип оздоблення називали 

«зубчики». Осередком з виготовлення кептарів «зубчиків» вважали с. Сороки. 

Відомими сороцькими кушнірами були Михайло Гайдейчук, Федір Рудий, 

Михайло Зайда й Дмитро Аннюк. Останній з них відомий в навколишніх селах 

як Дмитро-кушнір. Їхні вироби виявлені в колекціях музеїв та під час польових 

досліджень [122, с. 1]. У с. Сороках побутували вишиті кептарі перетинкового 

крою зі смушевим коміром стійкою та окантованими сап’яном краями. Систему 

оздоблення «зубці» творили білими аплікативними смугами трикутників та 

вишитими поліхромними їх варіантами. У композиції оздоблення одночасно 

застосовано принцип тотожності й протилежності. Тотожні трикутні елементи 

творять смуги простого ритму, які виконують роль своєрідного обрамлення 

декору і всіх зовнішніх країв виробу. На противагу геометричним трикутним 

елементам центральну смугу композиції переду утворює рослинний мотив — 

«гілка з квіточками» — хвиляста лінія, яка посилює динаміку композиції. 
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Протилежність присутня в поєднанні форм та пропорцій елементів, а саме: 

дрібні трикутники доповнювались об’ємними кулястими формами — 

«помпонами». Орнаментальна композиція передніх пілок будується за 

тридільним принципом. Середня смуга була найширшою, де компонували як 

геометричні, так і рослинні мотиви. В основі геометричного декору були 

ромби, а в рослинних варіантах застосовували «квіти», «листочки», «галузки», 

а інколи мотив «вазона». Обабіч центральної смуги розміщували два бінарні 

ряди гаптованих трикутників, що розмежовували прокладанням шнурів й 

вишитим «козликом». Додаткові лінії вишивали техніками «смерічка», «косий 

хрест». Дугоподібні смуги спинки утворювали «стебнівкою», обрамленою 

«козликом» і «зубцями». Композиційним центром спинки служила розетка, 

утворена радіальним розміщенням трикутників. У формуванні колориту на 

кептарях зі с. Сороків спостерігається тенденція до поліхромності та 

підкреслення активності кольору. Композиція «дрібного» декору кептаря була 

основним творцем фактури на основі контрасту вишитих смуг до чистого тла 

овчини (Дод. А рис. 5.1.36 — 5.1.43). 

Відмінні принципи декорування застосовували в оздобленні кожухів зі 

сороцького осередку. Композиція переду могла складатися з різних ритмічно 

скомпонованих площинних чи графічних варіантів мотивів, а саме «гаків», 

«ромбів», «прямокутників» чи «кругів». Площинності елементів досягали 

«колосковим» швом, а графічні лінії прокладали шнуром, вишивали «косим 

хрестом», додаткову фактуру та просторовість декору утворювали вовняні 

китиці. У площинних сороцьких варіантах оздоблення кожухів кольорову гаму 

утворювали контрастною парою кольорів, яка є яскравішою, ніж в інших 

частинах Покуття. Червоний і зелений кольори застосовували в композиції 

переду та в смугах вишитого декору на талії. У графічних варіантах домінувала 

поліхромність, об’єднана теплою або холодною гамою кольорів (Дод. А рис. 

5.1.44 — 5.1.51).  

Єдиний варіант оздоблення кушнірських виробів лише рослинними 

мотивами на Городенківському Покутті побутував в околиці с. Торговиці. 
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Використання рослинного орнаменту як домінуючого в системі оздоблення 

кептарів відоме також і на Снятинщині (с. Прутівка, Залуччя). Проте різниця 

полягає в трактуванні та пропорційному співвідношенні рослинних елементів. 

Якщо на Снятинщині переважно компонували дрібні форми «букетиків», то в 

Городенківській частині Покуття переважали масивні форми рослинних 

елементів («квітів», «листя»), які характеризуються монументальним 

силуетним зображенням. Орнаментальні смуги вибудовуються принципом 

простого ритму, який ускладнюється кольоровим співвідношенням. У 

торговицькому осередку домінував облямовано-нижньоспинний принцип 

розміщення орнаменту, що передбачав вишивання декору навколо всіх 

зовнішніх країв і в нижній частині спини. Обабіч мотиву «гілка» вишивали 

тонкі хвилясті лінії — «гадючки», «кривульки». Основна увага в композиції в 

даному варіанті переносилася на спинку, де композиційним центром виступали 

елементи-символи. Тут вишивали дзеркально-симетричне зображення «дерева 

життя» чи солярні знаки, які оточували дугоподібними смугами орнаменту. 

Колорит характеризується поліхромією та насиченістю кольорових 

співвідношень (Дод. А рис. 5.1.52).  

Монохромна гама декору, утворена червоним кольором, характерна для 

оздоблення кушнірських виробів зі сіл Чернятина та Глушкова. Орнаментальні 

смуги декору розміщували тільки вздовж передніх пілок, залишаючи спинку 

«чистою», що передбачає творення нагрудного типу оздоблення. Рисунок 

геометричного орнаменту наносили вишивальними швами. Основним 

принципом побудови композиції, як і в попередніх варіантах, залишається 

простий ритм. Основним формотворчим елементом слугував ромб, розділений 

горизонтальною лінією. Посилення художньої виразності народні майстри 

досягли за допомогою графічного трактування ромбів, на кутах яких 

розміщували великі об’ємні «помпони» [64, с. 471]. Якщо на кептарях 

Снятинського та Коломийського Покуття застосовували багато «дрібних» 

китиць, то на Городенківщині простежується тенденція до зменшення кількості, 

проте збільшуються їх розміри. У чернятинському варіанті оздоблення діаметр 
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«великих» помпонів сягав 6-7 см. Характерні для даного типу декору масивні 

форми елементів композиції. Додатково фактуру посилювало овече хутро, яке 

нашивали на комір і вздовж передніх пілок. Усі композиційні засоби сприяли 

посиленню художньої виразності й монументального звучання виробу (Дод. А 

рис. 5.1.53 — 5.1.56).  

 Аналогічні принципи розміщення декору присутні на кептарях зі                     

с. Глушкова. Проте тут акцентуючим елементом ритму виступає видовжена 

форма прямокутника, яка перетинає ромб. Зменшується контраст у трактуванні 

площинних, лінійних та об’ємних форм. Домінують вишиті графічні елементи, 

які гаптували технікою «в прикріп», що посилювало враження легкості 

композиції.  

Видовжений прямокутник був формотворчим елементом оздоблення 

кушнірських виробів з тишківському осередку (с. Тишківці, Олієво-Королівка, 

Вільхівці). Композиція переду кептаря складається з двох вертикальних смуг 

уздовж пілок. В одному кептарі основним творцем ритму виступають 

видовжені прямокутники з помпоном (поширений елемент на 

Городенківському Покутті), проміжки між якими заповнють графічними 

ромбами чи квадратами. На місцях дотику ромбів між собою розміщена 

рослинна композиція з чотирьох квіток, утворена за принципом абсолютної 

симетрії. Таке розміщення елементів сформувало період ряду в ритмічній смузі. 

Ритмічність посилює не тільки графічна будова композиції, а й послідовне 

чергування хроматичних кольорів. Загальну композицію виробу посилюють 

круглі кишені, на яких вишивали рослинні мотиви. На іншому кептарі 

присутній аналогічний ритм вертикальних смуг, проте їхні проміжки заповнені 

осередковими лінійними композиціями, закомпонованими в квадрат (Дод. А 

рис. 5. 1.57 — 5.1.59). 

Відмінним типом оздоблення характеризуються кушнірські вироби з 

населених пунктів Городенківського району, які розташовані на межі з 

Тернопільською областю, зокрема в селах Раковці, Луці, Незвиську, Корневі, 

Копачинцях, Чернелиці, Вільхівцях. Складовою місцевого строю була хутряна 
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прямоспинна безрукавка зі стоячим коміром, яку в с. Тишківцях називали 

«кабаткою». Локальні особливості корнівського типу творило облямування, яке 

передбачало обробку передніх пілок смушком, а всіх інших країв — «щіткою». 

Орнаментальні мотиви розміщували вздовж усіх країв, уздовж передніх пілок, 

на кишенях. Композиційне навантаження спрямовували на передні пілки. 

Традиційними техніками оздоблення були «гапт», «стебнівка», «косий хрест», 

аплікація та нашивання китиць. 

Основу орнаментальних мотивів стрічкових композицій оздоблення 

кептарів корнівського типу складали «трикутники», які стали творцями 

«зубців» і «хрестів». Хрестоподібні елементи в оздобленні кушнірських виробів 

не зустрічаються в інших частинах Покуття, проте є поширеними на Західному 

Поділлі. Майже аналогічні принципи декорування кушнірських виробів 

спостерігаються на Західному Поділлі в Бучацькому районі. Мотив «хрест» 

найчастіше зображали аплікативним ромбом, по кутах якого розміщували 

трикутники. Ромбоподібні хрести утворювали ритмічні смуги, які мали 

варіативність поєднання в різних селах. Так, у с. Незвиську їх поєднували з 

вишитими «хрестами», в с. Раковці — з геометризованими «квітами», в                        

с. Корневі — з «дугами» та «квітами». Використання аналогічних мотивів 

відоме в оздобленні виробів з овчини із Тлумацького району (с. Герасимів). 

Підсилювали орнаментальну композицію й кишені, на яких часто вишивали 

геометризовані варіанти «дерева життя». В оздобленні кептарів корнівського 

типу кінця ХІХ — початку ХХ ст. домінує тепла гама. Колорит творять вишиті 

зелені, оранжеві, червоні і аплікативні коричневі мотиви. Пізніше почали 

вводити рожеві, фіолетові та сині відтінки (Дод. А. рис. 5.1.60).  

Подібні орнаментальні мотиви використовували для утворення 

композиційних схем на передніх пілках кожухів із корнівського осередку. 

Проте, крім передніх пілок смуги орнаменту вишивали на лінії талії, вдовж 

країв й ускладнювали композицію на бічних швах. Прикладом типу оздоблення 

кожухів з даного осередку можуть слугувати експонати з Львівського музею 

народної архітектури та побуту імені Клементія Шептицького. На бічних швах 
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розміщували «короноподібну» композицію, побудовану за принципом 

дзеркальної симетрії, яка була невід’ємним елементом у системі декору 

кожухів як на Покутті, так і на Західному Поділлі. Центральний мотив творили 

«хрест» та «гаки». Поруч із геометричними вишивали геометризовані рослинні 

мотиви в ритмічних структурах переду та над бічними розрізами внизу. У 

корнівському типі оздоблення поєднуються коричневі й білі мотиви аплікації з 

прокладанням шнура та поліхромною вишивкою. Орнаментальні мотиви 

вишивали «колосковим швом», «кривулькою», «косим хрестом». Додатковим 

елементом декору кожуха слугували способи защіпання — плетені ґудзики 

вздовж передніх пілок та шкіряні китиці на довгих кручених шнурах, які 

фіксували біля коміра (Дод. А рис. 5.1.61 —  5.1.64).  

Традиційні зразки кінця ХІХ — початку ХХ ст. дав змогу виявити 

локальні принципи творення системи оздоблення в Тисменицькому районі. Тут 

побутували прямоспинні двобортні кожухи. Систему оздоблення творив 

передній нижньорукавний тип розміщення декору, що передбачає розміщення 

орнаментальних смуг вздовж передніх пілок, довкола горловини, в нижній 

частині рукава. Спільною рисою тисменицьких кожухів із варіантами 

оздоблення з інших частин Покуття є домінування простого ритму у творенні 

геометричного декору. Оздоблення на тисменицьких кожухах формували 

переплетенням хвилястих ліній, контури, яких приплітали однорядною 

«силянкою» на широкій смузі шкіри коричневого кольору. Аналогічним 

способом наносили орнамент на клапани кишень, де утворювали спіралеподібні 

«кучері». Усі орнаментальні смуги обрамлювали «зубцями». Кольорову гаму 

творили білий, темні відтінки коричневого та червоного. У тисменицькій 

частині Покуття побутували також кушнірські вироби, які декорували 

вовняними шнурами і вишивкою. Вовняні шнури нашивали вздовж передніх 

пілок, і в Тисмениці їх називали «фальбанками». Традиційно кушніри 

вишивали на кутах нижніх пілок червоних кожухів рослинний елемент, який 

утворювали три квітки, що виходили з однієї основи. Таку систему оздоблення 

в Тисмениці називали «закопанською», хоча елемент «потрійної квітки» 
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зустрічається і в композиції декору кушнірських виробів кінця ХІХ — початку 

ХХ ст. повсюдно на Покутті, а також на вишитих варіантах із Західного 

Поділля. Певна суголосність відчувалася і в оздобленні країв білих кожухів, які 

тут називали «киптарями». В околицях Тисмениці краї окантовували та 

нашивали на них двоколірну шкіряну смужку — «фарфлі». Аналогічна система 

побутувала на снятинських кептарях, проте «щіточку» утворювали шерстю 

коня, а на Буковині основним матеріалом слугувало хутро тхора (Дод. А рис. 

5.1.65).  

Використання «фарфлів» як елемента декору спостерігається на кептарях 

із Тлумацького району, де їх нашивали одинарними рядами навколо кишень, а 

бінарні смуги розміщували довкола горловини та вздовж передніх пілок. Усі 

зовнішні краї окантовували (юрували) смужкою коричневої шкіри. Тільки 

внизу кептаря та вверху кишені нашивали смушок. У даному варіанті акцент 

зміщується в нижню частину передніх пілок кептаря. У с. Хотимирі внизу 

розміщували накладні кишені, в декорі яких поєднували аплікацію, вишивку, 

оздоблення шнуром і помпонами. На малій площині кишень компонували 

геометризовану вишиту композицію «дерева життя». Верхній край кишені 

декорували ритмічною смугою, утвореною елементом «баранячі роги». 

Квіткові мотиви також розміщували в нижніх кутах кептаря. У даному варіанті 

простежуються загальнопокутські риси, зокрема використання геометризації 

рослинних мотивів у поєднанні зі «зубцями». У Тлумацькій частині Покуття 

«зубці» не є домінуючим мотивом і переважають їхні дрібні форми. Колорит 

утворюють коричневий і білий в поєднанні з вишитими поліхромними 

елементами (Дод. А рис. 5.1.66). 

 

5.2. Особливості декорування виробів зі шкіри Західного Поділля 

Специфічними особливостями відзначаються вироби зі шкіри Західного 

Поділля. Етнографічний район Західного Поділля охоплює за сучасним 

адміністративним поділом частину Тернопільської області, а саме рівнинно-

горбисту смугу між Прикарпаттям і Східним Поділлям, включаючи райони: 
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Гусятинський, Теребовлянський, Чортківський, Лановецький, Збаразький, 

Підволочиський, Тернопільський, Бучацький, Борщівський, Монастириський, 

Заліщицький, більша частина Бережанського (Дод. А рис. 5.2.1). Цю частину 

Поділля, яка належала до Галичини, часто називали Галицьким Поділлям. 

