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Буковина впродовж багатьох століть об’єднувала 
між собою різні етнічні групи. Схожі історичні 

передумови, в яких перебували русини і румуни Бу-
ковини, породили тісні зв’язки, що вплинули на на-
родне вбрання та прикраси зокрема. На прикладі бу-
ковинського намиста ХІХ—ХХ ст. ми спробуємо 
розглянути спільне й відмінне у комплексі україн-
ських та румунських прикрас.

Мистецтвознавці дослідили буковинські народні 
оздоби у складі вивчення жіночих прикрас усієї Укра-
їни. В науковій літературі також висвітлено питання, 
які охоплюють окремі види буковинських прикрас, 
як, наприклад, оздоби з бісеру. Проте саме буковин-
ське намисто не ставало об’єктом спеціальних дослі-
джень, не розглядалася його типологія, морфологія, 
стилістика. Окрім того, не проводився порівняльний 
аналіз українських та румунських намист, не зазна-
чалися запозичення, які вплинули на формування сти-
лістики буковинського намиста XIX—XX ст.

Мета статті — дослідити різновиди намиста 
Буковини з урахуванням уже зробленого попередни-
ками і проаналізувати художньо-стилістичні особли-
вості та морфологію, типологію. Поставлено такі за-
вдання: аналіз останніх досліджень та публікацій; 
визначення типології намиста з урахуванням функ-
ціональних та конструктивних основ; порівняльний 
аналіз різновидів намист.

Найбільш ґрунтовним дослідженням, що узагаль-
нює жіночі прикраси, є праця мистецтвознавця Ган-
ни Врочинської-Савчук [22]. Автор систематизува-
ла прикраси за художніми особливостями, описала й 
проаналізувала групи оздоб, їх стилістику, ор намен-
тику та технологію виготовлення.

Прикрасам з бісеру присвячена монографія мис-
тецтвознавця Олени Федорчук [31], де авторка, 
поряд з іншими, розглядає типологію та детально 
описує основні мотиви орнаментики бісерних оздоб 
Буковини.

Розгляд прикрас у комплексі народного одягу Бу-
ковинського краю знаходимо у дослідженнях Мір-
ри Костишиної [27], Ярослави Кожолянко [25] та 
Георгія Кожолянка [24]. 

За повідомленнями румунських дослідників, при-
краси розглядалися в комплексі одягу Tancred 
Banateanu [35], Tancred Banateanu, Gheorghe Fosca, 
Emilia Lonesco [34], Costinea Victoria [39]. 

Окрім того, Liliana Nicorici розглядає ювелірні 
прикраси у своєму дисертаційному дослідженні 
«Arta giuvaiergeriei din Republica Moldova» [42].© О. ФЕДИНЧУК, 2017
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Огляд літератури вказує, що намисто Північної 
Буковини є недостатньо вивченим та потребує мис-
тецтвознавчих розвідок для того, щоб висвітлити 
його художні особливості, стилістику, морфологію. 
У зв’язку зі складністю проведення польових дослі-
джень, віддаленістю, румунське намисто не ставало 
об’єктом спеціальних досліджень.

Без сумніву, що саме намисто заслуговує особливої 
уваги та окремої розвідки поміж усіх інших різновидів 
прикрас. Воно різноманітне за формою, складовими, 
кольоровою гамою та способом носіння. На Буковині 
намисто між українським населенням називали: «ко-
ралі», «ґрусталі», «маниства», «гармузи» [25, с. 25]. 

Орнаментальна композиція, що носиться навколо 
шиї, схожа на ланцюжок і побудована зі сферичних 

та інших форм елементів з різних металів, з перлів, з 
корала, зі скла, з твердих порід каменів, з квітів й 
рослин — була здавна улюбленим доповненням до 
народного вбрання [43, с. 819]. У кам’яний вік на-
мисто виконували з мушель, іклів звірів та інших ма-
теріалів. Та вже в скіфів зустрічаються намиста пас-
тові, скляні, бурштинові та золоті. Період Київської 
Русі відзначився різноманітністю намист з медаль-
йонів, хрестиків та великих намистин [23, с. 67]. 

