НАУКОВЕ ВИДАННЯ

З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВЗУТТЯ
Íåëÿ Ñèëåíêî (ì. Êè¿â)
Історія виникнення одягу та взуття,
причини, які сприяли людині для ство
рення тих чи інших форм одягу, мають
важливе значення для розуміння мате
ріальної та духовної культури народу.
Український народний одяг, засво
юючи кращі традиції, вбираючи бага
тов іков ий досв ід, вдоскон ал юв авс я
протягом століть. На кожному історич
ному етапі він видозмінювався щодо
матеріалу виготовлення, крою, есте
тичного оформлення, характеру орна
ментики, колористики. Але основні
елементи одягу за всіма тими видозмі
нами мають давньослов’янське поход
ження, культ уру Київської Русі. Це
домотканні тунікоподібні сорочки, діво
чі вінки, рушникоподібне жіноче голов
не вбрання, поясний одяг у вигляді
прям ок утн ої орн ам ентов ан ої смуги
тканини, ткані пояси, плетені зі стебел
рослин і кори дерев личаки, шкіряні
постоли, чоботи та ін.
Особливою ознакою українського
традиційного костюма є комплексність.
Основними складник ами комплексів
вбрання були натільний, поясний, наг
рудний, верхній одяг, головні убори,
пояси, змінні прикраси, взуття. Усна
народна творчість дуже часто передає
портретне зображення людини в народ
ному строї, напр.:
На нім шапонька, як мак, дрібонька,
На нім чобітки, срібні підківки.
(Укр. нар. щедрівка)
Взуття – найбільш скульптурна за
формою частина костюма. Воно має
бути зручним, тому його формі майс
три приділяли особливу увагу. Об’єм
но-просторову форму, наближену до
форми ступні, надають взуттю за допо
могою розчленувань та швів.
Розчленування можуть бути кон
структивні – це ті, які поділяють заготів
ку на деталі, та декоративні, які мають
тільки декоративне призначення.

Спочатку у взутті була мінімальна
кількість розчленувань. Воно склада
лося з однієї деталі, мало човникопо
дібну форму, і називалося морщень,
поршень, моршень. Цей вид взуття
трансформувався у різних країнах по-
різному в опанки, крепцы, мокасини).
Людина ставила ног у на кусок шкі
ри та обгортала нею ступн ю. Щоб
утр им ат и це прим іт ивн е взутт я на
ступні, по краях робили отвори, в які
прот яг ув али шкір ян ий пас оч ок, що
обп ер із ув ав ног у. Проте утв ор ен і
складки натирали ног у, тому вирішили
зріз ат и надл ишк и матер іа л у – так
виник крій верх у взуття з “виточк а
ми”, а пізн іш е з’явил ис я окр ем і дета
лі. Пост уп ов о конструкц ія под іл ил ас я
на верх (загот івк а) і низ (під ошв а).
Під ошв ою наз ив аю ть своє р ідн у лат
ку, яку наш ив ал и на знош ену нижн ю
частину взуття.
Археологічні розкопки підтверджу
ють, що шкіряне взуття з’явилося на
ранній стадії розвитку людства. Перші
його форми були дуже примітивні:
шматок шкіри, обмотаний навколо ноги
і закріплений в декількох місцях.
Із усіх шкіряних виробів взуття є
найутилітарнішим складником костю
ма і відрізняє ться найбільшою різно
барвністю конструкції.
Форма й матеріал взуття розвива
лися в різних місцевостях України по-
різному, залежно від природних умов,
характеру господарської дія льності,
економічного становища населення.
Робили взуття переважно з рослинних
стеблин або кори дерев (лика), а також
зі шкіри та повсті (збита вовняна нит
ка). Від матеріалу залежала й техніка
виготовлення взуття. Воно було плете
ним, стягнутим або зшитим.
У процесі розвитку взуття поділи
лося на такі конструктивні типи: хода
ки, постоли, личаки, черевики, чоботи.
Найдавнішим взуттям українців були
личаки й постоли.
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Личаки – це взуття, плетене з кори
дерев. Плели личаки двома способами:
скісним та прямим. На території Украї
ни був поширений прямий спосіб пле
тіння. На виготовлення личаків ішло
лико лози, в’яза, липи, верби. Це взуття
складалося з прямоплетеної підошви
та петель обабіч ступні. Трималися
личаки на нозі за допомогою шнурка з
лика, клоччя або конопель, який протя
гувався крізь петлі. Оскільки личаки
швидко зношувалися, то в селян зав
жди був запас матеріалу для їхнього
виготовлення.
Плетені личаки відомі в північно-
східних районах України, переважно
на Поліссі. Їх носили поверх білих
полотняних онуч, що сягали майже
колін. У музейних фондах зберігаються
зразки личаків.
Постоли (моршні, ходаки, поршні) –
це дуже давній тип шкіряного стягну
того взуття. Виготовляли їх з одного
шматка товс тої, по-можливості м’якої,
ялової або, рідше, свинячої сиром’ятної
шкіри. Залежно від конфігурації носо
вої частини постоли могли бути тупо
носими та гостроносими. Ремінці, за
допомогою яких взуття тримається на
ступні, виконують не тільки утилітар
ну, але й естетичну функцію.
Постоли носили переважно влітку,
в деяких місцевостях, наприклад, на
Чернігівщині – в усі пори року.
На Черкащині “постоли робили зі
шкури з вовною, робили зі свинячої шку
ри: складалася шкура і в задники зато
чувалася” (с. Ризино, Хотинюк Ф.).
Постоли – взуття на повсякдень і
носили його поверх полотняних чи сук
няних онуч. Нагадуємо, як у пісні про
це співається:
Ой вулице ти широкая,
Чом травице не зеленая?
Ой, як мені зеленій бути,
Коли мене гуси щипали,
Коли мене хлопці стоптали,
Великими та й ножиськами,
Широкими постолиськами,
Широкими постолиськами,
Сукняними гонучиськами.
(записано в с. Тимошівка
від Слісаренко Г. С.)

