
Бойки, верховинці, горальці, підгіряни - етнографічна група українців, що живуть на північних і 

південних схилах Карпат («Бойківщина») від річок Лімниця й Тересва на сході до річок Уж і Сян на 

заході. В Україні розселені в гірських районах Українських Карпат і Прикарпатті (Болехівський, 

Долинський і Калуський райони та частина Рожнятівського району Івано-Франківської області; 

Сколівський, Турківський, частини Стрийського, Дрогобицького, Самбірського та Старосамбірського 

районів Львівської області; Міжгірського та частини Воловецького районів Закарпатської області). 

Найбільші міські поселення Бойківщини — Турка, Сколе, Бориня, Воловець, Міжгір'я, Старий 

Самбір, Борислав, Долина, Калуш й інші. 

Назва 

Щодо походження етноніма існує кілька гіпотез. Священик Йосип Левицький у друкованій 

передмові до «Граматики» (1831) пояснював назву «бойки» — від вживання в їхній мові частки «бо є», 

«бойє» («так», «насправді», «тільки»), на відміну від лемків, що казали «лем», і «лишаків», що казали 

«лише», «лишень».  

За версією, яку «Енциклопедія українознавства» наводить як «найпоширенішу», етнонім «бойки» 

походить від кельтського племені бойїв, яке проживало на території Чехії й Австрії в пізньоантичні 

часи. 

Від етноніму «бойки» походить і прізвище «Бойко». 

У Словаччині бойків називають «пуйдяками» оскільки вони говорять «пуйдемо» на відміну від 

лемківського «пійдемо». 

Історія 

Бойків розглядають як нащадків давнього племені білих хорватів, котрі брали безпосередню 

участь у етногенезі українського народу часів раннього середньовічя та Київської Русі. Але угри 

переселились в Наддунайську низовину, внаслідок чого племена східних та південних слов'ян були 

ними розділені. 

Культура 

Бойки зберегли багато старовинних звичаїв і обрядів. Основні галузі традиційного господарства 

бойків — гірське скотарство та землеробство, лісові промисли та солеваріння, ремесла та художні 

промисли. В сучасних умовах бойки займаються переважно землеробством і тваринництвом, працюють 

на лісо- і нафторозробках, розвинені художні промисли, існує курортна галузь. 

Чоловічий стрій 

Сорочка бойків така ж як у всіх українців: з розрізом спереду та невеликим комірцем-стійкою, 

тільки набагато довша. Сорочки носили вишиті білі, поверх широких або вузьких штанів з шкіряним 

широким ременем. Сорочка будена була вишита білою ниткою (мережкою), а святкова — червоною, 

вузькими смугами в 2-3 см. Вишивкою обводили уставки, комірець, рукава, та поділ, який ще й крім 

того прикрашався мережкою. З’єднання рукавів, тобто місце уставки, в молодих хлопців було 

прикрашене вузьким червоним узором, а в господарів чорною стебнівкою. Спереду сорочку зав'язували 

гарасівкою (потиличкою): хлопці — червоною, господарі — чорною або защіпали на шпонку з 

кольоровим скельцем. 

Зверху по сорочці одівали кептар, інколи з великим виложистим коміром, літом та ближче до 

рівнинної місцевості носили також лейбики з сукна. Кептарі бойків були обшиті по краях білими та 

чорними кусочками козячої шкіри та довгими червоними смужками сап’янової шкіри. По сорочці 

одягали також лейбик без рукавів і на лейбик короткий суконний куртак. 

Взимку носили довгі до коліна сердаки бурого (чорного) кольору, які носили на плечах не 

одягаючи. Такі сердаки були без клапанів або мали спереді клапани, а з боків по два вставних клини. 

Сердаки були обшиті червоно-чорними крученими шнурами. На голові бойки носили чорні кучми — 

високі баранячі шапки, завужені до верху або низькі шлики — шапки з овчиною опушкою та суконним 

верхом. Поясним одягом чоловіків були широкі штани синього кольору заправлені в чоботи. Літом 

носили широкі полотняні (гаті), а зимою вовняні голошні (штани) або широкі штани — вбрання. 

Кожухи носили білого кольору, а серм'яги кавового. Літом на голові носили чорні вовняні з широкими 

крисами, так звані «венгерські капелюхи». Волосся бойки носили дуже довге, яке підстригали спереду. 

