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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 Актуальність теми дослідження. Народні промисли українців Карпат, 

зокрема мосяжництво, художня обробка шкіри, дерева, рогу неодноразово 

ставали предметом дослідження українських науковців. Однак до сьогодні немає 

комплексного дослідження, присвяченого металевим прикрасам і доповненням у 

традиційному костюмі чоловіків Українських Карпат. Їх традиції не мають 

належного використання в художній та освітньо-виховній практиці. Це значною 

мірою обумовлює актуальність цієї роботи, яка передбачає отримати істотні 

знання про мистецьку спадщину та шлях розвитку металевих чоловічих прикрас 

та доповнень до традиційного костюма. Результати дослідження цієї теми 

заповнять прогалину в історії декоративно-ужиткового мистецтва та допоможуть 

зберегти її традиції в соціально-культурних умовах сучасності. 

 Зацікавлення темою народного металірства та шкіряних промислів в 

Українських Карпатах активно пропагувалося в сер. ХХ ст. низкою статей у 

наукових збірниках та періодиці народознавчо-етнографічного характеру, 

ілюстративним матеріалом в альбомах, а також двома монографіями Л. Сухої та  

Г. Горинь, присвяченими історії, технології, виробничому процесу, творчості 

майстрів і художнім особливостям металевих і шкіряних виробів. В останні роки 

чоловічі металеві прикраси та шкіряні доповнення до одягу спорадично згадують 

в контексті народного строю в ілюстрованих науково-популярних виданнях, 

альбомах, присвячених гуцульському мосяжництву. Стосовно мистецтвознавчої 

проблематики, варто наголосити, що Українські Карпати є чи не єдиною 

територією України, де чоловічі прикраси набувають яскравих ознак художнього 

ремесла, розвиваючись із покоління в покоління як особливе явище та 

вирізняються яскравими локальними художніми ознаками.  

 Важливо врахувати, що прикраси належать до декоративно-ужиткового 

мистецтва й окреслюють одночасно й особливе коло категорій, що повʼязані 

безпосередньо зі створенням предмета, матеріальним втіленням його естетичної 



концепції. Специфіка прикрас полягає в інтегрованій різноманітності технічних 

засобів декору. 

 Спроба систематизувати весь фактичний матеріал, проаналізувати художні 

особливості прикрас, а також виокремити низку проблем, повʼязаних із 

культурним явищем прикрас у регіональному контексті, обумовлює 

актуальність цього дослідження та його широкі перспективи. 

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

дисертації узгоджена з планами й тематикою наукових досліджень кафедри 

історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Окремі 

положення і результати дисертації пов’язані безпосередньо з темою «Традиційна 

культура в системі етнокультурного простору давньої і сучасної України», яку 

виконували в 2011 – 2015 рр. в Інституті народознавства Національної академії 

наук України. Реєстраційний номер теми 0111U001064. 

 Мета дослідження – виявити та проаналізувати художні особливості 

металевих чоловічих прикрас і доповнень у традиційному костюмі українців 

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

мистецтва. 

 Для досягнення поставленої мети в роботі окреслено такі завдання: 

• Зя’сувати ступінь наукової розробки теми, висвітлити джерельну базу, 

історіографію, методику дослідження; 

• простежити історію мосяжництва та художньої обробки шкіри в 

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

• провести типологію прикрас в ансамблі традиційного чоловічого костюма 

українців Карпат; 

• виявити обумовленість художніх особливостей прикрас специфікою їх 

техніко-технологічних прийомів формотворення; 

• простежити композиційні схеми, орнаменальні мотиви в декорі чоловічих 

прикрас, їх семантику; 



• охарактеризувати традиції та новації у прикрасах в ансамблі традиційного 

чоловічого костюма українців Карпат та окреслити перспективи їх 

функціонування в сучасному соціокультурному просторі. 

Об’єкт дослідження – металеві прикраси та доповнення в традиційному 

чоловічому костюмі українців Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ ст., які зберігаються в 

музеях України, Польщі та приватних збірках.  

Предмет дослідження – історія, типологія та художні особливості металевих 

прикрас і доповнень в традиційному чоловічому костюмі українців Карпат 

кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 

Методи дослідження. У дисертації використані наукові методи на 

емпіричному та теоретичному рівнях. Зокрема, на емпіричному рівні (під час 

формування джерельної бази дослідження) застосовувались методи 

спостереження, порівняння, експерименту. На теоретичному рівні дослідження 

ми послуговувались такими методами: абстрагування, структурно-типологічним 

методом для поглибленої та повної інтерпретації чоловічих прикрас 

Карпатського регіону як художніх творів народного мистецтва, методом 

мистецтвознавчого аналізу з метою визначення закономірностей становлення 

художніх особливостей, який систематизував дослідницькі можливості образно-

стилістичного, семантичного, типологічного та формальних методів. Для 

пізнання загальних явищ та окремих фактів застосовувались індуктивний та 

дедуктивний методи, для складання таблиць – графічний метод. 

