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У статті розглянуто асортимент виробів шкіряного промислу кустарів Середньої Наддніпрянщини наприкінці 
ХІХ – у першій половині ХХ ст. 
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Середня  Наддніпрянщина  –  це  історико
географічний  регіон,  якому  належить  визна
чальна роль у формуванні етнічного ядра схід
ного  слов’янства,  давньоруського  населення, 
а пізніше – й української народності та нації. 
Народні ремесла становили важливий напрям 
господарської  діяльності  населення  Серед
ньої  Наддніпрянщини.  Особливе  значення 
мав  шкіряний  кустарний  промисел,  оскільки 
він забезпечував населення виробами зі шкіри 
й хутра. Проте цей вид промислу в наукових 
дослідженнях  та  спеціалізованій  літерату
рі  висвітлено  недостатньо,  що  й  обумовлює 
актуальність  цієї  розвідки,  завданням  якої  є 
дослідити асортимент виробів кустарівшкіря
ників Середньої Наддніпрянщини наприкінці 
ХІХ – у першій половині ХХ ст.

У ті часи на території Середньої Наддні
прянщини існувало чимало осередків кустар
ного шкіряного виробництва. Найбільшими з 
них були містечка Березна, Седнів, Семенів
ка,  Короп,  Олишівка  Чернігівської  губернії; 
Опішня, Нові Санжари, Царичанка, Кобиж
ча, Баришівка, Прилуки Полтавської  губер
нії;  Бориспіль,  Брусилів  та  Богуслав  Київ
ської губернії. 

Вичинену  шкіру  використовували  для  по
шиття  чемоданів,  подушок,  матраців,  шкіря
них  рукавичок,  для  оббивки  екіпажів,  виго
товлення  ременів,  кінської  збруї.  Шкіру  кіз 
або  телят  використовували  для  виготовлення 

таких народних музичних інструментів, як во
линка, бубон.

Однак найбільше вироблену шкіру та хутро 
використовували  для  пошиття  одягу  –  ко
жухів, шуб, шапок,  взуття,  рукавиць,  поясів, 
навіть штанів:  у Полтавській  губернії  носили 
штани із сиром’ятної шкіри [7, c. 217], а взим
ку – з овечих шкур хутром усередину («єршан
ки») [18, c. 127]. У ХІХ ст. в українців широко 
побутував одяг із овечих шкур, що було зумов
лено добре розвиненим вівчарством. Перевагу 
віддавали таким породам овець, як решетилів
ська (чорна) та сокальська (сіра). 

Основними  видами  зимового  верхнього 
одягу  були  «тулуб’ястий»  («кульовий»,  «ту
лубчастий»)  кожух  і  кожушанка  (кожушина, 
«кожушка»)  [14,  c.  88].  «Тулуб’ястий»  кожух 
був довгим, до п’ят, мав «стоячий» або вило
жистий  комір.  Високі  манжети,  поли,  комір 
обшивали  хутром.  Приталені  кожухи  мали 
завужену спинку, нижню частину зшивали  із 
чотирьох  клиноподібних  частин  та  призбиру
вали. Довжина таких кожухів була до середи
ни гомілки, а інколи – і до колін. Лінію талії 
часто  завищували,  передні  поли  були  значно 
коротші від важкої, зібраної у фалди спинки.  
Приталені  кожухи  мали  зазвичай  «стоячий» 
комір. Коміри, манжети, кишені та поли оброб
ляли хутром [17, c. 62].

Зазвичай  для  пошиття  кожуха  викорис
товували від 5 до 8 шкур [27, c. 431], для ко
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жушанки  –  4–6  овчин  [29,  c.  240].  Колір  
кожухів  у  Середній  Наддніпрянщині  був 
пере важно білий, також жовтий, рідше – так 
званий червоний або чорний. У Чернігівській 
губернії «червоний» кожух мав оранжевий від
тінок, у північних повітах – оранжевокорич
невий, у Черкаському повіті Київської  губер
нії – червонокоричневий. У негоду на кожух  
напинали плащоподібну суконну кирею з «від
логою» (капюшоном).