На ногах носили шкіряні ходаки або чоботи. 



Кожухи носили довгі та короткі білого кольору. Короткі — кожуша, були з рукавами і сягали до 

колін, були вони прямого крою, без клинів, спереду вони застібалися на кульки. Такі кожухи були 

знизу, на рукавах, на комірі викладені наверх чорним баранячим хутром. Довгий кожух був довжиною 

до колін, був до стану. Верх його кроїли вперекидку, робили виріз на шию, передню частину розрізали 

на дві поли та прикрашали квітчастим орнаментом: ззаду в стані та спереду поміж кульками. Комір та 

манжети були викладені вовною наверх. Жіночий і чоловічий кожухи шили однаково. На голові носили 

також «кучми» (баранячі кудлаті шапки). Влітку чорний низький з широкими крисами капелюх. 

Бойки носили тайстри або табівки без всяких прикрас. 

 

Жіночий стрій 

Жіноча сорочка була довгою та мала однаковий крій з чоловічою. Станок сорочки морщили на 

нитку і закріплювали зверху кольоровими нитками. Традиційно бойки носили сорочку з комірцем-

стійкою, а згодом з виложистим комірцем. Його зав'язували плетеним шнурочком із китицями — 

ущінкою . 

Спідниця: на Бойківщині носили спідниці з вибійки димку, а також рясни — полотняні або 

бавовняні спідниці в ряси (фалди) або сукні з вовняними фартухами. Фартухи прив'язували поясом або 

чембором. Про свято спідниця була з тонкого білого полотна — фартух . Димку та фартух шили з п'яти 

пілок. Чотири пілки складали у ряси (рясували), а п'яту, передню, лишали гладкою. Димку частіше 

морщили як складали. У гладкій пілці розрізали розпірку. Всі п'ять частин зшивали. Грубі зморшки, 

густо стягнені сильними нитками, творили закінчення фартуха вгорі. Зав'язували його шнурком, що 

звався фрембій. Поділ фартуха на задніх пілках мав таку ж, як і на уставках та манжетах вишивку, а 

нижче вишивки, на краю спідниці — мережку. Передню пілку не вишивали. Задня частина фартуха 

була у складках, тому здавалася довшою, як перед. Давніше фартух вишивали волічкою, а згодом 

нитками. 

Стрийські бойки по сорочці носили довгі кептарики, сердаки, кожухи як і чоловіки. 

Зверху по сорочці носили лейбики без рукавів. Лейбики були прямого крою, довжиною до стегон 

темно-брунатого або білого кольору. Верхнім одягом бойків була також бунда з овечого хутра без 

рукавів. На будні бунда не була розшита, а святкову бунду називали брамкованою, так як вона була 

обшита чорним смушком, а спереду була брамкована чорними та білими баранячими лапками. Бунда до 

стану була розшита рослинним узором з червоної та зеленої сап'янової шкіри. 

На ногах бойківчанки носили постоли та чоботи. 

Заміжні жінки носили на голові чепці, зверху яких пов'язували завійки, кінці яких спадали 

спереду. Волосся заміжні жінки підстригали. Дівчата пов’язували голови кольоровими хустками, один 

кінець, яких спадав на плече. В святкові дні та неділю дівчата прикрашали голови павичевим пір'ям та 

квітами — чубками. В вухах жінки та дівчата носили ковтки, а шию прикрашали скляним намистом, 

мосяжними хрестиками та медаликами. 

 

Відомі особистості Бойківщини 

Юрій Дрогобич — філософ, астроном, астролог, перший український доктор медицини; 

Петро Конашевич Сагайдачний — гетьман Війська Запорозького; 

Юрій-Франц Кульчицький — купець, солдат, товмач, засновник першої в Європі мережі кав'ярень; 

Іван Франко — письменник, поет, вчений, публіцист, перекладач, громадський і політичний діяч; 

Михайло Вербицький — композитор, хоровий диригент, священик, громадський діяч, автор Гімну 

України «Ще не вмерла Україна» 

Лесь Курбас — режисер, актор, теоретик театру, драматург, публіцист, перекладач, Народний артист 

Республіки (1925); 

Степан Бандера — політичний діяч, голова Проводу ОУН-Б; 

 

Кучма -  головний убір, висока конусоподібна шапка (ковпак) з баранячого хутра.  