Наукова новизна виявляється в тому, що в роботі 

 вперше: 

- зібрано та систематизовано матеріал щодо чоловічих металевих прикрас 

і доповнень у традиційному костюмі українців Карпат кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст.; 

- розроблено типологію за комплексом функціональних ознак; 



- розглянуто чоловічі прикраси та доповнення в традиційному костюмі 

українців Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ ст. в контексті побуту 

транскарпатського регіону; 

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

набуло подальшого розвитку: 

- вивчення технології виготовлення й оздоблення металевих прикрас 

та доповнень в традиційному чоловічому костюмі;  

- виявлення особливостей творчості окремих майстрів.  

- окреслення проблематики співвідношення традицій і новацій у 

виготовленні металевих прикрас і доповнень. 

удосконалено: 

- виявлення  художніх особливостей чоловічих прикрас і доповнень у 

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

Практичне значення роботи. Результати та поданий у дослідженні 

ілюстративний матеріал можуть бути використані спеціалістами в науковій, 

педагогічно-освітній, художній практиці; популяризуватимуть естетичну 

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

сприятимуть їх збереженню та розвитку. Робота суттєво доповнить вивчення 

етнокультури карпатського регіону, традиційного одягу та побуту, надасть 

цінний матеріал для сучасних театральних і кінообразів. Проведені в роботі 

узагальнення будуть важливими для подальшого теоретичного вирішення 

проблем розвитку українського декоративно-ужиткового мистецтва. 

Апробація результатів дослідження проведена в доповідях науково-

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

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

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

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

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

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



складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів Національного 

лісотехнічного університету України (Львів, 2012) доповідь: «Композиційні 

схеми побудови орнаменту на металевих чоловічих прикрасах Українських 

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

2012), доповідь: «Народні майстри-мосяжники Гуцульщини кін. ХІХ – поч. 

ХХ ст.: огляд творчості»; Науково-теоретичній конференції професорсько-

викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Суспільно-культурний 

вимір творчості: актуальна форма та больові точки життя нації» (Львів, 2015), 

доповідь: «Чоловічі прикраси та доповнення до традиційного чоловічого 

костюма Українських Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ ст. у збірці Краківського 

етнографічного музею ім. Северина Удзелі»; Науковій конференції до 95-річчя 

від дня народження Я.П. Запаска (Львів, 2018), доповідь: «Художні особливості 

тобівок і ташок з фондів Коломийського Національного музею народного 

мистецтва Гуцульщини і Покуття ім. Й. Кобринського». 

 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані у 6-ти статтях у 

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

наукометричну базу. 

Структура і об’єм роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел. До тексту дисертації 

додається альбом із ілюстраціями. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дисертаційного дослідження, 

визначено зв´язок із науковими програмами, планами, темами, визначено мету 

і завдання, об´єкт і предмет роботи, охарактеризовано методи дослідження, 

розкрито наукову новизну, практичне значення одержаних результатів, подано 

відомості про їх апробацію, структуру й обсяг дисертації.  



Розділ 1 «Історіографія, джерела, методика дослідження» 

присвячений аналізу літератури та методів дослідження з обраної тематики. У 

підрозділі 1.1. «Історіографія та джерельна база» проводиться аналіз 

літератури  в етнографічній та мистецтвознавчій площинах. Для масштабного 

вивчення предмету дослідження було проаналізовано наукову літературу з 

історії Гуцульщини, на основі аналізу якої виявлено, що у пер. пол. ХІХ ст. 

вивчення народного побуту, культури, мистецтва і прикрас, зокрема, 

зацікавило широкі кола громадськості. Серед їхніх представників – етнографи, 

вчені, громадські та культурні діячі, такі як Я. Головацький, І. Вагилевич, 

І. Франко, С. Витвицький, В. Кайндль, Р. Шухевич, Ф. Вовк та ін. 

Вагомими працями у вивченні металевих прикрас і шкіряних доповнень 

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

С. Боньковської. На основі аналізу історіографічних джерел відтворюється  

значення історико-культурних чинників у формуванні та поширенні чоловічих 

прикрас на території Українських Карпат. Зокрема, В. Шухевич присвятив 

металевим гуцульським виробам окремий розділ, у якому детально, 

підкріплюючи ілюстраціями, описує знаряддя праці й техніку ливарництва 

металевих виробів, згадує народних майстрів. Уперше автор групує весь 

асортимент металевих виробів за характерними ознаками, подаючи до нього 

ілюстровані таблиці; приділяє увагу також орнаменту. 

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

підходу українських науковців сер. ХХ ст., коли значна частина пам’яток 

зібрана під час польових досліджень у безпосередніх контактах із майстрами і 

їхнім середовищем. Увагу приділено також історичному контексту, 

технологічним процесам, художнім особливостям, творчості майстрів. 

