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У монографії на основі аналізу широкого кола джерел (експедиційних, 
архівних, опублікованих, музейних) та наукової літератури проведено комп-
лексне узагальнююче дослідження розвитку деревообробних ремесел Східно-
го Поділля кінця XIX — початку ХХI ст. Основна увага в пропонованій чи-
тачеві роботі приділяється регіональним особливостям деревообробних реме-
сел, охарактеризовано вироби, сировину, технологію виготовлення, інстру-
ментарій та місце деревообробки в системі традиційно-побутової культури. 
Простежено поступову зміну ролі виробів із дерева в житті людини протягом 
досліджуваного періоду. Встановлено, що вони мали широке функціональне 
призначення: створювали житлове середовище подільського селянина, допо-
магали в приготуванні, зберіганні та споживанні їжі, використовувалися для 
транспортування різноманітних вантажів та як знаряддя в сільському госпо-
дарстві, застосовувались у багатьох обрядах та звичаях тощо.

Книга адресована історикам, етнологам, краєзнавцям, культурологам, а 
також всім, хто цікавиться особливостями української етнокультури.
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В С Т У П

Вивчення матеріальної культури українців має велике наукове 
значення і є одним із важливих завдань вітчизняної етнологічної 
науки. За сучасних обставин такі дослідження набувають особ
ливої ваги, оскільки зростає інтерес до студіювання культурно
історичної спадщини українського народу загалом. Утім деталь
не розкриття комплексу матеріальної культури можливе лише за 
умови всебічного дослідження на регіональному рівні окремих її 
компонентів, у тому числі й усього спектра ремесел, що з давніх 
часів були невід’ємними складовими процесу формування вироб
ничих і побутових потреб населення.

Регіональний вимір матеріальної культури найкраще просте
жується у межах історикоетнографічних регіонів України, що 
дає змогу для подальшого опрацювання цілісної концепції її роз
витку. Крім того, матеріальна культура, маючи як суто місцеві, 
так і загальнорегіональні риси, відображає специфіку традиційної 
культури в локальному чи в загальноетнічному планах.

Аналізуючи історичну ретроспективу розвитку традиційної ма
теріальної культури на території України, доходимо висновку, що 
кожне ремесло набувало характерних ознак залежно від природ
них та економічних особливостей історикоетнографічного регі
ону. Це стосується і Східного Поділля, низький рівень розвитку 
промисловості та значні сировинні ресурси якого стимулювали 
поширення ремісничих занять серед місцевого населення. Одни
ми з найпоширеніших були деревообробні ремесла, що з давніх 
часів відігравали важливу роль у житті українського народу. Осо
бливо їх значення було відчутне в лісостеповій зоні Поділля, де 
було та достатньо існувала деревини та спостерігалася велика по
треба у ремісничих виробах у господарстві та побуті. Адже не ма
ючи доступу до дорогих металевих виробів, подільський селянин 
всіляко намагався віднайти їх дерев’яні аналоги, що хоч і посту
палися за міцністю, але були більш доступними.

Науковий інтерес до дослідження деревообробних ремесел в 
регіональному розрізі посилюється через відсутність комплексно
го підходу до їх вивчення не лише щодо території Східного Поділ
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ля, а й України загалом. Розвідки кустарних промислів, що про
водилися за підтримки органів влади, розпочалися ще за часів 
Російської імперії, але в радянській Україні вони не набули по
дальшого розвитку. Після здобуття Україною незалежності етно
логічні дослідження в царині деревообробки проводяться лише по 
окремих його різновидах і здебільшого на локальних територіях.

Дослідження деревообробних ремесел Східного Поділля акту
алізується також через нагальність документування та збереження 
свідчень сучасних майстрів, адже більшість із них на сьогодні не ма
ють можливості передати власні знання та вміння нащадкам, уна
слідок чого традиційні технології та фахова лексика можуть бути 
втрачені. Водночас важливо вивчати сучасний стан ремесел, щоб 
показати особливості їх трансформації відповідно до потреб насе
лення, сформувавши таким чином уявлення про перспективи по
дальшого їх розвитку. Злободенною ця проблема є і з огляду на те, 
що впродовж останніх десятиліть соціальні перетворення, погли
блення глобалізаційних процесів призвели майже до повного зане
паду традиційної деревообробки. Дерев’яні вироби в сучасному по
буті майже повністю замінено продукцією масового промислово
го виробництва, що є значно доступнішою, хоча й поступається за 
своїми якісними характеристиками ремісничим аналогам.

Об’єктом пропонованого читачеві дослідження є розвиток 
деревообробних ремесел у системі традиційного господарсько
побутового комплексу Східного Поділля наприкінці XIX — на по
чатку ХХI ст.

Основну мету монографії автор вбачає в розкритті особливос
тей розвитку деревообробних ремесел Східного Поділля й пропо
нує, зокрема:

• розглянути стан наукової розробки теми та джерельну базу 
дослідження;

• відтворити хронологію етапів розвитку деревообробки на те
риторії Східного Поділля в досліджуваний період;

• з’ясувати чинники, що спричинили зміни в розвитку дерево
обробних ремесел регіону;

• проаналізувати основні статистичні відомості для розкриття 
динаміки відповідних змін;

• вивчити традиційний асортимент дерев’яних виробів та по
казати трансформацію їх функціональної ролі в господарстві та 
побуті подолян протягом кінця XIX — початку ХХI ст.;

• дослідити технології, матеріали та інструменти, що викорис
товувалися майстрами при обробці виробів.

Визначені вище хронологічні межі охоплюють період широко
го побутування та поступового занепаду деревообробних ремесел 
на території Східного Поділля. Саме наприкінці XIX ст. відбув
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ся остаточний розпад цехової системи організації ремесел та роз
почався етап активного розвитку кустарних промислів. Це, своєю 
чергою, спричинило зацікавленість до цієї царини з боку держав
них установ, які почали вивчати стан кустарних промислів, що і 
дало змогу визначити нижню хронологічну межу для досліджен
ня названої проблематики. Проте для забезпечення більш повно
го розуміння витоків деревообробки на українських теренах автор 
пропонує розглянути й давніші часи. Одночасно основна увага 
приділяється періоду, коли вироби майстрів деревообробки масо
во використовувалися у господарстві та побуті місцевого населен
ня. З іншого боку, верхня хронологічна межа пропонованої праці 
насамперед обумовлена необхідністю простежити трансформацій
ні процеси, що відбувалися в галузі традиційної деревообробки.

Географічні рамки дослідження охоплюють територію етногра
фічного Східного Поділля в межах сучасних Вінницької, Хмель
ницької областей та Любарського району Житомирської, Балтсько
го району Одеської, а також прилеглі населені пункти Черкаської 
та Чернівецької областей1. Крім того, враховано, що в різні істо
ричні періоди адміністративнотериторіальний устрій досліджува
ної території зазнавав змін. Так, період кінця XIX — початку ХХ ст. 
досліджено в межах Подільської губернії, з відповідним поділом на 
повіти та волості. У 1920х роках, за тогочасним адміністративно
територіальним поділом УРСР, досліджувана територія містила 
п’ять округ: Вінницьку, Кам’янецьку, Могилівську, Проскурівську 
та Тульчинську, що, своєю чергою, поділялися на райони. Почи
наючи з 1930х років, до території Східного Поділля належали Він
ницька та Хмельницька (до 1954 р. Кам’янецьПодільська) облас
ті, що поділялися на менші адміністративні одиниці — райони. Для 
зіставлення рівня розвитку деревообробних ремесел автором залу
чено матеріали з інших регіонів України та сусідніх країн.

Здійснені автором монографії дослідження та узагальнення 
дають змогу оцінити сучасні спектр і рівень розвитку основних 
видів деревообробних ремесел регіону. Також пропонується про
стежити зміни в розрізі поширення та побутування виробів із де
рева в житті мешканців Східного Поділля впродовж періоду від 
кінця XIX й до початку ХХI ст. Крім того, автор вважає за до
цільне показати, що в сучасних умовах, незважаючи на майже по
вне витіснення виробів із дерева промисловими зразками зі штуч
них матеріалів, помітне часткове відродження традиційної дере
вообробки для створення практичних і екологічних аналогів, а 
також із метою збереження традиційної культури в контексті не
пересічної художньої цінності дерев’яних виробів.

1 Поділля: історикоетнографічне дослідження. Київ: Видавництво неза
лежного культурного центру «Доля», 1994. С. 9.
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Р О З Д І Л  1

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 
ДОСЛІДЖЕННЯ

1. СТАН НАукОвОї РОЗРОБки пРОБЛЕми

Вивчення матеріальної культури населення Східного Поділля 
привертало увагу дослідників ще в XIX ст. Проте лише на почат-
ку ХХ ст. почалося детальне вивчення різноманітних промислів 
та ремесел, серед яких особливе місце належало деревообробним, 
адже саме вони забезпечували місцевих жителів необхідними по-
бутовими речами, господарським реманентом та знаряддями пра-
ці протягом багатьох століть.

У рамках даного дослідження автор пропонує розмежувати тер-
міни «промисел» і «ремесло», адже серед дослідників не було єди-
ної думки щодо цього питання. Так, дослідники першої половини 
ХХ ст. під промислами розуміли різного роду заняття, що вико-
нуються окремими членами селянської родини або всією сім’єю 
поза основними сільськогосподарськими заняттями та є джере-
лом прибутку1. Проте сучасні фахівці розуміють промисел як до-
бування додаткових засобів до життя (збиральництво, полювання, 
бортництво тощо). У свою чергу, поняття «ремесло» вважається 
більш загальним, зокрема, до нього віднесено виготовлення руч-
ним способом різних предметів хатнього обладнання, сільсько-
господарських знарядь, транспортних засобів, одягу, взуття та ін.2

Тому для забезпечення кращого розуміння історичних особливос-
тей і етапів розвитку деревообробних ремесел, надалі вживатиме-
мо поняття «деревообробні промисли» як їх невід’ємну складо-
ву, адже вони набули масового поширеня на селі до 1930-х років, 
тобто до початку масової колективізації. Варто наголосити, що й 
сьогодні питання розмежування понять «промисел» та «ремесло» 
залишається предметом наукових дискусій в наявній історичній 
та етнографічній літературі.

Перші відомості про деревообробні промисли знаходимо в 
працях, датованих першою половиною XIX ст. Вони були зде-
більшого фрагментарними й описовими та торкалися лише окре-

1 Гуревич М. Вопросы современного крестьянского хозяйства Украины. 
Харків: Уряд. друк. ім. Фрунзе, 1927. С. 54.

2 Гвоздевич С. Традиційне бондарство українців Карпат (кінець XIX — 
30-ті роки ХХ ст.). Львів: Видавництво «Сполом», 2012. С. 5.
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мих територій Східного Поділля. Саме такою є стаття Н. Паль-
шау, де йдеться про використання дерева в побуті населення 
Кам’янецького повіту Подільської губернії1. Автор звернув ува-
гу на сільськогосподарські знаряддя, що виготовлялися з дерева, 
транспортні засоби, предмети хатнього обладнання та різноманіт-
ний посуд.

Стислі статистичні відомості щодо кількості ремісників у гу-
бернії було зібрано військовим відомством й опубліковано окре-
мим виданням «Военно-статистического обозрения Российской 
Империи»2. Важливим тут для нашого дослідження є не лише по-
дана статистика, а й той факт, що було вперше класифіковано 
майстрів із деревообробки за ремісничими професіями: столяри, 
теслярі, колісники та бондарі.

У другій половині XIX ст. активізується робота з експедицій-
ного дослідження території Східного Поділля. Пов’язане це було 
насамперед із постаттю дослідника-етнографа П. Чубинського, 
завдяки якому опубліковано унікальне семитомне видання екс-
педиційних матеріалів «Труды этнографическо-статистической 
экспедиции в Западно-Русский край…». Його експедиція стала 
першою спробою комплексного розгляду різних аспектів матері-
альної та духовної культури населення Правобережної України. 
У другій частині сьомого тому видання матеріалів експедиції міс-
тяться етнографічні відомості, присвячені житлобудуванню, опи-
су знарядь праці, традиційних одягу та їжі українського населення 
краю3. Зокрема, описано дерев’яні знаряддя праці (плуг, рало, бо-
рона) та волові й кінні вози, поширені й на території Подільської 
губернії. Ця праця стала своєрідною віхою в розвитку етнографіч-
ної науки, піднесла її на якісно новий рівень в цілому і дала по-
штовх подальшому розвитку.

Цінною в контексті вивчення промислів Східного Поділля дру-
гої половини XIX ст. є також праця члена-кореспондента Імпе-
раторського Московського археологічного товариства В. Гульдма-
на «Подольская губерния: опыт географическо-статистического 
описания»4. У ній було зібрано статистичні відомості про розви-
ток кустарних промислів по всіх повітах Подільської губернії ста-

1 Пальшау Н. Об употреблении леса в Каменецком уезде Подольской гу-
бернии. Труды Вольного экономического общества. 1854. Т. 3. С. 128—144.

2 Военно-статистическое обозрение Российской Империи. Подольская 
губерния. Санкт-Петербург: Типография Департамента Генерального Шта-
ба, 1849. Т. 10. Ч. 2. 302 с.

3 Чубинский П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в 
Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским географичес-
ким обществом: Юго-западный отдел: в 7 т. Санкт-Петербург: Типография 
К.В. Трубникова, 1872. Т. 7. Ч. 2. 648 с.

4 Гульдман В. Подольская губерния: опыт географическо-статистического 
описания. Каменец-Подольск: [б. в.], 1889. С. 157—160.
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ном на 1886 р. Серед найбільш поширених автор виділяє бондар-
ний, стельмашний, теслярний і столярний промисли. Незважаю-
чи на те, що ці дані мають довідковий характер, вони дають уяв-
лення про головні види промислів і місцевість, де кожен із них 
був найкраще розвинений.

Загалом етнографічні дослідження XIX ст. здебільшого було 
зосереджено на вивченні духовної культури населення поділь-
ського краю. Втім вже в кінці XIX — на початку ХХ ст. під впли-
вом інтенсивних соціально-економічних змін у побуті, а також 
унаслідок розквіту кустарних промислів тематика досліджень ста-
ла помітно розширюватись. Одним із дослідників традиційного 
господарства подолян цього періоду був відомий етнограф, мис-
тецтвознавець, музеєзнавець, кандидат богослов’я, дійсний член 
Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові, Московського  
археологічного товариства, київських товариств старожитнос-
тей та історико-археологічного товариства при духовній академії 
Ю. Сіцінський. За період 1895—1901 рр. під його керівництвом і 
за його безпосередньої участі було опубліковано описи всіх цер-
ковних парафій і належних до них населених пунктів, а також ви-
світлено основні види господарської діяльності подолян1.

Ю. Сіцінський був автором ґрунтовного дослідження «Мате-
риалы для истории цехов в Подолии», в якому подано відомос-
ті про ремісничі осередки та залишки цехового самоврядування в 
ремісників другої половини XIX — початку ХХ ст.2 Вчений вико-
ристав значний фактологічний матеріал, що дало йому змогу ви-
йти за межі дослідження цехів й охопити різноманітні сторони 
життя та побуту подолян, у тому числі й роботу позацехових ре-
місників. Паралельно з науковими студіями Ю. Сіцінський зай-
мався організацією музею «Древнехранилище Подольского епар-
хиального комитета», що був єдиним на Поділлі громадським зі-
бранням старовини. В етнографічному відділі музею налічувалося 
1304 одиниці збереження, серед яких були й вироби майстрів де-
ревообробного промислу, зокрема рідкісною пам’яткою був дав-
ній дерев’яний плуг із с. Соболівка Гайсинського повіту3.

На початку ХХ ст. вивченням кустарних промислів почало  
займатись Подільське товариство сільського господарства і сіль-
ськогосподарської промисловості, яке до запровадження земств 
фактично опікувалось цією цариною. Дослідження, що проводи-
лися його співробітниками, публікувалися в місцевій та централь-
ній пресі. Прикладом таких розвідок є, зокрема, стаття К. Пад-

1 Мельничук Л. Гончарство Поділля в другій половині XIX—ХХ століттях: 
історико-етнографічне дослідження. Київ: Унісерв, 2004. С. 21—22.

2 Сицинский Е. Материалы для истории цехов в Подолии. Каменец-
Подольский: Типография С.П. Киржацкого, 1904. С. 417—494.

3 Скрипник Г. Етнографічні музеї України: становлення і розвиток. Київ: 
Наукова думка, 1989. С. 69—70.
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левського «Краткое описание развития кустарного промысла в 
Подольской губернии»1. У першій частині цієї праці охарактери-
зовано умови розвитку кустарних промислів, висвітлено питан-
ня щодо сприяння такій діяльності зі сторони Товариства та Зем-
ства. У другій частині описано промисел із виготовлення кошиків 
як один із найпоширеніших у губернії. Автор звернув увагу на те, 
що більшість майстрів із плетіння були самоуками. Протягом ба-
гатьох десятиліть вони свої вироби майже не вдосконалювали, а 
їх збут приносив досить незначні прибутки.

Найбільш активно кустарні промисли вивчалися за підтримки 
Подільського Земства, яке протягом 1912—1913 рр. організувало 
обстеження кустарних промислів Подільської губернії. В 1916 р. 
земська управа узагальнила зібрані матеріали та видала збірник 
«Кустарные промыслы Подольской губернии», де було опублі-
ковано відомості про гончарство, ткацтво, килимарство, народну 
вишивку, кушнірство, шевство, вичинку шкіри, обробку каменю, 
деревообробку та лозоплетіння.

Вивченням деревообробних промислів займався відомий нау-
ковець Г. Александрович, який був активним дослідником народ-
ної культури подолян. В одному з розділів названого вище збірни-
ка на основі кореспондентського та експедиційного обстеження, 
він розкриває відомості про стан деревообробного промислу в гу-
бернії на початок століття та наводить короткий історичний екс-
курс. Основна увага в цьому дослідженні зосереджена на статис-
тичних даних щодо зайнятих у деревообробних промислах май-
стрів і господарств, техніки виготовлення виробів з дерева й від-
повідних матеріалів, що використовуються для їх виготовлення, 
та поширення лісових масивів на території губернії2.