Також не менш популярне намисто (margele) се-
ред шийно-нагрудного комплексу румунських при-
крас. Зустрічаються разки намистин чорні, білі, сині, 
червоні, прозорі та напівпрозорі [42, с. 88].

Однією з найдорожчих прикрас було намисто з 
корала. Широкого розповсюдження воно набуло і на 
Буковині. Носили його по декілька разків, кількість 
яких засвідчувала соціальний статок їх власниці. 

Корал був завізним матеріалом з Італії (Венеції) 
і Франції. В Україні набув популярності в ХІХ ст. 
та прославився під назвою «добре намисто» [32, 
с. 250]. У музейних збірках ЧОКМ, ЧОХМ, 
ЧМНАП, поряд зі справжнім коралом, зафіксо-
вані також скляні намистини. Вони імітували справ-
жній корал. Найбільшого розповсюдження в Єв-
ропі набув середньоморський корал, палітра якого 
досить широка: від біло-рожевого до оранжево-
червоного і навіть темно-червоного. Про попит на 
цей різновид оздоб свідчить такий факт, що в око-
лицях Неаполя налічувалося в той час 32 майстер-
ні. Особливої довершеності досягли майстри в різь-
бі по колу «cameo» [26, с. 56—57]. Розподіляєть-
ся коралове намисто на такі різновиди: циліндричне 
«рубане»; кругле або овально-видовжене «шліфо-
ване» та відрізки гілочок (за Г. Врочинською) [22, 
с. 40]. В буковинських старожитностях ми зафік-
сували два різновиди — циліндричне «рубане» та 
кругле або овально-видовжене «шліфоване». В на-
роді за формою, яку нагадує коралик, давали йому 
і назву: «бочечка», «кизилова кісточка», «кукуруз-
ка» [29, с. 40]. 

Циліндричне «рубане» має форму коротеньких і 
довгих циліндриків [1; 11]. Розміщені вони за роз-
міром — в центрі більші, які поступово зменшува-
лися в напрямку кольорової стрічки чи шнурка для 
зав’язування на шиї. Цікавим є вирішенням намис-
та, де в кінці задіяний синій бісер, який надає оздо-
бі колоритності (Іл. 1). 

Іл. 1. Коралове намисто (овальновидовжене). ЧХМ, КВ-
1808/М-86. Фото О. Фединчук

Іл. 2. Намисто з перлів. Перша пол. ХХ ст., с. Сарат Пу-
тильського р-ну. Власність Руслани Гарасим’юк. Фото 
О. Фединчук. МПА за 2015 р.
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Кругле або овально-видовжене «шліфоване», ви-
конане з рубленого корала, лише краї намистинок 
зашліфовані, внаслідок чого циліндрики набули 
овальної форми [2; 3; 12; 18; 19]. Штучні корали 
повторювали форму, розмір природних. Звісно, 
щодо кольорових відтінків — червоного, червоно-
оранжевого, то вони поступалися справжнім, про-
те були доступними всім. Один зі зразків штучно-
го корала викликає особливе захоплення, оскільки 
має обрамлення з металу. Використовували для 
цього мідні, золоті, срібні перстеники-обручки з 
ритованим узором на центральній намистині. Орна-
ментовані геометричними мотивами: ламаною лі-
нією, хвилястою лінією, крапками, рисочками, 
ромбами та ін. [29]. 

Серед румунського населення відома оздоба під 
назвою «сurali» [37, с. 112]. Зустрічається переваж-
но корал червоного кольору, зроблений у формі різ-
них циліндрів, нанизаних на шовкову нитку у формі 
водоспаду. Намиста з коралу, що зберігаються у му-
зейних колекціях, міняють свій колір, набуваючи з 
віком непрозорості та блідості [42].