Монографія Л. Сухої відрізняється ґрунтовністю викладу матеріалу, в якому 

дослідниця вперше виклала історіографію гуцульського мосяжництва, 

виділила центри, у яких займалися металообробними ремеслами, розглянула 



творчість окремих майстрів, виділила орнаментальні мотиви на виробах в 

окремі таблиці, провела опис і класифікацію  металевих виробів. 

Вивчення соціокультурних особливостей використання прикрас допомогли 

розкрити етнографічні й наукові розвідки. Для аналізу формотворення та 

розробки типології важливими стали праці М. Станкевича, Р. Шмагала, 

А. Задніпровської. Беручи за основу праці М. Станкевича, а також враховуючи 

розроблену  Р. Шмагалом загальну типологію художнього металу, ми розробили 

типологію чоловічих металевих прикрас і шкіряних  доповнень до костюма за 

функціональною ознакою, виділивши за основу родову відміну. Доповненням до 

цієї типології, за розробками А. Задніпровської, є розгляд прикрас із точки зору 

характеристики їх комплексів основних територіальних груп. 

Останні два десятиліття в ракурсі вивчення мистецької освіти в Галичині 

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

прикрас Українських Карпат висвітлюється в монографіях Р. Шмагала. Тема 

художнього металу українців Карпат поч. ХХ ст., зокрема, розглядається в 

контексті мистецтвознавчої експертної оцінки, систематизованої бази 

літератури, ілюстративного матеріалу та термінології. 

У підрозділі 1.2 «Методи дослідження» методологічною основою в 

опрацюванні теми дослідження слугував комплексний підхід до аналізу 

традиційних явищ народного мистецтва. У дисертації використані наукові 

методи на емпіричному та теоретичному рівнях. Зокрема, на емпіричному рівні 

(під час формування джерельної бази дослідження) застосовувались методи 

спостереження, порівняння, експерименту. На теоретичному рівні дослідження 

ми послуговувались такими методами: абстрагування, структурно-типологічним 

методом для поглибленої та повної інтерпретації чоловічих прикрас 

Карпатського регіону як художніх творів народного мистецтва, методом 

мистецтвознавчого аналізу з метою визначення закономірностей становлення 

художніх особливостей, який систематизував дослідницькі можливості образно-

стилістичного, семантичного, типологічного та формальних методів. Для 



пізнання загальних явищ та окремих фактів застосовувались індуктивний та 

дедуктивний методи, для складання таблиць – графічний метод. 

У Розділі 2 «Розвиток мосяжництва і художньої обробки шкіри в 

Карпатському регіоні України кін. ХІХ – поч. ХХ ст.» розглянуто історію 

металообробних і шкіряних промислів на території Українських Карпат кін. ХІХ 

– поч. ХХ ст., осередки мосяжництва та художньої обробки шкіри, творчість 

народних майстрів, а також технологічні особливості виготовлення чоловічих 

прикрас і шкіряних доповнень до строю. У підрозділі 2.1 «Техніки виготовлення 

чоловічих металевих прикрас українців Карпат, осередки мосяжництва та 

майстри» окреслено ареал поширення центрів виробництва металевих чоловічих 

прикрас, що охоплює значну частину сіл гірської місцевості Українських Карпат, 

які відрізняються мальовничістю природи та суворістю клімату. Ця особливість 

території спонукала місцеве населення до своєрідної творчості. У деяких селах, 

наприклад с. Бростурові Косівського р-ну, працювали три покоління народних 

майстрів роду Дудчаків. Незважаючи на спільну майстерню та набір 

інструментів, вироби майстрів відрізнялись за стилем виконання й авторським 

почерком. Він виявлявся в акценті на ужитковість виробів старшого 

представника роду, витонченості пропорцій і лаконічності орнаментації майстра 

середнього покоління, насиченості багатством і складністю орнаменту у 

вишуканих виробах молодшого майстра роду Дудчаків. 

Крім роду Дудчаків, у с. Бростурові відомі й інші майстри, як і в інших 

селах – с. Річка, с. Жаб’є (с. Верховина), с. Яворів, с. Голови,  с. Білоберезівка, 

с. Дихтинці, їх було кілька або й кільканадцять. В окремих селах, таких як 

с. Шешори, с. Розтоки, с. Кривопілля, с. Довгопілля та ін. майстри були 

поодинокі, а в окремих гірських селах їх не було взагалі. Таким чином, ареал 

поширення мосяжного промислу нерівномірно, але охоплював усю територію 

Українських Карпат в кін. ХІХ – поч. ХХ ст., збагачуючи собою типологічно 

насичену картину народних промислів у цьому регіоні. 