У Київській губернії траплялися «тулуб’яс
ті»  кожухи  та  кожушини.  Перші  носили  за
звичай міщани й заможні селяни, другі – бідні 
селяни.  Простий  селянський  кожух  був  при
талений,  без  фалд,  мав  «стоячий»  комір,  об
рамлений чорним або сірим смушком. У захід
ній частині губернії побутував критий чорним 
сукном кожух – «хутро» [18, c. 111–112].

У  Ніжинському  повіті  Чернігівської  гу
бернії  наприкінці  ХІХ  ст.  кожухи  шили  з 
білих недублених овчин, вони мали невеликі 
«стоячі»  смушкові  комірці,  обшиті  смушком 
рукави  та  кишені.  Кожух  до  вусів  шили  з 
двома  складками  ззаду,  з  боків  у  попереку, 
до  толби  –  з  ледве  помітним  перехватом, 
у талію, але без складок. Заможніші селяни 
мали  святкові  кожухи,  покриті  черкасином 
або  синім  сукном.  Жіночі  кожухи  –  кожу
шанки  –  шили  з  овчини  та  покривали  тем
ною  тканиною.  У  Козелецькому  повіті  Чер
нігівської губернії чоловічим зимовим одягом 
був кожух, зрідка – «толуб». Кожух шили 
або  до  двох  вусів,  або  кількома  складками 
ззаду  в  талії  (позаборку),  з  високим  «стоя
чим»  смушковим  коміром;  «толуб»  шили  не 
в  талію,  він  мав  широкий  відкладний  комір. 
Наприкінці ХІХ ст. «толуби» поступово ви
ходили з ужитку. Жінки цього повіту взимку 
носили  кожушанки,  а  також  обшиті  шльон-
ським хутром «хутрянки» [26, c. 272].

Кожухи  чоловіків  Середньої  Наддніпрян
щини вирізнялися не так декором, як доброт
ністю – високою якістю дубленої шкіри, шит
тя, раціональністю крою.

К. Подолянко пригадала: «Моя мати, Та
таренко Парасковія Павлівна, 1925 р. н., роз

повідала, що у селі шили вручну кожухи сиро
вими нитками: для чоловіків – до колін, для 
жінок – кожушанки. Чоловічі кожухи фарбу
вали  у  чорний  колір.  Кожушанки  покривали 
тканиною,  поли  і  низ  оздоблювали  хутром  з 
ягнят. Кожушанки шили з вусами по лінії та
лії.  Святковий  жіночий  одяг  –  кожушанка, 
хромові  чоботи  і  велика  хустка,  напнута  під 
один кінець» [4].

У Полтавській губернії здавна були поши
рені кожухи «нагольні» (некриті) з вибілених 
овечих  шкір,  зокрема,  згадуються  кожухи  з 
великими  «стоячими»  комірами  (Роменський 
повіт), розшиті візерунками (Прилуцький по
віт),  з  вишитими  по  краях  комірами  (Кобе
ляцький повіт). Поступово такі кожухи поча
ли витіснятися кожухами чорного та жовтого 
дуб лення [19, c. 33]. У Лубенському повіті «на
гольні» кожухи носили близько 15 років, потім 
їх  покривали  чорним  сукном  або  черкасином 
[15, c. 89]. Кожухи підперізували не лише чо
ловіки, а й подекуди навіть жінки [3, c. 30]. 

Жіночий кожух майже нічим не відрізняв
ся від чоловічого, нерідко і чоловіки,  і жінки 
носили  один  і  той  самий  кожух,  особливо  в 
бідних  сім’ях.  Іноді  різниця  між  чоловічими 
та жіночими кожухами полягала саме у формі 
коміра,  зокрема,  на  Правобережній  Черка
щині  чоловічий  кожух  мав  «стоячий»,  а  жі
ночий  –  великий  круглий  комір  («вилогу») 
[17, c. 62]. Жіночі кожухи були більш розши
рені донизу, ніж чоловічі, мали різні за фор
мою  відкладні  коміри  –  прямокутні,  оваль
ні,  двобортні. Повсякденні  вохристочорні й 
коричневі  кожухи  не  оздоблювали.  Кожухи 
переважно  шили  вдома,  іноді  купували  на 
місцевих  сільських  ярмарках  у  євреїв  та  мі
щанкушнірів [2, c. 272]. 