Щодо круглого намиста, хотілося б відзначити, 
що справжнє коралове не було зафіксоване. 
Пов’язане це, насамперед, з ціною на нього, так як 
круглі намистини були дорожчими. Проте є зразок 
штучного, який доповнює загальне уявлення про різ-
новиди намист з коралу на Буковині.

Коралове намисто широко застосовувалося в на-
родних звичаях. Його не можна було одягати в піст 
та в жалобі. Українське жіноцтво наділяло його ці-
лющими властивостями та носили як амулет. Також 
намисто з корала мало відношення до майбутньої 
долі дівчини: якщо вона його не мала, то їй було 
вкрай важко вийти заміж [29, с. 56—58]. Корало-
ве намисто знайшло своє місце в народному одязі 
буковинок у святкові дні, на весіллі та в неділю.

Порівняно з кораловим, відомості про намисто з 
перлів дуже скупі. Невеличку замітку про цю оздо-
бу знаходимо в Ганни Врочинської, де авторка за-
значає його привізне походження та вказує райони 
побутування: Поділля, Гуцульщина, Буковина. Та-
кож зазначає дослідниця, що намисто з перлів було 
невеличке і носилося близько шиї [22, с. 55].

Намисто з перлів отримують з молюсків круглої 
форми або у формі краплини. Враховуючи, що мо-
люски мають різні форми, перли так само, як і мо-

люски, різняться за формою. Більш цінуються пер-
ли, отримані природним шляхом, вони бувають різ-
них відтінків: білі, рожеві, голубі, сірі, жовті [44, 
с. 1078]. Завозилися до Європи перли з Індії, Япо-
нії, Австралії, Гаїті, Мексики, Венесуели. Часто до 
перлів вживають терміни: «натуральні», «відбірні», 
«справжні», «східні», «автентичні», «з Японії», 
«японські» [38, с. 38—99]. Є перли річкові та мор-
ські. В Україну завозилися перли з північноросій-
ських рік, Індії, Ірану, Цейлону. Поділяються за су-
часними стандартами на промислові, природні та 
штучні. В Україні знахідки дуже рідкісні [32, 
с. 252—253]. 

Більше відомостей про намисто з перлів знаходи-
мо у комплексі румунських прикрас під назвою 
«mărgăritare» «sidef», «perlamutre», «perlamutru»  — 
намисто з перламутру (перлів), що носили жінки ра-
зом з кораловим намистом та салбою [37, с. 116]. 
Відомості починають з’являтися про мистецтво об-
робки перлів «mărgăritarelor», «perlelor» ще за Мол-
давського періоду. Носилися перли як в складі сал-
би, так й самі. Майстри, які працювали з перлами, 
називалися «mărgănari», а термін вперше згадуєть-
ся в 1578 р. на святі перлів в Бухаресті [42, с. 68].

Намисто з перлів не зустрічається в музейних ко-
лекціях, проте було зафіксоване у ході наших розві-

Іл. 3. Скляне намисто. Власність Марії Гатеж (1939). 
Друга пол. ХХ ст., с. Іспас Вижницького р-ну. Фото 
О. Фединчук. ПМА за 2015 р.
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док в с. Карапчів Вижницького р-ну 1, а згодом в 
с. Сарат Путильського р-ну (гірські райони) 2. Скла-
дається намисто з одного разка перлів. Ми іденти-
фікували, що це — перли, проте походження неві-
доме. Дарія Миколаївна Шандро з с. Карапчів Ви-
жницького р-ну (передгір’я) успадкувала намисто з 
перлів від своєї мами. Обидва разки перлів мають 
грушоподібну форму, горизонтальні рельєфні лінії, 
жовтуватий колір, перламутровий перелив. Ці ха-
рактеристики засвідчують їхню правдивість, колір 
вказує на те, що оздоба давня (Іл. 2).

На свято чи в неділю жінки гірських районів одя-
гали багато разків «лискавок». Під цією назвою Во-
лодимир Шухевич має на увазі скляні перлинки, які 
були різнокольорові, орнаментовані та завозилися 
спеціально для Гуцульщини з Венеції [33, с. 156]. У 
всіх етнографічних зонах краю набули популярності 
оздоби ремісничого та фабричного виробництва. Се-
ред буковинського населення вони отримали різні 
назви: «пацьорки», «блискавки», «гармузи», «грус-

1 ПМА за 2016 рік. Власність: Дарії Шандро, с. Караб-
чів Вижницького району. 