Розглядаючи технологію художньої обробки металу в Українських 

Карпатах кін. ХІХ – поч. ХХ ст., ми наголошуємо на консерватизмі процесів та 

сталості у використанні інструментажу. Однак, вишліфована поколіннями 

майстрів, вона відкрита для новацій та авторських інтерпретацій. Один і той 

самий набір інструментів у межах однієї родини майстрів міг доповнюватись 

одним чи кількома новими, що позначалось на оздобленні виробів. Тому досить 

типові й подібні предмети – хрести, перстені, люльки, порохівниці та ін. – 

позначені індивідуальним почерком і манерою виконання. Вони 

прослідковуються в частоті використання та поєднання в композиції окремих 

орнаментальних елементів, особливостях форми. Прикметно, що в замкнутих 

традицією та територією народних промислах Українських Карпат кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. існував феномен – люльки-«путилівки», технологію яких неможливо 

було відтворити. 

У підрозділі 2.2 «Технологічні особливості художньої обробки шкіри та 

осередки виробництва шкіряних доповнень до строю українців Карпат» 

розглянуто матеріали і технологічний процес виготовлення шкіряних доповнень 

до чоловічого строю українців Карпат кін. ХІХ – поч. ХХ ст., а також творчість 

майстрів.  

У Розділі 3 «Типологія металевих чоловічих прикрас і шкіряних 

доповнень до традиційного чоловічого костюма українців Карпат кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст.» розглянуто металеві прикраси та доповнення у традиційному 

чоловічому костюмі українців Карпат як широке явище, яке має розгалужену 

типологічну структуру. У підрозділі 3.1 «Підходи до типології у декоративно-

прикладному мистецтві» проаналізовано праці етнографів, істориків мистецтва 

та мистецтвознавців, починаючи з другої половини ХІХ ст., предметом 

зацікавлення яких стала проблема типології творів і морфології видів 

декоративно-прикладного мистецтва. Серед них, зокрема, праці Г. Земпера, 

Я. Фельке. М. Кагана, П. Богатирьова. 



Підрозділ 3.2 «Принципи типології в декоративно-прикладному мистецтві 

в дослідженнях українських мистецтвознавців» присвячений аналізу типології 

творів декоративно-ужиткового мистецтва у працях українських 

мистецтвознавців: М. Станкевича, Г. Стельмащук, В. Врочинської, Л. Герус, 

К. Матейко, Л. Сухої, Ю. Юсипчука, С. Боньковської, О. Федорука. Принципи 

типології в цих дослідженнях українських народних виробів з дерева, металу, 

бісеру, народного костюма, іграшки, витинанок, жіночих прикрас відображено 

досить індивідуально. 

У підрозділі 3.3 «Родові відмінності металевих прикрас і доповнень у 

чоловічому костюмі українців Карпат» запропоновано класифікацію металевих 

прикрас і доповнень до традиційного костюма українців Карпат як роду, що має 

три родові відмінності – культово-обрядову, побутово-ужиткову, декоративну. 

Ці три відмінності мають розгалужену типологічну структуру. До культово-

обрядової відмінності належать дві типологічні групи: це хрести – відзнаки 

християнської віри, і перстені, пов’язані з ідеєю шлюбу. За конструктивними 

особливостями, а саме за формою рамен, у хрестах виділяють кілька типів. До 

них належать хрести з трапецієвидним, круглим, півкруглим, трикутновидним і 

ромбовидним завершенням рамен. Типологічна група перстенів за 

формотворчими ознаками поділяється на три типи: перстені з диском, 

прикріпленим до каблучки, які застосовувалися для спинання хусток на шиї, 

перстені-печатки та круглі на зразок обручки. 

У найбільш розгалуженій структурно побутово-ужитковій відмінності 

виділяємо кілька типологічних груп, які відрізняються між собою за способом 

застосування, особливостями матеріалу й місцем ношення. Це череси, тобівки і 

ташки, порохівниці, топірці, курильне приладдя. Кожна з цих груп має своєрідні 

риси. Декоративна відмінність об’єднує металеві вироби, яким властиве лише 

оздоблювальне призначення, і поділяється на чотири типологічні групи: 

накладки на череси, пряжки, басмани, ґудзики. 



У Розділі 4 «Художні особливості металевих прикрас і шкіряних 

доповнень до традиційного чоловічого костюма українців Карпат кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст.» вирішено проблему співвідношення традиції та новації в 

народному мистецтві, розглянуто композиційні особливості орнаменту на 

металевих і шкіряних виробах карпатського регіону, а також проаналізовані 

художні особливості культово-обрядових прикрас, металевих декоративних 

доповнень до костюма, курильного приладдя, шкіряних доповнень до строю, 

зброї та спорядження.  

Класифікацію народного орнаменту в карпатському регіоні у підрозділі 

4.1«Композиційні особливості орнаменту» розглядаємо на кількох рівнях. 