Із середини ХІХ ст. кожухи почали покри
вати фабричним сукном або напівсукном, вони 
були  доступні  заможним  селянам.  У  Пол
тавській  губернії  жіночі  кожухи  називалися 
«кожушанки».  Вони  були  вище  колін,  мали 
ззаду  складки,  маленький  «стоячий»  комір, 
покритий  смушком,  такий  самий  смушок  був 
на  рукавах.  Кожушанки  зазвичай  покривали 
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покупною смугастою тканиною – демікотоном 
[27,  c.  431–433;  8,  c.  159].  У  Зіньківському 
повіті  Полтавської  губернії  кожушанки  мали 
невеликі  «стоячі»  комірці  й  широку  пелери
ну, обшиту смушком, пізніше «стоячі» комір
ці замінили на виложисті. У Полтавському та 
Кобеляцькому повітах жінки носили широкі й 
довгі кожухи з високими комірами, розшиті ко
льоровим гарусом [18, c. 127]. У Лубенському 
повіті жінки носили «нагольні», червонодублені 
та криті сукном кожушанки з різними видами 
комірів  («закачисті»,  «стоячі»,  «лежачі»)  [15, 
c.  83].  У  Гадяцькому  повіті  кожушанки  по
ступово  почали  замінювати  чорними  дублян
ками [19, c. 38]. Одним з різновидів зимово
го жіночого одягу в Полтавській губернії був 
«лисі»  –  одяг  з  коміром  лисиці  та  відрізною 
спинкою до стану, зі зборками або складками 
від лінії талії, застібкою на ґудзики [14, c. 92]. 

Узимку  селяни  вдягалися  тепло.  Чоловіки 
одягали  смушкову  шапку,  на  полотняні  шта
ни  –  суконні,  поверх  сорочки  –  свиту,  на 
неї – кожух. Під час завірюхи на кожух одя
гали  «кобеняк».  Ноги  обмотували  шматками 
простого  сукна  і  взували  зимові  чоботи,  які 
були значно більші, ніж літні. На руки надіва
ли прості плетені рукавиці, поверх яких натя
гували хутряні рукавиці – «накоржні». Жінки 
в  сильні  морози  одягали  чоловічі  штани,  по
верх кожушанки – кожух, а під час завірюхи 
могли накинути зверху чоловічий «кобеняк». 

На  більшості  території  України  кожухи  не 
орнаментували,  за  винятком  деяких  регіо нів. 
Багатством декору вирізнялися кожухи Київ
ської  губернії  (зокрема  центральної  її  части
ни  –  Васильківського,  Канівського,  Тара
щанського, Сквирського та півдня Київ ського  
повітів): на правій полі в нижньому куті був ве
ликий  квіткоподібний  візерунок  («наріжник», 
«квітка») [17, c. 161] з кольорової «сімки» або 
виплетених  ниток  –  «кіски»,  декоративні  на
шивки  прикрашали  поділ  і  низи  рукавів  [18,  
c.  93].  «Квітка»  мала  не  лише  декоративне, 
але й символічне значення. Здавна прикраси на 
одязі виконували важливу магічну роль: орна
мент розташовували, як правило,  там, де тіло  

було неприкрите (у низах рукавів, на горловині, 
комірі, подолі або полах) [18, c. 157; 17, c. 164]. 

На Київщині майже до 30х років ХХ ст. 
були майстри, які оздоблювали жіночі кожухи 
аплікаціями. Переважно це були білі кожухи зі 
шкіряною аплікацією коричневого, жовтого та 
червоного кольорів на передній полі на грудях, 
на нижньому куті верхньої поли, на облямів
ці рукавів. Для цього з картону виготовляли 
трафарет  орнаменту.  Гострим  ножем  обводи
ли трафарет, накладений на кольорову шкіру. 
Вирізані  орнаменти  наклеювали  на  біле  тло 
кожуха в певному місці й прошивали по кон
туру.  Комір  із  чорного  смушку  оздоблювали 
по  краю  тоненькою  смужкою  сірого  смушку, 
рукава й манжети – сірою та чорною вовною, 
а  також  аплікаційними  смугами,  кольоровим 
шнуром і вишитими смугами [9, c. 12].