Г. Александрович також зазначає, що майже в кожному селі 
були майстри, які тією чи іншою мірою спеціалізувалися на об-
робці дерева, а асортимент їхніх виробів давав змогу практично 
повністю забезпечувати місцеві потреби. Загалом на Східному 
Поділлі в досліджуваний період не існувало такої кількості яскра-
во виражених осередків деревообробки, як це було притаманно 
таким промислам, як, скажімо, гончарство чи вишивка, що по-
яснювалось доступністю деревної сировини майже на всій тери-
торії та відповідною легкістю забезпечення збуту готових виробів.

Стан деревообробних промислів на Поділлі описано Г. Алек-
сандровичем в окремій публікації «Опыт воссоздания истории 

1 Падлевский К. Краткое описание развития кустарного промысла в 
По дольской губ. Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйствен-
ной промышленности. Подольская губерния. Санкт-Петербург: Типография 
Киршбаума, 1903. Т. 31. С. 373—378.

2 Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы в Подольской гу-
бернии // Кустарные промыслы Подольской губернии. Киев: Типо-Лито-
графия С.В. Кульженко, 1916. С. 501—614.
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древодельных промыслов Подольской губернии»1. Зокрема, автор 
зазначає, що деревообробні промисли переживають у досліджува-
ний період кризу через подорожчання лісоматеріалів, але ймовір-
ність їх повного занепаду є доволі незначною, зважаючи на на-
явний у місцевого населення попит на вироби з дерева. Також у 
статті подано статистику подорожчання основних виробів про-
мислу за 1873—1913 рр.

Вагомими з позиції комплексного вивчення деревообробних 
промислів Східного Поділля є статті, вміщені в періодичних ви-
даннях Подільського губернського земства. На сторінках журна-
лу «Экономическая жизнь Подолии» опубліковано низку ціка-
вих матеріалів про розвиток кустарних промислів на Поділлі. Се-
ред них можна виділити працю відомого етнографа О. Прусевича 
«Обзор данных о кустарных промыслах Подольской губернии»2, в 
якій автор зауважує, що промисли існували лише як побічні, під-
собні, хоча і дуже важливі господарські заняття, а найбільшим ко-
лоритом відрізнялися ткацькі, гончарні, кушнірні та дерев’яні ви-
роби. В цій розвідці подано статистичні дані по окремих селах із 
зазначенням кількості осіб, що зайняті промислами, обсягів річ-
ного заробітку кожного з ремісників, місця збуту і загальної суми 
заробітку всіх кустарів. Також О. Прусевич у статті «Кустарные 
промыслы в Винницком уезде» на прикладі окремого повіту пока-
зує розвиток гончарства, ткацтва та кошикоплетіння3. Найбільшу 
увагу тут звернено на промисел із виготовлення кошиків у селах 
Щітки, Писарівка, Сокиринці, Хижинці та Майдан-Чапельський. 
Зазначено, що організацією промислу в цій місцевості займався 
К. Падлевський, який, власне, й забезпечив перехід кошикопле-
тіння на якісно новий рівень — вироби почали експонуватися на 
різноманітних виставках.

Цінну етнографічну розвідку опублікував Л. Трофімов у статті 
«Цыгане-кустари в Подолии», де описав промисел із виготовлення 
ложок, що був головним заняттям циган в с. Майдан-Стасів4. До-
слідник акцентує увагу на важких умовах, в яких працювали ложка-
рі: їхній робочий день тривав у середньому 12 годин, а вартість од-
нієї ложки становила всього 0,5 коп. Також автор вказує на необхід-
ність забезпечення підтримки цього виду промислу з боку земства.

На сторінках цього ж журналу Р. Кнопинг у публікації «Лес-
ное дело и утилизация дерева в Подолии» розкриває стан роз-

1 Александрович Г. Опыт воссоздания истории древодельных промыслов 
Подольской губернии // Экономическая жизнь Подолии. 1917. № 5. С. 18—26.

2 Прусевич А. Обзор данных о кустарных промыслах Подольской губер-
нии // Экономическая жизнь Подолии. 1913. № 14. С. 37—49.

3 Прусевич А. Кустарные промыслы в Винницком уезде // Экономическая 
жизнь Подолии. 1913. № 5. С. 24—26.

4 Трофимов Л. Цыгане-кустари в Подолии // Экономическая жизнь По-
долии. 1913. № 13. С. 25—27.
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витку деревообробних промислів, зокрема таких, як стельмаство, 
бондарство та виготовлення побутових речей1. Автор описує асор-
тимент виробів різних повітів та їх збут на ринку.

На початку ХХ ст. крім праць етнографічного спрямування, 
про ремесла ми можемо дізнатися і з робіт історичного спря-
мування. Однією з таких праць є ґрунтовне десятитомне дослі-
дження відомого українського історика М. Грушевського «Історія 
України-Руси», в першому томі якого розкриваються витоки де-
ревообробних ремесел, аналізується походження назв інструмен-
тів (долото, свердло, струг) та виробів (віз, бочка, бодня, діжа, 
відро)2. У третьому томі М. Грушевський розглядає форми орга-
нізації деревообробних ремесел, що існували в XI—ХIII ст., од-
начасно підкреслюється, що в цій царині того часу була широко 
розвинена колективна організація праці3.

У 1920-х роках з’являється низка нових етнологічних праць, 
де подано відомості про окремі види промислів, зокрема й де-
ревообробних. Розпочинається новий етап піднесення інтересу 
до культурно-історичної спадщини власного народу, систематич-
но проводяться фольклорно-етнографічні експедиції. Все це дало 
змогу накопичити та зберегти унікальні відомості з народознавчих 
студій Східного Поділля.

Важливу роль в організації збирацької та дослідницької ро-
боти на Східному Поділлі відігравали наукові установи Всеукра-
їнської академії наук, зокрема Кабінет антропології та етноло-
гії ім. Хв. Вовка. Співробітники цієї інституції проводили дослі-
дження в окремих населених пунктах або в розрізі спеціалізації 
майстрів. Науковий доробок співробітників Кабінету опублікова-
но в «Матеріалах до етнології». В одній із публікацій, вміщеній в 
другому томі цього збірника, Н. Заглада подає відомості про про-
мисел із виробництва ярем в Україні, в тому числі й у поділь-
ському регіо ні4. Дослідниця, провівши значну польову роботу в 
с. Озаринці Могилівського повіту, зазначає, що виготовленням 
ярем займалися так звані ярмаки, вказує їхні імена та наводить 
детальну характеристику виробництва із зазначенням матеріалу, 
конструкції та технології виготовлення.

Ще однією вагомою працею цього періоду є дослідження 
С. Городецького «Сільське господарство Поділля перед світовою 
війною»5, в якій автор розкриває особливості економічного роз-

1 Кнопинг Р. Лесное дело и утилизация дерева в Подолии // Эконо ми-
ческая жизнь Подолии. 1915. № 15. С. 9—17.

2 Грушевський М. Історія України-Руси. Київ: Наукова думка, 1991. Т. 1. 
С. 263—264.

3 Грушевський М. Історія України-Руси. Київ: Наукова думка, 1993. Т. 3. 
С. 343.

4 Заглада Н. Ярмо // Матеріали до етнології. Київ: 1929. Кн. 2. С. 11—18.
5 Городецький С. Сільське господарство Поділля перед світовою війною. 

Вінниця: Кабінет виучування Поділля, 1929. 140 с.
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витку сільського господарства краю. Крім того, тут детально роз-
глянуто сільські промисли. Автор зазначає, що хоча такі промисли 
і в п’ять разів менш продуктивні за фабричне виробництво, про-
те кількість зайнятих у них осіб перевищує чисельність зайнятих 
у фабричному виробництві більш ніж у два рази. Щодо дерево-
обробних ремесел дослідник наголошує, даючи відповідну статис-
тику, що їх поширення та рівень розвитку були доволі значними.

Велику збирацьку роботу в 1920-х роках у різних районах  
Поділля проводили комплексні експедиції, що займались дослі-
дженням народної культури регіону. Так, у 1924—1925 рр. було 
здійснено експедицію Російського музею з м. Ленінград у складі 
Б. Крижанівського, А. Зарембського, М. Фріде, А. Колаковської, 
Є. Даніні та А. Дуйсбург. Її учасники не тільки зібрали цінні ет-
нографічні колекції, а й зробили велику кількість фотографій та 
замальовок. Також було накопичено цікавий фактологічний ма-
теріал, який дав змогу підготувати та опублікувати наукові стат-
ті, де частково подано відомості і про ремесла. Так, Б. Крижанів-
ський у статті «Подольская экспедиция»1 найпоширенішими ви-
дами народних ремесел називає гончарство і ткацтво. Окремо ав-
тор приділяє увагу типам меблів, характерним для сільської хати, 
та зазначає, що подекуди в сільських помешканнях трапляються 
навіть меблі міського походження.

У наступні роки через зміну політичної ситуації та масштабні 
репресії, яких зазнали чимало українських етнологів, накопичені 
матеріали, в тому числі й з матеріальної культури, так і залиши-
лися неопублікованими. Етнологічні дослідження як українських 
етнотеренів загалом, так і Східного Поділля зокрема інтенсивно 
підмінялися вивченням впроваджених того часу в народну куль-
туру соціалістичних традицій, обрядів та свят2.

Новий етап етнологічного дослідження матеріальної та духов-
ної культури українців розпочинається в середині ХХ ст. Укра-
їнська етнологічна наука почала своє відродження, свідченням 
чого стало унікальне історико-етнографічне дослідження «Укра-
їнці», підготовлене колективом авторів3. Це було перше спеці-
альне дослідження українців як окремого народу, яке, на жаль, 
так і не було видано масовим тиражем, адже дещо суперечи-
ло марксистсько-ленінським підходам тодішньої влади. Автора-
ми цієї розвідки було зібрано значний фактологічний матеріал, 

1 Крыжановский Б. Подольская экспедиция // Этнографические экспе ди-
ции 1924 и 1925 гг. Ленинград, 1926. С. 22—38.

2 Сауляк Б. Дослідження деревообробних промислів та ремесел на тери-
торії Східного Поділля наприкінці XIX — початку ХХ ст. // Науковий вісник 
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: 
Історичні науки. 2013. № 12. С. 183.

3 Українці: історико-етнографічна монографія. Макет / Ред. К. Гуслис-
тий. Київ: Видавництво АН УРСР, 1959. 830 с.
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який безпосередньо стосується й теми нашого дослідження. Зо-
крема, розкриваються особливості обробки дерева, виготовлення 
дерев’яних землеробських знарядь та засобів пересування, в тому 
числі й характерні для території Східного Поділля.

Частково тема народних промислів знайшла відображення в 
узагальнюючих фундаментальних роботах повоєнного періоду, 
написаних такими відомими російськими істориками, як Б. Ри-
баков1, Б. Греков2, М. Тихомиров3 та в роботах українського ар-
хеолога В. Довженка4. Однак усі названі науковці були зосере-
джені здебільшого на вивченні загальної історії та лише частково 
торкалися міських і сільських ремесел як складових соціально-
економічного розвитку територій.

Серед українських істориків можна виділити постать академі-
ка АН УРСР І. Крип’якевича, який є автором багатьох фундамен-
тальних досліджень з історії України. Унікальне ґрунтовне видан-
ня «Історія української культури»5, що вийшло за його редакцією 
в 1930-х роках, є своєрідною пам’яткою тогочасної наукової дум-
ки. В ньому наводяться численні відомості про ремесла, які слугу-
вали задоволенню щоденних потреб населення українських етно-
теренів, зокрема значну увагу приділено й обробці дерева.

У другій половині ХХ ст. з’являється низка історико-мистец-
твознавчих праць з історії українського декоративно-прикладного 
мистецтва. Серед них вирізняється робота А. Будзана «Різьба по 
дереву в Західних областях України»6, в якій висвітлено види на-
родної різьби по дереву на західних землях України в XIX—ХХ ст. 
Автор акцентує увагу на історії розвитку різьби по дереву на тери-
торії України, детально характеризує найвизначніших різьбярів, 
описує їхні вироби та техніку різьби.

М. Моздир у монографії «Українська народна дерев’яна скуль п -
тура»7 на основі аналізу широкого кола джерел розглядає дере в’яну 
скульптуру Поділля, представлену, зокрема, роботами майстрів із 
Вінницької області В. Дороша, А. Голубовича, І. Гонька, І. Пилявця. 

1 Рыбаков Б. Ремесло древней Руси. Москва: Издательство АН СССР, 
1948. 791 с.

2 Греков Б. Крестьяне на Руси с древнейших времен до конца XVII века. 
Москва: Издательство АН СССР, 1952. Т. 1. 534 с.

3 Тихомиров М. Древнерусские города. Москва: Государственное изда-
тельство политической литературы, 1956. 474 с.

4 Довженок В. Землеробство древньої Русі. Київ: Видавництво АН УРСР, 
1961. 266 с.

5 Історія української культури / За заг. ред. І. Крип’якевича. Київ: Ли-
бідь, 1994. 56 с.

6 Будзан А. Різьба по дереву в Західних областях України. Київ: Видавниц т  во 
АН УРСР, 1960. 104 с.

7 Моздир М. Українська народна дерев’яна скульптура. Київ: Наукова 
дум ка, 1980. 190 с.
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Багатий фактологічний матеріал цієї праці дає підстави її автору 
зробити певні узагальнення щодо характеру, тематичної спрямова-
ності та виражальних засобів народних майстрів.

Звичайно, спектр праць із декоративно-прикладного мисте-
цтва не обмежується розглянутими вище. Проте є очевидним, що 
жоден з авторів цих розвідок не ставив за мету висвітлити реаль-
ний стан деревообробних ремесел.

У контексті нашого дослідження інтерес становлять праці, які 
дають змогу простежити взаємовпливи в цій важливій галузі ма-
теріальної культури між українським та сусідніми народами. Най-
більший інтерес для порівняльного аналізу в контексті нашого 
дослідження становить молдавський народ, адже саме на терито-
рії Східного Поділля відбувалися тісні контакти, що впливали на 
життя місцевого населення загалом і на розвиток деревообробних 
ремесел зокрема.

Відомості про матеріальну та духовну культуру молдавсько-
го народу зібрано в історико-етнографічній праці «Молдаване»1, 
в укладанні якої брав участь колектив авторів. Для нас насампе-
ред цінними є розділи про ремесла, пов’язані з обробкою дерева, 
та землеробську техніку, де показано асортимент виробів дерево- 
обробних ремесел та спосіб їх виготовлення, що були пошире-
ні на території Молдови. Доповнює це дослідження видання з 
такою ж назвою, підготовлене кількома десятиріччями пізніше 
спільно російськими та молдавськими вченими2. В ньому подано 
сучасний погляд на різноманітні сторони матеріальної та духовної 
культури молдавського народу.

Значну цінність для вивчення паралелей у розвитку культури 
вироблення та використання дерев’яних землеробських знарядь 
досліджуваного регіону з молдавськими аналогами має робота ві-
домого вченого М. Демченка «Земледельческие орудия молдаван 
ХVIII — начала ХХ вв.»3, в якій, зокрема, проаналізовано кон-
структивні особливості та модифікації в залежності від соціально-
економічних і природно-географічних умов. Разом із тим, говоря-
чи про молдавські землеробські знаряддя, автор часто наголошує 
на їх подібності з українськими.

Цінний матеріал для порівняльного аналізу деревооброб-
них ремесел українців Східного Поділля та подібних промис лів 
на території Білорусі дає праця В. Титова «Народные дерево-
обрабатывающие промыслы Белоруссии»4. Тут відображено стан 

1 Молдаване. Очерки истории, этнографии, искусствоведения / Отв. ред. 
Я. Гросул. Кишинев: Штиинца, 1977. 459 с.

2 Молдаване / Отв. ред. М. Губогло, В. Дергачев. Москва: Наука, 2010. 542 с.
3 Демченко Н. Земледельческие орудия молдаван ХVIII — начала ХХ вв. 

Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1967. 164 с.
4 Титов В. Народные деревообрабатывающие промыслы Белоруссии. 

Минск: Наука и техника, 1976. 135 с.
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бондарного і стельмашного ремесла на білоруській території в 
першій половині ХХ ст. Значна увага приділяється виявленню ло-
кальних етнічних особливостей та історичних паралелей у матері-
альній культурі білорусів і сусідніх із ними народів.

Серед досліджень, які становлять інтерес в сенсі фактологіч-
ного доповнення нашої теми, вирізняється колективна моногра-
фія В. Горленка, І. Бойка та О. Куницького «Народна землероб-
ська техніка українців»1. У ній розглянуто історичний розвиток 
землеробських знарядь на всій українській території, подано їх 
класифікацію та показано місце в житті сільського населення. Не 
залишилась поза увагою авторів і територія Східного Поділля, по-
льові матеріали з якої використані при написанні монографії.

Детальну характеристику землеробства на території Поділля 
подано в розділі «Господарська діяльність. Землеробство. Знаряд-
дя праці» колективного дослідження «Поділля», підготовленому 
В. Горленком2. Тут наведено відомості про знаряддя для обробіт-
ку ґрунту, способи і знаряддя, які використовуються для борону-
вання, сівби та збирання врожаю, поширені на досліджуваній те-
риторії.

Традиційні засоби пересування подолян розглянуто в іншо-
му розділі цієї ж праці, підготовленому М. Глушком3, де вчений 
наводить відомості про сухопутний та водний транспорт, поши-
рений на території Поділля. До першого зараховано сани, вози, 
брички та їх модифікації, а до другого — плоти, пороми та різно-
манітні за розміром і призначенням човни. Автор детально опи-
сує технологічні аспекти їх виготовлення, матеріали та інструмен-
ти, які при цьому застосовувалися, та використання транспортних 
засобів в господарстві загалом.