Історичні особливості формування краю, контакти зі сусідніми етнографічними 

регіонами зумовили появу спільних рис у різних складових матеріальної 

культури Покуття. Дослідниця Т. Ніколаєва, вивчаючи особливості 

традиційних комплексів вбрання, виокремлює одяг Північно-Західного 

Поділля. На території, де відбувалося довге панування Польщі, яке стримувало 

розвиток культури, найбільше збереглися архаїчні риси. Проводячи паралелі з 

аналогами зі сусідніх етнографічних регіонів, дослідниця вказує на тяжіння 

наддністрянського варіанта до прикарпатського, де сформувалися основні риси, 

характерні для всього регіону [108, с. 219]. Аналогічна ситуація притаманна й 

виробам зі шкіри. На Західному Поділлі шкіряні вироби представлені такими 

типологічними групами: верхній та плечовий одяг з овчини, чоботи, черевики 

та пояси. Найбільше спільних рис простежуємо з покутськими варіантами 

кушнірських виробів, зокрема, в приталеності силуету кожухів, зонах 

розміщення декору тощо. Проте локальні відмінності проявляються в 

конструктивних елементах, композиції та колориті оздоблення, термінології. 

Для виявлення локальних відмін проведемо аналіз західноподільських 

виробів зі шкіри кінця ХІХ — початку ХХ ст., які зберігаються в колекціях 

музеїв, приватних збірок, а також виявлені під час польових досліджень. 

Найчисельнішу групу становить одяг з овчини. На території Західного Поділля 

побутували хутряні безрукавки та кожухи. Безрукавний хутряний одяг 

найчастіше називали «лейбик». Так, Й. Гаєк вказує на побутування хутряних 

«лейбиків» чи «брушлаків» в селах Більчому-Золотому, Дзвинячі, Окопах [14, 

с. 126]. Інколи їх називали «кожушки безрукавні» (с. Лисичники Заліщицького 

району). На Західному Поділлі побутувала назва «бунда» (с. Пищатинці 

Борщівського району), «куций кожушок», «лейбики з короткими рукавами».           

Дослідниця Л. Булкакова вказує, що назва «кептар» на Західному Поділлі не 
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побутувала, лише в Монастириському районі «кептарем» називали оксамитові 

жіночі безрукавки [14, с. 126]. Короткий відрізний в талії кожух називали 

«кожушок», «поясковий кожужок» [35, с. 53], «кожушина». Основними 

матеріалами для його виготовлення слугувала овчина та смушок. 

Західноподільські кушніри використовували для оздоблення матеріали (вовняні 

нитки, сап’ян), які були поширені й на Покутті, локальну особливість творило 

використання сукна в аплікативних мотивах. Це зумовлено, з одного боку, 

недостатньою кількістю сап’яну, виробництво якого зосереджувалося на 

Покутті, а з іншого боку — дозволяло досягати живописних ефектів в 

оздобленні. Художній хист народних майстрів проявлявся у вмінні поєднувати 

матеріали різної фактури, знаходити власні способи стилізації 

загальнопоширених орнаментальних мотивів та поєднання кольорових 

співвідношень. Застосування дедуктивних та індуктивних методів наукового 

дослідження допомогло детально опрацювати усі складові оздоблення 

кушнірських виробів Західного Поділля, а саме: композиційні схеми, зони 

розміщення декору, орнаментальні мотиви, способи їхнього нанесення на 

форму, а також згрупувати певні риси, щоб виявити окремі типи в межах 

одного етнографічного регіону. Систематизація матеріалів щодо особливостей 

формування оздоблення кушнірських виробів на Західному Поділлі дозволяє 

виокремити заліщицький, борщівський, монастириський, бучацький, 

тернопільський та збаразький варіанти. 

У Заліщицькому районі сформувалася своєрідна система оздоблення 

кушнірських виробів, яку творили чотири типи, що побутували в                           

с. Лисичниках, Садках, Торському, Новосілці, Колодрібці. У цьому осередку 

побутував короткий безрукавний одяг з овчини — «лейбик» перегинкового 

крою. Заліщицькі кушніри досягали конструктивної варіативності навіть в 

межах одного району. Так, у Лисичниках лейбики шили з виложистим коміром 

і чотирма накладними кишенями, а в с. Торському обмежувалися двома 

кишенями та коміром-стійкою. У Заліщицькому районі домінував облямовано-

нагрудний тип, що передбачає розміщення орнаменту довкола всіх зовнішніх 
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країв та вздовж передніх пілок (на грудях). Домінуючою технікою оздоблення 

була аплікація, яку поєднували зі швами, плетенням і прокладанням шнурів. 

Структуру орнаменту утворювали «зубці», «баранячі роги», «кривульки», 

«петлі». Композиція оздоблення лейбиків завжди стрічкова. Характерною 

особливістю виступає розмежування орнаментальних смуг смушком, яке 

створювало враження нашарування двох пілок. Найширшу смугу утворювали 

ритмічним чергуванням «ромбів» та «баранячих рогів». Таке поєднання 

мотивів присутнє на більшості кушнірських виробів, оздоблених аплікацією, із 

наддністрянської частини Західного Поділля. Звернення до вказаних мотивів 

зумовлене не тільки естетичною функцією, а має глибоке знаково-символічне 

навантаження, витоки якого сягають часів трипільської культури. Зокрема, 

елемент «баранячі роги» асоціювали з чоловічою фертильністю, розміщений 

поруч ромб слугував жіночим відповідником. Ромб, обрамлений бичачими 

рогами, означає небесний шлюб жіночого божества трипільців із сонцем у 

вигляді бика — джерелом земного життя [130, с. 201]. Варіанти оздоблення 

лейбиків зі с. Лисичників та Торського характеризуються темним колоритом. У 

першому варіанті його творить червоне сукно, коричнева шкіра, чорні та 

фіолетові нитки. У другому варіанті поєднують коричневу та фіолетову шкіру з 

оранжевими, синіми, бордовими, зеленими нитками. Кушніри посилювали 

художню якість поєднанням різних фактур (Дод. А рис. 5.2.2, рис. 5.2.3). 

Своєрідну систему оздоблення мали кептарі зі сіл Заліщицького району 

на межі з Чернівецькою областю. Прикладом можуть послужити кептарі з              

с. Колодрібки. Тут побутували прямоспинні видовжені форми кептарів, які 

декорували аплікацією зі сукна вздовж всіх країв, на бічних швах і передніх 

пілках. В цьому типі зовсім відсутні кишені. Ритмічні ряди переду творять 

«кучері» і «трилисник».  У нижніх кутах розміщені солярні знаки, побудовані 

за принципом осьової симетрії. Аплікативні смуги неоднорідні, утворені 

чергуванням смуг сукна зеленого, бордового й чорного кольорів, що посилює 

ритмічність композиції. Усі зовнішні краї облямовували овчиною, «силянкою» 

(«переборки»), «ретязю» та «козликом». Відмінним від інших варіантів 
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оздоблення є збільшення ширини аплікативних мотивів, відсутність на них 

оздоблювальних швів. Це зумовило плямово-силуетне вирішення композиції. 

Колорит декору творить контрасна пара кольорів — зелений і червоний. 

Аналогічна система декору нагрудної частини була й на кожухах з даного 

осередку. Проте тут відсутні солярні знаки. Плямові аплікативні «кучері», 

«баранячі роги» утворюють й «короноподібну» композицію. Поліхромний 

холодний колорит формують темні відтінки бордового, фіолетового, зеленого, 

синього та чорного (Дод. А рис. 5.2.4, рис. 5.2.5 ).  

Застосування різних фактур в оздобленні притаманне й «поясковим» 

кожухам Заліщицького району. Прикладом можуть послужити кожухи з                     

с. Лисичників, що зберігаються у фондах ТОКМ та МНАП. Це відрізні в стані 

кожухи, призбирані на лінії талії та розширені донизу. Як і на лейбиках, тут 

комір був виложистим з трикутним завершенням на спині. Основними зонами 

декорування були зовнішні краї основи, комірів та рукавів, лінія талії. 

Найбільш насичували декором передні пілки до талії і бічні вставки на 

«спідниці». Композиційну схему оздоблення виробу становили короноподібні й 

стрічкові структури. В селі Лисичниках кушніри поєднували кілька технік у 

декорі кожухів, а саме: аплікацію шкірою і сукном, плетення різноколірними 

шкіряними стрічками — «переборки», вишивальні шви («козлик», «кривулька») 

та прокладання вовняного шнура. На Західному Поділлі шнури виконували як 

додаткову функцію — закривали зрізані краї аплікативного мотиву, так і 

виступали творцями окремого виду оздоблення, яке називали 

«петелькуванням». Засобом защіпання служили петлі та шкіряні ґудзики, до 

яких кріпили вовняні китиці. Кольорову гаму утворювали вишневі й чорні 

відтінки. Інколи для посилення контрасту на передніх пілках для аплікативних 

мотивів використовували зелений колір сукна (Дод. А рис. 5.2.6 — 5.2.9). 

Менш насичений декором кожухи побутували в с. Садки Заліщицького 

району. Акцент декору зміщувався на лінію талії і творив поясно-бічний тип 

розміщення орнаменту. Короноподібну композицію вирішували аплікативно чи 

вишивали «ретязю», або використовували обидва способи одночасно. 
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Додатково вишивали графічні обрамлення основного елементу технікою 

«косий хрест». У вишитому варіанті короноподібний мотив збагачували 

ритмічним рядом дрібних трикутників, які були неодмінною складовою 

частиною оздоблення кожухів на Снятинському Покутті. Конструктивні шви 

оздоблювали «юрівкою» червоного кольору. Рукави, горловину та передні 

пілки до талії облямовували смушком, всі інші краї окантовували «голеною» 

шкірою. В аплікативному декорі колорит творив червоний і чорний, а у 

вишитих варіантах поєднували вишневий, зелений, жовтий (Дод. А рис. 5. 2.10 

— 5.2.13). 

Своєрідну систему оздоблення кожухів створили кушніри з с. Новосілка 

Заліщицького району. Орнаментальні смуги нагрудної частини творять смуги 

аплікативних трикутників, які іноді доповнюють ритмічно розміщенні 

спіралеподібні «кучері», поверненні вверх. Схоже трактування елементу 

«кучері» зустрічається на Буковині. Як зазвичай, західноподільські кушніри 

декорували місце пришивання «спідниці» та насичували бічну частину 

орнаментом. На боках співзвучно до переду розміщували ряди трикутників або 

«короноподібну» композицію, яку творили «баранячі роги», «кучері», «хрести», 

«ромби». Довкола аплікативних мотивів нашивали ряд петель, які створювали 

враження крапок і посилювали графічні ефекти декору. «Короноподібну» 

композицію обрамлювали силянкою, а вверх до рукава нашивали бінарні ряди 

трикутників. Бордовий колорит доповнювали темні відтінки зеленого, 

фіолетового, червоного. Відмінними від інших західноподільських варіантів 

оздоблення є способи обробки країв. Проте, нашивання чорно-білої смушки 

хутра по зовнішніх краях кушнірських виробів поширено повсюдно на Покутті 

(Дод. А рис. 5.2.14 — 5.2.15).  

 Найбільш насичені декором вироби зі шкіри Борщівського району. 

Борщівський тип оздоблення становлять декілька варіантів, які побутували в 

селах Дністровому, Пищатинцях, Гермаківці, Пилипчому та Шупарці.  

У Борщівському районі існувала певна різновидність в оздобленні 

кожухів, лейбиків та бунд. Своєрідність композиційного рішення, трактування 
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чи переважання окремих орнаментальних мотивів, наявність або відсутність 

конструктивних деталей дозволила згрупувати та виділити певні групи в 

оздобленні. Окремий цікавий варіант оздоблення борщівського типу знаходимо 

на бундах з Шупарського осередку (с. Пищатинці, Стрільківці, Шупарка). 

Загалом оздоблення утворює облямовано-нагрудний тип. Основне 

композиційне навантаження розміщували вздовж передніх пілок та на кишенях. 

Формотворчим елементом тут виступає трикутник. Смугу облямування 

утворює простий ритм з рівнобедрених трикутників обшитих вовняними 

нитками, що утворюють петлі на верхній його грані. Такі аплікативні смуги 

наносили вздовж зовнішніх країв, окрім горловини. Вздовж горловини 

нашивали смугу бордової шкіри і поряд вишивали кривульку. Іноді такий 

принцип застосовували в оздобленні всіх країв (с. Шупарка). Вздовж передніх 

пілок смугу трикутників доповнювали трьома хрестоподібними мотивами, в 

основі яких були видовжені ромби, де на трьох вершинах вишивали 

трикутники. В с. Пилипче «хрещаті» мотиви вишивали ще над та на кишенях 

лейбика. Такий принцип стилізації хреста зустрічається й у декорі кушнірських 

виробів Покуття. Окрему замкнуту композиційну структуру мали півкруглі 

накладні кишені. В околицях Пищатинців дві кишені розміщували симетрично 

в нижній частині пілок, а в с. Шупарка побутувало асиметричне їх 

розташування, зумовлене появою на лівій частині поли третьої меншої за 

розміром кишені. Вона часто служила акцентом в загальній композиції декору, 

оскільки її вирізали з темних відтінків шкіри та вишивали яскравими нитками. 

На кишенях найчастіше вишивали «хрести», «сонечка», «трилисник», «засіяне 

поле». Композицію переду бунди (лейбика з рукавами) ускладнювали 

членуванням передньої пілки смугою чорного баранячого хутра. Декор 

наносили також на бічні шви аплікацією і плетенням. Для місцевої 

геометричної аплікації притаманне поєднання темних відтінків коричневого, 

зеленого, бордового, а у вишитих мотивах застосовують яскраві відтінки 

жовтого, червоного, зеленого, бордового, що додає святковості композиції. 

(Дод А рис. 5.2.16, рис. 5.2.17).  
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Декілька варіантів оздоблення мав безрукавний хутряний одяг 

Борщівського району. Домінування певного мотиву в композиції інколи 

зумовлювало й назву самого виробу. Так, в селах Гермаківка, Пилипче, 

Михалків поширеними були «лейбики з сонечками», де основу декору творили 

кола, які уособлювали солярні знаки. «Сонечка» утворювали дві паралельні 

ритмічні смуги вздовж передніх пілок, які обрамлювали чорним смушком. 

Даний елемент вишивали «петелькуванням», «стебнівкою», а інколи 

поєднували з аплікацією. Посилювали звучання композиції вишиті поліхромні 

ряди «плутаного» на врізних кишеннях, бічних швах, вздовж лінії пройм. На 

початку ХХ ст. на кишенях почали вводити геометризовані рослинні мотиви. 

Над кишенями гаптували квітку з потрійним розгалуженням. Схожі мотиви 

вишивали в нижніх кутах покутських кептарів. Проте, якщо на Покутті 

надавали перевагу зображенню розквітлих рослин, то на лейбиках Західного 

Поділля найбільш поширені пуп’янки. В колориті оздоблення домінував 

чорний, звучання якого посилювали зелений, жовтий, червоний, фіолетовий, 

малиновий та синій. (Дод. А рис. 5.2.18 — 5.2.22).  