Орнаментованими  підрізними  кожухами 
славилися містечка Богуслав, Бориспіль, Бру
силів Київської губернії, Зіньків Полтавської 
губернії.  У  них  орнамент  розміщували,  крім 
пілок  і рукавів, на талії та вздовж ушитих по 
боках клинців. Також широко використовува
ли вишивку гладдю по пілках, спинці та комірі.

Кожух  здавна  був  необхідним  атрибутом 
багатьох  обрядів:  на  ньому  благословляли 
молодих;  переступаючи  через  нього,  молоді 
входили до хати; у кожусі свекруха зустрічала 
молодих, так само, як  і теща свого зятя. При 
першому  підстриганні  волосся  дитина  мала 
обов’язково  сидіти  на  вивернутому  кожусі  як 
символі  багатства,  плодючості  та  добробуту; 
«волохате  й  кучеряве»  часто  протиставляють  
«голому й убогому» [13, c. 115]. Новий кожух  
переходив  від  батька  до  сина,  від  матері  до 
доньки, переживаючи кілька поколінь. Кожу
хи  були  незручними  для  праці  через  вільний 
крій, великі розміри та високу ціну, їх носили 
переважно  на  свята.  Нарядні  кожухи  вироб
ляли  «набіло»,  тобто  із  застосуванням  крей
ди [23, c. 166]. Білий кожух був обов’язковим  
елементом  весільного  вбрання  молодих  узимку.  
У  Полтавській  губернії  весільні  кожухи  
декорували рослинним орнаментом, вишитим  
технікою «гладь» на рукавах, плечах, по низу. 
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У  Київській  губернії  переважали  аплікації  зі 
шкіри та сукна, шнурівки [1, c. 123, 128]. 

В  українців  кожух  –  обов’язкова  части
на  приданого  молодої.  Весільний  кожух  був  
багато  декорований:  «сосонки»  означали  ве
сільне «гільце», візерунок «яблучка» вважав
ся символом кохання, вишита на спині підкова 
була талісманом. Кожух використовували для 
покривання  ліжка  молодих  замість  ковдри. 
Проте  хутряний  одяг  уважали  не  лише  сим
волом багатства та плідності. Вивернутий ко
жух і кудлату шапку, одягнуту на свекруху, у 
весільній обрядовості розглядали як засіб за
лякування  невістки  для  її  покори  й  остраху. 
Неабияке  значення  мав  кожух  і  в  родильній 
обрядовості, зокрема, у Чернігівській губернії 
похрещену  дитину  клали  на  кожух  на  покуті 
[12,  c.  63–64,  108],  у  Полтавській  губернії 
при  важких  пологах  породілля  ставала  нав
колішки  на  розісланий  хутром  догори  кожух 
та просила пробачення в старших родичів [16, 
c. 17]. Овчинний кожух був важливий і в буді
вельній обрядовості українців: ним обгортали 
сволок при будівництві нової хати [9, c. 13].

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на 
значній території України скоротився (а поде
куди навіть зник) кустарний овчинношубний 
промисел  у  зв’язку  з  переходом  до  викорис
тання фабричних тканин та через підвищення 
цін на сировину. Збільшення ролі заводських 
форм  виробництва  у  виготовленні  тканин  та 
елементів  вбрання  сприяло  появі  більш  уні
фікованих  форм  верхнього  одягу.  Взуттєві, 
хутрові,  шкіргалантерейні  фабрики  взяли 
на  себе  основну  функцію  в  постачанні  необ
хідного  асортименту  виробів,  тому  чимало 
традицій  народного  чинбарства,  кушнірства  
й кожухарства почали поступово втрачатися.  
Крім  того,  посилювався  вплив  міста  на  
устрій  селянського  життя,  що  позначилося 
також  на  одязі:  старі  форми  змінювалися  на 
нові  –  міського  пальтового  та  піджачного 
типу. Виходили з ужитку великі білі кожухи, 
які  самі  селяни  почали  називати  «мужиць
кими». Замість кожухів з’являлися нові види 
зимового одягу: «ваташник» (піджак на ваті, 