Перший охоплює поняття типу, основою чого виступає назва орнаменту. Другий 

стосується характеристики форми. Ці два рівні типологічно розгалужені на 

принципи, які виходять з асоціативного усвідомлення назв орнаментів, а також 

на формотворчі підгрупи, продиктовані іконографічними особливостями форми 

орнаментів. Ці два рівні взаємодоповнюють один одного. Так, однакова назва 

може стосуватись елементів різної форми. Наприклад, якщо до фітоморфних 

належать усі мотиви з відповідними назвами, то на рівні іконографії тільки ті, які 

мають явну рослиноподібну графіку. З іншого боку, народні назви допомагають 

з’ясувати, наприклад, що спіральні форми одночасно виражають спіральність, 

подвійність, потрійність, чотирибічність, багатопроменевість. Видовженість – 

головна ознака мотиву «огірочки» – може втілюватись в елементах ромбічних, 

овальних, мигдалевих, зигзагових. 

Для зручності аналізу художніх особливостей масиву об’єктів металевих 

чоловічих прикрас у підрозділі 4.2 «Художні особливості металевих чоловічих 

прикрас та шкіряних доповнень до традиційного чоловічого костюма українців 

Карпат» виділено в окремі групи, визначальними класифікаційними одиницями 

яких виявляється матеріал, тектоніко-формотворчі ознаки, призначення. Це 

типологічно досить розгалужений масив предметів, який поєднує у собі різні 

функції. Характерною рисою, яка залишилась актуальною, є стійкість традиції, 



що передавалась з покоління в покоління. Одні з предметів, такі як порохівниці, 

тобівки, ташки, втратили сьогодні своє функціональне призначення. Інші – 

топірці, перстені, а подекуди і череси, набули сувенірно-декоративного 

призначення. Люльки, у більшості випадків, набули оригінального  авторського 

звучання. І найбільшу відданість традиції зберегли за собою хрести як у 

формотворчому вирішенні, так і у способі застосування та декорування. Щодо 

останніх – це  піднесено-вишукана форма латинського хреста, з умовно-

спрощено трактованим Розп’яттям на середохресті, декоративно розвиненими 

завершеннями рамен, міжкутовими променевими відгалуженнями. Хрести також 

виділяються багатством різновидів, яке зосереджене на формі завершення рамен 

– трапецієвидній,  круглій, півкруглій, трикутновидній і ромбовидній. 

Перстені, які поряд з хрестами наділені обрядовою функцією, 

здиференційовані на перстені з диском, прикріпленим до каблучки, які 

застосовувались для спинання хусток на шиї, перстені-печатки, і круглі на зразок 

обручки. Форма і орнаментація перстенів логічно доповнюють одна одну: 

коловидний характер каблучки підкреслюється стрічковими мотивами, а окремі 

додаткові елементи у випадку хусткових перстенів і перстенів-печаток – 

вертикально зорієнтованими мотивами на зразок косих хрестів, шестикутників. 

Пряжки та круглі накладки на чересах, що є металевими оздобами 

доповнень до чоловічого костюма українців Карпат, формують складні 

багатоорнаментовані декоративні елементи. Пряжки за формою розділяємо на 

круглі, квадратні або прямокутні, шестикутні й фігурні, накладки на чересах – на 

суцільні гравіровані й ажурні за текстурою і характером оздоблення. 

Своєрідною, оригінальною та ефектною групою у структурі народного 

чоловічого строю Українських Карпат виступає курильне приладдя. Люльки, 

кресала, проколювачі – три підгрупи курильного приладдя функціонально 

доповнюють один одного, але відрізняються формальним вирішенням та 

способом декорування. Люльки, завдяки ознакам орнаментальних форм, тяжіють 

до мусульманських курильних пристроїв. Кресала, прикрашені скульптурними 



фігурними сценами зооморфного характеру, почасти інспіровані прадавнім 

скіфським звіриним стилем. Проколювачі, завдяки декоративним завершенням 

форми, перегукуються з скроневими прикрасами періоду Київської Русі. 

Шкіряні доповнення до чоловічого строю українських горян, до яких 

належать череси, тобівки й ташки, відрізняються естетичним поєднанням 

повсякденної функції з декоративним багатством святковості. Череси – 

незамінний репрезентативний складник чоловічого костюма горян. Його 

наявність засвідчувала честь свого господаря, виконуючи при цьому функцію 

підтримки під час важких фізичних навантажень. Рясно декоровані металевими 

прикрасами череси використовували як один з основних компонентів святкового 

одягу. Декоративний ряд таких чересів, який складають тиснені на шкіряній 

поверхні візерунки, різноманітні за текстурою та орнаментацією накладки, 

філігранні пряжки, масивні ланцюги для підвішування курильного приладдя –  

цілісний комплекс, що доповнював завершення строю і був предметом гордості  

господаря. 

 Тобівки і ташки – взаємодоповнюючі аксесуари чоловічого строю горян, у 

яких органічно поєдналось мистецтво обробки шкіри й металу. Вони носились 

через плече, служили для зберігання цінних паперів, грошей, а також «для 

гонору» (йдеться про ташки). Компонуванння на шкіряній поверхні тобівок і 

ташок з одного боку дрібних металевих прикрас – «бобриків» і «бовтиць», різної 

форми накладок і гравірованих накладних бляшок вказує на розуміння 

народними майстрами, авторами виробів, органічного зв’язку орнаменту з 

формою та фактурою виробу, гармонізації орнаменту та тла, відповідність  

призначенню вироба в комплексі костюма. 