2 ПМА за 2016 рік. Власність: Руслани Гарасим’юк, 
с. Сарат Путильського району.

талі». Саме до фабричного виробництва відносять-
ся деякі зразки музейних колекцій та матеріали роз-
відок, а саме — скляне намисто [24, с. 288]. 

Намисто з кольорового скла фабричного вироб-
ництва дуже полюбилися буковинському жіноцтву. 
Воно тут трапляється прозоре, непрозоре та різних 
відтінків. Мало попит через свою доступність насе-
ленню [23, с. 329]. Перші знахідки, що засвідчують 
скляне виробництво в Україні зафіксовані біля с. Ко-
марів Кельменецького р-ну, Чернівецької обл., де 
були знайдені фрагменти виробів з кольорового скла. 
Хороших результатів досягли майстри з виготовлен-
ня виробів з кольорового скла в період княжої доби, 
проте татаро-монгольська навала пригальмувала 
його. Кольорове скло XVIII—XIX ст. відрізняєть-
ся багатством відтінків — синіх, блакитних, опало-
вих, молочно-білих. Воно пишно декорується розпи-
сом емалями — молочно-білими, жовтими, синіми, 
коричнево-червоними. Щодо орнаменту — найчас-
тіше для оздоблення намистин використовували рос-
линні мотиви [23, с. 293—295]. 

Проте, поряд з коштовним венеціанським, мало 
попит і різноколірне — скляне. Відносно кольору і 
назва підбиралася, як от — срібне чи золоте нази-
вали «блискавки», біле — «перли», «жемчуги» [28, 
с. 63—64].

Викликає особливий інтерес серед скляних оздоб 
намисто «восковий формус», «гормуз», «хурмуз», 
воно є типовим для цього регіону [4; 5; 13; 14]. На-
мисто біло-молочного кольору виконане зі скла, воно 
складається з декількох разків, що закінчуються 
плетеними шнурками. Вирізняється методом носін-
ня, який виходить за межі української специфіки. 
«Восковий фурмус» кріпили до головного убору (що 
видно з ряду фотографій), та таким чином, що раз-
ки намистин обрамлювали нагрудні оздоби. Добре 
це проглядається на ескізах одягу Данила Нарбута 
[20], де ми можемо побачити, як воно виглядало в 
кольорі. Завдяки такому композиційному вирішен-
ню шийно-нагрудні прикраси об’єднувалися з голо-
вними оздобами в єдину цілу композицію. В румун-
ському комплексі оздоб таке намисто мало назву 
«hurmuz» — намисто зі скла. Цей різновид намис-
та імітував перли (mărgăritarul) та носили його лише 
на свята [42, с. 89]. Завдяки тому, що скляні на-
мистини були різних кольорів, майстрині могли ство-
рювати різні оздоби самі або ж купувати вже гото-

Іл. 4. Дерев’яне намисто (сlocoticenegre). Перша пол. 
ХХ ст., с. Магала Новоселицького р-ну. ЧМНАП КВ-
6658/ПР-58. Фото О. Фединчук
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ві. Наприклад, намисто зі скла виконували як в од-
ному кольорі, так і в поєднанні різних кольорів, 
глухих і прозорих, що створювало свого роду моза-
їку. Це яскраво помітно на прикладі намиста Марії 
Гатеж 3 зі с. Іспас Вижницького р-ну (передгір’я). 
Ця прикраса вирізняється не лише кольоровою га-
мою, але й методом укладки намистин в разок. На-
мистини синього, білого і червоного кольорів, різні 
за формою, між собою чергуючись, утворюють сво-
го роду орнамент (Іл. 3).