Складнішу систему оздоблення лейбиків аплікацією застосовували 

кушніри з околиць Мельниці-Подільської. Композиція декору утворюється 

ритмічним чергуванням елементів «сонечко», «баранячі роги», «трикутник», 

«петлі». Ускладнюється й смуга облямування, яку наносять петелькуванням чи 

аплікативно у вигляді «зубців». Основне навантаження декору розміщене на 

передніх пілках, яке утворюється одинарними чи подвійними ритмічними 

смугами. Одинарні смуги характерні для лейбиків з Мельниці-Подільської, а 

подвійні наносили в селах Дзвинячка та Вільховець. Характерною особливість 

даного типу утворення складного ритму на бічних швах. Наприклад, кушніри з 

с. Дзвинячка на бічних швах творили дзеркально-симетричну аплікацію з 

елементу «баранячі роги». Композицію завершує розміщення накладної 

малоорнаментованої кишені з правого боку. Колорит творили темні тони, проте 

в Мельниці-Подільській домінували теплі відтінки, а в Дзвинячці і 

довколишніх селах переважають холодні кольори (Дод. А рис. 5.2.23 — 5.2.29).  
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У Борщівському районі, крім вищезгаданих варіантів, побутували й 

вишиті лейбики. Прикладом можуть послужити хутряні безрукавки з сіл 

Сапогів та Кривче, де композицію декору переду творять дві вертикальні смуги 

гаптованого рослинного орнаменту, який обрамлювали чорною овчиною. 

Композиційне звучання посилювали кишені, обрамленні «петлями». На кишені 

нашивали смугу сукна або сап’яну, де вишивали ритмічні ряди «козликом», 

«стебнівкою», «ретязю». Рослинний мотив з потрійним розгалуженням був 

обов’язковим елементом вишитих лейбиків на Західному Поділлі. Всі краї 

облямовували овчиною, а інколи імітували її фактуру плетенням з вовняних 

ниток. Вздовж всіх країв прокладали шнур яскравого (оранжевого, червоного 

чи бордового) кольору або вишивали «козлик». Колорит утворювали зелені, 

червоні, оранжеві, жовті кольори. На початку ХХ ст. кушніри почали 

доповнювати кольорову гаму яскравими відтінками фіолетового, синього та 

рожевого. Використання народними майстрами ниток яскравих кольорів та 

нашивання рожевої кайми не посилювало виразності декору, лише зменшувало 

їх художню вартість (Дод. А рис. 5.2.30 — 5.2.33).  

Найбільше варіантів оздоблення кожухів віднайшли кушніри з 

Борщівського району на довгих («довгополих») та коротких «пояскових» 

кожухах, на яких декорували передні пілки до лінії талії. Всі види кожухів були 

приталені (відрізні в талії), що зумовило появу декору на поясі. Вшивання з 

боків клинів – «фальд» продиктувало форму «короноподібної» композиції. У 

Борщівському районі домінує нагрудний, поясно-бічний, нижньорукавний 

варіант оздоблення кожухів. Аналіз виявлених народних зразків зумовив 

класифікацію кожухів Борщівського району за способом оздоблення та 

композиційними варіантами творення декору. Тому до першої групи належать 

кожухи, оздоблені аплікацією з нескладними композиційними схемами, другу 

творять аплікативні складні композиції, а до третьої належать комбіновані 

(поєднання аплікативних і вишитих узорів).  

Кожухи з першої групи були поширені в селах Дзвинячка, Кривче, 

Гермаківка, Сапогів. Основними елементами аплікативного декору були: 
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«баранячі роги», «кучері», «трикутники», «хрести». Орнаментальна смуга 

нагрудної частини утворена простим метричним повтором «баранячих рогів» 

(с. Дзвинячка) або «хрестів» (с. Гермаківка). Композиційний акцент 

зосереджувався на бічній частині, де «короноподібний» аплікативний мотив 

творили «баранячі роги», які доповнювали вишитими «трикутниками», 

«квітами». Лінію талії виділяли ритмічно розміщеними сегментами 

«плутаного», обрамленого петлями. Манжети рукавів прикрашали рядами 

трикутників. Основними кольорами були вишневий і чорний (Дод. А рис. 5.2.34 

— 5.2.39).  

Другу групу творять кожухи з сіл на межі Тернопільської, Чернівецької та 

Хмельницької областей (с. Окопи, Вигода, Білівці). У даному осередку 

розширюються орнаментальні смуги на передніх пілках, біля манжетів рукавів, 

на талії та виділяють лінію пройми. Бічна частина за своєю структурою схожа 

до першої групи. На аплікативних мотивах вишивають ряди «козлика», «косого 

хрестика», ускладнюється колорит. До бордового, зеленого і чорного додають 

фіолетові, жовті, голубі, оранжеві, сині та білі кольори (Дод. А рис. 5.2.40,               

рис. 5.2.41).  

До третьої групи належить найскладніший варіант композиції оздоблення 

кожухів Борщівського району (смт Мельниця-Подільська, с. Вільховець, 

Пилипче). На кожухах з Вільховця та Мельниці-Подільської орнаментальна 

смуга переду побудована за принципом тридільності. Найширшу частину 

становить ритмічний стрічковий уклад гаптованого рослинного орнаменту, 

який обрамлюють петлі. Роль композиційної паузи виконує смуга хутра, що 

відмежовує наступний ритмічний ряд «баранячих рогів». Орнаментальна 

площина займає 2/3 переду. Змінюється композиція на лінії талії. Спереду по 

обидва боки традиційної смуги — «флейтівки» розміщують орнаментальні ряди 

«баранячих рогів», а ззаду «петелькуванням» формують «трикутники». 

З’являються двоярусні форми елементу «баранячі роги» як центральний 

елемент «короноподібної» композиції. Збагачується кількість відтінків 

кольорів, проте домінуючими в творені темного колориту є чорний, бордовий, 
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зелений, синій і червоний (Дод. А рис. 5.2.42, рис. 5.2.43). В с. Пилипче більш 

насичено декорували нижню частину кожуха, збільшуються пропорції 

«короноподібного» мотиву. Формотворчими елементами були двоярусні 

«баранячі роги», довжина, яких займала 2/3 «спідниці». Їх доповнювали рядами 

«стебівки», гаптованими ромбами, вишитими хрестами. В якості обрамлення чи 

розмежування використовували плетення «переборки» з петлями. Між бічними 

композиціями на лінії талії ромби з «хрестоподібним» навершям утворювали 

ритм. В с. Пилипче для плетень використовували кольорові смужки шкіри, хоча 

зазвичай його творять чергуванням білого і чорного кольору. Природнє 

відчуття міри народними майстрами дозволяло не перевантажувати вироби 

декором. Тому в даному випадку композиція переду утворена повторенням 

«кучерів». Прості ряди трикутників нашивали біля манжетів. В окантовці країв 

використано білий колір. Зменшується розмір коміра, манжетів та передніх 

смуг овчини. Основними кольорами були червоний і зелений (Дод. А рис. 

5.2.44,  рис. 5.2.45). 

У Борщеві виготовляли ремісницькі кожухи. Їм притаманна проста 

композиція з паралельних вишитих чи аплікованих смужечок на грудях із 

застібками з двох боків. Давні кожухи, які побутували в ХІХ ст., були мало 

оздоблені [14, с. 117]. Зразок «ремісницького» кожуха з с. Устя Борщівського 

району зберігається серед експонатів етнографічної колекції «Кровець». Схема 

декору була значно простіша, ніж інших видах кожухів. Нагрудні смуги 

орнаменту утворював простий ритм із видовжених прямокутників сукна, 

поверх яких вишивали «козлик». Своєрідним обмеженням служили дві 

вертикальні смуги овечого хутра. Аплікативна «короноподібна» композиція 

вирізана з сукна та овчини, на яких вишивали «ретязь», «козлик», прокладали 

шнури. Центральну частину на лінії талії ззаду та манжети рукавів 

оздоблювали «петелькуванням». Зовнішні краї оздоблені «юрівкою» з овечим 

хутром. Темний колорит творили чорний, вишневий, зелений, синій, голубий, 

рожевий (Дод. А рис. 5.2.46, рис. 5.2.47). 
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Кушнірські вироби з Монастириського району утворювали окремий тип 

оздоблення, який характеризується домінуванням рослинних мотивів. 

Найбільше зразків безрукавного вбрання з овчини збереглось з сіл Вістря, 

Стигла та Коропець. Тут побутував прямоспинний з наявністю плечового шва 

безрукавний одяг з овчини, краї якого облямовували чорним смушком. 

Вишитий декор наносили вздовж передніх пілок і нижнього краю лейбика, на 

кишенях. Смугу орнаменту утворювали гаптована «гірлянда» з квітів та 

паралельні ряди «кривульки». Орнаментальну рослинну смугу декору 

побудовано за принципом тотожності, де мотив «квітка» не змінює форми, а 

тільки розміри. Відмінність простежується й у пропорційному співвідношенні 

рослинних елементів, в Монастириському районі вони значно менші і дрібніші, 

ніж їх відповідники з Борщівського району. Кручені шнури виконували 

обрамлення декору. У Монастириському районі, як і в інших частинах 

Західного Поділля та Покуття на кишенях вишивали елемент потрійно 

розгалуженої квітки. В оздобленні домінувала тепла гама кольорів. Для 

посилення яскравості та кольорового контрасту вишивали елементи нитками 

голубого та фіолетового кольорів (Дод А. рис. 5.2.48 — 5.2.52 ). 

У Бучацькому районі виокремлюється система оздоблення кушнірських 

виробів. Значним осередком з виготовлення лейбиків у Бучацькому районі було 

селище Золотий Потік [14, с. 162]. Своєрідна система оздоблення виробів з 

овчини спостерігається в селах Берем’яни, Вознилів, Сновидів, Миколаївка. У 

Бучацькому районі побутували подовжені варіанти прямоспинних лейбиків, 

окантованих бордовою «юрівкою». Для аплікації бучацькі кушніри 

використовували тільки сап’ян, що не характерно для інших осередків 

Західного Поділля. Зі смушка шили комір-стійку та вертикальні смуги на 

передніх пілках. Лейбики з Бучацького осередку мають значно простішу 

систему декору, ніж в інших районах. Тут домінує нагрудний варіант 

оздоблення, який творили смугою чорного смушку (с. Сновидів) або, в 

залежності від місцевих вподобань, додавали вертикальні ряди трикутників (с. 

Миколаївка) чи ритмічну смугу хрестоподібних мотивів (с. Берем’яни). Така 
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система декору мала аналогії на Покутті, зокрема перші два варіанти були 

поширені в околицях Заболотова, а третій в селах Городенківського району. 

Композиційну виразність посилювали накладні кишені, на яких вишивали квіти 

або солярні знаки. Вздовж країв вишивали смуги «козликом» та посилювали 

фактурність виробу «щіткою». Стриманий колорит створював вишневий колір  

з вкрапленням зеленого, а в с. Берем’яни вишневий і зелений доповнювали 

оранжевим і червоним (Дод. А рис. 5.2.53 — 5. 2.56).  

Кожухи з Бучацького району мали типове розміщення декору, а саме: 

вздовж передніх пілок, на лінії талії та на місцях вшивання клинів. Композицію 

переду, як і на лейбиках, утворювали дві ритмічні смуги хрестоподібних 

мотивів, збоку розміщували білу «короноподібну» аплікацію, а поверх неї 

вишивали лінії «ретязю». Кольорова гама складалась з бордового, зеленого і 

оранжевого (Дод. А рис. 5.2.57 — 5.2. 58 ). 

Відмінним є трактування декору кожухів в селах Костильники та Соколів. 

Орнамент розміщували в аналогічних зонах декорування як і в інших селах 

Бучацького району, проте в якості переважав вишитий декор, схожий за 

стилістикою до монастириських зразків. Ритмічні ряди переду утворюють 

чергування хрестоподібних мотивів та півкола, які вирізали з білого сап’яну. 

Аплікативні мотиви не були окремим площинно-тональним елементом 

композиції, а виступали своєрідним лекалом для прокладання шнура. Такий 

прийом дозволяв не перевантажувати композицію і посилював її графічність. 

Поверх білої аплікації гаптували поліхромні рослинні мотиви. Аналогічні 

технологічні прийоми творили й «короноподібну» композицію, побудовану за 

принципом дзеркальної симетрії «кучерів». Центральний елемент — «ромпас» і 

два бічні утворювали «хрести». На білій площині аплікації вишивали дрібні 

квіти. Обов’язковою зоною декорування на Західному Поділлі були бічні 

розрізи на «спідниці» кожуха, ймовірно це було пов’язано із захисною 

функцією. Тут вишивали рослинні мотиви. Темні відтінки зеленого, бордового, 

червоного, блакитного, фіолетового, оранжевого в поєднанні з чорним 

утворювали кольорову гаму декору. Фактуру і контраст виробу посилювали 
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манжети та великий виложистий комір із чорного смушка (Дод. А рис. 5.2.59, 

рис. 5.2.60). 

Використання білих аплікативних мотивів характерне для кушнірських 

виробів Теребовлянського району. Аплікацію нашивали вздовж передніх пілок, 

на лінію талії, на конструктивні шви та окантовували всі зовнішні краї. 

Використання білих мотивів аплікації сприяло вираженню тільки лінійно-

графічних засобів, які досягали прокладанням шнура або вишиванням «косого 

хрестика». Орнаментальну ритмічну смугу переду творили великі білі 

трикутники, які ділили навпіл червоні або зелені лінії, які на вершині 

переходили у малі вишиті трикутники. Ідентичні мотиви творили 

«короноподібну» композицію. Відмінним від інших варіантів є відсутність 

«ромпасу» — центрального елементу, а композиція побудована за принципом 

простого метричного повтору. Акцентом композиції спинки виступає мотив 

«дерево життя», на кінці розгалужень, якого розміщені не квіти, а «трилисник». 

«Дерево життя» виступає єдиним площинним елементом композиції. Його 

обмежовують дві дуги, вишиті від талії до низу пройми (Дод. А рис. 5.2.61, рис. 

5.2.62). Така композиція спинки розповсюджена на покутських кептарях та 

кожухах. Аналогічну схему використовували в декорі спинки кожухів 

Збаразького району, зразки яких зберігаються в ТОКМ. Проте тут дуги 

завершуються посередині пройми, а на кінцях розгалужень «дерева життя» 

розміщують площинні пуп’янки, з’являється трикутна основа мотиву. Всі 

конструктивні шви оздобленні смушкою білої шкіри, по боках, якої вишивали 

«ланцюжок». На використання сап’яну замість сукна в оздобленні кожухів в 

центральних районах Західного Поділля вказує Л. Булгакова « … для аплікації 

використовували кольорові шкіри, аплікацію виконували прорізним і зверхнім 

способами, поєднували з вишивкою ланцюжком (Зборівський район)» [14,                

с. 118]. Тональний і фактурний контраст досягали чорним смушком.  

Оздоблення білим по білому властиве кожухам Підволочицького району. 

Смушки білої шкіри нашивали на конструктивні шви, окантовували зовнішні 

краї та поєднували з білим овечим смушком. Композиція декору утворена 
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виділенням бічних і задніх конструктивних швів техніками «косий хрестик», 

«козликом» та «кривулькою». Акцент композиції спинки розміщений , як і в 

попередньому варіанті, між дугами посередині лінії талії у вигляді кривої лінії. 

Значно спрощується «короноподібна» композиція, яка має схематично-лінійне 

окреслення контурів. Фактуру композиції посилюють великі китиці розміщені 

на кінцях «корони» і по кутах врізних кишень. У даному районі домінує бічно-

поясний тип розміщення орнаменту. Світлі відтінки зеленого, бордового та 

оранжевого виступають творцями колориту (Дод. А рис. 5.2.63, рис. 5.2.64).  