 Топірці та порохівниці типологічно належать до групи зброї, позначеної 

архаїчністю форми та призначення. Топірці кількох різновидів залежно від 

форми бартки застосовувались як засіб для опору та як холодна зброя. 

Порохівниці відзначаються фактурністю поверхні та багатством декорування. 

Трикутникоподібні, з увігнутими сторонами, виготовлені з оленячого рогу – 



«ріжки» або «перехресниці» та дерев’яні зрізаної сферичної форми «кубки» – дві 

підгрупи порохівниць, що вирізняються за формою та матеріалом. Функційно та 

композиційно довершені, порохівниці відрізняються майстерністю художньої 

оздоби та багатством орнаментальних композицій, органічно пов´язаних із 

формою. 

У підрозділі 4.3 «Чоловічі прикраси українців Карпат: джерела, 

співвідношення традиції та новації» розвинуто дискурс понять традиції та 

новації в народному мистецтві на прикладі гуцульського мосяжництва. 

Вивчення народного мистецтва базується на певних теоретичних поняттях, серед 

яких традиція є основою для розуміння його особливостей в конкретно взятому 

регіоні та сфері. Поняття новації підсилює суть традиції і водночас  її зберігає, 

що підтверджує Карпатський регіон і, зокрема, народне гуцульське 

мосяжництво. Про це свідчить творчість народного майстра Романа Стринадюка, 

а також випускників кафедри художнього металу Косівської академії 

декоративно-прикладного мистецтва (Мирослава Вінтоняка, Олега Гаркуса, 

Руслана Гарматюка) і викладачів та учнів Вижницького училища прикладного 

мистецтва (подружжя Шишкіних). 

Порівняння художніх особливостей металевих прикрас і доповнень до 

строю горян Українських Карпат та польських гуралів, горян Трансильванії та 

румунських Карпат, словацьких Татр реалізовано в підрозділі 4.4 «Чоловічі 

прикраси транскарпатського регіону». На цих гірських територіях побутували 

подібні за функціональним призначенням речі. Це свідчить про спільність 

побуту, що виявляється, зокрема, у таких характерних тільки для гірської 

місцевості доповненнях до одягу, як череси, а також порохівниці та топірці. 

Відмінність форми й декору пов’язані з глибиною традиції та особливостях 

історичного минулого. Гуцульські порохівниці відрізняються різноманітністю 

форм і матеріалів, а також характерним геометричним орнаментом в оздобленні, 

що свідчить про тяглість ремесла від покоління до покоління. Словацькі 

порохівниці не наділені різноманітністю форм, а в їхньому декорі присутні 



різноманітні сюжетні сцени з народного епосу, що відрізняє їх від гуцульських і 

говорить про особливу увагу до народних переказів, а отже, – перевагу 

сюжетних зображень над орнаментальними в декоруванні виробів. 

Череси гуцулів і трансильванських горян наділені спільною функцією, 

характером декору, але відмінністю  орнаментальних мотивів та текстурного 

звучання. Спільні й відмінні риси щодо функції та декору властиві також і 

топірцям горян Українських Карпат  і всього транскарпатського регіону. 

ВИСНОВКИ 

На підставі результатів проведеного комплексного дослідження 

сформульовано такі основні висновки: 

1. На основі аналізу джерельної бази для обраної теми було виокремлено 

літературу за такими напрямами та категоріями: загальні праці (етнографія, 

етнологія, побут), ремесла Карпат (художній метал, обробка шкіри, рогу, 

дерева), традиційний одяг Карпат, орнамент. Базовими у вивченні металевих 

прикрас і шкіряних доповнень до одягу горян є монографії  В. Шухевича, 

Л. Сухої, Г. Горинь, С. Боньковської. Зокрема, дослідження Л. Сухої та 

Г. Горинь є зразком класичного наукового підходу українських науковців 

сер. ХХ ст., значна частина яких зібрана під час польових досліджень у 

безпосередніх контактах з майстрами та їхнім середовищем. 

Для з’ясування теоретичних питань, зокрема типології, класифікації та 

семантики орнаменту, проблем традиції та новації важливими стали праці 

М. Станкевича, М. Селівачова, П. Жолтовського, В. Курилича, Р. Шмагала. У 

дисертації використані наукові методи на емпіричному (спостереження, 

порівняння, експеримент) і теоретичному (абстрагування, структурно-

типологічний метод, метод мистецтвознавчого аналізу та синтезу)  рівнях.  

