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Перш ніж дослідити і класифікувати сучасні пропозиції взуттєвої галузі 

щодо конструктивних перетворень взуття, варто ознайомитися з історичними 

аналогами та виявити передумови появи і способи використання додаткових 

деталей взуття. Додаткові деталі дозволяють урізноманітнити експлуатаційні 

характеристики взуття [1]. 

Один з найбільш яскравих історичних прикладів, що наочно 

демонструє перетворення форми взуття – це застосування знімних деталей з 

метою отримання додаткових функцій. Паттени – дерев'яні або шкіряні 

сандалі, призначені для збереження взуття від бруду і вологи. Широке 

поширення в Європі мали з XII по XIX століття, але особливою 

популярністю вони користувалися в XV столітті, в той час, коли в моді були 

пулени (пулени – туфлі з довгими загостреними носами, часто підв'язані 

тасьмою до пояса) (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Історичні приклади конструктивного рішення вузлів низу і верху взуття 

 

Оскільки взуття того періоду мало тонку підошву, паттени широко 

використовувалися, в основному, через немощені дороги і через те, що 

кам'яні підлоги в будинках були дуже холодними взимку. На відміну від 

дерев'яних черевиків, які мали зазвичай плоску підошву, паттени торкалися 

землі тільки двома або трьома дерев'яними ніжками і значно піднімали 

власника над вулицею, іноді на 4 дюйми і більше [1]. 
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Ще одним яскравим прикладом додаткових деталей низу взуття можна 

вважати туфлі на високій платформі – цокколі (zoccoli) – названі так по 

звуку, який вони видавали при ходьбі (рис. 2). Особливу роль цокколі зіграли 

для венеціанок – висота платформи модних цоколів могла досягати 50 см – 

вони рятували їх від води і бруду [1]. 

Паттени і цокколі – це прекрасний приклад двохмодульного взуття з 

захисними функціями, яке було спроектовано ще в середні віки, а отже, воно 

є важливим явищем в історичному дослідженні художнього проектування 

взуття [1]. 
 

 
Рис. 2. Цокколі 

 

Ще один виток у розвитку двохмодульного взуття – це калоші, що 

використовувалися для більш надійного захисту взуття в сиру погоду і 

представляли собою підметку з носковою частиною зі шкіри, обробленої 

спеціальним чином, щоб збільшити її водовідштовхувальні властивості. 

«Калоша» одягалась на носок і за допомогою петлі трималася за каблук (рис. 

3). На відміну від паттенів, цокколі і калоші проектувалися у відповідності зі 

стильовим призначенням основного взуття. 
 

  

а б 

Рис. 3. Калоші: а – Великобританія 1710- 1720 рр.; 
б – Великобританія 1720- 1740 рр. 

 

Взуття на платформі – шкіряній, дерев'яній та металевій служило 

людям кілька століть, поки в 19 столітті Чарльз Гудійр, після багаторічних 

експериментів не винайшов метод, відомий зараз, як вулканізація 

(«зварювання» каучуку з сіркою при нагріванні), і на зміну цокколям і 

паттенам прийшли гумові калоші. Гумові калоші – третій етап формування 
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двохмодульного взуття. На даному етапі верхнє додаткове взуття, крім 

захисних функцій також дозволяло змінювати стиль протягом дня. 

Відправною точкою у формуванні тенденції збірно – розбірного  взуття 

можна вважати мюлі на високій платформі, що складаються з кількох 

дерев'яних, обтягнутих різнокольоровою шкірою, створені Яном Янсеном в 

1972 р. Його система складалася з п'яти знімних підошов однакової ширини. 

Кількість і порядок встановлених деталей змінювалися залежно від бажання 

власника (рис.4). Так само він випустив у 1972р серію клогів (дерев’яні 

черевики) під назвою «Голландська обробка», яка складалася з півпар, що 

продаються по 3 штуки, з верхом зі шкіри різного кольору. Купивши 3 

черевика, власник міг скласти з них дві пари взуття [2]. 

Історичний екскурс дає можливість усвідомити, що ідеї трансформації 

у взутті зародилися ще в середні віки і знаходили своє відображення 

практично в кожній наступній епосі. Але найяскравіше цей напрям 

представлено в сучасному світі. Нові технічні розробки, технології, матеріали 

дозволяють застосовувати більш складні трансформації і розвивати цей 

напрямок, застосовуючи його не тільки в деталях верху або низу взуття, але і 

створювати нові поєднання [2]. 
 

            
Рис. 4. Об'єднані  мюлі на високій платформі,  

що складається з кількох дерев'яних шарів 
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