Співпрацю майстрів деревообробки з ковалями проаналізова-
но в монографії С. Боньковської «Ковальство на Україні (XIX — 
початок ХХ ст.)»4. Дослідниця зазначає, що до виготовлення сіль-
ськогосподарських знарядь, інструментів та транспортних засо-
бів долучалися також ковалі. С. Боньковська зауважує, що в дея-
ких регіонах стельмахи взагалі працювали під одним дахом із ко-
валями або самі виготовляли необхідні металеві частини у прила-
штованій кузні.

1 Горленко В., Бойко І., Куницький О. Народна землеробська техніка укра-
їнців. Київ: Наукова думка, 1971. 163 с.

2 Горленко В. Господарська діяльність. Землеробство. Знаряддя праці // 
Поділля: історико-етнографічне дослідження. Київ: Видавництво незалежно-
го культурного центру «Доля», 1994. С. 84—99.

3 Глушко М. Засоби пересування // Поділля: історико-етнографічне до-
слідження. Київ: Видавництво незалежного культурного центру «Доля», 1994. 
С. 313—322.

4 Боньковська С. Ковальство на Україні (XIX — початок ХХ ст.). Київ: 
Наукова думка, 1991. 110 с.
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Для порівняння та кращого розуміння локальних особли-
востей подільських деревообробних ремесел дуже важливі праці, 
в яких подано відомості з досліджуваної тематики в розрізі ін-
ших регіонів України. Серед них можна виділити спільну робо-
ту українських та білоруських етнографів «Полесье. Материальная 
культура»1, колективні узагальнювальні історико-етнографічні 
праці «Бойківщина»2, «Гуцульщина»3, «Лемківщина»4, «Холмщи-
на і Підляшшя»5.

Вироби майстрів деревообробки були тісно пов’язані з різно-
манітними народними знаннями та віруваннями, відомості про 
які розкриваються у працях Г. Скрипник6. У цих дослідженнях 
зазначається, що найчастіше вироби з дерева використовувались 
у народній метеорології та метрології, зокрема як засіб впливу на 
погодні умови чи як міра об’єму зерна.

Значним внеском у вивчення деревообробної термінології 
українців став словник Є. Шевченка «Народна деревообробка в 
Україні»7, що містить близько 2800 термінів і понять, які харак-
теризують цю важливу сферу матеріальної культури українців від 
кінця XVIII ст. до нашого часу. Автор, базуючись на численних 
літературних, фольклорних, етнографічних працях та польових 
записах, зібрав лексичний матеріал з різних регіонів України, в 
тому числі й зі Східного Поділля, що дає змогу окреслити терито-
рію поширення окремих термінів та понять.

Виготовленню дерев’яного господарського начиння україн-
ців присвячена монографія Т. Богомазової «Кустарные дерево-
обрабатывающие промыслы украинцев в конце XIX — начале 
ХХ вв.»8. Це перша праця, в якій висвітлено історію розвитку де-
ревообробки. Авторкою зібрано значний фактологічний матері-
ал з архівів, музеїв та власних експедицій у 68 населених пунк-

1 Полесье. Материальная культура / Отв. ред. В. Бондарчик, Ю. Гошко, 
Р. Кирчив. Киев: Наукова думка, 1988. 448 с.

2 Бойківщина: історико-етнографічне дослідження / За ред. Ю. Гошко. 
Київ: Наукова думка, 1983. 304 с.

3 Гуцульщина: історико-етнографічне дослідження / За ред. Ю. Гошко. 
Київ: Наукова думка, 1987. 472 с.

4 Лемківщина: історико-етнографічне дослідження: в 2-х т. / За ред. С. Пав-
люка. Львів: Інститут народознавства НАН України, 1999. Т. 1: Матеріальна 
культура. 360 с.

5 Холмщина і Підляшшя: історико-етнографічне дослідження / За ред. 
В. Борисенко. Київ: Родовід, 1997. 383 с.

6 Скрипник Г. Народні знання // Українська минувшина. Київ: Либідь, 
1994. С. 205—214; Її ж. Традиційні народні знання // Українці. Опішне: 
Українське народознавство, 1999. Кн. 2. С. 275—288.

7 Шевченко Є. Народна деревообробка в Україні: словник народної термі-
нології. Київ: Артанія, 1997. 260 с.

8 Богомазова Т. Кустарные деревообрабатывающие промыслы украинцев 
в конце XIX — начале ХХ вв. Санкт-Петербург: Вести, 1999. 164 с.
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тах із різних регіонів України. Основна увага приділяється бон-
дарству, ситарству, токарному і столярному виробництвам укра-
їнців як основним способам виготовлення дерев’яного господар-
ського начиння. Територія Східного Поділля в рамках цієї праці 
розглядається лише в загальному контексті — як ареал поширен-
ня дерев’яного начиння.

Ґрунтовним дослідженням однієї з ділянок традиційної куль-
тури українців є монографія М. Глушка «Генезис тваринного за-
прягу в Україні»1. Автор детально висвітлює витоки й поетапний 
розвиток парного, одинарного та інших видів запрягу в сухопут-
них засобах пересування та орних знаряддях праці від доби енео-
літу до ХХ ст., походження пов’язаних із ярмами типів тяглових 
приладів та упряжі. Цінність цієї праці полягає також у тому, що 
підготовлена вона здебільшого на основі польових етнографічних 
матеріалів. Автором було обстежено майже 700 населених пунк-
тів у різних регіонах України, зібрано величезний обсяг першо-
джерел, що зберігаються в архіві Інституту народознавства НАН 
України. Хоча насамперед в даній розвідці зроблено акцент на ет-
нокультурних масивах Східних Карпат і Полісся, територія Схід-
ного Поділля все ж не залишилася поза увагою науковця. Біль-
шість інформації з досліджуваної нами території тут подається як 
порівняльна, в назвах конструктивних частин тих чи інших тягло-
вих приладів та упряжі.

Історичні аспекти дослідження традиційних ремесел українців 
відображено в роботах Л. Нізової. У своїй докторській дисертації 
«Інтеграція дрібного виробника-власника в радянську систему»2 
авторка розкриває відносини між селянином-кустарем і владою, 
які були досить напруженими та подекуди закінчилися масштаб-
ними репресіями, пік яких припадає на 30-ті роки минулого сто-
річчя. Радянська влада намагалася залучити всіх майстрів до дер-
жавних артілей, постійно посилюючи тиск на приватників. Ці 
процеси показано, зокрема, на прикладі майстрів, які займали-
ся виготовленням виробів із дерева, що є особливо важливим для 
нашого дослідження.

Ремесла міст і містечок Поділля описано в монографії А. За-
дорожнюка та О. Реєнта «Промислове виробництво в містах і міс-
течках Подільської губернії кінця ХVIII — початку XX ст.»3. У цій 
праці наведено цінні в контексті етнологічного вивчення дерево-

1 Глушко М. Генезис тваринного запрягу в Україні. Культурно-історична 
проблема. Львів: Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2003. 444 с.

2 Нізова Л. Інтеграція дрібного виробника в радянську соціально-
економічну систему: на прикладі кустарно-ремісничого виробництва УРСР: 
автореф. дис. … док. істор. наук: спец. 07.00.01. Донецьк, 2008. 41 с.

3 Задорожнюк А., Реєнт О. Промислове виробництво в містах і містечках 
Подільської губернії кінця XVIII початку ХХ ст. Київ: Інститут історії Украї-
ни НАН України, 2008. 270 с.
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обробних ремесел Східного Поділля відомості про цехи та поза-
цехових ремісників-кустарів. Крім того, автори стверджують, що 
основний прибуток кустарі отримували від землеробства, а про-
мисел задовольняв лише потреби власного господарства і був до-
датковим заробітком для родини.

На сучасному етапі непересічне значення для вивчення дере-
вообробних ремесел Східного Поділля мають також публікації, 
вміщені в різноманітних збірниках наукових праць, в рамках яких 
у локальному вимірі розкрито особливості деревообробного про-
мислу на прикладі окремих сіл1. Не меншого значення набувають 
і комплексні історико-етнографічні дослідження окремих населе-
них пунктів. Серед праць цього напряму можна виділити колек-
тивну роботу «Буша: природа, археологія, історія, етнографія та 
фольклор», де поряд з іншими ремеслами В. Косаківський розгля-
дає і деревообробні ремесла села. Основну увагу звернено на по-
стать майстра, розмаїття виробів та деревообробний інструмент2. 
Ним же було досліджено особливості деревообробки в селах Кра-
силівського району на Хмельниччині, що знайшло відображення в 
роботі «Легенди з над сивого Бужка: природа, археологія, історія, 
етнографія та фольклор»3, де автором детально описано техноло-
гію виготовлення дерев’яних коліс та транспортних засобів.

В останні роки сфера наукових інтересів численних дослідни-
ків цього промислу поширилася на дослідження художньої оброб-
ки дерева, яка прийшла на зміну традиційним деревообробним 
ремеслам. З’являються наукові та енциклопедичні видання, при-
свячені цьому питанню. Зокрема, одним із них є праця В. Бой-
чука «Художня обробка дерева в Україні»4, в якій узагальнено й 
систематизовано досить повну інформацію з художньої обробки 
дерева. Автор характеризує найважливіші галузі обробки дерева, 
способи та техніки деревообробки, деревообробний інструмент та 
вироби майстрів. Наступною працею цього ж автора стала моно-
графія «Різьблення деревини»5, в якій проаналізовано технологію 

1 Фалатюк І. Ковальство та виготовлення возів в с. Жигалівка Калинів-
ського району на Вінниччині // Народна культура Поділля в контексті націо-
нального виховання: зб. наук. праць. Вінниця, 2004. С. 68—69.

2 Косаківський В. Ремесла, промисли та допоміжні види господарства // 
Буша: природа, археологія, історія, етнографія та фольклор сіл Бушанської 
сільської ради. Вінниця: Вінницька газета, 2009. С. 95—122.

3 Косаківський В. Ремесла, промисли та народні майстри // Легенди з-над 
сивого Бужка: природа, археологія, історія, етнографія та фольклор сіл Ми-
тинці, Хотьківці, Вереміїївка і Заруддя Красилівського району на Хмельнич-
чині. Київ: Майстерня книги, 2010. С. 209—248.

4 Бойчук В. Художня обробка дерева в Україні: термінологічний словник. 
Вінниця: Ландо Лтд, 2008. 322 с.

5 Бойчук В. Різьблення деревини (історія, методика, практика). Вінниця: 
ФОП Данилюк В. Г., 2011. 316 с.
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різьблення та подано різноманітні класифікації його видів, у тому 
числі й авторська.

Отже, здійснивши огляд історіографії подільських дерево-
обробних ремесел кінця XIX — початку ХХI ст., можна стверджу-
вати, що попри деякі напрацювання з окремих питань, цілісної 
картини їх розвитку на сьогодні немає. Таким чином, виникає не-
обхідність вивчення регіонально-локальних особливостей поділь-
ських ремесел як вагомого компонента матеріальної культури.

2. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ

Для забезпечення комплексного висвітлення стану дерево- 
обробних ремесел Східного Поділля, вочевидь, необхідно залучи-
ти якомога більш широку джерельну базу. В пропонованому чи-
тачеві дослідженні ми в цьому сенсі розглядатимемо цілий комп-
лекс різноманітних архівних і опублікованих матеріалів, експона-
тів із музейних колекцій та польових етнографічних записів.

Розпочнемо розгляд із писемних, але ще не введених до нау-
кового обігу архівних джерел. Зокрема, це матеріали справ із Цен-
трального державного історичного архіву України в м. Києві, Дер-
жавного архіву Вінницької та Державного архіву Хмельницької 
областей, Центрального державного архіву вищих органів влади 
та управління України та Архівних наукових фондів рукописів та 
фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та ет-
нології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Найбільше відомостей із досліджуваної теми вдалося віднай-
ти у фондах Державного архіву Вінницької області. Це переваж-
но справи державних установ 1920-х років, що містять певні ста-
тистичні дані. У фондах місцевих революційних комітетів (Ф. 
Р—3419, Ф. Р—3881, Ф. Р—4933), яким, як відомо, належала вся 
повнота влади на місцях в перші роки становлення радянської 
держави, зберігаються накази щодо реєстрації кустарних вироб-
ництв. Адже тільки зареєстровані кустарі та ремісники визнавали-
ся владою та не піддавалися націоналізації чи конфіскації1. В цих 
самих фондах збережено укази щодо охорони лісів, згідно з яки-
ми заборонялася їх незаконні вирубка та продаж2.

Матеріали обстежень кустарної промисловості Подільської гу-
бернії в 1924 р. віднайдено у фонді Подільської губернської ін-
спектури робітничо-селянської інспекції (Ф. Р—991). Ці обсте-
ження було проведено Губернським Статистичним Бюро шляхом 
анкетування сільських рад3.

1 Державний архів Вінницької області (далі — ДАВіО). Ф. Р—3419. Оп. 1. 
Спр. 9. Арк. 64.

2 Там само. Ф. Р—3881. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 5—6; Там само. Ф. Р—4933. 
Оп. 1. Спр. 2. Арк. 3.

3 Там само, Ф. Р—991. Оп. 2. Спр. 34. Арк. 81—104.
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У фонді Вінницької окружної планової комісії при окружних 
виконавчих комітетах ради робітничих, селянських і червоноар
мійських депутатів (Ф. Р—154) знаходяться документи щодо про
веденого у 1924—1926 рр. обстеження кустарних промислів Він
ницької округи1.

Фонд Могилівського окружного виконавчого комітету рад ро
бітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Ф. Р—489) 
містить матеріали доповідей і звітів окружних установ та окруж
ного виконавчого комітету щодо виконання плану малими дер
жавними підприємствами2. Окремі відомості, що розкривають 
стан лісового господарства, зустрічаються також у фондах По
дільської губернської ради народного господарства (Ф. Р—992)3 та 
Подільського губернського прокурора (Ф. Р—1882)4.

У фондах Державного архіву Хмельницької області зберігають
ся матеріали Кам’янецького статистичного бюро виконавчих комі
тетів повітових (згодом — окружних) рад робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів (Ф. Р—735, Ф. Р—856)5. У них міс
тяться цінні з позиції нашого дослідження статистикоекономічні 
дані, зокрема описи кустарних підприємств, артілей та частина 
матеріалів всесоюзного перепису дрібної та кустарної промисло
вості, проведеного окружним статистичним управлінням напри
кінці 1929 — на початку 1930 рр. Тут представлено зразки агіта
ційних матеріалів, які розповсюджувались по селах перед прове
денням перепису. Збережено й окремі бланки цього перепису, які 
свідчать, що його дані й результати є досить точними.

У Центральному державному історичному архіві України 
(м. Київ) у фонді Канцелярії Київського, Подільського та Во
линського генералгубернатора (Ф. 442) зберігається інформація, 
яка безпосередньо стосується нашої теми. Такі відомості містять
ся здебільшого у звітах про кількість фабрик і заводів та обсяги 
продажу лісових матеріалів на території Подільської губернії6.

У Центральному державному архіві вищих органів влади та 
управління України віднайдено декілька фондів, в яких частко
во відображено відомості з досліджуваної теми. Зокрема, у фон
ді Ради промислової кооперації Української РСР (Ф. 828) зберіга

1 ДАВіО Ф. Р—154. Оп. 1. Спр. 42. 213 арк.
2 Там само. Ф. Р—489. Оп. 1. Спр. 411. Арк. 66.
3 Там само. Ф. Р—992. Оп. 1. Спр. 538. Арк. 18 зв.
4 Там само. Ф. Р—1882. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 318.
5 Державний архів Хмельницької області (далі — ДАХмО). Ф. Р—735. 

Оп. 1. Спр. 69. Арк. 8; Там само. Ф. Р—856. Оп. 1. Спр. 605. 578 арк.; Там 
само. Ф. Р—856. Оп. 1. Спр. 631. 123 арк.

6 Центральний державний історичний архів України (далі — ЦДІАК 
України). Ф. 442. Оп. 533. Спр. 183. Арк. 31—34; Там само. Ф. 442. Оп. 534. 
Спр. 282. Арк. 396.
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ється інформація про кустарну промисловість Могилівської окру
ги, що збиралася Окружним Статистичним Бюро у 1926 р.1

Фонд Державного планового комітету Ради Міністрів УРСР 
(Ф. 337) містить статистичні дані, зібрані різними організаціями 
щодо кількості кустарів в УРСР та звіти про стан кустарної про
мисловості на середину 1920х років2. Відомості про діяльність 
Подільського губернського лісового комітету в роки становлен
ня радянської влади зберігаються у фонді Комітету службовців 
Всеросійської профспілки працівників радянських, громадських 
і торговельних підприємств та установ при уповноваженому Го
ловного лісового комітету Промислового бюро в Україні (Ф. 32)3.

У Архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів Інсти туту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль
ського НАН України містяться різноманітні етнографічні матері
али, дотичні нашої теми. Фонд етнографічного товариства у Ки
єві (Ф. 333) містить інформацію про дерев’яні знаряддя обро
бітку ґрунту (рискалі, рала, плуги), якими користувалися жителі 
Могилівської округи в кінці XIX — на початку ХХ ст.4 Особливо 
важливими для дослідження комплексу дерев’яних землеробських 
знарядь праці є матеріали експедиції до Київської, Черкаської, 
Вінницької та Хмельницької областей, здійсненої Л. Ф. Артюх у 
1970 р. (Ф. 145)5. Тут зібрані унікальні свідчення про дерев’яні 
знаряддя для обробки ґрунту та знаряддя, які використовували
ся для збору та обробки врожаю. Зберігається у фондах Інституту 
також велика кількість рукописів статей відомих українських на
уковців. Серед них можна виділити низку найбільш цінних для 
вивчення деревообробних ремесел. Наприклад, у фонді Етногра
фічної комісії (Ф. 14) міститься стаття Я. Риженко «Українські 
скрині», в якій розкрито функціональне та ритуальне призначення 
скринь, технологія та матеріал, що використовувався для їх виго
товлення6. У фонді Кабінету антропології та етнології ім. Ф. Вов
ка (Ф. 435) зберігається стаття Ю. Павловича «До питання про 
еволюцію ніжки у стільця і стола». В цій розвідці висвітлено не
значне, на перший погляд, питання, що стосується прикріплення 
ніжок до ослонів і столів. Проте саме поглиблене вивчення окре
мих технічних питань і дає змогу скласти цілісну картину розви
тку та стану деревообробного ремесла7. Цей самий фонд містить 

1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління Укра
їни (далі — ЦДАВО України). Ф. 828. Оп. 1. Спр. 327. Арк. 229.