В кінці ХІХ — на поч. ХХ ст. в Україні набуло по-
пулярності намисто з дутого скла [6]. Особливості 
технології виготовлення дали можливість цій оздобі 
бути легкою, дзеркальною, мерехтливою [22, с. 78]. 
На Буковині воно мало назву «лискавки», це гармо-
нійно доповнювало вишиті сорочки з «сухозлотом».

«Писані пацьорки», «цятки» — так називали на 
Буковині венеціанське намисто, яке полюбилося жи-
телям всього карпатського регіону, — одна з оздоб, 
яку не мали в змозі придбати всі охочі. За словами 
Тетяни Фіголь 4, «ціна однієї оздоби прирівнювалася 
до ціни корови, — саме стільки й заплатив її тато, 
щоб засватати вдвічі молодшу від себе її маму». 

На жаль, попит і погане фінансування музеїв уне-
можливлює надходження венеціанського намиста в 
експозиції до музейних збірок, їх можна побачити у 
приватних колекціях.

Поодинокий зразок знайдений в музейній збірці 
ЧМНАП, яке надійшло з села Дубівці Кіцмансько-
го р-ну (передгір’я), датоване поч. ХХ ст. [7]. Скла-
дається з намистин двох розмірів: більших білих та 
менших чорного кольору. Намистини, привезені з 
Венеції, орнаментовані рослинними мотивами з по-
золотою. Центром є синя намистина, виконана в 
цьому ж стилі лише з синім тлом.

Серед румунського населення венеціанське на-
мисто (spărgurii), зустрічається у Румунії в етногра-
фічних районах: Bihor, Munţii Apuseni, Sălaj, 
Maramureş, Ţara Oltului. Завозилося з Італії, Дал-
мації, Боснії, вважалося прикрасою дівчат, демон-
струвало соціальний статок, походження. Після від-
криття мануфактурного виробництва скла у XVIII ст. 
в Трансільванії почали використовувати намисто міс-
цевого виробництва [25]. 

3 ПМА за 2015 рік. Власність: Марії Гатеж (1939 р.), 
с. Іспас Вижницького р-ну., середина 60-х рр. ХХ ст. 

4 ПМА за 2014 рік. Власність: Т. Фіголь.

Окрім згаданих оздоб, на Буковині між румун-
ським населенням зустрічається дерев’яне намис-
то, також відоме під назвою «сlocotice negre», що 
перекладається з румунської як чорне. Такий різ-
новид був як чоловічою, так й жіночою прикрасою. 
Ці намиста з селища Магала Новоселицького р-ну 
(рівнинні райони). Датується поч. 1920-х рр. 
ХХ ст. Чоловіча прикраса належить до типологіч-
ної групи нашийних, а жіноча — до нагрудних. 
Прикраси складаються з 2—9 разків, намистини 
овальної та круглої форми, що чергуються. Разки 
між собою зв’язані, застібка відсутня (Іл. 4). На-
мистини виточені та пофарбовані в чорний колір, що 
підтверджує приналежність до румунського комп-
лексу прикрас [35, с. 329].

Щодо металевих оздоб, то в комплексі шийно-
нагрудних прикрас буковинок були «зґарди», «ше-
лести», «салби». Очевидно, що саме «салба» була 

Іл. 6. Салба у формі півкола. ЧКМ, 26634-ІІІ-16835 С1 (268). 
Фото О. Фединчук

Іл. 5. Салба в один ряд. ЧКМ, 34269-ІІІ-21856. Фото 
О. Фединчук
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улюбленою, широковживаною свого роду «візитів-
кою» Буковини.