2. Історія мосяжництва та художньої обробки шкіри в карпатському регіоні 

України кін. ХІХ – поч. ХХ ст. засвідчує високий рівень їх розвитку. Це 

пов´язано з такими чинниками, як організація професійних шкіл і виставок, 



поширення індивідуальних майстерень, у яких досвід передавали з покоління в 

покоління. Зокрема, у с. Бростурові Косівського р-ну працювали три покоління 

народних майстрів роду Дудчаків, користуючись спільною майстернею і 

набором інструментів. Майстерні мосяжників були також у більшості сіл на 

території Гуцульщини й Покуття, а також в окремих селах Буковини, 

Бойківщини. 

3. Під час проведення типології чоловічих металевих прикрас і шкіряних 

доповнень до строю були проаналізовані дослідження українських 

мистецтвознавців, у яких окремо виділялось питання класифікації і типології 

творів народного мистецтва. На основі цього, а також внаслідок послідовного 

розподілу за характерними ознаками визначено три родові відміни, які також 

поділяємо на типологічні групи, підгрупи, типи та підтипи чоловічих металевих 

прикрас і шкіряних доповнень до чоловічого одягу українців Карпат кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

4. У процесі дослідження художніх особливостей металевих чоловічих прикрас 

та шкіряних доповнень до чоловічого одягу українців Карпат кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. було проаналізовано специфіку технологічних і конструктивно-

декоративних вирішень, функціональних особливостей. Визначено, що чоловічі 

металеві прикраси та шкіряні доповнення до одягу –  типологічно розгалужений 

масив предметів, який поєднує в собі ритуальну, декоративно-ужиткову й 

декоративну функції, а також диференційований на групи, підгрупи, типи, які 

також відрізняються різноманітністю форм і варіативністю оздоблення. Хрести 

зберегли найбільшу відданість традиції та відрізняються багатством різновидів, 

що відображено у формі завершення рамен; форма й орнаментація перстенів 

підкреслюють їхню композиційну цілісність, логічно доповнюючи одна одну. 

Пряжки та круглі накладки на череси – складні багатоорнаментовані  

елементи оздоби, органічно вплетені в структуру чересів, збагачують їх 

декоративний ряд. Своєрідною та оригінальною групою в структурі чоловічого 

строю українців Карпат є курильне приладдя, що поєднує функції щоденної 



ужитковості та прикраси, яка набула з часом авторської трансформації щодо 

форми. 

Шкіряні доповнення до чоловічого строю українських горян, до яких 

належать череси, тобівки й ташки – ужиткові речі, наділені багатством 

декорування, що свідчить про синтез буденності та святковості в їхній функції. 

Топірці та порохівниці типологічно належать до групи зброї, позначені 

архаїчністю форми та призначення, а тому сьогодні втрачають свої функційні 

особливості.  

5. Вивчення композиційних схем декорування металевих чоловічих прикрас та 

шкіряних доповнень до строю дало змогу здійснити класифікацію народного 

орнаменту на кількох рівнях. Перший охоплює поняття назви орнаменту. Другий 

стосується характеристики форми. Ці два рівні взаємодоповнюють один одного. 

Однакова назва може стосуватись елементів різної форми. З іншого боку, 

народні назви допомагають з’ясувати суть композиції та мотивів орнаменту. 

6. Вивчення народного мистецтва базується на певних теоретичних поняттях, 

серед яких традиція є основою для розуміння його особливостей, а поняття 

новації підсилює суть традиції і водночас її зберігає, репрезентацією чого є  

Карпатський регіон і, зокрема, народне мосяжництво краю. Про це свідчить 

творчість народного майстра Р. Стринадюка, а також випускників  кафедри 

художнього металу Косівського інституту  декоративного та прикладного 

мистецтва ЛНАМ. Використовуючи у своїй творчості форму традиційних 

чоловічих прикрас і доповнень до строю, ці майстри вносять авторське звучання 

в декор. Наприклад, люльки О. Гаркуса, прикрашені круглою скульптурою з 

народних міфів, чи накладки на череси роботи Р. Стринадюка, укладені як 

сюжетна розповідь. 

Дослідження металевих прикрас і доповнень у традиційному чоловічому 

костюмі українців Карпат комплексно доповнює цілісну модель традиційного 

українського мистецтва. Отримані результати дисертації сприяють тяглості та 



збереженню традицій художньої обробки металу й шкіри в мистецтві  

Карпатського регіону, що ґрунтується на міцності передавання з покоління в 

покоління досвіду формотворення й орнаментального оздоблення прикрас і 

доповнень чоловічого костюма та їх авторських модифікацій у сучасному 

соціокультурному просторі.  
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АНОТАЦІЯ 

Содомора Х. М. Металеві прикраси і доповнення в традиційному 

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

типологія, художні особливості. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства  

за спеціальністю 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво. – Львівська 

національна академія мистецтв. Львів, 2020. 

