
І. В. КОРОПЕНКО 
ЩО ВИРОБЛЯЛИ ІЗ ШКІРИ? 

 
Серед ремесел, опанованих давніми слов’янами, одним з найперших і найважливіших 
можемо назвати шкіряне. Аналіз мовних фактів, збережених від часу праслов’янської епохи, 
допомагає відтворити шляхи розвитку цього ремесла. 

* * * 
«Затявсь у волову шкуру», — говорять у народі про впертого. «Всі [кріпаки] в одну 

шкуру затялися: — Не хочемо наділів! До слушного часу підождемо!..», — пише Панас 
Мирний у повісті «Лихо давнє й сьогочасне». Вислів «затятися в одну шкуру» має тут 
значення: «уперто не погоджуватися з чим-небудь; упиратися». Може також означати: «дуже 
хотіти», «наполегливо добиватися чогось». «Затялись в одну шкуру: давай рощот! — і дав», 
— рядки з роману того ж автора «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (розділ «На волі»). Як 
бачимо, дієслово затятися (тяти «різати, рубати») органічно сполучається з іменником 
шкура, утворюючи фразеологізм. Яка ж природа цього зв’язку? 

Деякі матеріали вказують на існування у давньоруській мові слова тинь. 
І. І. Срезневський у «Матеріалах для словника давньоруської мови з письмових пам’яток» 
слово тинь пояснює як «ремінь, канчук». Походження тинь з таким же значенням від дієслів 
праслов’янської мови *tьnо̨, *tęti «різати, рубати» засвідчує «Етимологічний словник 
російської мови» М. Фасмера. Не виключено, що слово тинь спочатку називало шкіру, адже 
і ремінь, і канчук — шкіряні вироби. Корінь -тин- лежить також в основі відомих сучасній 
українській мові слів ви-тин-ати «вирізати», ви-тин-анка — діалектне «паперова вирізка», 
роз-тин-ати «розрізати», роз-тин «розріз» тощо. 

Існує думка, що індоєвропейські корені спочатку позначали дії. Відповідно до цього 
прадавні індоєвропейські слова, серед яких найменування начиння, одягу, зброї тощо, 
переважно походять від назв дії — дієслів. Вони часто позначали найдавніші трудові 
процеси: рубання, різання, видовбування та ін. Справедливою є думка Ю. В. Откупщикова, 
наведена у його праці «З історії індоєвропейського словотвору», щодо слів із значенням 
«шкіра», «хутро», які у всіх індоєвропейських мовах відображають процес виготовлення 
предметів одягу. Наприклад, індоєвропейський корінь *(s)ker- «різати, рубати» виявився 
досить продуктивним при творенні назв шкіри. Від нього беруть початок: скора (*skora), 
корзно (*kъrzno), черевие (*cervo) — спільнослов’янські найменування шкіри. 

При дослідженні походження давньоруського слова тинь вважаємо за доцільне провести 
паралель щодо розвитку значень двох праслів *(s)ker- і *tьnо̨, *tęti, які позначають один 
процес — «різати, рубати»: *(s)ker- «різати, рубати» → скора «шкіра, хутро», корзно 
«хутро», черевие «шкіра, хутро»; *tьnо̨, *tęti «різати, рубати» → тин «шкіра чи хутро». 
Трансформація значень виявляється ідентичною. Отже, назви шкіри утворювалися від 
найменувань трудових процесів (різання, рубання). 

* * * 
В етнографічному опису кушнірського промислу Софії та її околиць XIX — початку 

XX ст. болгарської дослідниці Л. Іванової звертає на себе увагу місцевий термін тула, який 
означав хутро, шкіру, його знаходимо в опису процесу обробки шкіри поряд із словом кожа, 
яке в болгарській мові позначає хутро, шкіру. Тут же авторка навела пояснення місцевого 
кушніра: «Черноглавата овца дава най-хубавати тула» («Чорноголова вівця дає 
найкрасивішу шкіру (хутро)»). Отже, семантика слова цілком прозора: тула — це хутро, 
шкіра. 

Слово тула фіксує тільки «Болгарсько-російський політехнічний словник» у значенні 
«міздря (дерма хутряної шкірки)». Проте у всіх групах слов’янських мов відомі слова тул 
«сагайдак, вмістилище для стріл» — д.-рус. туло, тулъ, д.-укр. тuлъ, тулъ, польськ. tuł, 
чеськ. túl, toul, tulec, болг. тулъ, тулове, сербо-хорв. тулац, тул, словен. t∩ul; тулити 
«покривати, ховати» — рос. тулить, укр. тулити, білорус, тулиць, польськ. zatulić, чеськ. 
tuliti, словац. tulit’sa, болг. тул>; тулук, тулун «мішок з шкіри тварини для зберігання рідин; 



шкіра, знята дудкою, цілком» — рос. тулукъ, тул(у)б(п)ъ, тулунъ, укр. тулун, болг. тулумъ, 
сербо-хорв. тулум, тулумина; туло, тулуб «тіло, тулуб» — рос. туло, тулово, туловище, 
укр. тулуб, тулубець, білорус, тулуп, польськ. tułub, tułup; тулуп «шуба» — рос. тулупъ, укр. 
тулуп. 

Чи споріднені ці слова? Остаточний висновок щодо цього досі не зроблений. Проте 
значення всіх наведених слов’янських слів так чи інакше пов’язані з семантикою «шкіра». 
Візьмемо для прикладу слово тул «сагайдак, вмістилище для стріл». Польський дослідник 
М. Хорн засвідчує, що дерев’яний корпус тулів, котрі згодом почали називатися колчанами, 
обтягували шкірою. Видається імовірним, що назва тул походить від назви шкіри тула, з 
якої було зроблено сагайдак. На користь цього твердження свідчить ряд фактів. Відомо, що 
синонімом до слова тул виступає колчан. Радянський тюрколог І. Г. Добродомов довів, що 
колчан — старе булгарсько-чуваське запозичення, яке сягає давньотюркського кеш із 
первісним значенням «матеріал, з якого виготовляли колчани, тобто шкіра». Отже, слово 
колчан походить від назви шкіри. 

Аналогічно до тул розвивалось значення відомого слов’янським мовам слова міх: «шкура 
тварини» → «вмістилище; мішок з шкури тварини для зберігання води, вина та інших 
рідин». 

Наведені нами вище слова тісно пов’язані зі словом тула «шкіра». Це переконливо 
засвідчують їхні значення. Так, дієслово тулити «покривати, ховати» відображає функцію 
шкіри як оболонки, що покриває тіло тварини; тіло, тулуб — вияв тієї ж функції (тіло, що 
криє в собі нутрощі); тулук, тулун, тулуп — шкіряні вироби. Наявність у цих словах 
спільного кореня тул- (*tul-) ще раз підтверджує їх спорідненість. Отже, можливість 
існування у слов’янських мовах слова тула (*tula) із значенням «шкіра» цілком вірогідна. 