2 Там само. Ф. 337. Оп. 3. Спр. 2780. Арк. 90—92.
3 Там само. Ф. 32. Оп. 3. Спр. 35. Арк. 28.
4 Архівні наукові фонди рукописів і фонозаписів Інституту мистецтво

знавства. фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 
(далі — АНФРФ ІМФЕ НАН України). Ф. 333. Од. зб. 38. 9 арк.

5 Там само. Ф. 145. Од. зб. 761. 123 арк; Ф. 145. Од. зб. 762. 112 арк.
6 Там само. Ф. 14. Од. зб. 319. 34 арк.
7 Там само. Ф. 435. Од. зб. 167. 20 арк.
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ілюстративний матеріал до статті Н. Заглади «Ярмо», зокрема зо
браження ярем, окремих деталей до них і процесу їх використан
ня в господарстві1. Крім того, у фонді віднайдено окремі статис
тичні дані про кустарні промисли Подільської губернії станом на 
1912 р. Це здебільшого підсумки анкетного обстеження кустарних 
промислів, проведеного по всіх повітах, із вказуванням кількості 
зайнятих майстрів у розрізі кожного виду промислу2.

Під час збирання відомостей для підготовки пропоновано
го дослідження, автором також було використано запитальни 
ки з уже згадуваного фонду Кабінету антропології та етнології 
ім. Ф. Вовка, які стосуються виготовлення саней3 та токарства4, 
а також питальники з фонду В. Кравченка (Ф. 15) про дерев’яне 
хатнє начиння5.

Узагальнивши матеріал, віднайдений у фондах всіх обстеже
них архівів, можна стверджувати, що вони дають нам здебільшо
го економікостатистичну інформацію щодо деревообробних кус
тарних промислів, яка відноситься до періоду кінця XIX — почат
ку ХХ ст. Її використання при дослідженні всього комплексу де
ревообробних ремесел дає змогу простежити основні тенденції їх 
розвитку та показати відповідні характерні риси.

Важливими для дослідження теми є відомості, опубліковані в 
різноманітних економікостатистичних збірниках, і матеріали пе
реписів населення й осіб, зайнятих у дрібній промисловості. Про
тягом майже всієї другої половини XIX ст. Подільський губерн 
сь кий статистичний комітет опублікував тридцять сім «Оглядів 
Подільської губернії». Інформацію щодо майстрів деревообробки  
(столярів, бондарів, токарів) подано у двох розділах: «Промисли 
міського і сільського населення» та «Кустарне виробництво». Ці 
дані мають здебільшого статистичний характер, що дає змогу про
стежити кількісні зміни у складі осіб, зайнятих деревообробкою, 
яких поділено на групи: майстрів, найманих робітників і учнів. 
Звісно, наведені в «Оглядах» дані не є абсолютно точними, адже 
їх зібрано державними чиновниками, для яких така робота була 
суто формальною справою. Та й самі майстри, боячись додатко
вого оподаткування, намагалися приховати інформацію про свій 
промисел.

Перша спроба комплексного дослідження всього господарства 
Подільської губернії була ініційована Центральним статистичним 
комітетом Міністерства внутрішніх справ у 1871 р. з метою зби
рання матеріалів для майбутньої політехнічної виставки в Мос 

1 Там само. Ф. 435. Од. зб. 184. 10 арк.
2 Там само. Ф. 43. Од. зб. 448. 29 арк.
3 Там само. Ф. 43. Од. зб. 97. Арк. 57—59.
4 Там само. Ф. 43. Од. зб. 97. Арк. 63.
5 Там само. Ф. 15. Од. зб. 107. 23 арк.
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кві. Здійснювалася ця розвідка силами місцевих чиновників за 
спеціально розробленою інструкцією. Згідно з окремим її розді
лом «Дрібне виробництво і ручна праця» збиралася інформація 
щодо майстрів деревообробки, зокрема про форми промислу (із 
сім’єю чи найманими робітниками), описувалося, де майстри бе
руть матеріал для роботи, якими інструментами користуються, де 
й за якою ціною продають вироблену продукцію тощо. Тобто було 
здійснено спробу розкрити фактичні відомості, а не просто зафік
сувати статистичні дані, як у більшості «Оглядів Подільської гу
бернії». Так, наприклад, при описі Гайсинського повіту зазнача
ється, що в деяких селах селяни займаються виготовленням гос
подарського реманенту: возів, коліс, плугів, рал, борін, різнома
нітних бочок. Роботи виконувались у власному господарстві за 
допомогою дітей віком від 15 років. Матеріали купували в помі
щицьких лісах, а вироби продавали за різними цінами на ринках 
у сусідніх містечках1. Втім доволі часто наведені описи не містили 
повних відповідей на питання інструкції та лише частково відо
бражали стан кустарної промисловості, знову ж таки це залежало 
від сумлінності роботи місцевих чиновників, які нерідко просто 
зазначали про відсутність в регіоні будьяких промислів.

Важливими для розуміння ролі деревообробних ремесел у 
житті населення та місця, яке вони займали серед інших тради
ційних промислів, є опубліковані матеріли переписів населення. 
Перший такий перепис жителів Російської імперії проведено в 
1897 р. Матеріали перепису по Подільській губернії було видано 
окремим томом, де вміщено відомості про домашні промисли в 
розрізі повітів губернії, кількість зайнятих у них майстрів і членів 
їхніх сімей. Майстрами деревообробки тут названо бондарів, тес
лярів, стельмахів, столярів, токарів та майстрів кошикоплетіння, 
які тією чи іншою мірою були представлені в усіх повітах2.

Наступний перепис населення на досліджуваній території було 
проведено вже у 1926 р. радянськими статистичними установами 
в п’яти подільських округах. По кожному з округів подавалася ін
формація про кількість майстрів деревообробки, членів сім’ї, які 
допомагали їм в роботі, та найманих працівників3. Це був остан

1 Материалы для исследования Подольской губернии в статистичес
ком и хозяйственном отношениях / Под редакцией Н. Голицына. Каменец
Подольский: Типография губерн. управления, 1873. 243 с.

2 Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. По
дольская губерния / Под ред. Н. Тройницкого. СанктПетербург: Издание 
Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, 1904. 
Т. 32. 306 с.

3 Всесоюзная перепись населения 1926 г. УССР. Правобереж ный под
район. Левобережный подрайон. Москва: Издание ЦСУ Союза ССР, 1930. 
Т. 29. 522 с.
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ній загальний перепис населення, результати якого можна вико
ристовувати при дослідженні кустарних промислів.

В радянський період Центральним Статистичним Управлін ням 
проводилися спеціальні переписи суб’єктів дрібної та кустарно
ремісничої промисловості, матеріали яких допомагають у подаль
шому розкритті теми. Перше таке обстеження було проведено в 
1925 р. й охоплювало всю територію України. На жаль, в ньому 
відображено лише кількісні показники щодо чисельності кустарів 
по округах Подільської губернії та майстрів, зайнятих обробкою 
дерева на території України1. Наступний перепис дрібної промис
ловості було проведено вже в кінці 1929 — на початку 1930 рр. В 
опублікованих матеріалах, як і в попередньому переписі, наведено 
статистичні відомості загалом по Україні. Зокрема, майстрів де
ревообробки розділено на тих, що займалися обробкою дерева, та 
тих, що виготовляли дерев’яні засоби пересування2. Всі наступні 
результати різного роду заходів із перепису й обліку не є репре
зентативними з точки зору нашого дослідження, оскільки вже не 
містили окремих даних про ремісників, адже після колективізації 
існування останніх уже не визнавалося.

Значну кількість інформації щодо комплексу виробів із дере
ва, інструментів, за допомогою яких вони виготовлялися, місце
вості, в якій були поширені, вдалося дізнатися з колекцій різно
манітних музеїв. Найбільш широко деревообробка на території 
Вінницької та Хмельницької областей представлена у фондах та 
експозиціях Національного музею народної архітектури і побуту 
(понад 750 одиниць зберігання). Зібрані вони були під час багато
річних експедицій співробітників музею до досліджуваного нами 
регіону. Частина з них експонується в інтер’єрі подільських хат, 
представлених в музеї. Так, у хаті із с. Луги Чечельницького ра
йону Вінницької області, яке з давніх часів славилося майстрами 
деревообробки, зберігається унікальний ручний токарний станок, 
дев’ять орнаментованих ярем, мальована скриня та заготовки і 
вироби ложкарного ремесла. Широкий спектр виробів із де рева 
представлено й в інших інтер’єрних експозиціях хат із Поділля, 
але найбільше їх зберігається в музейних фондах. Тут презенто
вано велику кількість інструментів столярів, бондарів, стельмахів, 
теслярів та значний асортимент їхніх виробів.

У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї серед експо
натів з експозиції та фондів зберігаються і подільські вироби з 
дерева. Особливу увагу привертає набір дерев’яних знарядь обро 

1 Мелкая и кустарноремесленная промышленность СССР в 1925 г.: 
предварительные итоги. Москва: Типография «Транспечати» НКПС «Проле
тарское слово», 1926. 160 с.

2 Мелкая промышленность СССР по данным Всесоюзной переписи 1929 г. 
Москва; Ленинград: Государственное социальноэкономическое издатель
ство, 1933. Вып. 1. 199 с.
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бітку ґрунту (рало, борона) та збору врожаю (коса з грабками, 
ціп, вила). В Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї пред
ставлено дерев’яні вироби побутового вжитку, розміщені в експо
зиції. У фондах Кам’янецьПодільського державного історичного 
музеюзаповідника автором цієї монографії опрацьовано знач 
ну частину комплексу виробів із дерева, серед яких і ножний то
карний верстат.

Значну кількість інформації щодо деревообробних ремесел 
можна почерпнути з музеїв університетів. У музеї етнології По
діл ля Вінницького педагогічного університету імені М. Коцюбин
ського зберігається багато експонатів, зібраних викладачами та 
студентами університету з усіх куточків Вінницької та частково 
Хмельницької областей. В експозиції виробів із дерева представ
лено переважно дрібне господарське начиння, різноманітні мас
нички, ночовки, ступки, решета, хлібні лопати, коцюби тощо.

Чимало дерев’яних виробів представлено в музеї навчально
наукової лабораторії етнології Кам’янецьПодільського національ
ного університету імені І. Огієнка. До колекції входять бондарні і 
столярні інструменти та широкий асортимент господарсь кого на
чиння. Також тут експоновано фотографії зі студентсь ких експе
дицій. На цих світлинах зафіксовано вироби з дерева та техноло
гічні процеси їх виготовлення.

Окремі дерев’яні декоративні предмети з території Східного 
Поділля зберігаються в колекціях Національного музею українсь
кого народного декоративного мистецтва та Вінницького облас
ного художнього музею.

Під час проведення власних експедицій автором було дослі
джено збірки й експозиції музейних кімнат сільських бібліотек, 
клубів та загальноосвітніх шкіл. Звичайно, в більшості таких му
зеїв не ведеться належного обліку представлених у них предметів, 
який би значно полегшив роботу із цими експонатами. Але вра
ховуючи те, що утримуються подібні етнографічні осередки лише 
на ентузіазмі їх збирачів, сама можливість побачити вироби міс
цевих майстрів, які часто у приватних домогосподарствах місце
вих жителів уже не збереглися, є неоціненною1.

Загалом матеріали, що представлено в усіх названих вище му
зеях, дають змогу доповнити усні свідчення майстрів, адже не зав
жди вдається наочно побачити описувані ними вироби та інстру
менти, більшість з яких не збереглася. Разом із тим, майстрів, які 
б могли розповісти про традиційні аспекти деревообробки на до
сліджуваній території, з кожним роком стає все менше. Зрозу
міло, що без безпосередніх свідчень того ж бондаря чи столя
ра, неможливо розкрити всі тонкощі їхнього ремесла. Тому авто

1 Сауляк Б. Джерела до вивчення деревообробних ремесел Східного По
ділля // Краєзнавство. 2014. № 2. С. 141.
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ром залучено матеріали власних польових досліджень, що збира
лися протягом 2012—2014 рр. у 19 селах МогилівПодільського, 
Мурованокуриловецького районів Вінницької області та Горо
доцького, Дунаєвецького, Летичівського, Хмельницького районів 
Хмельницької області. Частину польових відомостей складають 
матеріали студентських експедицій з архіву В. А. Косаківського, 
що зберігаються у фондах Вінницького державного педагогічного 
університету імені М. Коцюбинського. Використано матеріали з 
20 населених пунктів Вінницького, Жмеринського, Іллінецького, 
Калинівського, Літинського, Мурованокуриловецького, Оратів
ського, Теплицького, Тиврівського, Тростянецького, Хмільниць
кого, Шаргородського районів Вінницької області та Деражнян
ського, Старосинявського районів Хмельницької області. Отри
мані таким чином свідчення, дозволяють, на думку автора, най
більш повно розкрити досліджувану тему. Адже дані мікроісторії, 
що отримуються через безпосереднє спілкування з носіями тради
ційної культури, дають змогу глибше проаналізувати трансформа
цію деревообробних ремесел та їх вплив на життя кожної людини.

Під час власних експедицій авторові даного дослідження вда
лося віднайти дійсно унікальні постаті майстрів, які протягом 
усього життя займалися деревообробкою. Звичайно, більшість із 
них працювала в колгоспних плотнях, стельмашнях та майстер
нях, виготовляючи свої вироби для потреб колгоспу і частково — 
на замовлення односельців. Як зазначали самі майстри, коли 
«розвалилися» колгоспи та з’явилася можливість виготовляти свої 
вироби для людей, то на них уже не було попиту, а сьогодні вже й 
здоров’я (зважаючи на вік переважної більшості майстрів) не до
зволяє їм цим займатися. Варто наголосити, що свідчення май
стрів є дуже цінним джерелом у контексті нашого дослідження, на 
сьогодні вони фактично залишились тим єдиним пластом, що дає 
змогу простежити основні зміни у функціонуванні деревооброб
них ремесел. Тому варто більш детально зупинитися на характе
ристиці цих унікальних майстрів деревообробки.

Серед усіх майстрів, опитаних автором, активно продовжує 
виготовляти свої вироби, не зменшуючи асортимент, лише бон
дар із с. Маків Дунаєвецького району Хмельницької області Шмі
гель Михайло Іванович, 1942 р. н. Бондарному ремеслу він на
вчився від батька і займався ним лише у власному господарстві. 
Асортимент виробів майстра складали різних розмірів бочки та 
діжки, барилка і маснички (маслобійки). Найкращим матеріалом 
для них майстер називає деревину дуба, «<…> но дуб треба дуже 
чистий, шоб був без всяких сучків». Його спочатку кололи, потім 
сушили і лише тоді обтесували на клепку під шаблон, використо
вуючи для цього рубанок і спуст.

Найважчою з технологічної точки зору операцією при виго
товленні бондарних виробів було стягування клепки. Михайло 

www.etnolog.org.ua

IM
FE

більш повно розкрити досліджувану тему. Адже дані мікроісторії, 

IM
FE

більш повно розкрити досліджувану тему. Адже дані мікроісторії, 
що отримуються через безпосереднє спілкування з носіями тради

IM
FE

що отримуються через безпосереднє спілкування з носіями тради
ційної культури, дають змогу глибше проаналізувати трансформа

IM
FEційної культури, дають змогу глибше проаналізувати трансформа

цію деревообробних ремесел та їх вплив на життя кожної людини.

IM
FEцію деревообробних ремесел та їх вплив на життя кожної людини.

Під час власних експедицій авторові даного дослідження вда

IM
FEПід час власних експедицій авторові даного дослідження вда

лося віднайти дійсно унікальні постаті майстрів, які протягом 

IM
FEлося віднайти дійсно унікальні постаті майстрів, які протягом 

усього життя займалися деревообробкою. Звичайно, більшість із 

IM
FEусього життя займалися деревообробкою. Звичайно, більшість із 

них працювала в колгоспних плотнях, стельмашнях та майстер

IM
FE

них працювала в колгоспних плотнях, стельмашнях та майстер
нях, виготовляючи свої вироби для потреб колгоспу і частково

IM
FE

нях, виготовляючи свої вироби для потреб колгоспу і частково
на замовлення односельців. 

IM
FE

на замовлення односельців. Як зазначали самі майстри, коли 

IM
FE

Як зазначали самі майстри, коли 
«розвалилися» колгоспи та з’явилася можливість виготовляти свої 

IM
FE

«розвалилися» колгоспи та з’явилася можливість виготовляти свої 
вироби для людей, то на них уже не було попиту, а сьогодні вже й IM

FE
вироби для людей, то на них уже не було попиту, а сьогодні вже й 
здоров’я (зважаючи на вік переважної більшості майстрів) не доIM

FE
здоров’я (зважаючи на вік переважної більшості майстрів) не до
зволяє їм цим займатися. Варто наголосити, що свідчення майIM

FE
зволяє їм цим займатися. Варто наголосити, що свідчення май
стрів є дуже цінним джерелом у контексті нашого дослідження, на IM

FE
стрів є дуже цінним джерелом у контексті нашого дослідження, на 
сьогодні вони фактично залишились тим єдиним пластом, що дає IM

FE
сьогодні вони фактично залишились тим єдиним пластом, що дає 



Р о з д і л  1.  ІСтОРІОгРАфІЯ тА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ

28

Іванович вдосконалив цю традиційну технологію бондарного ре
месла, самостійно розробивши станок, на якому можна стягувати 
клепку, не докладаючи значних зусиль. На сьогодні більшу части
ну роботи майстер виконує уже на електроверстатах. Він продо
вжує виготовляти свої вироби як на замовлення односельців, так 
і для жителів усіх сусідніх районів1.