Прикладом Тернопільського варіанту оздоблення може послужити кожух 

з с. Довжанка з фондів ТОКМ. Форма кожуха приталена з бічними клинами, 

коміром-стійкою та врізними кишенями, які були присутні й у 

Підволочиському районі. Відмінними були деякі зони декорування, зокрема 

орнаментальні мотиви з’являються на комірі-стійці та на манжетах кишень. 

Композицію переду утворена великими графічними квадратами, які метрично 

повторюються. У кожному квадраті виражені діагоналі, які перетинаються, а на 

горизонтальних і вертикальних осях розміщені трикутники. Всі елементи 

утворюють симетричний уклад композиції. Ритмічність посилювало чергування 

кольорів діагоналей, які віддзеркалювались у наступному квадраті і в цілому 

творили зелено-червону ламану лінію. Чергувались кольори й на трикутниках, 

в одному червоні лінії розміщені горизонтально, а зелені — вертикально, то в 

наступному навпаки і т.д. Композицію переду обрамлює смушок сірого 

кольору, який біля горловини імітує вилоги коміра. Стрічкові композиції на 

кишенях і комірі утворює ламана лінія, заповнена трикутниками. Метричний 

повтор трикутників, як і в Теребовлянському районі, формує «короноподібну» 

композицію. На спині виражені дві дуги, які зосереджують увагу на центр лінії 

талії. Приглушені відтінки червоних і зелених вишитих мотивів, сірий колір 

смушку утворювали стриманий колорит.  

В оздобленні аплікацією кушнірських виробів із західної частини Поділля 

відчувається багато спільних рис з ідентичними виробами Покуття й Буковини. 

Така спільність художньої мови кушнірських виробів зумовлена значною 
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мірою міцними виробничими контактами, насамперед між кушнірами 

Борщівського, Заліщицького районів Тернопільської області та Заставнівського 

району Чернівецької області [114, с. 433]. 

 

Висновки до розділу 5 

На основі вивчення типових зразків, виявлених під час польових 

досліджень, у фондах музеїв та приватних збірках проведено топографію 

орнаменту на кушнірських виробах відповідно до їх типології. На плечовому 

безрукавному одязі зони розміщення декору зумовили появу таких типів:  

облямований; нагрудний; облямовано-нагрудний; облямовано-нижньоспинний; 

нагрудно-бічний нижньоспинний; нагрудно-поясний; нагрудно-бічний; 

передньо-кутовий. 

На верхньому одязі у свою чергу виокремлюються облямований; 

передній нижньорукавний; поясно-бічний нижньорукавний; нагрудно-поясний 

нижньорукавний поясно-бічний, нагрудно-поясний, нагрудно-поясний верхньо- 

і нижньорукавний; нагрудно-бічний типи розміщення декору. 

Аналіз системи оздоблення дозволив виявити осередки, що утворилися в 

межах Покуття і Західного Поділля. Для групування використано такі чинники: 

техніки декорування, орнаментальні мотиви, композиційні схеми, колорит. 

На Покутті виокремлено вироби зі шкіри Коломийського, Снятинського, 

Городенківського, Тисменицького й Тлумацького районів. Локальні 

особливості кожного району творили кушнірські вироби з певної групи сіл, 

об’єднані системою оздоблення в осередки. 

У Коломийському районі виокремлено сім варіантів оздоблення 

кушнірських виробів: ключівський, печеніжинський, корнецький, спаський, 

шепарівський, гвіздецький, коршівський. У кушнірських виробах 

Коломийського Покуття домінували прямоспинні кептарі, оздоблені аплікацією 

зі сап’яну. У ключівському, печеніжинському і корнецькому варіантах 

використовували коричневий колір аплікації, а в спаському  його поєднували з 

білим. Тільки в даних осередках на Покутті аплікацію доповнювали 
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металевими оздобами, «силянкою», шнурами та китицями. Тут домінує 

облямований нагрудно-бічний нижньоспинний варіант розміщення декору. У 

шепарівському варіанті комбінували аплікацію з вишитими мотивами. 

Вишивка як домінуючий спосіб оздоблення виявлена на кептарях з гвіздецького 

осередку, де побутував нагрудно-бічний тип розміщення орнаменту. 

Локальні риси кушнірських виробів зі шкіри Снятинського Покуття 

утворили новоселицький, тростянецький, прутівський та русівський варіант 

оздоблення. У русівському осередку виявлений облямований нагрудно-бічний 

нижньоспинний варіант розміщення декору. Формотворчими елементами 

декору виступають «помпони» і «трикутник». Комбінаторика трикутника 

утворювала різні системи декору в кожному осередку — «в зубці», «в мотилі», 

«калинонька». У прутівському осередку зберігається тенденція дрібного 

декору, проте рослинний орнамент творить облямований тип. Відмінності 

простежуються і в кольоровій гамі. У русівському осередку домінує яскраво-

червоний, в новоселицькому і тростянецькому червоний темніє, аж до 

вишневого, а в прутівському утворюється темний поліхромний колорит.  

На Городенківському Покутті виділяються сороцький, торговицький, 

чернятинський, тишківський та корнівський варіанти оздоблення. В 

сороцькому осередку на кептарях утворилася «зубцева» система декору, яку 

поєднували з рослинними мотивами. Тут спостерігається домінування 

облямованого нагрудно-бічного нижньоспинного варіанта розміщення декору. 

Облямований варіант характерний для вишитих кептарів торговицького 

осередку. Порівняно з кептарями прутівського осередку смуга декору 

зменшується, проте площина рослинних елементів збільшується. Нагрудний 

тип розміщення декору поширений у чернятинському і тишківському 

осередках. У чернятинському варіанті оздоблення кептарів використовували 

найбільші розміри «помпонів» на Покутті. У декорі з тишківського осередку у 

вишитому графічному декорі поєдуються геометричні і рослинні мотиви.  

Відмінним типом оздоблення характеризуються кушнірські вироби 

Городенківського району на межі з Тернопільською областю. Основу 
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орнаментальних мотивів композицій оздоблення кептарів корнівського типу 

складали «зубці» та «хрести». Майже аналогічні принципи декорування 

кушнірських виробів спостерігаються на Західному Поділлі в Бучацькому 

районі. Аплікативні «хрести» поєднували з вишитими «хрестами»                               

(с. Незвисько), з геометризованими «квітами» (с. Раковець), з «дугами» та 

«квітами» (с. Корнів). У  коршівському осередку домінує тепла гама. 

У Тлумацькому районі відомі два варіанти оздоблення. Один —

аналогічний оздобленню з коршівського осередку Городенківського району. 

Інший має спільні риси з тростянецьким варіантом зі Снятинського району. 

Акцентом, як і у тростянецькому типі, тут виступають кишені, але рослинні 

мотиви поєднують з «баранячими рогами».  

Локальні системи декорування кушнірських виробів виявлені на 

Західному Поділлі. Систематизація матеріалів про особливості декору 

дозволила виокремити заліщицький, борщівський, монастириський, бучацький, 

тернопільський та підволочиський варіанти. 

У Заліщицькому районі домінував облямовано-нагрудний тип. 

Характерною особливістю було розмежування орнаментальних смуг переду 

смушком, що утворювало враження нашарування двох пілок. Орнамент 

творили «зубці», «баранячі роги», «кривульки», «петлі». У найширшій смузі 

поєднували «ромби» та «баранячі роги». Таке поєднання мотивів притаманне 

для більшості кушнірських виробам з наддністрянської частини Західного 

Поділля. У Заліщицькому районі на межі з Чернівецькою областю побутували 

прямоспинні видовжені форми кептарів без кишень. Усі зовнішні краї 

облямовували овчиною, «силянкою» («переборки»), «ретязю» та «козликом». 

Переважає поліхромний холодний колорит 

Найбільш насичені декором вироби зі шкіри Борщівського району. 

Борщівський тип оздоблення становлять декілька варіантів, які побутували в с. 

Дністровому, Пищатинцях, Гермаківці, Пилипчому та Шупарці. Загалом 

оздоблення на бундах утворює облямовано-нагрудний тип. Основним 

елементом декору був трикутник. На кишенях найчастіше вишивали «хрести», 
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«сонечка», «трилисник», «засіяне поле». Місцевій геометричній аплікації 

притаманне поєднання темних відтінків, а у вишитих мотивах застосовують 

яскраві тони кольорів. Домінування певного мотиву в композиції лейбиків 

зумовлювало й назву самого виробу. Так, у селах Гермаківці, Пилипчому, 

Михалкові поширеними були «лейбики зі сонечками», де основу декору 

творили кола, що уособлювали солярні знаки. На початку ХХ ст. на кишенях 

почали вводити геометризовані рослинні мотиви, над кишенями гаптували 

квітку з потрійним розгалуженням. В околицях Мельниці-Подільської смуги 

творили «сонечка», «баранячі роги», «трикутники», «зубці», характерною 

особливістю є складний ритм із «баранячих рогів» на бічних швах. У Мельниці-

Подільській домінували теплі відтінки, а в Дзвинячці і довколишніх селах 

переважають холодні кольори. Кушніри вишивали лейбики «гладдю», 

«козликом», «стебнівкою», «ретязю» в поєднанні з «петелькуванням». Білі 

кожухи у Борщівському районі, як і повсюдно на Західному Поділлі і Покутті, 

були приталені (відрізні в талії), що зумовило появу декору на поясі. Вшивання 

з боків клинів — «фальд» — продиктувало форму «короноподібної» 

композиції. Найскладнішу систему оздоблення мали кожухи з Вільховця та 

Мельниці-Подільської, орнаментальна смуга переду побудована за принципом 

тридільності. Орнаментальна площина займає 2/3 переду. Складна ритмічна 

смуга на лінії талії. Центральним елементом «короноподібної» композиції 

стають двоярусні «баранячі роги». У с. Пилипчому акцент декору зміщується 

на бічну частину кожуха. «Ремісницьким» кожухам притаманна простіша 

композиція переду та лінії талії, ніж в інших видах кожухів, домінує темний 

колорит. 

Кушнірські вироби з Монастириського району характеризуються 

домінуванням рослинних мотивів. У с. Стиглій та Коропці побутував 

прямоспинний з наявністю плечового шва безрукавний одяг з овчини, краї 

якого обрамлювали чорним смушком. Вишитий декор утворював облямований 

варіант розміщення. Локальна відмінність простежується в пропорційному 

співвідношенні рослинних елементів: в Монастириському районі вони значно 
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менші і дрібніші, ніж їхні відповідники з Борщівського району. В оздобленні 

домінувала тепла гама кольорів. 

У Бучацькому районі побутували подовжені варіанти прямоспинних 

лейбиків, обкантованих бордовою «юрівкою». Для аплікації бучацькі кушніри 

використовували тільки сап’ян, що не характерно для Заліщицького та 

Борщівського районів. Тут домінує нагрудний варіант оздоблення, який 

творили смугою чорного смушку, вертикальними рядами трикутників чи 

хрестоподібними мотивами. Аплікативні мотиви не були окремим площинно-

тональним елементом композиції, а виступали своєрідним лекалом для 

прокладання шнура. Поверх білої аплікації гаптували поліхромні рослинні 

мотиви. Обов’язковою зоною декорування на Західному Поділлі були бічні 

розрізи на «спідниці» кожуха, ймовірно це було пов’язано із захисною 

функцією. 

Домінування білих аплікативних мотивів характерне для кушнірських 

виробів Теребовлянського району. Акцентом на спинці виступає «дерево 

життя», на кінці розгалужень якого розміщені не квіти, а «трилисник», його 

обмежовують дві дуги, вишиті від талії до низу пройми рукава. Така 

композиція спинки розповсюджена на покутських кептарях та кожухах.  

Аналогічну схему використовували в декорі спинки кожухів Збаразького 

району. Проте тут на розгалуженнях «дерева життя» розміщують площинні 

пуп’янки, з’являється трикутна основа мотиву. Усі конструктивні шви 

оздобленні смужкою білої шкіри, з боків якої вишивали «ланцюжок» 

(тамбурний шов). Аплікація зі сап’яну характерна для кожухів із центральних 

районів Західного Поділля, а сукно — для районів над Дністром.  

У Підволочиському районі властиве оздоблення білим по білому. Смужки 

білої шкіри нашивали на конструктивні шви, окантовували зовнішні краї білих 

кожухів та використовували білу овчину. Композиція декору утворена 

виділенням конструктивних швів технікою «косий хрестик», «козликом» та 

«кривулькою». Фактуру композиції посилюють великі китиці. Колорит творять 

світлі відтінки кольорів. У центральних районах Західного Поділля на 
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приталених кожухах з’являються бічні врізні кишені. У Тернопільському 

районі локальна своєрідність проявляться в зонах декорування, орнаментальні 

мотиви розміщували на комірі-стійці та на манжетах кишень. Приглушені 

відтінки червоних і зелених вишитих мотивів, сірий колір смушку утворювали 

стриманий колорит виробу.  

Отже, вироби зі шкіри на Покутті і Західному Поділлі мали багато 

спільних рис, проте локальні відмінності простежуються в пропорціях деталей 

виробів, у трактуванні орнаментальних мотивів, в комбінаториці технік 

оздоблення та колориті. Ці чинники дали змогу виокремити  і проаналізувати 

покутські і західноподільські варіанти оздоблення виробів зі шкіри, осередки 

виготовлення та ареал побутування, а також виявити їхню художню 

самобутність серед народного мистецтва українців. 
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ВИСНОВКИ 

Польові матеріали, зразки народних виробів із приватних колекцій, 

регіональних та обласних музеїв послужили основою для характеристики та 

класифікації художніх виробів зі шкіри Покуття та Західного Поділля кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. Узагальнення фактологічного матеріалу, документальних 

джерел, історіографії з предмету дослідження, вивчення та виявлення художніх 

особливостей підводять до наступних висновків: 

1. Історіографічний огляд літератури, дозволяє стверджувати, що художні 

вироби зі шкіри Покуття і Західного Поділля не ставали окремим предметом 

дослідження через призму порівняльного аналізу. Хоча в ХХ столітті 

з’являються спроби мистецтвознавчого аналізу виробів зі шкіри, проте їх 

розглядають у контексті дослідження традиційного вбрання, не розкриваючи 

комплексно їх технологічно-конструктивних особливостей, художніх якостей й 

естетично-художньої ролі у формуванні етнічної та національної ідентичності. 

Цей факт зумовлює актуальність роботи, в якій комплексно висвітлено 

історичні етапи формування шкіряного виробництва, проаналізовано 

типологічний діапазон шкіряних виробів, з’ясовано художні особливості, 

визначено осередки побутування в межах окремого етнографічного регіону, 

виявлено подібність та відмінність виробів зі шкіри Покуття і Західного 

Поділля в контексті співставлення їх художніх ознак.  

2. Обробка шкіряної сировини та виготовлення виробів з неї належить до 

найдавніших видів людської діяльності і творчості, процеси освоєння якого 

були тривалими. На основі аналізу шкіряного виробництва в історичному 

розрізі виявлено, що на Покутті та Західному Поділлі його формування 

відбувалося поетапно: від кустарного ремесла, через цехові об’єднання, до 

промислового виробництва на фабриках і заводах. Літературні джерела та 

архівні матеріали засвідчують, що шкіряні промисли були визначальним 

фактором для економічного розвитку багатьох міст, а саме Снятина і 

Тисмениці. Визначено, що саме в Тисмениці народні майстри створили 
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передумови і міцні традиції обробки сировини, які лягли в основу сучасної 

хутряної промисловості.  