ватник),  ватянка  (коротка  фуфайка  на  ваті), 
«куфайка», «кухайка», «кухвайка» (куртка з 
вовняної  тканини  із фланелевими рукавами), 
«лейбик»  (верхній  одяг  на  ваті  в  Київській 
губернії), «нагрудник» (жіноча безрукавка на 
ваті), «осінка» (короткий жіночий одяг на ваті 
в  Полтавській  губернії),  «полупальтик»  (ко
роткий  плечовий  одяг  на  ваті  в  Полтавській 
губернії), чумарка (верхній одяг, підбитий ва
тою,  який підперізували поясом, Полтавська 
губернія) [14, c. 78–102].

У  цей  період  основним  чоловічим  убором 
залишалася  шапка.  Поширеною  була  висока 
(22–30 см) конічна шапка із сірого та чорного 
овечого смушку, підбита дешевим хутром [24, 
c.  86],  яку  чоловіки  носили  майже  цілий  рік 
[15, c. 86].

У Київській і Полтавській губерніях трап
лялися два види крою овчинних та смушевих 
шапок:  одні  –  невисокі,  майже  циліндрич
ні  («круглі»),  інші  –  високі,  конічної  форми 
(«стовбоваті»,  «стовбаті»).  У  цих  губерніях 
низька кругла шапка із чорної овчини, рідше – 
сірої, із суконним верхом мала назву «кізянка» 
[14, c. 130]. Баранячі шапки конічної форми в 
Канівському повіті Київської губернії назива
лися «єлом» («ємурлук») [13, c. 132–133]. Ви
соку смушкову шапку із заокругленим дном у  
Київській та Чернігівській губерніях називали 
«йолом»  («йоломка»,  «йолом’яник»).  У  Київ
ській  губернії  (містечко  Баришівка)  висока 
гостроверха смушева шапка мала назву «зінь
ківка»  [14,  c.  132].  У  Полтавській  губернії  
висока  смушева  шапка  циліндричної  форми 
називалася  «кучма»,  «кучомка»;  її  шили  із 
чорної  овчини,  що  складала  нижню  частину 
шапки; верх шапки шили із сукна [27, c. 413–
414]; шапка  із широким смушевим околишем 
і гострим плоским верхом – «кубанка» («ку
баха»); шапка із хут ряним верхом і сподом – 
«кучмей».  Іншими  зимовими  видами  шапок 
тут  були:  «шапка  барашкова»  –  круглої  або 
циліндричної  форми,  дещо  завужена  довер
ху, у парубків вона вужча й вища; підбивали 
чорним,  голубим  або  червоним  коленкором, 
іноді  овечим  хутром;  «шапка  сива»  –  ви
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готовлена  з  хутра  сірих  молодих  баранців,  її 
носили парубки, багатії та міщани [14, c. 134, 
136]. У Роменському та Лохвицькому повітах 
Полтавської  губернії  були поширені шапки  з 
овчини;  у  Кобеляцькому  та  Кременчуцько
му повітах – низькі круглі шапки [19, c. 32]. 
У Чернігівській губернії носили шапки рогатої 
форми [14, c. 130], а також «малахаї» – круглі 
хутряні шапки з навушниками [18, c.  101] та 
баранячі  шапки  із  синім  або  чорним  дном  із 
загнутими догори вухами – «капелюхи» [13, 
c. 133]. Шапка з овечого хутра округлої форми 
тут називалася «магерка»; вовняна шапка, по
дібна до бриля, – «магірка» [14, c. 134–135]. 
Шапкарі шили шапки не лише зі справжньої, 
але й із підробленої овчини [20, c. 32]. 

Серед чоловічих головних уборів у Ніжин
ському  повіті  поширеними  були  теплі  цилін
дричні  шапки  з  ягнячих  шкурок;  їх  подекуди 
підбивали козиним хутром або ватою на стьо
баній підкладці. У Козелецькому повіті чоло
віки носили смушкові шапки висотою в шість 
вершків (майже 25 см) [26, c. 9, 17].