Багато майстрів, які займалися обробкою дерева в колгос
пах, не обмежувалися виготовленням лише одного виду виро
бів. Працюючи для колективних потреб, вони часто виконува
ли всю роботу, пов’язану з обробкою дерева. Таким майстром є 
Черватюк Степан Васильович, 1940 р. н., із с. Жван Муровано
кури ловецького району Вінницької області. У колгоспній плотні 
він займався виготовленням та ремонтом широкого асортимен
ту дерев’яних виробів: бочок, діжок, возів, саней, жолобів тощо. 
Зрозуміло, що більшість із них він виробляв для потреб колгоспу, 
рідше — на замовлення односельців. У своїй роботі майстер рід
ко користувався чиєюсь допомогою, хіба при гнутті обода або на
тягуванні шини, також виконуючи й усю ковальську роботу, адже 
мав прибудовану до плотні кузню.

Для обробки дерева Степан Васильович використовував тра
диційний набір власноруч виготовлених «станків»: колісницю 
(для набивання шпиць і натягування обода), кобилницю (для те
сання шпиць і клепки), токарню (для точіння ступиць). Також він 
користувався різноманітними інструментами: сокирами, струга
ми, долотами, шершебками, рубанками, фуганками, уторниками, 
свердлами ручної роботи тощо2.

Найдосвідченіший серед усіх опитаних майстрів проживає в 
с. Виноградне Мурованокуриловецького району Вінницької об
ласті, це — Гаманюк Федір Денисович, 1925 р. н. Асортимент 
його виробів був дуже широким і різноманітним: вози, сани, боч
ки, діжки, відра, ложки, сита, ночви, скрині, столи, лави, вікна, 
двері. Працюючи в колгоспній плотні він займався стельмашною 
роботою, адже треба було обслуговувати «сорок пар тягла». При 
виготовленні колеса, як зазначає Федір Денисович, спочатку по
трібно було виточити на ножному токарному верстаті ясіньову ко
лодку, висвердлити в ній звичайним свердлом, а потім лопатнем 
отвір під металеву букшу. Раніше, як згадує майстер, колесо мо
гли робити і без букші. Для гнуття ободів у колгоспі була побу
дована спеціальна «ободарня», яка мала вигляд викопаної в землі 
ями із закиданими землею дерев’яними стінками. В таку яму за
кладали заготовки для обода та парили за допомогою нагрівання 

1 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 145. Од. зб. 770. Арк. 100—112. За
писано в с. Маків Дунаєвецького району Хмельницької обл.

2 Там само. Од. зб. 769. Арк. 31—41. Записано в с. Жван Мурованокури
ловецького району Вінницької обл.
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котла з водою. Котел розташовували таким чином, щоб пара за
ходила всередину ободарні.

У своїй домашній плотні Федір Денисович виготовляв вироби 
для власного господарства та на замовлення односельців, зокрема 
це були діжки, бочки, скрині та ночви. Для виготовлення діжки 
чи бочки він використовував клепку з колотого дуба «розколене 
воно уже в бік не піде, а як різане, то може намокнути і розколо
тись». Обтесавши клепку на «лаві», Федір Денисович складав її в 
нижній обруч і скручував за допомогою мотузки або цепа, скріп 
люючи все металевими обручами. Потім фторніком нарізав спе
ціальний паз — фтор, розділивши його циркулем шість разів «і 
складається туди дно, тихенько раз, раз, обруч насаджуєтся і боч
ка готова».

Для скрині майстер використовував липове або грушове дере
во. Вона мала звужену до дна форму, з плоским віком та з оков
кою металом по кутах. За домовленістю із замовником скриня 
могла покриватися «купованими лаками», а «раніше ковані були, 
кучері такі вигинали». Для видовбування ночов Федір Денисович 
використовував деревину верби. Цей процес не вимагав застосу
вання широкого набору інструментів. Спочатку заготовку ззовні 
обтесував за допомогою сокири, надаючи необхідної форми, а по
тім теслом видовбував середину1.

Автором пропонованого дослідження опитано ще чимало 
майстрів деревообробки й осіб, які користувалися в побуті їхні
ми виробами. Здобуті в такий спосіб відомості забезпечили ваго
му складову фактологічного підґрунтя цієї роботи. Загалом, роз
глянувши широкий комплекс джерел, можна дійти висновку про 
наявність достатньої бази для вивчення деревообробних ремесел 
на території Східного Поділля. В перспективі комплексний аналіз 
такої бази надасть змогу поповнити вже зібраний етнографічний 
матеріал для видання ґрунтовного всеукраїнського дослідження 
цього важливого аспекту матеріальної культури.

Отже, опрацювавши значний масив джерел та спеціальної лі
тератури, слід зазначити, що в досліджуваний період можна виді
лити кілька хронологічних етапів, коли спостерігалося посилен
ня наукового інтересу до питання розвитку деревообробних реме
сел, а саме:

• кінець XIX — початок ХХ ст.;
• 1920ті — початок 1930х років;
• 1950ті — 1980ті роки;
• 1990ті роки — до наших днів.
Перший відзначався підвищенням уваги до розвитку кустар

них промислів із боку державних установ, що допомагали їм роз

1 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 145. Од. зб. 769. Арк. 11—26. Записа
но в с. Виноградне Мурованокуриловецького району Вінницької обл.
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виватися й організовували обстеження стану основних видів реме
сел. Держава частково фінансувала наукові розвідки кращих того
часних дослідників, серед яких вивченням деревообробки займа
лись К. Падлевський, Г. Александрович, О. Прусевич та Л. Тро
фімов.

Наступний етап також характеризувався помітним зростан
ням інтересу з боку владних структур до кустарних промислів, але 
вже з метою їх одержавлення, що й позначилося на зібраних ві
домостях. Основним джерелом інформації в 1920х — на почат
ку 1930х років щодо деревообробних промислів стали обстежен
ня і переписи кустарної промисловості, що містили здебільшого 
статистикоекономічні дані. Трохи краща ситуація спостерігала
ся за напрямом вивчення інших кустарних промислів, що в цей 
період досліджувалися співробітниками Кабінету антропології та 
етнології імені Хв. Вовка та Російського музею міста Ленінград. 
Та все ж, на початку 1930х років дослідження кустарних промис
лів краю повністю припинилося через політику репресій, яка за
стосовувалася і щодо самих майстрів, і до науковців, які могли б 
зай матися вивченням їхньої діяльності.

Третій хронологічний етап став періодом відродження інтере
су дослідників до матеріальної та духовної культури українського 
народу. Проте деревообробні ремесла Східного Поділля вивчали
ся лише в окремих аспектах і тільки в контексті всієї України. В 
цей час активно досліджується декоративноприкладне мистецтво 
в рамках державної політики, що возвеличувала його як народне 
мистецтво радянської доби.

Четвертий, сучасний етап, крім розгляду подільських ремесел 
в загальноукраїнському контексті, характеризується науковим за
цікавленням щодо деревообробних ремесел на території саме по
дільського краю. Почали з’являтися публікації, присвячені тради
ціям деревообробки окремих сіл за матеріалами проведених спе
ціальних експедицій та розвідок.

www.etnolog.org.ua
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Р О З Д І Л  2

ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ 
ДЕРЕВООБРОБНИХ РЕМЕСЕЛ 

НА ТЕРИТОРІЇ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ

1. РОЗВИТОК КУСТАРНО-РЕМІСНИЧОГО ВИРОБНИцТВА
В КІНцІ XIX — НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Високий рівень забезпеченості лісовими матеріами для виготов-
лення виробів із дерева, простота їх обробки та достатня міцність 
відповідних виробів сприяли тому, що ще з давніх часів кустарно-
ремісниче виробництво було широко розповсюджене як на тери-
то рії України загалом, так і на Східному Поділлі зокрема. Археоло- 
гічні знахідки зазвичай не дають змоги сформувати повне уявлен ня 
про вироби з дерева, якими послуговувалися в різні історичні пері-
оди, насамперед через те, що такі предмети, зазвичай, знаходять у 
поганому стані, який об’єктивно обумовлений фізичними власти-
востями деревини. Проте витоки деревообробних ремесел датують-
ся дослідниками ще часами Київської Русі. Як зазначав відомий 
вчений Б. Рибаков, «наявність в загальнослов’янській терміноло-
гії таких слів, як бьчька (бьчьвь, вчелка), дельва, ведро, кадь, оков, 
дежа, свідчить про поширення дерев’яного бондарного посуду»1. 
М. Грушевський виділяв серед дерев’яного посуду давньоруських 
часів бочку, бодню, діжу, відро, збан, корито2. Все це, у свою чер-
гу, підтверджує наявність професійних майстрів вже в давньорусь-
ку добу, адже для виготовлення тієї ж бочки потрібно було мати 
певний набір інструментів і спеціальні навички.

У добу Середньовіччя деревообробка остаточно набуває ознак 
професійного ремесла, зокрема шляхом утворення спеціалізова-
них деревообробних (столярних, бондарних, теслярських) цехів, в 
яких часто об’єднувалися ремісники всіх деревообробних спеці-
альностей. Цехи, що існували на досліджуваній території, в свою 
чергу, не давали можливості активно розвиватися кустарним до-
машнім промислам аж до середини XIX ст. Представлені на рин-
ку вироби «партачів» (майстрів, які не належали до цеху), конфіс-
ковувалися цехами або допускалися туди лише після сплати спе-
ціального мита3.

1 Рыбаков Б. Указ. соч. С. 185.
2 Грушевський М. Історія України-Руси. Київ: Наукова думка, 1991. Т. 1. 

С. 263.
3 Сицинский Е. Указ. соч. С. 28.
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Від 1860-х років через скасування кріпосного права, загалом 
невдале реформування аграрних відносин, розпад цехів у містах 
розпочалося піднесення ремісничого виробництва в селах По- 
дільської губернії. Цьому сприяв і активний розвиток ярмарко-
вої торгівлі, що давало змогу ремісникам успішно реалізовувати 
вироблений товар1. Так, якщо в 1886 р. в губернії нараховувало-
ся 120 ярмарків, то через десять років — вже 183. Найбільші з них 
проходили в містах Ярмолинці, Проскурів та Балта2. Не остан-
нє місце на ярмаркових площах відводилося виробам із дерева. 
Так, згідно з архівними відомостями, дізнаємося, що на ярмарку 
у м. Балта, вироби майстрів деревообробки реалізовувалися в чет-
вертому ряду на окремій площі (лісній), тоді як всього було оди-
надцять рядів3. Також, окрім ярмарків, виготовлені майстрами ви-
роби успішно реалізовувалися й на численних базарах і торжках. 
Тільки в 1895 р. вони відбувалися в 147 населених пунктах краю і 
тривали загалом 6363 базарні дні на рік4.

На 1860-ті — 1870-ті роки припадає початок формування нової 
державної концепції оподаткування кустарних промислів. «Поло-
ження про податки за право торгівлі та промислів», ухвалені в 
1863—1865 рр., стали закономірними в нових умовах і об’єктивно 
створили правовий простір для розвитку кустарної промисловос-
ті. Зокрема, в них зазначалося, що <...> сільські обивателі всіх 
станів у місцях їх прописки»5 підпадали під пільгове оподаткуван-
ня. При цьому ті з них, які не використовували працю найманих 
робітників (з 1885 р. залучали не більше одного робітника), були 
зовсім звільнені від сплати податку. Решта кустарів — ті, хто за-
стосовував у своїх закладах працю від 2 до 16 найманих робітни-
ків, обкладалися відносно невеликим податком, диференційова-
ним за економічними показниками виробництва і класом місце-
вості. Причому такий сприятливий податковий режим зберігався 
протягом другої половини XIX — початку XX ст., хоча сама сис-
тема оподаткування в той період зазнавала певних змін6.

Разом зі змінами у сферах, що торкалися ремісничого вироб-
ництва, змінювалась і чисельність зайнятих у ньому майстрів. 
Так, перші відомі на сьогодні статистичні дані, в яких подано ві-

1 Мельничук Л. Гончарство Поділля в другій… . С. 140.
2 Григоріїв Н. Поділля: географічно-історичний нарис. Кам’я нець-

Подільський: Оіюм, 2003. С. 52.
3 Юрченко В. Ярмарок в системі традиційної культури українців (друга 

половина XIX — початок ХХ ст.). Київ: Талком. 2014. С. 87.
4 Мельничук Л. Гончарство Поділля в другій… . С. 140.
5 Ніколенко Ю. Діяльність уряду Російської імперії в галузі кустарної про-

мисловості у другій половині XIX — на початку ХХ ст. // Збірник наукових 
праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Ско-
вороди. Історія та географія. 2008. Вип. 32. С. 272.

6 Там само. С. 272.
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домості про число кустарів по повітах Подільської губернії, дату-
ються 1849 р. В них окремо виділено майстрів деревообробки, се-
ред яких було 125 столярів, 88 теслярів, 26 колісників (але лише 
в Гайсинському повіті) і 28 бондарів1. Дані зібрано військовим ві-
домством, і безперечно, вони не можуть претендувати на відобра-
ження повної картини стану подільських деревообробних реме-
сел, але про них слід згадати, як про першу спробу провести під-
рахунок кількості ремісників у губернії.

Більш типову картину стану деревообробних ремесел на тери-
торії Подільської губернії в другій половині XIX ст. можна про-
стежити за даними Подільського губернського статистичного ко-
мітету, опублікованими в щорічних «Оглядах Подільської губер-
нії» та «Матеріалах для дослідження Подільської губернії із ста-
тистичного та господарського погляду».

В «Огляді» за 1865—1866 рр. подано відомості лише про фаб-
рич но-заводську промисловість, серед суб’єктів якої виділено 
13 екі пажних, 3 столярні та 2 токарні майстерні, що становили 
незначну частину від 678 зареєстрованих загалом підприємств2. 
Станом на 1879 р. екіпажних майстерень збереглося тільки 8, що 
може свідчити про посилення конкуренції в цій галузі3.

У 1872 р. для підготовки до Політехнічної виставки в Москві 
Центральний статистичний комітет опублікував різноманітні гос-
подарські відомості, отримані від установ і посадових осіб. Дані, 
що стосуються кількості зайнятих у деревообробному промислі 
кустарів, подано лише по Брацлавському повіту. Повідомляється 
про 207 бондарів, 131 столяра, 75 стельмахів, 44 ложечника, а за-
гальна кількість майстрів становила 3388 осіб4.

В «Огляді» за 1885 р. повідомляється про 64 112 ремісників, се - 
ред яких столярів нараховано 3145, бондарів — 3272 і токарів — 
177. Вміщено тут і детальнішу інформацію про с. Луги Ольгопіль-
ського повіту, де близько 150 майстрів займалися виготовленням 
бочок, кадок, відер, рашок, ложок, коліс, возів і саней5. У 1886 р. 
майстрів уже нараховувалось 67 893 осіб, із них столярів — 3054, 
бондарів — 3595 і токарів — 2016. Зовсім інші дані про розвиток 
ремесел у цьому ж році подано в книзі В. Гульдмана, де вказа-
но загальну кількість майстрів по губернії, що становила 6025, з 

1 Военно-статистическое обозрение… . С. 119.
2 Демьяненко А. Статистические сведения о Подольской губернии за 1865 

и 1866 годы // Труды Подольского губернского статистического комитета. 
Каменец-Подольский: Типография Губерн. Правления, 1869. С. 52.

3 ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 533. Спр. 183. Арк. 31.
4 Материалы для исследования Подольской… . С. 43.
5 Обзор Подольской губернии за 1885 год. Каменец-Подольский: [б. в.], 

1886. С. 20.
6 Обзор Подольской губернии за 1886 год. Каменец-Подольский: [б. в.], 

1887. С. 22.
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яких бондарів — 172 особи, стельмахів — 226 осіб і 126 теслярів і 
столярів1. Також автор згадує с. Луги Ольгопільського повіту, де 
близько ста майстрів займалися виготовленням виробів із дере-
ва: бочок, кадубів, відер, рашок, ложок, коліс, возів і саней2. Від-
мінні дані про стан ремесел на одній території за той самий пері-
од лише підтверджують, що дослідниками використовувалися різ-
ні підходи й методи роботи.

Наступні «Огляди Подільської губернії» наводять вже такі кіль-
кісні дані щодо майстрів деревообробки: у 1887 р. столярів було 3297, 
бондарів — 4089, токарів — 215, загалом майстрів — 68 129 осіб3; у 
1888 р. столярів — 3520, бондарів — 3640, токарів — 181, загалом 
майстрів — 67 733 осіб4; у 1890 р. столярів — 3508, бондарів — 3451, 
токарів — 282, загалом майстрів — 63 747 осіб5; у 1891 р. столя-
рів — 3666, бондарів — 2762, токарів — 255, загалом майстрів — 
65 011 осіб6. Звісно, вміщені в «Оглядах» дані не можуть претендува-
ти на повну об’єктивність висвітлення стану деревообробних реме-
сел, але вони принаймні дають змогу простежити динаміку їх змін у 
кількісному відношенні впродовж доволі значного періоду.

Найбільш повно кількісний склад населення, зайнятого в різ-
них галузях на кінець XIX ст., відображено в даних Першого за-
гального перепису жителів Російської імперії, який було проведе-
но в 1897 р. За його даними, загальна чисельність населення По-
дільської губернії, зайнятого промислами, становила 72 565 осіб7. 
З них деревообробними ремеслами було зайнято 17 930 майстрів 
і членів їхніх сімей. Бондарством займались 1457 осіб, тесляр-
ством — 11 906, стельмаством — 1449, столярством — 2270, то-
карством — 60, плетінням кошиків — 788. Переважну більшість 
майстрів деревообробки складали чоловіки, проте переписом за-
фіксовано і 258 жінок, що займалися здебільшого плетінням ко-
шиків8. Детальний аналіз наведених даних по окремих повітах 
вказує на те, що чисельний склад майстрів у них був неоднако-
вим та різнився залежно від розміщення тих чи інших дерево- 
обробних осередків. Так, в Ольгопільському повіті за даними пе-
репису було 169 бондарів, тоді як у Балтському — лише 459.