 3. Типологічний аналіз виробів зі шкіри Покуття й Західного Поділля 

засвідчує про вміле та широке застосування шкіряної сировини для 

виготовлення одягу, взуття та виробів господарського призначення. 

Систематизація виробів зі шкіри на Покутті й Західному Поділлі зумовила їх 

поділ на технологічні підвиди: кушнірство, шевство та лимарство, утворених 

родами: одяг, взуття, доповнення до одягу та вироби господарського 

призначення, кожен з яких вміщав типологічні групи, а ті у свою чергу сприяли 

виокремленню локальних типів. Для всебічного вивчення та порівняння 

виробів зі шкіри Покуття й Західного Поділля використано принцип 

класифікації кожної типологічної групи за конструктивними ознаками. 

4. Проведене дослідження дозволяє сформулювати наступне визначення: 

концепція формотворення народних виробів зі шкіри Покуття і Західного 

Поділля — це система поглядів певної групи людей, що відповідала їх 

уявленням краси, тобто виражала їх художню ідею та процес становлення і 

творення форми, зумовлений їх поліфункціональним призначенням. Вироби зі 

шкіри як продукт духовної культури несе певний образ — власний (як виробу) і 

носія (власника виробу), функцію та інформацію про середовище його 

споживання. Це проявляється через форму, способи декорування та 

орнаментальні мотиви.  

5. Художні виробів зі шкіри Покуття і Західного Поділля кінця ХІХ — 

початку ХХ ст. пройшли стадіальні процеси в розвитку форми: від незшитих до 

зшитих кроєних форм. Формотворення виробів зі шкіри розвивалось і 

ускладнювалось поступово, завдяки появі нових конструктивних деталей. 

Найдавнішим видом форми кушнірських виробів була вичинена шкіра — 

«бараниця». Завдяки її перегину утворювали прямоспинні форми 

«перегинкового» типу, пізніше кроєні з наявністю плечового шва. Вираження 

лінії талії, зумовило появу приталених форм одягу з овчини — «зі станом». На 

початку ХХ ст. в Тисмениці були поширені «футерка» та «футра», які стали 
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прототипом для сучасних шуб. Збережені зразки засвідчують, що розвиток 

форми не можна обмежити конкретними часовими рамками, а її вдосконалення 

відбувалось протягом всіх історичних епох. Народні способи утворення форми 

на Покутті і Західному Поділлі були аналогічними, локальні особливості 

виражались у пропорційних співвідношеннях виробів, в наявності чи 

відсутності окремих деталей та їх конфігурації. 

6. На Покутті і Західному Поділлі використовували загальновживані 

способи вичинки шкіряної сировини. Проте локальні особливості 

простежуються у пропорціюванні дубильних речовин, що дозволило 

отримувати різні відтінки кольорів овчини, які відповідали естетичним вимогам 

місцевого населення. Збережені зразки кушнірських виробів кінця ХІХ — 

початку ХХ ст. з Покуття й Західного Поділля засвідчують, що в оздобленні 

одягу з овчини домінуючими способами декорування були вишивка і аплікація. 

Серед технік вишивки найбільш вживаними були: «гладь», «стебнівка», 

«козлик», «кривулька», «тамбурний шов» та оздоблення шнуром. В залежності 

від локальних традицій змінювалось функціональне призначення способу 

декорування. Вишивка «шнуром» на покутських кушнірських виробах виконує 

естетичну роль — елемент декору, то на Західному Поділлі домінує її 

утилітарна («скріплююча») функція. Аплікація не виступала самостійним 

способом оздоблення кушнірських виробів, її поєднували з плетенням, 

вишивкою, оздобленням металом. На Покутті основним матеріалом для 

аплікативних мотивів служила шкіра, а на Західному Поділлі — сукно, рідше 

шкіра. В обох етнографічних регіонах зафіксовано використання аплікації як 

«прозорого» декору. Локальним покутським варіантом є нашивання вовняних 

«помпонів», як єдиного або домінуючого способу оздоблення. Серед технік 

декорування шевських та лимарських виробів Покуття й Західного Поділля 

переважають такі: оздоблення металом, ажурне вирізування, контурне 

тиснення, випалювання, тиснення штампами.  

7. Аналіз декору традиційних виробів зі шкіри із Покуття та Західного 

Поділля вказують на широкий спектр використання геометричної та рослинної 
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орнаментики, а також виявлено, що проміжним етапом послужила геометризація 

рослинних мотивів. Наближені до природних аналогів рослинні мотиви почали 

з’являтися в кінці ХІХ — на початку ХХ ст. «Давними» називали неоздоблені 

кушнірські вироби або мало оздоблені геометричними мотивами. Поширеними 

геометричними елементами були «ромби», «квадрати», «кола», «півкола». 

Домінуючим елементом геометричного орнаменту на покутських та 

західноподільських виробах зі шкіри був трикутник. Окрему орнаментальну 

групу творять рослинні мотиви. Площинне та рельєфно-силуєтне зображення 

квіткових мотивів зустрічаємо на верхньому хутряному одязі, оздобленому 

вишивкою та аплікацією. Лінійно-графічного трактування рослинним мотивам 

надавали перфорацією, плетеними стібками, контурним тисненням і 

різноманітними швами на шевських та кушнірських виробах. Найпоширенішим 

елементом рослинного характеру є квіти («косиці»). Локальна своєрідність 

проявлялась у трактуванні форм та масштабуванні даного мотиву. Повсюдно 

вишивали елемент «потрійної» квітки на кишенях, кутах кушнірських виробів, 

на халявах черевиків та постолах. Проте було відмінне трактування квітів — на 

Покутті їх зображали розквітлими, а на Поділлі у вигляді пуп’янків. На Покутті 

й Західному Поділлі в оздобленні виробів зі шкіри простежується тенденція до 

спрощення й узагальнення форм орнаментальних мотивів на основі природного 

аналога, які відтворювали у формах адаптованих для власного сприйняття. 

Мотив «гаки» мав контурне зображення на Снятинщині, а на Городенківщині 

виражали силуетно. Основою багатьох орнаментальних схем були елементи, які 

нагадують стилізовані форми тварин чи частин їх тіла — «раки», «гадючки» 

(Покуття), «баранячі роги» (Західне Поділля). Збережені зразки кушнірських 

виробів Борщівського району засвідчують видозміни орнаментного мотиву 

«баранячі роги» навіть у системі оздоблення одного виробу.  

8. Принципи творення декору на виробах зі шкіри кінця ХІХ — початку 

ХХ ст. дозволили виокремити локальні відмінності, що побутували не тільки на 

Покутті й Західному Поділлі, а й у межах кожного етнографічного регіону 
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зокрема. Локальні особливості кожного району творили кушнірські вироби з 

певної групи сіл, об’єднані системою оздоблення в осередки. 

 На Покутті виділяються вироби зі шкіри з Коломийського, 

Снятинського, Городенківського, Тисменицького й Тлумацького районів. 

У Коломийському районі виявлено сім варіантів оздоблення кушнірських 

виробів: ключівський, печеніжинський, корнецький, спаський, шепарівський, 

гвіздецький, коршівський. На одязі з овчини Коломийського Покуття 

домінуючим способом оздоблення була аплікація сап’яном. Тільки в 

ключівському, печеніжинському і корнецькому осередках аплікацію 

поєднували з металевими оздобами, «силянкою», шнурами та китицями для 

декорування кушнірських виробів. Тут домінує облямований нагрудно-бічний 

нижньоспинний варіант розміщення декору. У шепарівському варіанті 

комбінували аплікацію з вишитими мотивами. Вишивка як єдиний спосіб 

оздоблення виявлена на кептарях з гвіздецького осередку, де побутував 

нагрудно-бічний тип розміщення орнаменту. 

Характерні риси кушнірських виробів зі шкіри Снятинського Покуття 

утворили новоселицький, тростянецький, прутівський та русівський варіанти 

оздоблення. У русівському осередку, як і на Коломийському Покутті, 

виявлений облямований нагрудно-бічний нижньоспинний варіант розміщення 

декору, проте мотиви аплікації стають дрібнішими, змінюється спосіб обробки 

країв. Формотворчим елементом фактури виступають «помпони», а елементом 

декору — «трикутник», комбінаторика якого утворює різні системи декору в 

кожному осередку — «в зубці» (тростянецький), «в мотилі» (новоселицький), 

«калинонька» (русівський). У всіх осередках поєднували аплікацію з 

вишивкою. У прутівський кептарях зберігається тенденція дрібного декору, 

проте рослинний орнамент творить облямований тип. Відмінності 

простежуються і в кольоровій гамі. У русівському осередку домінує яскраво-

червоний, у новоселицькому і тростянецькому — червоний темніє аж до 

вишневого, а в прутівському —  утворюється темний поліхромний колорит.  
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На Городенківському Покутті виділяються сороцький, торговицький, 

чернятинський, тишківський та корнівський варіанти оздоблення. У 

сороцькому осередку на кептарях зберігається «зубцева» система оздоблення, 

яку збагачують рослинними мотивами. Це зумовило появу облямованого 

нагрудно-бічного нижньоспинного варіанта розміщення декору. Облямований 

варіант характерний для вишитих кептарів торговицького осередку. Порівняно 

з кептарями прутівського осередку тут смуга декору зменшується, проте 

площина рослинних елементів збільшується. Нагрудний тип розміщення декору 

поширений у чернятинському і тишківському осередках. У чернятинському 

варіанті оздоблення кептарів використовували найбільші розміри «помпонів» 

на Покутті. Нагрудний тип оздоблення характерний для кептарів зі с. Хотимира 

Тлумацького району. Акцентом, як і тростянецькому типі, виступають кишені, 

але рослинні мотиви поєднують з елементом «баранячі роги». Вузькою є і 

смуга декору, яку утворюють не «зубці», а «фарфлі», що притаманно 

оздобленню Тисменицького району. «Зубці» у поєднані з «хрестоподібними» 

елементами утворюють смуги декору коршівського осередку. Аналогічна 

система декорування зустрічається в с. Герасимів Тлумацького району.  

9. Систематизація матеріалів про особливості декору кушнірських 

виробів Західного Поділля дала зиогу виокремити заліщицький, борщівський, 

монастирський, бучацький, тернопільський та підволочиський варіанти. 

У Заліщицькому районі побутували чотири типи оздоблення хутряних 

безрукавок (лейбиків). Тут домінував облямовано-нагрудний тип. Характерною 

особливістю було розмежування орнаментальних смуг переду смушком, що 

складало враження нашарування двох пілок. Орнамент творили «зубці», 

«баранячі роги», «кривульки», «петлі». Своєрідну систему оздоблення мали 

кептарі зі сіл Заліщицького району на межі з Чернівецькою областю. Тут 

побутував облямовано-нагрудний варіант розміщення орнаменту. Усі зовнішні 

краї облямовували овчиною, «силянкою» («переборки»), «ретязю» та 

«козликом».  
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Найбільшк насичені декором лейбики борщівського типу оздоблення, які 

побутували в селах Дністровому, Пищатинцях, Гермаківці, Пилипчому та 

Шупарці. Загалом оздоблення на бундах утворює облямовано-нагрудний тип. 

Основним елементом декору був трикутник. На кишенях найчастіше вишивали 

«хрести», «сонечка», «трилисник», «засіяне поле». Місцевій геометричній 

аплікації притаманне поєднання темних відтінків, а у вишитих мотивах 

застосовують яскраві кольори. Орнаментальні мотиви зумовлювали й назву 

самого виробу. Так, в селах Гермаківці, Пилипчому, Михалкові поширеними 

були «лейбики зі сонечками». В околицях Мельниці-Подільської характерні 

лейбики з одинарними смугами декору переду, а з подвійними смугами 

побутували в с. Дзвинячці та Вільховці. Характерною особливістю даного типу  

є утворення складного ритму з «баранячих рогів» на бічних швах. У селах 

Сапогові та Кривчому побутували лейбики, вишиті «гладдю», «козликом», 

«стебнівкою», «ретязю» у поєднанні з «петелькуванням». Колорит утворювали 

зелені, червоні, оранжеві, жовті барви. На початку ХХ ст. кушніри почали 

доповнювати в кольорову гаму яскраві відтінки фіолетового, синього та 

рожевого. Білі кожухи у Борщівському районі, як і повсюдно на Західному 

Поділлі і Покутті, були відрізні в талії, що зумовило появу декору на поясі. 

Вшивання з боків клинів – «фальд», продиктувало форму «короноподібної» 

композиції. Найскладнішу систему оздоблення мали кожухи з околиць 

Мельниці-Подільської, де орнаментальна смуга переду побудована за 

принципом тридільності, площина якої займає 2/3 переду. Центральним 

елементом «короноподібної» композиції стають двоярусні «баранячі роги». У  

с. Пилипчому акцент декору зміщується на бічну частину кожуха, 

збільшуються пропорції «короноподібної» композиції. Основними кольорами 

були червоний і зелений. У Борщівському районі побутували і «ремісницькі» 

кожухи, яким притаманна простіша композиція декору, ніж в інших видах 

кожухів і домінує темний колорит. 

Кушнірські вироби з Монастириського району характеризуються 

домінуванням рослинних мотивів. У с. Стиглій та Коропці орнаментальну 
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смугу творила гаптована «гірлянда» з квітів та паралельні ряди «кривульки». 

Локальна відмінність простежується в пропорційному співвідношенні 

рослинних елементів: у Монастириському районі вони значно менші й 

дрібніші, ніж їхні відповідники з Борщівського району.  

У Бучацькому районі для аплікації кушніри використовували тільки 

сап’ян, що не характерно для Заліщицького та Борщівських районів. 

Розміщення орнаменту на лейбиках зумовлює нагрудний варіант оздоблення, 

який утворювали чорним смушком (с. Сновидів), трикутниками (с. Миколаївка) 

чи хрестоподібними мотивами (с. Берем’яни). У колориті домінувала вишнева 

барва. Кожухи з Бучацького району мали нагрудно поясно-бічний варіант 

розміщення декору. «Короноподібну» композицію на кожухах формували за 

принципом дзеркальної симетрії «кучерів». Обов’язковою зоною декорування 

на Західному Поділлі були бічні розрізи на «спідниці» кожуха, ймовірно це 

було пов’язано із захисною функцією. 

Аплікація зі сап’яну властива кожухам з центральних районів Західного 

Поділля. Білі аплікативні трикутники характерні для кушнірських виробів 

Теребовлянського району. «Короноподібна» композиція утворена простим 

метричним повтором. Акцентом на спинці виступає «дерево життя», яке 

обмежовують дві дуги. Аналогічну схему використовували в декорі спинки 

кожухів Збаразького району. Проте на кінцях розгалужень «дерева життя» 

замість квітів вишивають пуп’янки, з’являється трикутна основа мотиву. Всі 

конструктивні шви оздобленні «ланцюжком». Оздоблення білим по білому 

властиве кожухам Підволочиського району. Композиція декору утворена 

виділенням конструктивних швів технікою «косий хрестик», «козликом» та 

«кривулькою». «Короноподібна» композиція має схематично-лінійне 

окреслення контурів. Фактуру композиції посилюють великі китиці. На відміну 

від інших районів колорит творять світлі відтінки зеленого, бордового та 

оранжевого. В центральних районах Західного Поділля на приталених кожухах 

з’являються бічні врізні кишені. У Тернопільському районі локальна 

своєрідність проявляться в зонах декорування, орнаментальні мотиви 
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розміщували на комірі-стійці та на манжетах кишень кожухів. Метричний 

повтор трикутників, як і в Теребовлянському районі, формує «короноподібну» 

композицію. Приглушені відтінки червоних і зелених вишитих мотивів, сірий 

колір смушку утворювали стриманий колорит виробу.  