Металеве намисто (салба) — прикраса зі сріб-
них, золотих та інших металевих монет, належить до 
шийної-нагрудної типологічної групи оздоб. В пері-
од Київської Русі були широко розповсюджені на-
миста з монет або спеціально виготовленими тисне-
ними їх імітаціями [22, с. 15]. Розповсюджена на 
Буковині, в Молдавії, Румунії. У просвердлені отво-
ри чи припаяні вушка одягався металевий дріт або 
шнурок. З’єднувалися шнурки чепрагою чи просто 
зав’язувалися. Нашивалися монети на м’яку фетро-
ву основу в декілька рядів, до яких підшивалась чер-
вона чи чорна стрічка, а біля неї одна біля одної мо-
нети. Вага такої оздоби досягала до п’яти кілограмів 
[27, с. 53]. Використовувалися турецькі монети, піз-
ніше їх замінили талерами, крейцерами, флоринами, 
кронами, тобто тими монетами, які в різні історичні 
періоди були в обігу на Буковині. 

Салба вказувала на соціальний статок. Чим біль-
ше було монет в намисті, тим поважніша була їх влас-
ниця. Кількість монет досягали інколи до сотні в од-
ній оздобі [30, с. 17]. 

Про походження салби є різні твердження. Одне 
з них — Мірри Василівни Костишиної, не запере-
чує що зберігаючи свою східнослов’янську основу і 
самобутність, буковинське народне вбрання зазна-
ло також незначного турецького впливу. Результа-
том цього впливу стала поява жіночого головного 
убору фес та нагрудної прикраси салби [27, с. 17].

Проте Катерина Волік пов’язує появу оздоб з 
монет в західних районах України з так званим вар-

варським наслідуванням римської культури, де мо-
нети носили як прикраси [21]. Цікавим є той факт, 
що на Покутті була розповсюджена назва «дука-
ти», що, швидше всього, походить від «ducato», 
римської монети [36]. 

За твердженням Сергія Пивоварова, прикраси 
з монет на Буковині мають свою тисячолітню іс-
торію. Дослідник відносить походження салби до 
пізньоантичних часів й засвідчує цей факт архео-
логічними знахідками у с. Ставчани Хотинського 
р-ну та с. Грушківці Кельменецького р-ну (черня-
хівської культури ІІІ—V ст. н. е.). Обидві моне-
ти мають пробурені отвори з кільцем для підвішу-
вання. Також він розповідає про легенду, яка по-
бутує між місцевим населенням. В ній говориться 
про те, як буковинці топили в бочках з водою тур-
ків, а намиста забирали собі. Після цього місцеве 
населення почало носити оздобу, яка дійшла і до 
наших часів під назвою салба [30, с. 17]. В салбі 
ніби переплівся симбіоз історичних періодів: тале-
ри — представники величної Австрійської імпе-
рії, грош — Польської, копейки  — Російської. Є 
цікавий той факт, що всі ці періоди не змінюють 
одні одного, а поєднуються в одну композицію, в 
один твір під назвою салба. Дослідження та похо-
дження кожної складової, різновиду цієї оздоби 
ще чекають на свого мистецтвознавця. 

Найбільша група салб, яка часто зустрічаєть-
ся,  — «салба в один ряд» [8; 15], притаманна ба-
гатьом регіонам України під назвою «дукати». Ви-
конувалася вона методом підвішування монет на 
стрічку, оксамит, нашийний стрічковий ґердан. У 
деяких зразках відокремлювалися монети переліж-
ками 5. Способи розміщення монет були різні. Най-
більш типовий — в центрі велика монета, до краю 
салби менші, а також однакового розміру, проте роз-
міщували монети щільніше одна до одної (Іл. 5). В 
такий же спосіб виконувалася «салба в два, три 
ряди», лише довжина разків до низу збільшувала-
ся. На жаль, саме такі різновиди зафіксовані лише 
на світлинах [9].

Найбільш рідкісна прикраса, яка викликає осо-
бливе зацікавлення, — це «салба на фетровій осно-
ві» у формі півкола та формі прямокутника. Салба 

5 Переліжки — скручений металевий дріт, у вигляді спі-
ралі, що відокремлював компоненти намиста. В нашому 
випадку монети у салбі. 