Дисертація присвячена дослідженню металевих прикрас і доповнень у 

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

внаслідок визначення їх типології та художніх особливостей. У роботі 

проаналізовано художні особливості масиву об´єктів металевих чоловічих 

прикрас і доповнень до традиційного чоловічого костюма українців Карпат кінця 

ХІХ – початку ХХ ст., проведено їх типологію, класифіковано композиційні 

схеми орнаменту, доведено, що новації в народному мосяжництві в 

карпатському регіоні України підсилюють суть його традиції та сприяють її 

збереженню. 

Аналіз видів, форм та художніх особливостей металевих прикрас і 

доповнень до строю горян Українських Карпат і польських гуралів, горян 

Трансильванії та румунських Карпат, словацьких Татр свідчить про те, що на 

цих гірських територіях побутували подібні за функціональним призначенням 

чоловічі прикраси та доповнення до одягу. Поряд зі спільністю побуту, 



виявленою, зокрема, у таких доповненнях до одягу як череси, а також 

порохівниці та топірці, характерну відмінність форми й декору, що пов’язано з 

глибиною традиції та особливостями історичного минулого. 

Ключові слова: металеві прикраси, шкіряні доповнення до строю, хрести, 

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

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

АННОТАЦИЯ 

Содомора Х. М. Металлические украшения и дополнения в 

традиционном мужском костюме украинцев Карпат конца XIX – начала ХХ 

в.: история, типология, художественные особенности. – Рукопись.   

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения  по 

специальности 17.00.06 – декоративное и прикладное искусство. – Львовская 

национальная академия искусств. Львов, 2020. 

Диссертация посвящена исследованию металлических украшений и 

дополнений в традиционном мужском костюме украинцев Карпат конца XIX – 

начала ХХ в. посредством определения их типологии и художественных 

особенностей. В работе проанализированы художественные особенности 

массива объектов металлических мужских украшений и дополнений к 

традиционному мужскому костюму украинцев Карпат конца XIX – начала ХХ в., 

проведена их типология, классифицировано композиционные схемы орнамента, 

доказано, что новации в народном мосяжництве в карпатском регионе Украины 

усиливают суть его традиции и способствуют ее сохранению.  

Анализ видов, форм и художественных особенностей металлических 

украшений и дополнений к традиционному костюму горцев Украинских Карпат 

и польских гуралов, горцев Трансильвании и румынских Карпат, словацких 

Татр, свидетельствует о том, что на этих горных территориях существовали 

подобные по функциональному назначению вещи. Наряду с общностью быта, 

обнаруженной, в частности, в таких дополнениях к одежде как чересы, а также 



пороховницы и топорики, характерно различие формы и декора, что связано с 

глубиной традиции и особенностями исторического прошлого. 

 Ключевые слова. Металлические украшения, кожаные дополнения к 

костюму, кресты, перстни, чересы, тобивки, ташки, пороховницы, топорики, 

келефы, курительные принадлежности, трубки, огнива, прокалыватель, басманы, 

пряжки. 



ABSTRACT 

  

Sodomora Chrystyna Myroslavivna. Metal accessories and additions in the 

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

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

work on the rights of the manuscript. 

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

history  on a specialty 17.00.06 – decorative and applied art. - Lviv National Academy 

of Arts. Lviv, 2020. 

The dissertation is devoted to the research of metal ornaments and additions in 

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

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

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

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

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

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

rich in constituent elements. Here, the male costume included elements of cult 

purposes (crosses, rings), daily life (smoking accessories), weapons (axes, kelefs, 

powder flasks) and accessories (tobivkas, tashkas, chereses). 

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

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

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

The dissertation clarifies the theoretical issues related to the typology of metal 

ornaments and decorative additions, and the ensembles of the traditional men´s 

costume of the Ukrainian Carpathians of late XIX – early XX century, as well as with 

the classification and semantics of ornament, problems of tradition and innovation; the 

source base, historiography, research methods; the history of brass and artistic leather 

processing in the Carpathian region of Ukraine of the studied period is traced; the 

conditionality of artistic features of ornaments by the specifics of their technical and 

technological methods of shaping is revealed; The prospects of functioning of metal 



ornaments and decorative additions in the traditional male costume of the Ukrainian 

Carpathians in the modern socio-cultural space are outlined. 

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

sources and appendices (album of illustrations). 

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

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

history, ethnography, literature on special research on the history of the Carpathian 

region and substantiates research methods.  

The second chapter considers the main centers of metal art objects production in 

the Eastern Carpathians in the second half of the XIX – early XX centuries, as well as 

the work of folk artists.  

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

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

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

cult-ritual, applied, decorative.  

The fourth chapter analyzes the artistic features of the array of objects of metal 

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

the Carpathians of the late nineteenth – early twentieth century, compositional patterns 

on them are classified, proving that innovations in folk brass in the Carpathian region 

of Ukraine strengthens its traditions and contributes to its preservation.   

Keywords. Metal jewelry, leather accessories, crosses, rings, chereses, tobivki, 

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

piercers, basmans, buckles. 

 

 