10. Вироби зі шкіри Покуття і Західного Поділля мають багато спільних 

рис з виробами зі суміжних етнографічних регіонів України, а також зі сусідніх 

держав. Спільність рис простежується в конструкціях, технологіях 

виготовлення та способах оздоблення. Проте чітко виражаються й відмінності в 

трактуванні орнаментальних мотивів, зонах їх розміщення, колориті й 

композиційних схемах. 

11. Аналіз традиційних зразків кушнірських, шевських і лимарських 

виробів Покуття і Західного Поділля розширить інформацію про народне 

мистецтво українців. Отримані результати сприяють збереженню та 

відродженню традицій оздоблення виробів зі шкіри, вони слугують джерелом 

ідей для сучасних дизайнерів. Поглиблене вивчення виробів зі шкіри на Покутті 

й Західному Поділлі допоможе відродженню регіональних особливостей 

формування одного з видів декоративно-прикладного мистецтва України, який 

ґрунтується на споконвічних традиціях формотворення та орнаментального 

оздоблення. На жаль, сьогодні у досліджуваних регіонах вироби зі шкіри є 

найбільш втраченим видом народного мистецтва й потребує збереження і 

відновлення. 
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СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ 

 Ілюстрації до розділу 2 

2.1 Реєстрова карта ремісника Григорія Лишеги, м. Тисмениця Івано-

Франківської області, 1929 р., з архіву Л. Лишеги, польові матеріали. 

2.2 Кушнір, копія гравюри з «Кодексу Бегема» (1502-1505 рр.),                                 

з експозиції МІМТ. 

2.3 Копія статуту кушнірського цеху, 1638 р.,  з експозиції МІМТ. 

2.4 По дорозі на ярмарок, м. Снятин Івано-Франківської області, 1936 р.,    

з фотоархіву Н. Фурди, польові матеріали. 

2.5 Чоловіча шевська майстерня (варстат), керівник М. Моринюка,                        

с. Мишин Коломийського району  Івано-Франківської області, з експозиції 

МНМ. 

2.6 Шевська майстерня (варстат), м. Тисмениця Івано-Франківської 

області, 1932  р., з архіву Л. Лишеги, польові матеріали. 

2.7  Родина Піщаків – кушнірів, м. Тисмениця Івано-Франківської області, 

1934 р., з експозиції МІМТ. 

2.8 Копія стенографічного звіту Галицького сейму, м. Тисмениця Івано-

Франківської області, 1866 р., з експозиції МІМТ. 

2.9 Диплом челядника Білевича Є. М., м. Тисмениця Івано-Франківської 

області, з експозиції МІМТ.  

2.10 Свідоцтво про закінчення навчання, м. Тисмениця Івано-

Франківської області, 1925 р., з експозиції МІМТ.  

2.11 Свідоцтво про закінчення навчання Г. Лишеги, 1912 р., м. Тисмениця 

Івано-Франківської області, з архіву Л. Лишеги, польові матеріали. 

2.12 Запрошення на  фамільний банкет-забаву, з архіву Л. Лишеги, 

польові матеріали. 

 

Ілюстрації до розділу 3 

3.1   Таблиця типології виробів зі шкіри. 

3.2 Таблиця класифікації одягу з овчини за конструктивними ознаками. 
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3.3  Кептар прямоспинний, с. Перерив Коломийського району Івано-

Франківської області, 1918 р., НМНМГП, КН 6658. 

3.4 Кептар зі станом, с. Ганьківці Снятинського району Івано-

Франківської області, 1930 р.,  НМНМГП, КН 14287. 

3.5 Короткий кожушок «бунда», с. Пищатинці Борщівського району 

Тернопільської області, поч.  ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ 245. 

3.6 Кожух із суцільно кроєною спинкою, Тисменицький район, поч. ХХ 

ст., з експозиції МІМТ. 

3.7 Кожух із «спідницею», Городенківський район, 1930 р., польові 

матеріали. 

3.8 Види кишень на кушнірських виробах. 

3.9 Кептар з облямованими смушком краями, с. Рожнів Косівського 

району Івано-Франківської області, 1930 р., польові матеріали. 

3.10 Фрагмент обробки краю з «фарфлями», Тисменицький район Івано-

Франківської області, поч. ХХ ст., експозиція МІМТ. 

3.11 Кептар, с. Вовчківці Снятинського району Івано-Франківської 

області Тернопільської області, поч. ХХ ст., польові матеріали.  

3.12 Кожух, або півкожушок, с. Лисичники Заліщицького району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., МНАП, АП-5526. 

3.13 Кожушок безрукавний, с. Лисичники Заліщицького району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ 2069. 

3.14 Молода пара в традиційному вбранні, Снятинський район Івано-

Франківської області, поч. ХХ ст., польові матеріали. 

3.15 Молода пара в традиційному вбранні с. Великий Ключів 

Коломийського району Івано-Франківської області, 40-ві роки ХХ ст., польові 

матеріали. 

3.16 Дівчата в традиційному вбранні, с. Княже Снятинського району 

Івано-Франківської області, сер. ХХ ст., польові матеріали. 

3.17 Хор в національному вбранні з с. Чернятина Городенківського 

району Івано-Франківської області, 1938 р., польові матеріали. 
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3.18 Таблиця класифікації хутряних головних уборів за конструктивними 

ознаками. 

3.19 Шапка–«кучма», Тисменицький район Івано-Франківської області, 

поч. ХХ ст., експозиція МІМТ. 

3.20 Шапка чоловіча, с. Сапогів Борщівського району Тернопільської 

області, поч. ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ 423. 

3.21 Клепаня, с. Великий Ключів Коломийського району Івано-

Франківської області, 1920 р., НМНМГП, КН 19236. 

3.22 Постоли, с. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської 

області, 1949 р., НМНМГП, Ш–180. 

3.23  Черевики, с. Русів Снятинського району Івано-Франківської області, 

20–30–ті рр.  ХХ ст., фонди ЛММ, ОМЧ 1206.  

3.24 Чоботи, Івано-Франківська обл., поч.  ХХ ст., ЛІМ, ШР–132/2. 

3.25 Таблиця класифікації взуття за конструктивними ознаками. 

3.26 Черевики-«штеблєта», с. Русів Снятинського району Івано-

Франківської області, кін. ХІХ ст., фонди ЛММ, ОМЧ–1264. 

3.27  Чоботи з прямими халявами, Тернопільська область, фонди МНАП, 

ТКМТ № 2638. 

3.28 Чоботи з фігурними халявами, с. Матіївці Коломийського району 

Івано-Франківської області, 1935 р., фонди НМНМГП, Ш–302. 

3.29 Чоботи із закоченими халявами, с. Торговиця Городенківського 

району Івано-Франківської області, фонди ІФКМ, КН 2821. 

3.30 Черевики з халявою «з комірцем», с. Вишгородок Лановецького 

району Тернопільської області, сер. ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ 8714. 

3.31 Чоботи «садагурські», с. Лисичники Заліщицького району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., фонди МНАП, АП –5537. 

3.32 Черевики, с. Скоморохи Бучацького району Тернопільської області, 

кін. ХІХ ст., ТОКМ, ТКМТ 9021. 

3.33 Черевики або чобітки шнуровані, с. Шупарка Борщівського району 

Тернопільської області, 1920–ті рр., ТОКМ, ТКМТ 4600. 
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3.34 Постоли, с. Мишин Коломийського району Івано-Франківської 

області, 1915 р., НМНМГП, Ш–110. 

3.35 Черевики з переднім розрізом, с. Корнів Городенківського району 

Івано-Франківської області, ІФКМ, КН 59429. 

3.36 Черевики з бічним розрізом, Тернопільський район Тернопільської 

області, сер. ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ 7381. 

3.37 Чоботи «штивники» з прямим каблуком, с. Івачів Тернопільського 

району Тернопільської області, ТОКМ, ТКМТ 3350. 

3.38 Чоботи із зрізаним каблуком, с. Гончарівка Монастириського району 

Тернопільської області, МНАП, АП – 5561. 

3.39 Чоботи з підковами, с. Мишин Коломийського району Івано-

Франківської області, поч. ХХ ст., ІФКМ, КН 2856. 

3.40 Ілюстрація Генріха Родаковського «Війт Микола з с. Палагничі 

Тлумацького району». Джерело: Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim / 

Wikipedia. 

3.41 Хлопці в традиційному вбранні, с. Сороки Городенківського району 

Івано-Франківської області, 1937 р., польові матеріали. 

3.42 Хлопці в традиційному вбранні, Коломийський район Івано-

Франківської області, польові матеріали. 

 

Ілюстрації до розділу  4 

4.1.1. Молода пара в традиційному вбранні, хлопець в кептарі 

перегинкового крою с. Чернятин Городенківського району Івано-Франківської 

області, польові матеріали. 

4.1.2. Кептар «перегинка», Снятинський район Івано-Франківської 

області, поч. ХХ ст., польові матеріали. 

4.1.3. Кептар, с. Торське Заліщицького району Тернопільської області,  

20-ті роки ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–2949. 

4.1.4. Кептар, с. Лисичники Заліщицького району Тернопільської області, 

30-ті роки ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–2069. 
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4.1.5. Кептар, с. Мельниця-Подільська Борщівського району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–275. 

4.1.6. Кожушина з рукавами, с. Шупарка Борщівського району, 20-30-ті 

роки ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–5510. 

4.1.7. Куций кожушок з рукавами до ліктя, с. Пилипче Борщівського 

району, поч. ХХ ст., ЕК, KYD 2275. 

4.1.8. Кептар зі станом, с. Русів Снятинського району Івано-Франківської 

області, поч. ХХ ст., МНАП, АП–16218. 

4.1.9. Дівчина в традиційному покутському вбранні, с. Ганьківці 

Снятинського району Івано-Франківської області, з архіву Г. Гафійчук. 

4.1.10. Кептар, с. Залуччя Снятинського району Івано-Франківської 

області, 40-ві роки ХХ ст., польові матеріали.  

4.1.11. Кептар, с. Коропець Монастириського району Тернопільської 

області, 20-ті роки ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–1147. 

4.1.12. Молодь в традиційному вбранні, с. Великий Ключів 

Коломийського району Івано-Франківської області, 1947 р., польові матеріали. 

4.1.13. Фрагмент кептаря з «щіточкою», с. Русів Снятинського району 

Івано-Франківської області, ЛММ, ОМЧ–1171. 

4.1.14. Кептар, Коломийський район Івано-Франківської області, 30-ті 

роки ХХ ст., НМНМГП, інв. № 36651. 

4.1.15. Кептар, с. Княже Снятинського району Івано-Франківської 

області, поч. ХХ ст., польові матеріали. 

4.1.16. Кептар, с. Спас Коломийського району Івано-Франківської 

області, 1920 р., польові матеріали. 

4.1.17. Кожушина «під стан», с. Рожнів Косівського району Івано-

Франківської області, 1947 р., польові матеріали. 

4.1.18. Кожушок «зі станом», с. Долішнє Залуччя Снятинського району 

Івано-Франківської області, 1938 р., польові матеріали. 

4.1.19. Молода з дружками в кожухах, с. Корнич Коломийського району 

Івано-Франківської області, польові матеріали. 
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4.1.20. Весілля, с. Рожнів Косівського району Івано-Франківської 

області, польові матеріали. 

4.1.21. Кожух «поясковий», с. Лисичники Заліщицького району 

Тернопільської області, 30-ті роки ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–2085. 

4.1.22. Кожух «поясковий», с. Кривче Борщівського району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., ЕК, KYD 2317. 

4.1.23. Кожух, м. Тисмениця Івано-Франківської області, поч. ХХ ст., з 

експозиції МІМТ. 

4.1.24. Жінка в традиційному вбранні, Тисменицький район Івано-

Франківської області, сер. ХХ ст., з архіву Л. Лишеги. 

4.1.25. Жінка в «закопанському» кожусі, с. Підпечари Тисменицького 

району Івано-Франківської області, поч. ХХ ст., з архіву Л. Лишеги. 

4.1.26. Жінки в кожухах «швайбиках», м. Тисмениця Івано-Франківської 

області, сер. ХХ ст., з архіву Л. Лишеги. 

4.1.27. Фрагмент кожуха, Тисменицький район Івано-Франківської 

області, поч. ХХ ст. 

4.1.28. Чоловіча шапка з імітованим хутром, Тернопільська область, 

ТОКМ, ТКМТ–899. 

4.1.29. Шапка-«кучма», с. Голотки Підволочиського району 

Тернопільської області, ТОКМ, ТКМТ–6605. 

4.1.30. Групове фото, с. Корнич Коломийського району Івано-

Франківської області, польові матеріали. 

4.1.31. Групове фото, с. Корнич Коломийського району Івано-

Франківської області, з фотоархіву К. Романенчук, польові матеріали. 

4.1.32. Стовбата шапка, с. Сапогів Борщівського району Тернопільської 

області, поч. ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–423. 

4.1.33. Шапка, с. Кошляки Підволочиського району Тернопільської 

області, поч. ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–9126. 

4.1.34. Постоли, с. Печеніжин Коломийського району Івано-

Франківської області, 1949 р., НМНМГ, Ш–185. 
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4.1.35. Постоли, с. Мишин Коломийського району Івано-Франківської 

області, 1915 р., НМНМГП, Ш–110. 

4.1.36. Шевські інструменти, з експозиції ТОКМ. 

4.1.37. Шевські інструменти, з експозиції ТОКМ. 

4.1.38. «Правила» – дерев’яні форми для халяв, з експозиції ТОКМ. 

4.1.39. Шевський варстат (артіль), м. Тисмениця Івано-Франківської 

області, з архіву Л. Лишеги. 

4.1.40. «Ключ» – інструмент шевців, з експозиції МІМТ. 

4.1.41. Фрагмент взуття, с. Перерив Коломийського району Івано-

Франківської області, поч. ХХ ст., ІФКМ, КН–65057. 

4.1.42. Фрагмент взуття, Зборівський район Тернопільської області, поч. 

ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–796. 

4.2.1  Фрагмент  кептаря, с. Кривче Борщівського району Тернопільської 

області, поч. ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–235. 

4.2.2 Фрагмент  кептаря, с. Остапківці Коломийського району Івано-

Франківської області, поч. ХХ ст., ЕК, KYD 2276. 

4.2.3 Фрагмент  кептаря, с. Стигла Монастириського району 

Тернопільської області, 30-ті роки  ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–5901. 

4.2.4 Фрагмент  кептаря, с. Сороки Городенківського району Івано-

Франківської області, 30-ті роки ХХ ст., польові матеріали. 

4.2.5 Фрагмент  кептаря, с. Дзвинячка Борщівського району 

Тернопільської області, 20-ті роки ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–1427. 