Іл. 7. Салба прямокутної форми. ЧОКМ (експозиція). 
Фото О. Фединчук
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на фетровій основі у формі півкола складається з по-
лотнища, по краю якого розміщена червона стрічка, 
в деяких зразках призібрана. Іноді верхня частина 
салби доповнювалась стрічковим шийним ґерданом 
[10; 16]. Монети розміщені довільно, лише в окре-
мих оздобах у ряди (Іл. 6). Салби на фетровій осно-
ві у формі прямокутника зустрічаються як поодино-
кі зразки. Одну з салб у формі прямокутника ми за-
фіксували у с. Дорошівці Заставнівського р-ну 
(передгір’я) [17]. Вона за розміром більша від по-
переднього різновиду, складається з п’яти верти-
кальних рядів, у кожному з яких по шість монет. Об-
рамлена призібраною чорного кольору стрічкою. За-
вершує композицію стрічковий ґердан у тій частині, 
яка кріпиться до шиї (Іл. 7). Серед румунських при-
крас салба має назву «salba», «lefti». На півдні Мол-
давії салбу із золотих монет називають — mamudele, 
mahmudele [37, с. 114—115]. Салбу із золотих мо-
нет серед буковинських старожитностей не зафіксо-
вано, лише одну золоту монету з пробуреним отво-
ром в збірці ЧОКМ.

Отож можемо твердити, що намисто користува-
лося популярністю серед населення Буковини. Ви-
конувалося з коштовних матеріалів — венеціанських 
намистин, коралу, перлів. Деякі зразки — з менш 
коштовних скляних намистин та дерева.

Коралове намисто між українським населенням 
зустрічається двох видів: «циліндричне» та «овало-
видовжене». На жаль, «ритованих» обрамлень на 
намистинах майже не трапляється. Зустрічаються 
разки справжнього коралу, який могла собі дозво-
лити лише заможна верства населення, та штучні  — 
скляні. Намисто з перлів природних дуже рідкісне, 
проте часто зустрічаються скляні — «фосковий фур-
мус», «хурмус». Окрім того, «восковий фурмус» ви-
різняється методом носіння, який виходить за межі 
української специфіки. Разки намистин кріпили до 
головного убору. Металеве намисто салба зустріча-
ється часто серед українського населення Букови-
ни. Салба на фетровій основі у формі півкола та пря-
мокутника спостерігається лише на Буковині. 

Серед комплексу румунських оздоб зустрічають-
ся різновиди намист: коралові (сurali), із перлів 
(sidefate, mărgăritare), скляне намисто, що імітує пер-
ли (hurmuz), венеціанське (spărgurii). Окрім того, 
полюбляли чоловіки та жінки доповнювати комплекс 
оздоб дерев’яним намистом (clocotice negre). 
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Fedynchuk Olga

NECKLACE IN THE COMPLEX  
OF DECORATIONS OF RUSYNS  
AND ROMANIANS OF THE BUKOVINA  
OF THE ХIХ—ХХ CENTURIES
In this article we consider a necklace in the Bukovina and Roma-
nian complex jewelry of the XIX— XX centuries. The review 
of the literature indicates that the necklace of Northern Bukovina 
is insufficiently studied and requires artistic exploration, as well as 
less illuminated artistic features, stylistics, and morphology. Due 
to the remoteness of the region, Bukovina and Romanian neck-
laces did not become the subject of special researches. 
Keywords: necklace, coral, pearls, Venetian necklace, glass 
necklace.

Ольга Федынчук 

ОЖЕРЕЛЬЕ В КОМПЛЕКСЕ УКРАШЕНИЙ 
РУСИНОВ И РУМЫН БУКОВИНЫ  
ХIХ—ХХ вв.
Рассматривается ожерелье в буковинском и румынском 
комплексе украшений XIX—XX вв. Обзор литературы 
указывает, что ожерелье Северной Буковины является не-
достаточно изученным и нуждается в искусствоведческих 
разведках, также не освещены художественные особенно-
сти, стилистика, морфология. В связи с отдаленностью 
данного региона буковинское и румынское ожерелья не 
становились объектом специальных исследований. 
Ключевые слова: ожерелье, коралл, жемчуга, венециан-
ское ожерелье, стеклянное ожерелье.