Пояси  здавна  слугували  обов’язковими 
елементами та прикрасами одягу. Наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. в Україні побутували 
чоловічі шкіряні пояси. Вони не лише тримали 
поясний одяг, але й були місцем для зберігання 
необхідних  для  повсякденного  користування 
предметів – гаманців, засобів для паління, со
кирок тощо. Зокрема, на пояси чоловіки наді
вали гаманець – шкіряний кисет для тютюну,  
«огнива»; «ремінник» та черес – шкіряні поя
си  для  зберігання  грошей  [27,  c.  418].  Черес 
мав  довжину  20–35  см,  його  прикрашали 
тисненням по шкірі, металом. У Чернігівській 
губернії  шкіряний  капшук  для  тютюну  мав 
назву «шибель»; у Київській губернії «калит
кою» називали мішечок для тютюну, кресала, 
а також гаманець [14, c. 161, 164].

Чоловіки  Середньої  Наддніпрянщини  но
сили також вузький шкіряний або з рослинних 
волокон пояс «очкур», котрий втягували в об
шивку  («очкурню»)  штанівшароварів.  Такий 
пояс  мав  пряжку  й  був  настільки  довгий,  що 
його можна було двічі обернути навколо себе. 

«Очкур»  прикрашали  металевими  ґудзиками 
та бляшками з тонкої жерсті й латуні. На пів
ночі Чернігівської губернії побутували шкіря
ні пояси «попруги», праворуч на них кріпили 
шкіряний гаманець («калита»), поряд із ним – 
шкіряний чохол для ножа [17, c. 68, 169]. По
чинаючи з другої половини XIX ст., саморобні 
пояси поступово замінювалися фабричними.

Обробку  шкіри  поєднували  з  виготовлен
ням взуття. Одним з найдавніших видів шкі
ряного стягнутого взуття були «постоли», які 
збереглися майже до початку ХХ ст. Носила 
їх бідніша частина населення на значній тери
торії  Середньої  Наддніпрянщини.  «Посто
ли» виготовляли з одного шматка товстої, але 
м’якої коров’ячої або свинячої сиром’ятної шкі
ри.  Носили  їх  переважно  влітку,  у  Чернігів
ській губернії «постоли» називалися «коти», їх 
носили в усі пори року. 

Чоботи  до  широкого  вжитку  ввійшли  на
прикінці XVIII – у ХІХ ст., головним чином, 
серед  заможної  частини  населення.  У  другій 
половині ХІХ – на початку ХХ ст. побутува
ли чоботи витяжні та кроєні. Витяжні чоботи 
були  двох  видів:  у  першого  халяви  та переди 
були  суцільні,  виготовлені  з  одного  шматка 
шкіри;  у  другого  переди  виготовляли  окремо 
та  зшивали  із  халявою  і  задником,  які  були 
вирізані як одна деталь. Кроєні чоботи скла
далися з передів і халяв, що їх кроїли разом із 
задниками, та підошви.

Чоботи,  що  шили  для  селян  і  міщан,  від
різнялися  не  лише  за  якістю  шкіри,  але  й  за 
зовнішніми формами. Зокрема, сільський чо
біт був широкий, з високими й широкими ха
лявками,  мав  овальний  носок,  одну  підошву, 
напівкруглі,  широкі  та  невисокі  каблуки,  під
биті  залізними цвяхами (іноді цвяхи заміню
вали  підковами).  Міщани  й  заможніші  селя
ни носили рантові чоботи. Вони відрізнялися 
тим, що мали подвійну підошву, усічені носки, 
орнаментально вистрочені закаблуки. Підбори 
на таких чоботях робили вищі, охайніші, під
бивали переважно підковами. Узимку в чоботи 
вкладали  пучок  соломи  («устілки»),  ноги  об
мотували онучами, щоб було тепло. Невелика 
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група  кустарів  шила  взуття  («чистий  сапог») 
для заможних верств населення з хрому, пла
то, шевро, гамбургу, що їх поставляли з північ
них російських губерній [10, c. 24].