4.2.6 Фрагмент  кептаря, с. Кривче Борщівського району Тернопільської 

області, поч. ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–235. 

4.2.7 Фрагмент  кептаря, с. Коропець Монастириського району 

Тернопільської області, 20-ті роки  ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–1747. 

4.2.8 Фрагмент  кептаря, с. Гермаківка Борщівського району 

Тернопільської області, поч.  ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ– 419. 

4.2.9 Фрагмент  кептаря, с. Сороки Городенківського району Івано-

Франківської області, 1938 р., НМНМГП,  інв. № 13499. 
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4.2.10  Кептар, с. Ілінці Снятинського району Івано-Франківської області, 

1936 р., польові матеріали. 

4.2.11 Фрагмент  кептаря, с. Корнів Городенківського району Івано-

Франківської області, поч.  ХХ ст., МНАП, АП–16219. 

4.2.12 Фрагмент  кептаря, с. Коропець Монастириського району 

Тернопільської області, 20-ті роки  ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–1852. 

4.2.13 Кожух, с. Шепарівці Коломийського району Івано-Франківської 

області, 1920 р., НМНМГП, інв. № 6634. 

4.2.14 Кожух, с. Русів Снятинського району Івано-Франківської області, 

поч. ХХ ст., ЛММ, ОМЧ–172. 

4.2.15 Фрагмент кептаря, с. Великий Ключів Коломийського району 

Івано-Франківської області, польові матеріали. 

4.2.16 Фрагмент кептаря, с. Рожнів Косівського району Івано-

Франківської області, 1938 р, польові матеріали. 

4.2.17 Фрагмент кептаря, с. Сороки Городенківського району Івано-

Франківської області, 1940 р., польові матеріали. 

4.2.18 Кептар, с. Русів Снятинського району Івано-Франківської області, 

поч. ХХ ст., з експозиції МНМ. 

4.2.19 Фрагмент кептаря, с. Ганьківці Снятинського району Івано-

Франківської області, 1930 р., польові матеріали. 

4.2.20 Фрагмент кептаря, с. Сороки Городенківського району Івано-

Франківської області, 1940  р., польові матеріали. 

4.2.21 Фрагмент  кожушка, с. Лисичники Заліщицького району 

Тернопільської області, 30-ті роки  ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–2108. 

4.2.22 Фрагмент  кептаря, с. Перерив Коломийського  району Івано-

Франківської області, 1918 р., НМНМГП,  інв. № 6658. 

4.2.23 Молода пара в традиційному вбранні, с. Корнич Коломийського 

району Івано-Франківської області, з фотоархіву  К. Романенчук, польові 

матеріали. 
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4.2.24 Молода пара в традиційному вбранні, с. Великий Ключів 

Коломийського району Івано-Франківської області, з фотоархіву  М. Коцорак, 

польові матеріали. 

4.2.25 Пояс, с. Лисичники Заліщицького району Тернопільської області, 

поч. ХХ ст., МНАП, АП–5538. 

4.2.26 Фрагмент взуття, с. Мишин Коломийського району Івано-

Франківської області, поч. ХХ ст., ІФКМ, КН–2856. 

4.2.27 Черевики, м. Тернопіль, сер. ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–787. 

4.2.28 Фрагмент взуття, с. Торговиця Городенківського району Івано-

Франківської області, 20-30 рр. ХХ ст., ІФКМ, КН–2821. 

4.2.29 Чоботи «подільські», с. Панівці  Борщівського району 

Тернопільської області, МНАП, АП–14811. 

4.2.30  Пояс, с. Гончарівка Монастириського району Тернопільської 

області, поч. ХХ ст., МНАП, АП–17790. 

4.3.1 Кептар, с. Рожнів Косівського району Івано-Франківської області, 

1934 р., фотоархів О.Філіпчук, польові матеріали. 

4.3.2 Фрагмент кептаря, с. Вістря Монастириського району 

Тернопільської області, 20-30 рр. ХХ ст.,ТОКМ, ТКМТ- 5743. 

4.3.3 Жінки в традиційному вбранні, с. Корнич Коломийського району 

Івано-Франківської області, 1938 р., з фотоархіву К. Романенчук, польові 

матеріали. 

4.3.4 Весілля, с. Великий Ключів Коломийського району Івано-

Франківської області, з фотоархіву  М. Коцорак, польові матеріали. 

4.3.5 Молода пара в традиційному вбранні, Коломийський район Івано-

Франківської області, з фотоархіву Г. Гафійчук, польові матеріали. 

4.3.6 Фрагмент кептаря, Коломийський район Івано-Франківської області, 

перша пол. ХХ ст., EK, KYD 2856. 

4.3.7 Фрагмент кептаря, с. Новосілка Заліщицького  району 

Тернопільської області, перша пол. ХХ ст., EK, KYD 2309. 
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4.3.8 Фрагмент кожуха, с. Сороки Городенківського  району Івано-

Франківської області, 1940 р., польові матеріали. 

4.3.9 Фрагмент кептаря,  Покуття, перша пол.  ХХ ст., EK, KYD 2305. 

4.3.10 Чоботи, с. Перерів Коломийського району Івано-Франківської 

області, поч. ХХ ст., ІФКМ, КН–65057. 

4.3.11 Фрагмент хутряної безрукавки, с. Кривче Борщівського району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–1145. 

4.3.12 Фрагмент хутряної безрукавки, с. Дзвинячка Борщівського району 

Тернопільської області, 20-ті роки  ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–1427. 

4.3.13 Фрагмент кептаря, Снятинський район Івано-Франківської області, 

поч. ХХ ст., польові матеріали. 

4.3.14 Фрагмент кептаря, с. Великий Ключів Коломийського  району 

Івано-Франківської області, поч. ХХ ст., польові матеріали. 

4.3.15 Фрагмент кептаря, с. Сороки Городенківського району Івано-

Франківської області, поч. ХХ ст., польові матеріали. 

4.3.16 Кептар, с. Новоселиця Снятинського району Івано-Франківської 

області, 1940 р., польові матеріали. 

4.3.17 Фрагмент кептаря, с. Тишківці Городенківського району Івано-

Франківської області, поч. ХХ ст., EK, KYD 2278. 

4.3.18 Фрагмент кептаря, с. Костильники Бучацького району 

Тернопільської області, перша пол. ХХ ст., EK, KYD 2312. 

4.3.19 Фрагмент кептаря, Тернопільська область, перша пол. ХХ ст., EK, 

KYD 2296. 

4.3.20 Фрагмент кожушка, с. Пилипче Борщівського району 

Тернопільської області, пер. пол. ХХ ст., EK, KYD 2275. 

4.3.21 Фрагмент кожуха, Бучацький район, перша пол. ХХ ст., EK, 

KYD2327 

4.3.22 Фрагмент кожуха,  с. Незвисько Городенківського району Івано-

Франківської області, перша пол.  ХХ ст., НЦНК МІГ, КН–15455. 
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4.3.23 Фрагмент кожушка, с. Лисичники Заліщицького  району 

Тернопільської області,  поч. ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–2069. 

4.3.24 Фрагмент кожушка, с. Пищатинці Борщівського району 

Тернопільської області,  поч. ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–245. 

4.3.25  Види  форм  елемента  «трикутник»  на Західному Поділлі. 

4.3.26  Види  форм  елемента  «трикутник»  на Покутті. 

4.3.27 Фрагмент  кептаря, с. Коршів Городенківського району Івано-

Франківської області, 1930 р., НМНМГП,  інв. № 11212. 

4.3.28 Лейбик, с. Дзвинячка Борщівського району Тернопільської області, 

20-ті роки  ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–1427. 

4.3.29 Види  форм мотиву  «баранячі роги» на  одязі з овчини із Західного 

Поділля. 

4.3.30 Види  форм мотиву  «баранячі роги»  на  одязі з овчини із 

Західного Поділля. 

4.3.31 Фрагмент кептаря, с. Русів Снятинського району Івано-

Франківської області, поч. ХХ ст., польові матеріали. 

4.3.32 Фрагмент кептаря, с. Великий Ключів Коломийського району 

Івано-Франківської області, 50-ті роки ХХ ст., польові матеріали. 

4.3.33 Фрагмент кептаря, с. Княже Снятинського району Івано-

Франківської області, 40-ві роки ХХ ст., польові матеріали. 

4.3.34 Фрагмент кептаря, с. Долішнє Залуччя Снятинського району Івано-

Франківської області, поч. ХХ ст., польові матеріали. 

4.3.35 Фрагмент  кептаря, с. Торговиця Городенківського  району Івано-

Франківської області, 1930 р., польові матеріали. 

4.3.36 Фрагмент кептаря, с. Великий Ключів  Коломийського району 

Івано-Франківської області, 1948 р., польові матеріали. 

4.3.37 Фрагмент кептаря,  с. Сопів Коломийського району Івано-

Франківської області, пер. пол. ХХ ст., EK, KYD 2856. 

4.3.38 Фрагмент  кептаря, с. Сороки  Городенківського  району Івано-

Франківської області, поч. ХХ ст., польові матеріали. 
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4.3.39 Фрагмент кожушка, с. Дзвинячка Борщівського району 

Тернопільської області, пол. ХХ ст., EK, KYD 2272. 

4.3.40 Фрагмент кожушка, с. Дзвинячка Борщівського району 

Тернопільської області, пол. ХХ ст., EK, KYD 2271. 

4.3.41 Фрагмент кожушка, Борщівський район Тернопільської області,  

поч. ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–2914. 

4.3.42 Фрагмент кептаря, с. Коропець Монастириського району 

Тернопільської області, 20-ті  роки ХХ ст.,ТОКМ, ТКМТ–5743. 

4.3.43 Семчук Яким, черевики, с. Загайпіль Коломийського району Івано-

Франківської області, 1930 р., НМНМГП,  інв. № 16076. 

4.3.44 Фрагмент кептаря, с. Джурів Снятинського району Івано-

Франківської області, 30-ті роки ХХ ст., ЛММ, ОМЧ–98. 

4.3.45 Мотиви «дерево життя»  на виробах зі шкіри, Покуття. 

4.3.46 Мотиви «дерево життя»  на виробах зі шкіри, Західне Поділля. 

4.3.47 Кептар, с. Сороки Городенківського району Івано-Франківської 

області, 1930 р., НМНМГП  інв. № 17275. 

4.3.48 Фрагмент  кептаря, с. Торговиця Городенківського  району Івано-

Франківської області, 1930 р., польові матеріали. 

4.3.49 Фрагмент  кептаря, с. Хотимир Тлумацького  району Івано-

Франківської області, 1920 р., НМНМГП,  інв. № 17268. 

4.3.50 Фрагмент кожуха, с. Шепарівці Коломийського району Івано-

Франківської області, 1920 р., НМНМГП,  інв. № 6634. 

4.3.51 Фрагмент кожуха, с. Сороки Городенківського району Івано-

Франківської області, 1946 р., польові матеріали. 

4.3.52 Фрагмент кожуха, с. Сороки Городенківського району Івано-

Франківської області, 1940 р., польові матеріали. 

4.3.53 Фрагмент кожуха, с. Коропець Монастириського району 

Тернопільської області, 30-ті  роки ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ– 5720. 

4.3.54 Фрагмент кептаря, с. Вільхівці Городенківського району Івано-

Франківської області, перша пол. ХХ ст., НЦНК МІГ, КН–850. 
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4.3.55 Фрагмент черевиків, с. Шупарка Борщівського району 

Тернопільської області, 20-ті  роки ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–4600. 

4.3.56 Фрагмент взуття, с. Перирів Коломийського району Івано-

Франківської області, поч. ХХ ст., ІФКМ, КН–65057. 

 

Ілюстрації до розділу 5 

5.1 Таблиця топографії орнаменту на кушнірських виробах (плечовий 

безрукавний одяг) Покуття і Західного Поділля. 

5.2 Таблиця топографії орнаменту на кушнірських виробах (верхній одяг) 

Покуття і Західного Поділля. 

5.1.1 Карта Покуття. 

5.1.2 Сім’я в традиційному вбранні, с. Великий Ключів Коломийського 

району Івано-Франківської області, 20-ті роки ХХ ст., фотоархів                        

М. Коцорак, польові матеріали. 

5.1.3 Молодята в традиційному вбранні на фестивалі «Луденє» в м. 

Косові Івано-Франківської області, 2012 р., польові матеріали. 

5.1.4 Кептар, с. Великий Ключів Коломийського району Івано-

Франківської області, 1952 р., польові матеріали. 

5.1.5 Кептар, с. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської 

області, ЕК, KYD 2852. 

5.1.6 Кептар, с. Сопів Коломийського району Івано-Франківської області, 

ЕК, KYD 2849. 

5.1.7 Кептар (вигляд спереду), с. Перерив Коломийського району Івано-

Франківської області, 1918 р., НМНМГП, інв. № 6658. 

5.1.8 Кептар (вигляд ззаду), с. Перерив Коломийського району Івано-

Франківської області, 1918 р., НМНМГП, інв. № 6658. 

5.1.9 Чоловіки в традиційному вбранні, с. Корнич Коломийського району 

Івано-Франківської області, 30-ті роки ХХ ст., польові матеріали. 

5.1.10 Молода пара в традиційному вбранні, с. Корнич Коломийського 

району Івано-Франківської області, 50-ті роки ХХ ст., польові матеріали. 
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5.1.11 Кептар (вигляд спереду), с. Спас Коломийського району Івано-

Франківської області, 1920 р., польові матеріали. 

5.1.12 Кептар (вигляд ззаду), с. Спас Коломийського району Івано-

Франківської області, 1920 р., польові матеріали. 

5.1.13 Кожух (вигляд спереду), с. Корнів Коломийського району Івано-

Франківської області, НМНМГП, інв. № 12212. 

5.1.14 Кожух (вигляд ззаду), с. Корнів Коломийського району Івано-

Франківської області, НМНМГП, інв. № 12212. 

5.1.15 Кожух (вигляд спереду), с. Шепарівці Коломийського району 

Івано-Франківської області, 1920 р., НМНМГП, інв. № 6634.  

5.1.16 Кожух  (вигляд ззаду), с. Шепарівці Коломийського району Івано-

Франківської області, 1920 р., НМНМГП, інв. № 6634. 

5.1.17 Кептар (вигляд спереду), с. Старий Гвіздець Коломийського району 

Івано-Франківської області, 1920 р., НМНМГП, інв. № 6149.  

5.1.18 Кожух (вигляд ззаду), с. Старий Гвіздець Коломийського району 

Івано-Франківської області, 1920 р., НМНМГП, інв. № 6149. 

5.1.19 Кептар, с. Остапківці Коломийського району Івано-Франківської 

області, ЕК, KYD 2276. 

5.1.20 Кептар (вигляд спереду), с. Новоселиця Снятинського району 

Івано-Франківської області, 40-ві роки ХХ ст., польові матеріали. 

5.1.21 Кептар (вигляд ззаду), с. Новоселиця Снятинського району Івано-

Франківської області, 40-ві роки ХХ ст., польові матеріали. 

5.1.22 Сорохан В., кептар, с. Рожнів Косівського району Івано-

Франківської області, 1936 р., польові матеріали. 

5.1.23 Сорохан В., кептар, с. Рожнів Косівського району Івано-

Франківської області, 1938 р., польові матеріали. 