1 Гульдман В. Указ. соч. С. 158.
2 Там же. С. 160.
3 Обзор Подольской губернии за 1887 год. Каменец-Подольский:. [б. в.], 

1888. С. 29.
4 Обзор Подольской губернии за 1888 год. Каменец-Подольский: [б. в.], 

1889. С. 19.
5 Обзор Подольской губернии за 1890 год. Каменец-Подольский: [б. в.], 

1891. С. 25.
6 Обзор Подольской губернии за 1891 год. Каменец-Подольский: [б. в.], 

1892. С. 23.
7 Прусевич А. Обзор данных о кустарных… . С. 43.
8 Первая всеобщая перепись… . С. 244.
9 Там же. С. 244.
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На кінець XIX ст. потреби населення в побутових виробах за-
безпечували також промислові підприємства. В цей період у гу-
бернії зафіксовано 5367 фабрик і заводів, на яких працювало 
25 481 ро бітників1. Ці підприємства були здебільшого невеликими, 
а тому не могли задовольнити зростаючі потреби населення. Саме 
це і стало додатковим стимулом для розвитку кустарної промисло-
вості, яка могла запропонувати свої вироби за доступнішою ціною.

З початком ХХ ст., як зазначає відома дослідниця подільських 
ремесел Л. Мельничук, інтерес державних та громадських орга-
нізацій до розвитку народних промислів Поділля значно зростає. 
Л. Мельничук пояснює це рядом факторів: «1) значною питомою 
вагою цих допоміжних занять в економіці регіону, які в порефор-
меній Росії, у зв’язку з швидким ростом капіталістичної промис-
ловості, не витримуючи конкуренції з фабричними товарами, а 
також фінансових труд нощів, почали поволі занепадати, а то й 
припиняти своє існування; 2) наявністю тривалих історичних тра-
дицій та досвіду населення краю у розвитку народних промис-
лів, спрямованих на задоволення сільських потреб; 3) зростанням 
попиту на продук цію кустарного виробництва, зокрема художніх 
промислів, як на внутрішньому, так і на європейському ринках; 
4) розгортанням збирацької роботи, формування в громадських 
та приватних музеях колекцій високохудожніх зразків виробів на-
родних майстрів; 5) проведенням виставок, нарад, з’їздів як міс-
цевого, так і всеросійського рівня тощо»2.

З 1899 р. заохоченням розвитку селянських промислів у дослі-
джуваному регіоні почало займатися Подільське товариство сіль-
ського господарства і сільськогосподарської промисловості, що 
проводило виставки з кустарними відділами, на які запрошува-
ли майстрів з усієї губернії. Крім того, Товариство в 1910 р. зібра-
ло статистичні відомості, які вказують, що на території губернії 
працювало 10 721 кустарів, серед яких було 32 столяри, 590 тес-
лярів, 745 бондарів та 1204 майстра кошикоплетіння3. Безпереч-
но, говорити про точність наведених цифр неможливо, очевидно, 
тут враховано лише дані деревообробних осередків, які піддава-
лися експедиційному обстеженню. Найбільшу підтримку Товари-
ства отримав промисел із виготовлення кошиків, вироби якого 
реалізовувались у Санкт-Петербурзі, Варшаві, Києві, Харкові та 
інших великих містах4. Основна ж його діяльність була зосередже-
на на заохоченні кустарних промислів як додаткових засобів заро-
бітку, аби не відривати селян від заняття землеробством5.

1 Задорожнюк А., Реєнт О. Зазнач. твір. С. 188.
2 Мельничук Л. Гончарні промисли Поділля на початку ХХ століття // Ет-

нічна історія народів Європи. Київ: Унісерв, 2001. Вип. 11. С. 117.
3 Прусевич А. Обзор данных о кустарных… . С. 45.
4 Прусевич А. Кустарные промыслы в Винницком… . С. 24.
5 Падлевский К. Краткое описание развития… . С. 375.
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Для кращого відображення ступеня розвитку всього спектра 
ремесел, порівняємо дані 1909 р. з даними 1899 р. За показником 
відношення кількості ремесників до загальної чисельності насе-
лення в 1899 р на 3 046 673 жителя припадало 75 946 ремісників, а 
в 1909 р. на 3 545 283 жителя — 104 603 ремісника, тобто на 1000 
жителів припадало в 1899 р. — 24 ремісника, а в 1909 р. — 291. 
Отже, як бачимо, впродовж аналізованого десятиріччя зберігалась 
тенденція до збільшення загальної кількості кустарів в регіоні.

Безперечно, наведені дані — цілком можливо — і не є вичерп-
но повними, проте з них ми можемо почерпнути відомості про го-
ловні види деревообробних промислів, що існували в губернії на 
той час, а також про територію, де вони були поширені, та про 
орієнтовну кількість зайнятих цією діяльністю майстрів.

Найбільше обстеження промислів Подільської губернії було 
проведено за ініціативи губернатора в 1912—1913 рр. у зв’язку 
з майбутнім відкриттям в 1913 р. Другої Всеросійської кустар-
ної виставки та Третього з’їзду діячів кустарної промисловості. 
Губернська земська управа, якій було доручено організацію Ви-
ставки, винесла на розгляд других надзвичайних земських збо-
рів детально підготовлену доповідь2. У ній В. Громаном було вка-
зано на важливість дослідження кустарних промислів: «Кустарні 
промисли становлять органічну частину всього селянського гос-
подарства і тому повне та різностороннє їх вивчення можливе 
тільки при загальному статистично-економічному дослідженні се-
лянського господарства, яке тісно пов’язане з великим господар-
ством і торговельно-промисловими підприємствами, при повно-
му статистичному дослідженні всього економічного життя краю. 
Загальне статистично-економічне обстеження часто упускає спе-
ціальні деталі, але тим не менш, воно важливе для виявлення не-
обхідних дій, якими могла б бути піднята продуктивність праці і 
покращено життя кустарів»3. Земські збори підтримали пропози-
цію про виділення 3250 крб. на обстеження стану промислів у гу-
бернії, 550 крб. для закупівлі експонатів для Другої Всеросійської 
кустарної виставки та 500 крб. на витрати, пов’язані з організа- 
цією зборів із питань кустарної промисловості4. Таким чином, 
стає очевидним, що місцева влада зрозуміла важливість і вплив 
кустарних промислів на життя населення, особливо в сільській 
місцевості. За державний кошт було відкрито ремісничі школи та 

1 Памятная книжка Подольской губернии на 1911 год. Каменец-Подоль-
с кий: Типография Губерн. Правления, 1911. С. 28.

2 Кустарные промыслы Подольской губернии / [Александрович Г. и др.]. 
Київ: Типо-Литография С. В. Кульженко, 1916. С. 1.

3 Цит. за: Карапут А. Ремесленное образование и его возможные пер-
спек тивы для Подольской губернии // Экономическая жизнь Подолии. 1915. 
№ 10. С. 28.

4 Прусевич А. Обзор данных о кустарных… . С. 47.
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надано кредити, але спочатку події Першої світової війни, а потім 
і революція завадили реалізації поставлених планів.

Розроблені губернською земською управою «Анкети для до-
слідження ремесел і промислів в Подільській губернії» було розі-
слано волосним управлінням, сільським старостам і міщанським 
управам. Запропоновані в анкеті питання мали виявити район по-
ширення того чи іншого промислу, кількість зайнятих ним госпо-
дарств і майстрів, кількість тижнів протягом року, коли респон-
денти займаються ремеслом, і форми збуту готових виробів. Усьо-
го управою було розіслано 2243 анкети, з них повернулося з від-
повідями 1900, або 84,7 % загальної кількості1.

Звісно, анкетне обстеження дало змогу сформувати уявлення 
про стан промислів в губернії, але точність наведених в анкетах 
відомостей часто залежала від сумлінності місцевих чиновників, 
тому виникла необхідність провести більш детальне експеди ційне 
обстеження із залученням професійних дослід ників. Відомі та  
досвідчені науковці О. Прусевич, В. Свідзінський, Л. Трофі мов, 
П. Штельмах і Г. Александрович розпочали таке дослі дження на 
початку 1913 р., відвідавши найбільші осередки кустар ного ви-
робництва. Під час цього обстеження було з’ясовано стан про-
мислів у низці населених пунктів. Крім того, кожен із дослідників 
проводив економічний і технічний опис типових ремісничих під-
приємств. Для кращого наочного відображення фахівцями було 
зроблено фотографії окремих виробничих операцій, інструментів, 
готових виробів2.

Проведене Г. Александровичем детальне обстеження дерево-
обробних промислів в 34 населених пунктах губернії (33 села і 
1 містечко), поставило під сумнів правильність анкетних відомос-
тей, адже дані, отримані в ході анкетування, по багатьох позиці-
ях були здебільшого применшені або взагалі відсутні. Так, відомо, 
що кореспондентським дослідженням не було охоплено такі важ-
ливі деревообробні осередки, як Садківці Могилівського повіту й 
Літин і Бруслинів Літинського повіту3.

На початок століття за анкетними даними, зібраними зем-
ством у Подільській губернії, деревообробним промислом за-
ймалося 9172 майстра в 8285 селянських господарствах і в 154 
волостях, але ці відомості лише є свідченням географічного поши- 
рення кустарної деревообробки4. Більш детально про структу-
ру промислу ми дізнаємося з матеріалів експедиційного дослід- 
ження, яке проводилось тільки в 1466 селянських господарствах 
із 1646 ремісниками5. Анкетним обстеженням також було зафіксо-

1 Кустарные промыслы Подольской... . С. 5—6.
2 Там же. С. 6.
3 Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы… . С. 506.
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 43. Од. зб. 448. Арк. 25—27.
5 Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы… . С. 504.
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Т а б л и ц я  1. Кількість зайнятих осіб та господарств по групах деревообробки

Види промислів

Дані експедиційного

Господарств Реміс

Абсолютний 
показник, шт.

% до загальної 
кількості

Абсолютний 
показник, осіб

Змішані види деревообробки 667 45,49 702
Виготовлення засобів пересуван-
ня та їх частин

217 14,81 242

Виготовлення столярних ви робів 19 1,32 26
Виготовлення дрібних виробів 
(ложок, сопілок та ярем)

164 11,16 211

Виготовлення виробів із лози 
(кошики й обручі)

162 11,06 202

Виготовлення бондарних 
виробів

155 10,56 164

Виготовлення сит і решет 82 5,6 99
Р а з о м 1466 100 1646

 вано наявність 18-ти центрів деревообробного промислу та 11-ти 
осередків плетіння1.

Під час експедиційного обстеження було з’ясовано, що дере-
вообробні промисли здебільшого обслуговували місцеві потреби й 
тією чи іншою мірою всі ці ремесла представлені на всій терито-
рії губернії. В кожному селі був хоча б один майстер, що обслуго-
вував потреби місцевого населення. Крім того, деякі вироби з де-
рева, як-от граблі чи кісся для коси, кожен селянин міг виготови-
ти для власного господарства самостійно2.

За уточненими в ході обстеження даними, деревообробним 
промислом було зайнято 16 145 господарств, загальна кількість 
майстрів в яких становила 17 291 особу3. В середньому по Україні 
цей показник, за даними А. Рибнікова, становив 88 312 майстрів 
деревообробки4. Тобто в Подільській губернії працювало 19,58 % 
загальноукраїнської чисельності осіб, зайнятих деревообробни-
ми промислами. У свою чергу, подільські майстри деревообробки 
отримували дохід в обсязі 8,1 % валового прибутку всіх домашніх 
промислів губернії, тоді як, наприклад, відповідна частка шевства, 
яким було зайнято лише 9844 господарств, становила 57,1 %5.

Г. Александрович, досліджуючи деревообробний промисел, 
розділяв його на декілька груп. В групу «змішані види деревооб-

1 Ежегодник министерства торговли и промышленности по вопросам ху-
дожественно промышленного образования. Москва, 1913. Вып. 1. С. 32.

2 Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы… . С. 505.
3 Там же. С. 511.
4 ЦДАВО України. Ф. 337. Оп. 3. Спр. 2780. Арк. 90.
5 Городецький С. Сільське господарство Поділля… . С. 60.
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обстеження
Загалом по губернії (на основі кореспондентських і експедиційних 

даних)

ників Господарств Ремісників

% до загаль ної 
кількості

Абсолютний 
показник, шт.

% до загальної 
кількості, осіб

Абсолютний 
показник

% до загальної 
кількості

42,65 7344 45,49 7375 42,65
14,68 2391 14,81 2538 14,08

1,61 213 1,32 278 1,61
12,81 1802 11,16 2215 12,81

12,29 1786 11,06 2125 12,29

9,97 1705 10,56 1724 9,97

5,99 904 5,6 1036 5,99
100 16 145 100 17 291 100

робки» він об’єднував майстрів, кожен з яких виготовляв різно-
манітні вироби: жлукта, бочки, сани, дошки, вулики тощо. Дру-
гу групу складали ремісники, які виготовляли засоби пересування 
та окремі їх частини. Столярну групу складали майстри, які зай- 
малися виробництвом різноманітних меблів. До групи кустарів, 
які виготовляли дрібні вироби, зараховано спеціалістів із вироб-
ництва дерев’яних ложок, сопілок та ярем. Четверта група — це 
ремісники, що виготовляли обручі та вироби з лози, головним 
чином кошики. До наступної групи Г. Александрович зарахову-
вав бондарів, які виготовляли вироби з клепки. До останньої гру-
пи ним було включено майстрів із виробництва сит та решет. Де-
тальний розподіл кількості зайнятих осіб та господарств по наве-
дених групах деревообробки можна простежити нижче (табл. 1)1.

Отже, судячи з наведених даних, диференціація за кількістю 
зайнятих майстрів у розрізі різних груп деревообробки була до-
сить значною. Це вказує на наявність неоднорідності потреб на-
селення різних населених пунктів губернії в тих чи інших виро-
бах, адже майстри при виготовленні своєї продукції орієнтували-
ся перш за все на ринковий попит.

Більшість ремісників, які займалися деревообробними про-
мислами, все ж таки основним своїм заняттям вважали земле-
робство. Прибуток, який вони отримували від деревообробного 
промислу, був додатковим і не міг повністю забезпечити потре-
би сім’ї. Так, станом на 1912—1913 рр. кількість господарств май-
стрів деревообробки, що мали землю, становила 98,3 %, а без-

1 Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы… . С. 508.
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земельних було відповідно 1,7 % 
загальної кількості. Для кращо-
го розуміння співвідношення де-
ревообробних промислів і земле-
робства має сенс порівняти дані 
щодо розмірів земельних наді- 
лів та рівня залучення відповід-
них господарств у промисли по 
1272 експедиційно обстежених ре-
місничих господарствах (таб л. 2)1.

З наведеної таблиці ми ба-
чимо, що земельні наділи реміс-
ників здебільшого становили від 
1 до 2 дес. Наділи площею до 

1 дес. і більше 10 дес. траплялися досить рідко.
Обстеження також показало диференціацію розмірів земель-

них ділянок в розрізі виділених груп деревообробки: майстри, які 
займались змішаним виробництвом, мали в середньому 2,07 дес. 
землі; майстри, які виготовляли засоби пересування, — 2,71 дес., а 
майстри, які спеціалізувалися на виготовленні дрібних виробів, — 
2,26 дес. На одне господарство, що виготовляло обручі та виро-
би з лози, припадало 1,3 дес. землі, на господарство бондарів — 
2,38 дес., столярів — 2,19 дес., ситарів і решітників — 1,5 дес. При-
чому, як вказували самі майстри, розмір їх земельного наділу жод-
ним чином не залежав від спеціальності, якою вони займалися2.

Важливе значення для розвитку деревообробних ремесел, як 
вже наголошувалося, мала також доступність лісових матеріалів. 
Територія губернії, за винятком деяких районів, із давніх часів 
була багатою на ліс. Найбільші його масиви було зосереджено по 
середній течії р. Буг в Летичівському, Літинському і Вінницькому 
повітах, в районі Бару, в Брацлавському повіті та в західній час-
тині Гайсинського та Ольгопільського повітів3. Але з розвитком 
промисловості, цукрових та поташних заводів, прокладанням за-
лізниць на початку XIX ст. кількість лісу почала різко зменшува-
тись, адже не існувало ефективних законів, які змогли б зупинити 
знищення лісів. Навіть прийняте у 1888 р. «Положення про збере-
ження лісів» не змогло кардинально змінити ситуацію, адже його 
статті набували чинності поступово, протягом чотирнадцяти років. 
Власники лісів, знаючи строки встановлення державного контро-
лю, намагалися встигнути вирубати або продати лісові ресурси4.

1 Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы… . С. 558.
2 Там же. С. 559.
3 Александрович Г. Опыт воссоздания истории… . С. 18.
4 Кіндюк Б. Рецепція норм «Положення про збереження лісів» 1888 р. у 

Законі «Про ліси УСРР» 1923 р. // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і 
природокористування України. 2011. № 157. C. 14.

Т а б л и ц я  2. Співвідношення роз-
мірів земельних наділів та кількості 

господарств ремісників

Розміри зем-
леволодіння, 

десятин

Кількість 
госпо-

дарств, шт.