М.  Подолянко  розповів:  «Мій  дід,  Подо
лянко  Федір  Петрович,  1897  р.  н.,  разом  зі 
своїм односельцем, Халявком Лукою Антоно
вичем, вичиняли шкури телячі, овечі. Телячі – 
на чоботи, овечі – на кожухи. Шкури на ви
чинку давали люди зі своїх домашніх тварин. 
Чинили хто як умів. Дід і чоботи шив. Чорні 
чоботи на кожен день шили з грубої кожі. Вони 
називалися “витяжки”. На морозі ця кожа ду
біла і ставала, наче кістка. Чоловічі чоботи від 
жіночих  відрізнялися  розміром.  Влітку  ходи
ли босі, взимку в чоботи на ноги намотували 
онучі.  У  святкові  дні  носили  хромові  чоботи, 
вичинка яких краща, м’якша» [6].

У Київській губернії селянські чоботи мали 
своєрідну  форму,  якою вони  відрізнялися  від 
міських чобіт, зокрема, у частині передплесна 
вони були дещо розширені,  завдяки чому чо
біт не стискував пальців. Це пояснюється тим, 
що влітку селяни ходили босими, тому ступні 
їхніх ніг були розширені, і у звичайному місь
кому чоботі селянин почувався незручно. 

Особливість чобіт півночі Радомишльсько
го повіту (м. Чорнобиль) – дуже високі халя
ви. Такі чоботи були необхідні місцевим жите
лям у зв’язку з надзвичайною болотистістю й 
вогкістю території [21, c. 192].

У  Полтавській  губернії  великі  чоботи, 
лапті,  плетені  зі  шнурка,  називалися  «бахи
ли»; чорні чоботи – «витяжки»; великі чобо
ти  –  «гопаки»;  черевики  або  чоботи  в  Мир
городському  повіті  –  «гетри»;  легке  взуття, 
черевики  –  «кенді»,  «кендя»;  червоні  чобіт
ки  –  «летник»,  «літник»;  хатні  черевики  або 
старе взуття – «шльорки». У Полтавській гу
бернії парубки носили чоботи з високими ви
строченими халявами,  а  чоловіки – чоботи  з 
низькими халявами («чирики») [1, c. 114; 28]. 
У  Чернігівській  губернії  чоботи  зі  скрипом 
мали назву «вишкварки» [14, c. 139–148].

Чоловічі  чоботи  в  Ніжинському  повіті 
шили  з  юхти  та  «шкапини»  (кінської  шкіри). 

Вони були широкі, з підборами, густо підбиті 
великими залізними цвяхами [26, c. 279]. Жі
ночим  взуттям  узимку  в  Ніжинському  повіті 
були  юхтові  чоботи,  улітку  –  такі  самі  чере
вики. У Козелецькому повіті чоловіки носили 
звичайні  чоботи  й  черевики.  Жінки  носили 
черевики,  спершу  з  високими  підборами,  що 
розміщувалися  майже  посередині  ступні,  по
тім – із низькими [25, c. 449]. У будні чоботи 
змазували смальцем, а на свята – дьогтем.

Жіночі чоботи мали вужчі халявки, майже 
завжди  їх  прикрашали  на  каблуках  намальо
ваними  стрічками  та  смужками.  У  Київській 
губернії халявки чобіт мали тільки один боко
вий шов назовні. Жінки носили жовті й червоні 
«сап’янці» [13, c. 136, 156]; жовті чоботи були 
широко  розповсюджені  у  Васильківському, 
Канівському,  Сквирському  повітах  Київської 
губернії. Крім чобіт, жінки носили червоні та 
чорні черевики [18, c. 112], а дівчата й молоді 
заміжні жінки – «венгерки» (черевики на ґу
дзиках) [21, c. 192]. 