5.1.24 Кожух, с. Рожнів Косівського району Івано-Франківської області, 

20-ті роки ХХ ст., польові матеріали. 

5.1.25 Кептар, с. Ілінці Снятинського району Івано-Франківської області, 

поч. ХХ ст., польові матеріали. 
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5.1.26  Кептар, с. Джурів Снятинського району Івано-Франківської 

області, 20-ті роки  ХХ ст., польові матеріали. 

5.1.27 Кептар, с. Тростянець Снятинського району Івано-Франківської 

області, поч. ХХ ст., польові матеріали. 

5.1.28 Кептар, с. Княже Снятинського району Івано-Франківської області, 

1947 р., польові матеріали. 

5.1.29 Чоловік і жінка в кептарях, с. Долішнє Залуччя Снятинського 

району Івано-Франківської області,  30-ті роки ХХ ст., польові матеріали. 

5.1.30 Чоловік у традиційному вбранні, с. Долішнє Залуччя Снятинського 

району Івано-Франківської області, з фотоархіву  М. Солтиса,  польові 

матеріали. 

5.1.31 Кептар (вигляд спереду), с. Русів Снятинського району Івано-

Франківської області, 1935 р., з експозиції МНМ. 

5.1.32 Кептар (вигляд ззаду), с. Русів Снятинського району Івано-

Франківської області, 1935 р., з експозиції МНМ. 

5.1.33 Молодь у традиційному вбранні, Снятинський район Івано-

Франківської області, поч. ХХ ст., польові матеріали. 

5.1.34 Кептар «в підколе» (вигляд спереду), с. Вовчківці Снятинського 

району Івано-Франківської області, 1935 р., з експозиції МНМ. 

5.1.35 Кептар «в підколе» (вигляд ззаду), с. Вовчківці Снятинського 

району Івано-Франківської області,  1935 р., з експозиції МНМ. 

5.1.36 Кептар (вигляд спереду), с. Сороки Городенківського району Івано-

Франківської області, 1938 р., НМНМГП, інв. № 13499.  

5.1.37 Кептар (вигляд ззаду), с. Сороки Городенківського району Івано-

Франківської області, 1938 р., НМНМГП, інв. № 13499.  

5.1.38 Кептар (вигляд спереду), с. Сороки Городенківського району Івано-

Франківської області,1934 р., польові матеріали. 

5.1.39 Кептар (вигляд ззаду), с. Сороки Городенківського району Івано-

Франківської області, 1934 р., польові матеріали. 
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5.1.40 Кептар (вигляд спереду), с. Сороки Городенківського району Івано-

Франківської області, 1946 р., польові матеріали. 

5.1.41 Кептар (вигляд ззаду), с. Сороки Городенківського району Івано-

Франківської області, 1946 р., польові матеріали. 

5.1.42 Сім’я Вишенських, с. Сороки  Городенківського району Івано-

Франківської області, 20-ті роки ХХ ст., з фотоархіву Л. Питлюк, польові 

матеріали. 

5.1.43 Біля школи, с. Сороки Городенківського району Івано-Франківської 

області, 1935 р., з фотоархіву Л. Питлюк, польові матеріали. 

5.1.44 Хлопці в кожухах, с. Сороки Городенківського району Івано-

Франківської області, 30-ті роки ХХ ст., з фотоархіву Л. Питлюк. 

5.1.45 Кожух (вигляд спереду), с. Сороки Городенківського району Івано-

Франківської області, 1947 р., польові матеріали. 

5.1.46 Кожух (вигляд ззаду), с. Сороки Городенківського району Івано-

Франківської області, 1947 р., польові матеріали. 

5.1.47 Хлопці в кожухах, с. Сороки Городенківського району Івано-

Франківської області, 20-ті роки ХХ ст., з фотоархіву Г. Гафійчук. 

5.1.48 Кожух (вигляд спереду), с. Сороки Городенківського району Івано-

Франківської області, 1947 р., польові матеріали. 

5.1.49 Кожух (вигляд ззаду), с. Сороки Городенківського району Івано-

Франківської області, 1947 р., польові матеріали. 

5.1.50 Кожух «червоний» (вигляд спереду), с. Сороки Городенківського 

району Івано-Франківської області, 40-ві роки ХХ ст., польові матеріали. 

5.1.51 Кожух «червоний» (вигляд ззаду), с. Сороки Городенківського 

району Івано-Франківської області, 40-ві роки ХХ ст., польові матеріали. 

5.1.52 Кептар, с. Торговиця Городенківського району Івано-Франківської 

області, поч. ХХ ст., з експозиції НМНМГП. 

5.1.53 Молодь у традиційному вбранні, с. Чернятин Городенківського 

району Івано-Франківської області, фотоархів Г. Гафійчук, польові матеріали. 
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5.1.54 Кептар, с. Чернятин Городенківського району Івано-Франківської 

області, поч. ХХ ст., польові матеріали. 

5.1.55. Група людей в кожухах, Городенківський район Івано-

Франківської області, 50-ті роки ХХ ст., польові матеріали. 

5.1.56 Люди в кожухах біля церкви, Городенківський район Івано-

Франківської області, польові матеріали. 

5.1.57 Кептар (вид спереду), с. Тишківці Городенківського району Івано-

Франківської області, пер. пол. ХХ ст., ЕК, KYD  2278. 

5.1.58 Кептар (вид ззаду), с. Тишківці Городенківського району Івано-

Франківської області, ЕК, KYD 2278. 

5.1.59 Кожух (вид спереду), с. Тишківці Городенківського району Івано-

Франківської області, ЕК, KYD 2862. 

5.1.60 Кептар (вид спереду), с. Незвисько Городенківського району Івано-

Франківської області, поч. ХХ ст., НЦНК МІГ, КН–15455. 

5.1.61 Кожух (вид спереду), с. Корнів Городенківського району Івано-

Франківської області, пер. пол. ХХ ст., МНАП, АП–16219. 

5.1.62 Кожух (вид ззаду), с. Корнів Городенківського району Івано-

Франківської області, перша пол. ХХ ст., МНАП, АП–16219. 

5.1.63 Кожух (вид спереду), с. Раковець Городенківського району, перша 

пол. ХХ ст., МНАП, АП–5979. 

5.1.64 Кептар, с. Гарасимів Тлумацького району Івано-Франківської 

області, пер. пол. ХХ ст., польові матеріали. 

5.1.65 Кожух (вид спереду), Тисменецький район Івано-Франківської 

області, пер. пол. ХХ ст., з експозиції МІМТ. 

5.1.66 Кептар, с. Хотимир Тлумацького району Івано-Франківської 

області, 1920 р., з експозиції НМНМГП. 

5.2.1 Карта Західного  Поділля. 

5.2.2 Лейбик  (вигляд спереду), с. Торське Заліщицького району 

Тернопільської області, 20-ті роки ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–2949. 



225 

5.2.3 Лейбик (вигляд ззаду), с. Торське Заліщицького району 

Тернопільської області, 20-ті роки ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ– 2949. 

5.2.4 Кожух (вигляд спереду), Тернопільська обл., поч. ХХ ст., ЕК, KYD 

2314. 

5.2.5 Кожух (вигляд ззаду), Тернопільська область, поч. ХХ ст., ЕК, KYD 

2314. 

5.2.6 Кожух (вигляд спереду), с. Лисичники Заліщицького району 

Тернопільської області, 1930 р., ТОКМ, ТКМТ – 2086. 

5.2.7 Кожух (вигляд ззаду), с. Лисичники Заліщицького району 

Тернопільської області, 1930 р., ТОКМ, ТКМТ – 2086. 

5.2.8Кожух (вигляд спереду), с. Лисичники Заліщицького району 

Тернопільської області, 1939 р., ТОКМ, ТКМТ – 2224. 

5.2.9 Кожух (вигляд ззаду), с. Лисичники Заліщицького району 

Тернопільської області, 1939 р., ТОКМ, ТКМТ – 2224. 

5.2.10 Кожух довгий (вигляд спереду), с. Садки Заліщицького району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ – 3035. 

5.2.11 Кожух довгий (вигляд ззаду), с. Садки Заліщицького району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ – 3035. 

5.2.12 Кожух довгий (вигляд спереду), с. Садки Заліщицького району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ – 3036. 

5.2.13 Кожух довгий (вигляд ззаду), с. Садки Заліщицького району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ – 3036. 

5.2.14 Кожух (вигляд спереду), с. Новосілка Заліщицького району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., ЕК, KYD 2315. 

5.2.15 Кожух (вигляд ззаду), с. Новосілка Заліщицького району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., ЕК, KYD 2315. 

5.2.16 Кожушина, с. Шупарка Борщівського району Тернопільської 

області, 20-30-ті роки ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ – 5510. 

5.2.17 Група людей в традиційному вбранні, Борщівський район 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., польові матеріали. 
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5.2.18 Лейбик (вигляд спереду), с. Гермаківка Борщівського району 

Тернопільської області, поч.  ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ– 419. 

5.2.19 Лейбик (вигляд ззаду), с. Гермаківка Борщівського району 

Тернопільської області, поч.  ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ– 419. 

5.2.20 Лейбик (вигляд спереду), с. Гермаківка Борщівського району 

Тернопільської області, кін. ХІХ ст., ТОКМ, ТКМТ– 418. 

5.2.21 Лейбик (вигляд ззаду), с. Гермаківка Борщівського району 

Тернопільської області, кін. ХІХ ст., ТОКМ, ТКМТ – 418. 

5.2.22 Лейбик, Борщівського району Тернопільської області, поч. ХХ ст., 

ТОКМ, ТКМТ – 3386. 

5.2.23 Лейбик, с. Дзвинячка  Борщівського району Тернопільської 

області, 20-ті роки ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ – 1430. 

5.2.24 Лейбик (вигляд спереду), с. Дзвинячка Борщівського району 

Тернопільської області, 20-ті роки  ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–1427. 

5.2.25 Лейбик (вигляд ззаду), с. Дзвинячка  Борщівського району 

Тернопільської області, 20-ті роки ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–1427. 

5.2.26 Лейбик, с. Дзвинячка Борщівського району Тернопільської області, 

пер. пол. ХХ ст., ЕК, KYD 2272. 

5.2.27.  Лейбик (вигляд спереду), с. Вільховець Борщівського району 

Тернопільської області, поч.  ХХ ст., ЕК, KYD 463. 

5.2.28 Лейбик (вигляд ззаду), с. Вільховець Борщівського району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., ЕК, KYD 463. 

5.2.29 Група людей в традиційному вбранні, Борщівський район 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., з фотоархіву Г. Гафійчук. 

5.2.30 Лейбик, с. Кривче Борщівського району Тернопільської області, 

поч. ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–235. 

5.2.31 Лейбик (вигляд спереду), с. Кривче Борщівського району 

Тернопільської області, 20-ті роки ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ –2914. 

5.2.32 Лейбик (вигляд ззаду), с. Кривче  Борщівського району 

Тернопільської області, 20-ті роки ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–2914. 



227 

5.2.33 Лейбик, с. Сапогів Борщівського району Тернопільської області, 

пер. пол.  ХХ ст., ЕК, KYD 2271. 

5.2.34 Кожух (вигляд спереду), с. Дзвинячка Борщівського району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., ЕК, KYD 2319. 

5.2.35 Кожух (вигляд ззаду), с. Дзвинячка Борщівського району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., ЕК, KYD 2319. 

5.2.36 Кожух (вигляд спереду), с. Кривче Борщівського району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–214. 

5.2.37 Кожух (вигляд ззаду), с. Кривче Борщівського району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–214. 

5.2.38 Кожух (вигляд спереду), с. Гермаківка Борщівського району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., МНАП, АП–4952. 

5.2.39 Кожух (вигляд ззаду), с. Гермаківка Борщівського району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., МНАП, АП–4952. 

5.2.40 Кожух (вигляд спереду), с. Окопи Борщівського району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., ЕК, KYD 2325. 

5.2.41 Кожух (вигляд ззаду), с. Окопи Борщівського району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., ЕК, KYD 2325. 

5.2.42 Кожух (вигляд спереду), Борщівський район Тернопільської 

області, поч. ХХ ст., ЕК, KYD 2311. 

5.2.43 Кожух (вигляд ззаду), Борщівський район Тернопільської області, 

поч. ХХ ст., ЕК, KYD 2311. 

5.2.44 Кожух (вигляд спереду), с. Пилипче Борщівського району 

Тернопільської області, 20-ті роки ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ – 9094. 

5.2.45 Кожух (вигляд ззаду), с. Пилипче  Борщівського району 

Тернопільської області, 20-ті роки ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ –9094. 

5.2.46 Кожух ремісницький (вигляд спереду), с. Устя Борщівського 

району Тернопільської області, поч. ХХ ст., ЕК, KYD 2325. 

5.2.47 Кожух ремісницький (вигляд ззаду), с. Устя Борщівського району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., ЕК, KYD 2325. 
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5.2.48 Лейбик, с. Вістря Монастириського району Тернопільської області, 

20-30-ті роки ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–5743. 

5.2.49 Лейбик (вигляд спереду), с. Коропець Монастириського району 

Тернопільської області, 20-ті роки ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–1852. 

5.2.50 Лейбик (вигляд ззаду), с. Коропець Монастириського району 

Тернопільської області, 20-ті роки ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–1852. 

5.2.51 Лейбик (вигляд спереду), с. Стигла Монастириського району 

Тернопільської області, 30-ті роки ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–5901. 

5.2.52 Лейбик (вигляд ззаду), с. Стигла Монастириського району 

Тернопільської області, 30-ті роки ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ –5901. 

5.2.53 Лейбик (вигляд спереду), с. Берем’яни Бучацького району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–2914. 

5.2.54 Лейбик (вигляд ззаду), с. Берем’яни Бучацького району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., ТОКМ, ТКМТ–2914. 

5.2.55 Лейбик, Бучацький район Тернопільської області, поч. ХХ ст., 

ТОКМ, ТКМТ–2916. 

5.2.56 Лейбик, с. Миколаївка Бучацького району Тернопільської області, 

1948 р., польові матеріали. 

5.2.57 Кожух (вигляд спереду), с. Миколаївка Бучацького району 

Тернопільської області, 1946 р., польові матеріали. 

5.2.58 Кожух (вигляд збоку), с. Миколаївка Бучацького району 

Тернопільської області, 1946 р., польові матеріали. 

5.2.59 Кожух (вигляд спереду), с. Костильники Бучацького району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., ЕК, KYD 2318. 

5.2.60 Кожух (вигляд ззаду), с. Костильники Бучацького району 

Тернопільської області, поч. ХХ ст., ЕК, KYD 2318. 

5.2.61 Кожух (вигляд спереду), м. Теребовля Тернопільська область, пер. 

пол. ХХ ст., ЕК, KYD 2688. 

5.2.62 Кожух (вигляд ззаду), м. Теребовля Тернопільської області, пер. 

пол. ХХ ст., ЕК, KYD 2688. 
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5.2.63 Кожух (вигляд спереду), с. Новосілка Підволочиського району 

Тернопільської області, пер. пол. ХХ ст., ЕК, KYD 2860. 

5.2.64 Кожух  (вигляд  ззаду),  с. Новосілка Підволочиського району 

Тернопільської області, пер. пол. ХХ ст., ЕК, KYD 2860. 
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