У Карпатах і на Прикарпатті також
побут ували постоли. Їх носили такі
етнічні групи, як гуцули, бойки, лемки,
що населяють цей край.
Чотирикутний шматок шкіри мочи
ли, загинали на кінцях та зшивали так,
що
утворювавс я
гострозакінчений,
досить глибокий передок, а на зап’ятку
сходилися два кінці, залишаючи отвір на
п’яти. Внаслідок відповідного загинання
постоли досить глибоко заходять на ногу.
По краях постолів наявні отвори, крізь
які протягали ремінці (волоки), якими
густо й високо обмотували ногу.
У бойків взували ходаки (шкіряні
постоли) ще на поч. ХХ ст. Жінки
прив’язували ходаки шнурками, якими
обвивали білі онучі. У фондовій колек
ції Державного музею народної архі
тектури та побуту України зберігають
ся чудові зразки постолів Карпат.
Гуцули на ноги взувають вовняні
шкарпетки (капці) і постоли (постіу,
множ. – постоли) або, рідше, чоботи.
Зашнуровують постоли вузькими реме
нями (устугвами), а потім, за допомогою
вовняних шнурків (волоків), закріплю
ють вище кісточок до ніг, одночасно
прив’язуючи й штани. Крім звичайних
постолів, побутували ще й закаблучені,
які мали кінці передків, загнуті ріжка
ми до середини.
Крім постолів, у Карпатах відомі
також ще з часів Київської Русі чоботи
на підківках.
На тій Марисі красни чобітки,
Хто їй дав? Гей, я їй дав,
Бо я Марисю вірно,
вірненько покохав.
(Укр. нар. щедрівка)
Опис чобіт варто починати з матеріа
лу, який використовували майстри для
їх виготовлення. Цим матеріалом, в
основному, була шкіра.
Вичинка шкіри волів, коней, свиней,
що з неї шили взуття, була відома на
Україні під назвою чинбарство (на Захід
ній Україні – гарбарство). Різні способи
вичинки шкіри (сап’ян, юхть, кардибан)
починалися з розтягування, висушуван
ня сировини. Потім розмочували, вапну
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вали шкіру у спеціальних ямах, коритах
та зіскрібали волосся, м’ясні та жирові
залишки – міздрі. Далі шкіру ретельно
промивали у проточній воді, намазували
хлібним розчином і дубили.
Після дублення змащували жиром,
висушували і розминали. З готової сиро
вини шили різні види взуття (чоботи,
черевики, напівчобітки, сап’янці).
Майст ри-с ап’янн ик и
вич инк ою
кольорового сап’яну, з якого шили взут
тя, славилися не тільки в Україні, а й за
її межами. “Майстра по роботі пізнати”
(прислів’я). Слід зазначити, що майс
три навіть враховували фази місяця,
щоб вдало вибрати час для початку
успішної роботи.
Пошиттям взуття займалися шевці.
Шевське ремесло належало до компе
тенції чоловіків і було поширеним на
Україні та дуже пошанованим. Воно
існувало у вигляді цехів. Інструмент
шевців складався з колодок, різнома
нітних шил, ножів, обценьків, молотків.
Необхідними атрибутами були також
дратва, віск, смола, щетина, цвяхи та
кілки, підкови, дошки для розкрою
шкір.
На Черк ащині для пошиття чобіт
використовували юхт у (якісно вичине
ну кінську шкіру) або шкіру молодих
бичків.
Також існув ал и чоб оти-в итяжк и,
які виготовлялися з одного шматка шкі
ри чорного кольору. Вони вважалися
буденними і шилися на одну колодку
(на один копил). На підошви і підбори
брали шкіру старих волів. Підбивали
підошви дерев’яними кілочк ами, які
робили з берези, а каблуки – залізними
цвяхами та підківками, які виготовляли
в кузні із заліза. Устілку для утеплення
вкладали з соломи.
Щоб взуття мало естетичний виг
ляд, а шкіра була довговічною і м’якою,
не пропускала вологу, взуття змащу
вали дьогтем, який “гнали” з березової
кори.
На нинішній час науковцями роз
робляє ться каталог народного взуття,
що міститься у фондовій колекції Дер
жавного музею народної архітект ури

та побут у України. Метою створення
цього каталогу є надання допомоги тим,
хто вивчає конструктивні особливості
народного взуття, та популяризація
народних традицій з виготовленн я
українського одягу.
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