% загальної 
кількості 
госп-ств

Безземельні 22 1,7
0—0,1 10 0,8
0,1—1 272 21,3
1—2 410 32,2
2—3 270 21,2
3—5 188 14,8
5—10 90 7,0
Понад 10 10 0,8

В с ь о г о 1272 100
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Згідно статистичних даних відомо, що в 1860-х роках у По-
дільській губернії було 713 805 дес. лісів1. Про темпи зменшен-
ня їх площі ми можемо дізнатися зі звітів лісоохоронного коміте-
ту. За його даними в 1891 р. площа лісових насаджень вже стано-
вила 418 809 дес., а в 1895 р. збільшилась на 2,5 % і становила вже 
429 566 дес., тобто займала 11,3 % усієї території губернії. В 1900 р. 
площа лісів в губернії вже була 388 835 дес. або 92,84 % відповідно-
го показника 1891 р. В 1905 р. площа лісових насаджень станови-
ла 393 624 дес. або 10,3 % території губернії2, проте в 1913 р. вона 
значно зменшилася та становила лише 370 447 дес., або 9,7 % те-
риторії всієї губернії3. Тобто, як бачимо, на території Подільської 
губернії за півстоліття було знищено майже половину лісів.

Звичайно, такий стан лісового господарства не сприяв поши-
ренню деревообробних промислів. Часто майстри, як і селяни, 
не маючи змоги купити необхідний матеріал, змушені були неза-
конно вирубувати його в державних або приватних лісах. На по-
чатку ХХ ст. незаконні порубки стають масовими, причому біль-
ше вирубували з приватних лісів, адже часто такі справи в су-
дах вирішувались на користь селянина. Так, у 1901 р. із загальної 
кількості осіб, притягнутих до відповідальності за крадіжку лісу в 
Кам’янецькому повіті, 30 % було виправдано4.

Закономірно, що одночасно із зменшенням площі лісу зроста-
ли й ціни на вироби з дерева. На жаль, простежити зміни вартості 
дерев’яних виробів за наявними історичними відомостями досить 
важко. Так, відомо, що в 1873 р., за даними статистичного комі-
тету, вартість виробів із дерева на ринках Брацлавського повіту 
становила «за дерев’яне відро — 20—30 коп., за дерев’яну бочку — 
1—4 крб., за дерев’яну ложку — 2—6 коп., за ліжко — 1—2 крб., 
за стіл — 1—3 крб., за стілець — 0,5—1 крб., за шафу — 2—6 крб., 
за віз без оковки — 8—12 крб., за окований віз — 15—20 крб., за 
оковку воза — 6—10 крб.»5 У цей же час майстри Гайсинсько-
го повіту продавали свої вироби місцевому населенню за таки-
ми цінами: простий віз (драбиняк) — 12—15 крб., віз покритий 
лубом — 20 крб., колеса до воза — 6—8 крб., плуг із трьома яр-
мами — 8 крб., рало — 2 крб., борона — 2 крб., бочка на 20 ві- 

1 Ролле И. Гигиенические очерки Подольской губернии // Труды Подоль-
ского губернского статистического комитета. Каменец-Подольск, 1869. С. 2.

2 Александрович Г. Опыт воссоздания истории… . С. 21.
3 Пилипенко О. Експорт лісу та продукції деревообробної промисловості 

з України наприкінці XIX — на початку ХХ ст. // Київська старовина. 2006. 
№ 5. С. 36.

4 Праховский Н. Доклад о нуждах лесного хозяйства Подольской гу-
бер нии // Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной про-
мышленности. ХХХI. Подольская губерния. Санкт-Петербург: Типография 
В. Кришбаума. 1903. С. 740.

5 Материалы для исследования Подольской… . С. 44.
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дер — 3 крб., бочка на 15 відер — 2 крб., бочка на 2 відра — 
75 коп.1 За даними Г. Александровича, середня вартість виробів 
за період 1873—1912 рр. зросла на 43,84 %, а столярних виробів 
та возів — на 78,91 %2. Можливо, наведені дослідником відомості 
й не досить точні, але вони дають уявлення про характер цінових 
змін на вироби ремісників.

Свої вироби майстри деревообробки найчастіше продавали са-
мостійно на ринках та ярмарках, про проведення яких ми згаду-
вали на початку цього параграфа. У дещо меншому обсязі виро-
би збували скупникам, за винятком майстрів ложкарів, які час-
то отримували від скупника гроші на купівлю матеріалу та мали 
продати йому весь виготовлений товар. Здебільшого скупника-
ми були місцеві євреї, проте відомо, що скупкою саней у Поділь-
ській губернії займалися міщани з м. Літин. Значно рідше вироби 
деревообробних ремесел реалізовувалися у власних господарствах 
майстрів чи виготовлялися на замовлення3.

Щодо цін на матеріали для деревообробних промислів, та за 
період 1891—1912 рр. вони в середньому подорожчали на 94,32 %4. 
Проте незважаючи на таку ситуацію, говорити про занепад цих 
ремесел на початку століття не варто, адже в суспільстві зберігав-
ся постійний попит на вироби, що виготовлялися майстрами де-
ревообробки.

Підтвердженням розвитку деревообробних промислів на почат-
ку ХХ ст. у Подільській губернії може слугувати наявність профе-
сійного навчання деревообробному ремеслу на столярно-токарних 
відділеннях навчальних закладів. Навчання проходило в п’яти ре-
місничих школах: Кам’янець-Подільській ремісничій школі іме-
ні Його Імператорської Величності Спадкоємця Цесаревича і Ве-
ликого Князя Олексія Миколайовича, Новоушицькій школі імені 
барона П. П. Местмахера, Брацлавській ремісничій школі, Воро-
новицькій школі імені статс-секретаря П. А. Столипіна та Чобо-
тарській школі імені М. С. Іваніни5. Належали вони до Київського 
навчального округу, до якого крім Подільської, входили ще Київ-
ська, Волинська, Чернігівська та Полтавська губернії6.

Чоботарська школа імені М. С. Іваніни була відкрита 20 груд-
ня 1907 р. в с. Чоботарка Ольгопільського повіту. Крім загально-
освітніх предметів, в ній викладали столярно-токарне, слюсарно-

1 Там же. С. 64.
2 Александрович Г. Опыт воссоздания истории... . С. 23.
3 Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы… . С. 601—611.
4 Там же. С. 541.
5 Бржсниовский И. Низшие ремесленные школы в Подольской губер-

нии // Экономическая жизнь Подолии. 1914. № 21. С. 29.
6 Шандра В. До історії створення та діяльності Київського учбового окру-

гу в 30—60 рр. XIX ст. // Історико-географічні дослідження в Україні. Київ: 
Інститут історії України НАН України, 1988. С. 50.
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ковальське ремесло та сільське господарство1. Персонал школи 
складався із шести осіб: почесного смотрителя, завідувача, зако-
новчителя, вчителя загальноосвітніх предметів, керівника прак-
тичних робіт та майстра-техніка2. У 1910 р. тут навчалося 53 учні 
із селянських сімей3. В школі було декілька випусків: у 1911 р. її 
закінчило 14 осіб, у 1912 р. — 10 і в 1913 р. — 5 осіб, які відтак 
розпочали роботу в приватних майстернях і на заводах. У 1914 р. 
у школі продовжували навчання 59 учнів переважно з Ольгопіль-
ського повіту4.

Майже відразу після Чоботарської була відкрита Брацлавська 
реміснича школа. В ній також, крім загальноосвітніх предметів, 
викладали слюсарно-ковальське, столярно-токарне та ливарно-
модельне ремесла. Персонал школи складали: завідувач, законо- 
вчитель, два вчителя загальноосвітніх предметів, керівник прак-
тичних робіт та майстер-технік5. У 1910 р. тут навчалося 30 учнів, 
з яких із селянських родин — 12 осіб, із міщанських — 17 осіб та 
лише 1 учень із купецької родини6. У 1914 р. в школі вже навчало-
ся близько 90 учнів, всі з Брацлавського повіту, а закінчило шко-
лу в 1912 р. — 13, а в 1913 р. — 5 учнів7.

У 1908 р. була відкрита Новоушицька школа імені барона 
П. П. Местмахера. Навчали в ній слюсарно-ковальському і сто-
лярно-токарному ремеслам. Розміщувалася школа в трьох влас-
них приміщеннях. В одному з приміщень були класи, учительська, 
склади з виробами, квартира завідувача та одного підмайстра, а та-
кож спальня для учнів. У другому — квартира майстра-техніка і 
підмайстра. А в третьому — дві майстерні, двигун, кузня, комора, 
кімната для зберігання інструментів і квартира майстра8. Персонал 
школи становили: завідувач, законовчитель, два вчителя загально-
освітніх предметів, керівник практичних робіт та майстер-технік9.

У 1910 р. в Новоушицькій школі навчалося 25 учнів, 16 з яких 
за походженням були представниками міщанських сімей, 7 — 
селянських і по одному учню із сімей чиновників та купців10. У 
1913 р. зі школи були випущені перші 14 майстрів. А на початку 
1914 р. тут уже навчалось 77 осіб, переважно з Ушицького повіту11.

1 Бржсниовский И. Указ. соч. С. 34.
2 Ситняківська С. Реміснича освіта в Україні (друга половина XIX — по-

чаток ХХ століття). Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2009. С. 106.
3 Там само. С. 135.
4 Бржсниовский И. Указ. соч. С. 34.
5 Ситняківська С. Реміснича освіта в Україні… . С. 106.
6 Там само. С. 135.
7 Бржсниовский И. Указ. соч. С. 33.
8 Там же. С. 32—33.
9 Ситняківська С. Реміснича освіта в Україні… . С. 106.
10 Там само. С. 135.
11 Бржсниовский И. Указ. соч. С. 32—33.
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Наступною була відкрита Кам’янець-Подільська реміснича 
школа імені Його Імператорської Величності Спадкоємця Цеса-
ревича і Великого Князя Олексія Миколайовича. В її складі було 
столярно-токарне та слюсарно-ковальське відділення. Розміщува-
лася вона у двох орендованих двоповерхових будинках. У 1914 р. 
зі школи були випущені перші 14 випускників, із них 6 слюса-
рів і 8 столярів. У цей же час продовжували навчання 84 учня, з 
яких 44 навчалося на слюсарно-ковальському і 40 на столярно-
токарному відділеннях.

В майстернях школи в 1913 р. було виконано робіт на 2994 крб. 
83 коп., з них для власних потреб на 625 крб. 80 коп., продано ви-
робів на суму 2298 крб. 47 коп.1 Цікавим є той факт, що учням ре-
місничих училищ по завершенню навчання виплачували 10 % від 
річної суми заробітку у вигляді вихідної допомоги2.

З початком 1913 р. для учнів школи земство запровадило  
20 стипендій «в пам’ять звільнення селян від кріпосної залежнос-
ті» по 100 крб. Присвоювалась стипендія за погодженням з Гу-
бернською земською управою, за можливості дітям селян з усіх 
повітів губернії3.

Вороновицька школа імені статс-секретаря П. А. Столипі-
на була відкрита в 1913 р. Навчалося в ній 28 учнів, більшість 
яких була з Брацлавського повіту. Викладали в школі слюсарно-
ковальське та столярно-токарне ремесла4.

Начальний процес у ремісничих школах Київського навчаль-
ного округу тривав від 25 серпня до 15 липня, з вихідними дня-
ми в неділю, на релігійні та державні свята, канікули тривали з 7 
грудня по 20 січня5. Навчальні предмети та кількість відведених 
для них годин на тиждень у нижчих ремісничих школах, що мали 
слюсарне, ковальське й столярне відділення, можна простежити 
за такою табл. 36.

Загалом, як бачимо, найбільше навчального часу приділялося 
роботі в майстернях задля набуття учнями практичних навичок. 
Тоді як загальноосвітнім предметам відводилася другорядна роль, 
що і зрозуміло, адже для подальшої роботи випусників ремісни-
чих шкіл основними були саме практичні навички.

1 Там же. С. 30.
2 Отчет попечителя Киевского учебного округа о состоянии ремесленных 

учебных заведений округа за 1911 год. Киев: Типография тов-ва Кушнерев и 
Ко, 1912. С. 21.

3 Бржсниовский И. Указ. соч. С. 31.
4 Там же. С. 34.
5 Ситняківська С. Реміснича освіта на Правобережній Україні (др. пол. 

XIX — 10-ті рр. ХХ ст.) // Велика Волинь: історія освіти і культури: моногра-
фія. Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2011. С. 353.

6 Ситняківська С. Реміснича освіта в Україні… . С. 118.
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Т а б л и ц я  3. Середньотижневе навантаження по навчальних предметах 
у нижчих ремісничих школах, годин

Назва предмету I рік II рік III рік IV рік Всього

Закон Божий 2 2 2 — 6
Російська мова 2 2 — — 4
Арифметика 2 — — — 2
Технологія ремесла — — 2 — 2
Рахунок — — 2 — 2
Креслення 2 6 6 — 14
Малювання 4 2 — — 6
Загалом по загальноосвітніх предметах 12 12 12 — 32

Робота в майстернях 28 30 32 48 138
В с ь о г о 40 42 44 48 174

Важливе значення для повноцінного функціонування реміс-
ничих шкіл мали грошові надходження на їх утримання. Основ-
ним джерелом фінансування Подільських ремісничих шкіл зі 
столярно-токарними відділеннями були кошти, отримані від 
держави. Так, в 1910 р. Брацлавська реміснича школа одержала 
4601,12 крб. із державної казни (100 % необхідного фінансування), 
Чоботарська реміснича школа — 4663,01 крб. з казни і 614 крб. — 
із громадських коштів. Утім найбільше джерел фінансування того 
року мала Новоушицька реміснича школа — 2870 крб. з держав-
ної казни, 300 крб. — із міських коштів, 1500 крб. — за рахунок 
земських коштів і 1400 крб. — пожертвування1.

Безумовно, така кількість ремісничих шкіл не могла забезпе-
чити потреб губернії в ремісниках. Більшість їх випускників по 
завершенню навчання розпочинали роботу на фабриках і заводах, 
і лише невелика частина створювала власні майстерні, аби пра-
цювати на місцевий ринок. Проте сам факт існування на терито-
рії губернії таких навчальних закладів свідчить про наявну в ана-
лізований період потребу в професійних майстрах із виготовлення 
виробів із дерева, причому ця потреба демонструвала чітку тен-
денцію до зростання.

Загалом, прослідкувавши розвиток деревообробних ремесел в 
кінці XIX — на початку ХХ ст. на території Східного Поділля, 
можемо визначити, як саме змінювалася ця сфера традиційних 
промислів, зокрема охарактеризувати її зв’язок із доступністю си-
ровини. Незважаючи на постійне скорочення лісових ресурсів і  
подорожчання сировини, майстри деревообробки масово не при-
пиняли свого ремесла, оскільки промислові підприємства не мо-
гли повністю забезпечити потребу населення у відповідних виро-

1 Отчет попечителя Киевского учебного округа о состоянии учебных за-
ведений округа за 1910 год. Киев: Типография тов-ва Кушнерев и Ко, 1911. 
С. 6—21.
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бах. Така ситуація потребувала підтримки з боку держави, яка на-
самперед проявлялася у відкритті ремісничих шкіл, де професій-
но навчали деревообробному ремеслу.

Звичайно, й самі ремісники потребували державної підтрим-
ки, але концепцію щодо її надання так і не було розроблено. На-
томість державними органами часто здійснювався облік зайнятих 
тими чи іншими ремеслами майстрів, відомості про яких публі-
кувались у спеціальних виданнях. Такий облік проводився й По-
дільським губернським статистичним комітетом та Подільським 
товариством сільського господарства і сільськогосподарської про-
мисловості, й отже, отримані в такий спосіб відомості, хоч і част-
ково, але розкривали стан головних деревообробних ремесел.

Проте найбільшим дослідженням деревообробних ремесел у 
досліджуваному регіоні було обстеження подільського земства, 
яке і на сьогодні залишається чи не єдиним джерелом, де деталь-
но й професійно описані промисли регіону. Всі наступні відомості 
про кустарні промисли і деревообробні зокрема було зібрано вже 
радянськими статистичними й державними установами, отже, ці 
дані мали свої особливості. Вони, зокрема, полягали у своєрідно-
му підході до обстеження, за якого основними показниками вва-
жалися кількість зайнятих майстрів, обсяг виробленої продукції та 
рівень заробітку, натомість детальна характеристика самого ремес-
ла не була об’єктом зацікавлення відповідних інституцій.

2. ТРАНСфОРМАцІЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ РЕМЕСЕЛ 
У 1920-х — 1930-х РОКАХ

Із приходом радянської влади та початком реалізації нею по-
літики воєнного комунізму, цілком зрозуміло, посилилася кри-
за в дрібній кустарній промисловості, яка ще не встигла оговта-
тись від подій Першої світової війни. Більшовики будь-якими ме-
тодами намагалися підкорити своїй владі приватного власника, а 
кустарі-ремісники, які могли допомогти у відродженні народного 
господарства і були відносно нечисельними, якнайкраще підходи-
ли для першочергової пролетаризації.

Згідно з декретом Ради Народних Комісарів (РНК) від 27 лип-
ня 1918 р., значну частину кустарної промисловості було націона-
лізовано. Одержавленню підлягали кустарно-ремісничі майстер-
ні, де кількість робітників перевищувала чотири особи (а також 
ті, де використовувалися механічні двигуни). Не піддавалися на-
ціоналізації лише промисли, якими займалися майстри у власно-
му господарстві1.

1 Прядко І. Розвиток кустарних промислів в Україні періоду НЕПу 
(20-ті рр. ХХ ст.) // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Дра гоманова. Історич-
ні науки. Київ, 2008. Вип. 6. С. 362.
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Взагалі в перші роки радянської влади відбувався наступ на 
всю приватну власність. Одержавлення кустарної промисловості 
планувалося здійснити за допомогою широкої мережі Губкуст
промів, через які майстрам мала надаватися сировина і розпо
ділятися готова продукція, виготовлена за державним замовлен
ням. Разом із тим, станом на 1920 р. кожне кустарне виробництво 
мало бути в обов’язковому порядку зареєстроване, адже тільки 
такі кустарі та ремісники визнавалися владою та не піддавали
ся націоналізації чи конфіскації1. Типовими заходами на місце
вому рівні було видання наказів про тотальну реєстрацію, яка 
проводилась радянськими органами влади. Так, згідно з наказом 
Ямпільської ВійськовоПродовольчої комісії, «всі майстри, що  
виготовляли бондарні вироби і ящики, а також власники лісопи
лок, повинні були з’явитися для реєстрації в трьохденний тер
мін під страхом бути підданими суду Ревтрибуналу»2. Такі мето
ди, звісно, викликали опір із боку значної частини ремісників, 
які намагалися всіляко уникати реєстрації або саботувати надані 
державою після реєстрації замовлення.