У  святкові  дні  жінки  та  дівчата  взува
ли чоботи, що  їх  виготовляли  з кольорового 
сап’яну.  У  Полтавській  губернії  (Миргород
ський  і  Гадяцький  повіти)  дівчата  й  молоді 
жінки  носили  червоні  «сап’янці»  («черво
нинці»),  літні жінки носили чоботи зеленого 
(«зеленинці»)  та  жовтого  («жовтинці»)  ко
льору [19, c. 40]. Були популярними тут дво
колірні чоботи: передки – чорні, а халявки – 
жовті  («чорно бривці»,  «чорнохалявці»)  [13, 
c. 136]. Пізніше в попит увійшли високі чорні 
черевики, облямовані червоним сап’яном, які 
шнурували  червоними  або  зеленими  стріч
ками  [18,  c.  127;  13,  c.  137],  до  них  дівчата 
вдягали сині панчохи [14, c. 138]. Окрім того,  
у Полтавській  губернії дівчата носили череви
ки, що мали довгі носки, загострені доверху, 
та  високі  каблуки  («корки»),  спрямовані  під 
кутом до середини підошви й завужені донизу 
(«черевики  на  корках»)  [27,  c.  430–431;  14,  
c. 146]. У Чернігівській губернії носили пере
важно  червоні  «сап’янці»  на  високих  під
борах.  У  Козелецькому  повіті  такі  чоботи  
мали  високі  гострі  підкови  замість  підборів 
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[25, c. 449]. У с. Ходосівка Київського пові
ту червоні «сап’янці» носили також парубки у 
святкові дні [22, c. 112]. Після того, як кольо
рові чоботи втратили свій ошатний вигляд, їх 
носили в будні. 

До кінця ХІХ ст. кольорові чоботи на те
риторії  Середньої  Наддніпрянщини  майже 
вийшли з ужитку. Найдовше проіснували дво
колірні чоботи («чорнобривці»). 

Під час Другої світової війни й упродовж 
перших  повоєнних  років  у  зв’язку  з  відсут
ністю промислових товарів деякі кустарі про
довжували займатися промислами. Зокрема, 
шевці почали шити хромові чоботи. Зазвичай 
крій чобіт для чоловіків  і жінок був однако
вий:  м’які  халяви,  які  в  литці  були  щільни
ми,  а  нижче  неї  складалися  в  «гармошку»  
[10, c. 26]. 

Утім,  така  діяльність  була  небезпечною. 
В.  Лущик  розповів:  «Мій  батько,  Лущик 
Анатолій Степанович, 1927 р. н., був шевцем. 
Після війни були малі статки. Тому займали
ся вичинкою шкір. Шкіру забирали шевці на 
чоботи, на куртки. Кожухи шили також. Бать
ко шив хромові чоботи. Їх носили і чоловіки, і 
жінки. У нього була німецька машинка “Зін

гер”. Шив у сараї. Доводилося ховатися, бо це 
було за Сталіна» [5].

Отже,  розглянувши  асортимент  виро
бів  шкіряного  промислу  кустарів  Середньої 
Наддніпрянщини  наприкінці  ХІХ  –  у  пер
шій половині ХХ ст., можна дійти висновків, 
що  кустарні  вироби  зі  шкіри  й  хутра  україн
ці  широко  використовували  в  повсякденному 
житті.  В  одязі  різко  проявлялося  соціальне 
розшарування  населення.  Так,  у  заможних 
сім’ях овчинні кожухи покривали сукном, під
бивали  й  оздоблювали  хутром.  Бідні  селяни 
не  завжди  були  забезпечені  верхнім  одягом, 
особливо  часто  його  не  мали  діти.  Вишукані 
черевички та «сап’янці» були доступні замож
ним  дівчатам  і  жінкам.  Протягом  першої  по
ловини ХХ ст. в традиційному одязі українців 
відбулися  суттєві  зміни,  що  було  зумовлено 
політикоекономічними  умовами.  З  поширен
ням  заводських  форм  виробництва  на  почат
ку  ХХ  ст.  традиції  кустарного  чинбарства, 
кушнірства та кожухарства почали поступово 
втрачатися. До кінця 50х років ХХ ст.  кус
тарна  художня  обробка  шкіри  частково  роз
вивалася  в  традиційних  осередках,  постійно 
скорочуючись до епізодичних замовлень.
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