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ХТО ТАКІ ЧЕРВОНОШКІРНИКИ? 

 
Слова білошкірники, червоношкірники і чорношкірники ще на початку нашого століття були 
добре відомі у слов’янських мовах, зокрема в українській і польській. Так називали 
ремісників шкіряного виробництва, які займалися обробкою і фарбуванням шкір. Пор.: укр. 
білошкірники, ‘ремісники, які вичиняли, обробляли шкіру без фарбування’; червоношкірники’ 
ремісники, які вичиняли, обробляли і фарбували шкіру у жовтий, червоний або коричневий 
колір’, чорношкірники ‘ремісники, які вичиняли і фарбували козячу шкіру у чорний колір’; п. 
bialoskornícy ‘ремісники, які вичинювали шкіру без фарбування’, також ‘ремісники, які 
вичинювали тонкі шкіри і хутрові шкури’ і ‘ремісники, які не вживали при вичинці шкір 
дубильних речовин’, ‘ремісники, які вичинювали телячі або баранячі шкіри, виготовляли 
м’яку шкіру для взуття і шкіргалантереї’, п. czerwonoskórnicy ‘ремісники, які фарбували 
шкіру у жовтий або червоний колір’, ‘ремісники, які вичинювали грубі бичачі та кінські 
шкіри’. 

Для позначення фахівців шкіряного ремесла у слов’янських мовах існує ще ряд 
найменувань, утворених від назв кольорів. Серед них: укр. чорні ‘шевці, які виготовляли 
просте взуття’, п. czarni ‘шевці, які шили просте (не кольорове) взуття, звичайно чорного 
кольору’. 

Матеріал слов’янських мов свідчить про те, що терміни, які називають фахівців шкіряного 
ремесла й утворені ‘внаслідок переходу значень «колір шкіри» → «ремісник», беруть 
початок від трьох основних кольоропозначень’ білого, червоного і чорного. Білий колір ліг в 
основу найменувань укр. білошкірник і п. białoskórnik. Чорному кольору зобов’язаний своєю 
появою український термін чорношкірник, що називає ремісника, який фарбував шкіру у 
чорний колір. 

Цікавими є значення, характерні для назв укр. червоношкірник і п. czerwonoskórnik. В 
обох мовах кольоропозначення «червоне» виявилося однаковим у найменуванні фахівця 
шкіряного виробництва. Як же пояснити це явище? 

Очевидно, основним з трьох кольоропозначень (червоного, жовтого і коричневого) є 
червоний. У російській мові слово на позначення червоного кольору вже зафіксоване в XV-
XVI ст., а для коричневого у цей час спеціального позначення ще не було1. Можемо 
припустити, що позначенню мовними засобами коричневого кольору передувало позначення 
основного кольору — червоного. Тому не дивує перевага, що надається червоному кольору 
при називанні ремісника шкіряного виробництва — чинбаря. 

Кольоропозначення ‘жовтий’ походить від спільного індоєвропейського кореня з 
кольоропозначенням ‘зелений’: *ĝhel-, *ghel- ‘бути зеленим, бути жовтим’. Внаслідок того 
що жовтий колір пов’язується із зеленим, спочатку могло виникати змішування цих двох 
кольорів у позначенні їх мовними засобами. Таким чином, стає зрозумілою наявність 
кольоропозначення ‘червоний’, а не ‘жовтий’ у слов’янських найменуваннях ремісника, який 
займався виготовленням шкір червоного і жовтого кольорів. 

Кольоропозначення ‘білий’ спричинило появу ще деяких слов’янських назв фахівців 
шкіряного ремесла: блр. балтушник ‘ремісник, який обробляв овчини’, бовтушницкое 
мастерство ‘шевська майстерність’; п. bołtusznik ‘чинбар’, ‘ремісник, який обробляв 
овчини’. Дослідники вбачали тут запозичення з литовської мови: bàltas ‘білий’ або 
baltùšnykas, baltùšninkas ‘ремісник, який обробляв овчини’. 

Слід звернути увагу на найменування рослини Caltha palustris ‘калюжниці’ (білі й жовті 
лілії, що ростуть на болотах і берегах водоймищ) у ряді слов’янських мов: укр. болотянок, ч. 
blatouch, болг. блатник, слц. mlačnik, в.-луж. blotušk. В Етимологічному словнику 
слов’янських мов за ред. О. М. Трубачова (М., 1975. — Вип. 2) для д.-ч. blatúch ‘світло’ і ч. 
blatouch ‘рослина Caltha palustris’ реконструйовано праслов’янську форму *bоltихъ — 
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похідне з суфіксом -ихъ від *bolto. Праслов. *bolto давно і переконливо співвіднесене з 
кольоропозначсниям, пор. передусім близьке за формантом лит. bàltas ‘білий’ (с. 182). 

Не виключено, що у праслов’янському лексичному фонді був термін *bоltихъ ‘білий’ 
поряд з лит. bàltas ‘білий’. При цьому корені обох слів, очевидно, пов’язані давнім 
спорідненням; пор. блр. балтушник ‘людина з білим волоссям’, ‘людина у світлому одязі’, 
‘тварина з білою шерстю’; лит. baltùšis ‘білолиций’. 

Оскільки вичинку шкір і пошиття з них взуття у період неподільності цих двох ремесел 
міг виконувати один спеціаліст, логічніше видається пояснення блр. бовтушницкого 
мастерства як шевського, відзначене в пам’ятках XVI ст. 

Про давність слов’янської лексеми балтушник ‘ремісник, що обробляє овчини’ свідчить і 
той факт, що ці ремісники, як видно з назви, спочатку вичинювали шкіри набіло, не 
застосовуючи дублення; таке ремесло відносять до архаїчного. Є свідчення, що здавна у 
Білорусії овчини вичинювали тільки білого кольору, а дублення навіть на початку XIX ст. 
практикувалось рідко. 

Як бачимо, у назвах фахівців шкіряного ремесла відобразились кольоропозначення 
‘білий’, ‘чорний’, ‘червоний’, ‘жовтий’, ‘коричневий’. Але продуктивними виявилися 
терміни, до складу яких увійшли назви основних кольорів, а саме: білого, чорного і 
червоного. Очевидно, найменування фахівців-ремісників, утворені від назв кольорів, 
існували колись у ряді слов’янських мов, хоча збереглися не в усіх. 

 
 