На початку 1920х років було прийнято і цілу низку законів, 
що в цілому погіршували становище кустарів. Серед них мож
на, зокрема, виділити декрет «Про промислову кооперацію» від 
12 листопада 1921 р., за яким дозволялося утворювати промислові 
кооперативні товариства й артілі для ведення спільного виробни
цтва, організовувати працю її членів, забезпечувати їх необхідни
ми матеріалами та інструментами. Промислові кооперативи мали 
права юридичної особи, могли укладати різні договори та бра
ти на себе відповідні зобов’язання. Застосування праці найманих 
працівників у них допускалося лише для виконання допоміжних 
робіт або робіт, що потребували спеціальних знань, втім кількість 
найманих осіб не могла перевищувати 20 % загального складу ко
оперативу. Також згідно із цим декретом передбачалося першо
чергове надання кооперативам необхідних для здійснення своєї 
діяльності матеріалів та коштів3.

Зрозуміло, за таких умов провести точний облік суб’єктів кус
тарної промисловості було неможливо, кожен майстер намагав
ся приховати свою діяльність або реальну кількість виробленого 
ним товару. Так, за даними Кам’янецького повітового статистич
ного бюро, одна стельмашня з двома робітниками в 1921 р. виго
товляла одне колесо на тиждень, а за увесь рік — 20 коліс4. На

1 Нізова Л. Одержавлення кустарноремісничої промисловості в УРСР 
(20 — 30ті рр.). Київ: Інститут історії України НАН України, 2001. С. 58—59.

2 ДАВіО. Ф. Р—3419. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 64.
3 Гладкий С. Правовий статус промислових кооперативів за законодав

ством УСРР 1920х років // Часопис Київського університету права. 2010. 
№ 2. С. 14.

4 ДАХмО. Ф. Р—735. Оп. 1. Спр. 69. Арк. 8.
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скільки применшені ці дані, можна уявити, порівнявши їх із відо
мостями з інструкції для опису виробництв дрібної промисловос
ті СРСР, де вказано, що один майстер чотири колеса виготовляв 
в середньому за 1,5—2,5 дні1. Показовими в цьому плані є також 
дані, що було зібрано Подільським Губревкомом, за якими ста 
ном на 1921 р. в губернії було 10 000 кустарів різних спеціаль
ностей, що є явно применшеною цифрою. В цей самий період 
Губсовнархозом було організовано 159 майстерень із 2605 праців
никами для ремонту сільськогосподарського реманенту. Утворе
но 60 похідних майстерень з 247 працівниками, які ремонтували 
або виготовляли для місцевих потреб плуги, борони, стільці, сто
ли, ліжка, взуття, вози та інші необхідні речі2. Факт існування та
ких майстерень може свідчити про значну потребу місцевого на
селення у кваліфікованих майстрах.

У 1922—1923 рр. роботу дрібних кустарів і ремісників намага
лася організувати Українкустарспілка як центр промислової ко 
операції та кустарноремісничої промисловості, зокрема, однією 
із цілей її утворення було визначено легалізацію всіх процесів ви
робництва і сплати податків. Але у зв’язку з недостатнім фінансу
ванням, ця установа перетворилася на комерційну структуру, яка 
просто почала отримувати прибутки з продажу кустарних виробів, 
через що і була невдовзі ліквідована3.

Введення нової економічної політики поступово поклало по
чаток політиці підтримки кустарного виробництва, оскільки воно 
могло допомогти у відродженні всього господарства, забезпечити 
своїми виробами місцеві потреби, на відміну від зруйнованої про
мисловості. Адже станом на 1921 р. у промисловості України по
над 80 % усіх виробництв припадало на частку кустарних підпри
ємств4. За даними Україн кустарспілки, на 1 січня 1922 р. кількість 
сільських кустарів в Україні становила 263 6815. Все це спричи
нилося до істотного зменшення тиску радянської влади на кус
тарів. У 1921 р. після публікації декрету «Про скасування, припи
нення й перегляд деяких постанов про дрібну й кустарну промис

1 Краткое описание техники главнейших производств легкой промышлен
ности СССР (руководство для переписного персонала). Москва: Статиздат 
ЦСУ СССР, 1929. С. 23.

2 ДАВіО. Ф. 2625. Оп. 3. Спр. 39. Арк. 14 зв.
3 Нізова Л. Податкова політика як важіль у перетворенні дрібного влас

ника у найманого робітника // Проблеми історії України: факти судження, 
пошуки: міжвідомчий зб. наук. пр. Київ, 2003. Вип. 9. С. 202.

4 Малишев О. Діяльність органів радянської влади стосовно правового за
безпечення роботи підприємств дрібної промисловості в роки «воєнного ко
мунізму» та нової економічної політики // Історичний архів. Наукові студії: 
зб. наук. пр. Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили. 2010. Вип. 4. 
С. 56.

5 ЦДАВО України. Ф. 337. Оп. 3. Спр. 2780. Арк. 90.
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ловість і кустарну сільськогосподарську кооперацію» націоналіза
цію дрібних підприємств було скасовано1. Хоча насправді в при
ватну власність поверталися лише ті підприємства, на яких дер
жавні органи не змогли налагодити виробництво продукції. Так, 
з підприємств, які були підконтрольні Подгубліскому, мали бути 
піддані денаціоналізації 8 деревообробних майстерень, 11 бондар
них майстерень, 8 стельмашень2. Тоді як загалом під контролем 
Подгубліскому перебувало 70 підприємств3.

Найбільше податкове навантаження на ремісників припадає 
на 1922—1923 рр. Заходи в цьому напрямі мали за мету зроби
ти невигідною роботу приватного ремісника і перевести його 
у статус державного робітника. Проте незважаючи на введення 
прибуткового та промислового податків, які разом із різноманіт
ними зборами могли становити до 100 % офіційного прибутку,  
поставленої цілі досягнуто не було. Велика кількість дрібних 
власників просто перейшла до тіньового виробництва, а їхній 
опір призвів до того, що влада змушена була надати приватни
кам певні пільги4.

У 1924 р., після проведення ХIII партійної конференції, було 
визнано неефективність податкового тиску на приватників і ого
лошено перехід до політики надання пільг5. Часткове послаблен
ня мало показати реальні масштаби кустарної промисловості для 
її подальшого об’єднання у виробничі артілі. Отримані в цей пе
ріод відомості, можна вважати найбільш повними, адже багато 
кустарів перестали уникати оподаткування та кооперування, на
віть навпаки — намагалися використати надані державою пільги6.

Станом на 1924 р. на момент початку реалізації даної пільго
вої політики в Подільській губернії існувало два Союзи кустар но
промислових товариств — Подільський Губпромсоюз, що об’єд
ну вав п’ять округ, та Кам’янецький Райпромкредитсоюз, який 
діяв тільки в Кам’янецькій окрузі. На території Подільського Губ
промсоюзу було зареєстровано 151 кустарнопромислове товари
ство із загальною кількістю членів 1961 особа та 40 позичкових 
товариств із 7845 членами7. В цей самий час питома вага ремісни
ків у населенні Подільської губернії становила 1,7 %, серед яких 

1 Малишев О. Діяльність органів радянської… . С. 56.
2 ЦДАВО України. Ф. 32. Оп. 3. Спр. 35. Арк. 28.
3 ДАВіО. Ф. Р—992. Оп. 1. Спр. 538. Арк. 18 зв.
4 Нізова Л. Інтеграція дрібного виробника… . С. 27.
5 Нізова Л. Інтеграція дрібного виробникавласника в радянську систему 

(на прикладі втягнення кустаря і ремісника в промкооперацію УРСР). Київ: 
Інститут історії України НАН України, 2006. С. 282.

6 Сауляк Б. Зміни у розвитку деревообробних промислів та ремесел на те
риторії Східного Поділля в другій половині XIX — першій третині ХХ ст. // 
Етнічна історія народів Європи. Київ: Унісерв, 2013. Вип. 40. С. 45.

7 ДАВіО. Ф. Р—991. Оп. 2. Спр. 134. Арк. 104.
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відсоток кооперування — 12,8 %, а серед скооперованих ремісни
ків лише 16 % складали майстри деревообробки1.

Важливу роль у розвитку деревообробних ремесел, як вже 
було наголошено, відігравала доступність лісових матеріалів для 
майстріввласників, яка в радянський період постійно обмежу
валася через прийняття різноманітних законів та постанов. Пер
шим законом, який був ухвалений радянською владою щодо лісів, 
був декрет «Про ліси» від 30 травня 1918 р., за яким передбачала
ся їх націоналізація на всій території СРСР. Населенням він був 
сприйнятий як ліквідація колишніх форм власності, що вилилося 
в масові самовільні вирубування селянами як навколишніх помі
щицьких, так і казенних лісів2. Саме тому налагодження роботи зі 
збереження лісів було передано владі на місцях.

У Подільській губернії Подгубревкомом було видано наказ від 
24 липня 1920 р., за яким для отримання лісових матеріалів по
трібно було звертатися до місцевих ревкомів або виконкомів, а за 
самовільну вирубку лісів накладався штраф до 50 000 крб. або пе
редбачалося ув’язнення на строк до трьох місяців. Крім того, лі
сові матеріали, що знаходилися в господарствах, на які не було 
необхідних документів (ордерів і білетів), конфісковували, а винні 
притягувалися до відповідальності за самовільну вирубку3. Про
те це було тільки початком системних планових заходів місцевої 
влади щодо охорони лісів.

3 січня 1922 р. Подільським губвиконкомом було видано указ 
про охорону лісів, за яким заборонялася незаконна їх вирубка і 
продаж деревини на ринках без спеціального дозволу4. Втім це не 
сприяло помітному зменшенню масштабів незаконної вирубки, 
тоді 4 березня 1922 р. був виданий новий указ, за яким осіб, що 
незаконно вирубували ліс, заарештовували, їхнє майно конфіско
вували, а відповідні справи розглядалися Нарсудом позачергово5.

Та все ж проблема охорони і доступу до лісів потребувала за
конодавчого врегулювання на всеукраїнському рівні, чим і став 
закон «Про ліси УРСР» від 3 листопада 1923 р. Він врегульо
вував питання лісових правовідносин: охорону, відновлення, ко
ристування, проведення вирубок. У цьому законі було закріплено 
принцип націоналізації лісів та право виключної державної влас

1 Нізова Л. Вплив податкових пільг 1924 р. на розвиток добровільного 
промислового кооперування // Проблеми історії України: факти, судження, 
пошуки: міжвідомчий зб. наук. пр. Київ, 2004. Вип. 10. С. 162.

2 Кіндюк Б. Вплив норм дореволюційного лісового права на основні по
ложення декрету РНК РРФСР «Про ліси» 1918 р. // Право України. 2011. 
№ 2. С. 250.

3 ДАВіО. Ф. Р—4933. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 3.
4 Там само. Ф. Р—3881. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 5.
5 Там само. Ф. Р—3881. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 6.
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ності на ліси1. Згідно із законом, ліс продавався лише лісництва
ми за державно регульованими цінами, при цьому певним катего
ріям населення він міг надаватися на пільгових умовах. До таких 
категорій належали й селянська біднота, об’єднана в комнезами 
або «господарськонеміцні» селянські господарства2. Тоді як зви
чайним селянам та ремісникам ліс часто доводилося добувати не
законними методами.

Про незадоволення населення таким станом речей може свід
чити звіт подільському губпрокурору, де вміщено відомості про 
ставлення селянства до лісництва: «В селах Жмеринського райо
ну спостерігається значне незадоволення селян лісництвом, яке 
відпускає на село всього декілька карток на право випасу худоби. 
Селяни мають значну необхідність в кормах для худоби і по ночам 
проникають до лісу де рвуть в мішки траву, але лісники при їх ви
явленні, все відбирають і виганяють з лісу. В зв’язку з цим селя
ни говорять, що колись були пани і ганяли з лісу, казали що все 
наше, а пасти худобу нема де і лісники ганяють нас, як собак, на
віть трави нарвати не дадуть»3. Таке ставлення до звичайного се
лянина дає уявлення, наскільки важко в цей період було ремісни
кам, які здебільшого потребували якісної лісової сировини.

Із розвитком нової економічної політики у 1925 р. було при
йнято постанову ВУЦВК і РНК УСРР «Про забезпечення селян
ства лісами й побічним користуванням з державних лісів УСРР», 
згідно з якою частина лісів могла бути передана селянству4. Та 
на жаль, діяла ця постанова недовго. Вже за рік новою постано
вою «Про лісове господарство України» процес передачі лісів се
лянам було повністю зупинено5. Надалі, після проголошення кур
су на колективізацію, передані ліси повернулися в державну влас
ність і селяни надовго втратили можливість вільного доступу до 
лісових ресурсів.

Одночасно, проводячи різносторонню політику щодо кустар
ної промисловості, державні органи намагалися здійснити її об
лік. Так, перше цілеспрямоване обстеження кустарної промис
ловості Подільської губернії в радянський період було проведено 
Губернським статистичним бюро в 1924 р. За його даними, про
мислами в Подільській губернії було зайнято 47 170 господарств, 
у яких загалом працювало 59 144 ремісники. Осіб, які зайняті в 
кустарній промисловості, при обстеженні було поділено на три 
групи: кустарі — ті, що виготовляють вироби для продажу на рин

1 Кіндюк Б. Причини ухвалення та основні положення закону «Про ліси 
УРСР» від 3 листопада 1923 р. // Держава і право. 2011. Вип. 51. С. 145.

2 Там само. С. 149.
3 ДАВіО. Ф. Р—1882. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 318.
4 Кіндюк Б. До питання про тимчасову передачу лісів селянству за часів 

НЕПу // Юридична Україна. 2011. № 1. С. 66.
5 Там само. С. 69.
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ку, ремісники — ті, що виготовляють вироби для певного замов
ника, та змішаної форми. Шляхом опрацювання 1718 анкет, ро
зісланих сільським радам усіх округ, було виявлено, що загалом 
деревообробним ремеслом займались в 1358 селах 8382 господар
ства, у яких працювало 8876 чоловіків, 89 жінок і 288 дітей. Ра
зом 9253 осіб, в тому числі 286 найманих робітників1. По Україні
цей показник за даними Центрального Статистичного Управлін
ня станом на 1 січня 1924 р. був таким: 116 213 сільських госпо
дарств, зайнятих промислами та близько 120 000 міських куста
рів2. Навіть враховуючи той факт, що відомості були зібрані різ
ними державними органами, можна з впевненістю говорити про 
важливе місце подільського регіону в загальноукраїнській системі 
дрібної кустарної промисловості в той період.

Під час обстеження Подільської губернії, що було здійснено 
в 1924 р., також було встановлено основні причини виникнення 
нових деревообробних господарств на її території. Так, у відтинок 
часу 1914—1924 рр. виникло 21 нове господарство, з них у 1914—
1917 рр. — 5 %, у 1918—1921 рр. — 50 %, у 1922—1924 рр. — 15 %, 
без зазначення років — 30 %. Причинами їх виникнення було на
звано: відсутність промислових аналогів — 19 %, великий попит 
на вироби — 14 %, інші причини — 9 %, без вказування причи
ни — 58 %3. Отже, як бачимо, переважна частина господарств ви
никла в 1918—1921 рр., в основному це було спричинено відсут
ністю фабричних аналогів і наявністю потреби в ремісничих ви
робах для забезпечення господарської діяльності населення.

Разом із тим, деякі господарства, що займалися деревооброб
ними промислами до 1913 р., у період 1914—1924 рр. припини
ли свою роботу. Їх кількість становила 38 господарств, з яких у 
1914—1917 рр. припинили діяльність — 31 %, у 1918—1921 рр. — 
24 %, у 1922—1924 рр. — 5 %, без вказування періоду — 40 %. 
Основні причини були такі: подорожчання сировини — 9 %, від
сутність сировини — 32 %, мобілізація чоловічого населення на 
війну — 14 %, відсутність попиту на вироби — 10 %, інші при 
чини — 10 %, без вказування причини — 25 %4. Тобто здебільшого 
господарства припинили займатися промислом в 1914—1917 рр., у 
період воєнного лихоліття та руйнації господарства загалом, що, 
власне, і вплинуло головним чином на забезпечення необхідними 
матеріалами та на зменшення попиту.

Спробуємо більш детально розглянути стан деревообробних 
промислів на середину 1920х років на прикладі Вінницької окру
ги. У 1924 р. статистичними органами тут було проведено обсте

1 ДАВіО. Ф. Р—991. Оп. 2. Спр. 134. Арк. 81.
2 ЦДАВО України. Ф. 337. Оп. 3. Спр. 2780. Арк. 90.
3 ДАВіО. Ф. Р—991. Оп. 2. Спр. 134. Арк. 101.
4 Там само.
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ження кустарних промислів шляхом анкетування сільських рад. 
Згідно з отриманими даними, дрібним виробництвом в окрузі за
ймалися 11 602 ремісника в 9894 господарствах, з яких 9378 ре
місників і 8172 господарства на селі. Причому, як вказували самі 
особи, що проводили перепис, похибка могла становити близько  
30 %1. Питома вага господарств, зайнятих деревообробним промис
лом, становила 22,2 %, тобто 2198, більше господарств (27,5 %) бу
ло зайнято лише в ткацькому промислі. Найбільше сировини май
стри отримували від замовників або купували її у приватних осіб. 
Забезпечення кустарів сировиною та інструментами, як і збут го
тових виробів не були жодним чином організовані. Все це призво
дило до закуповування сировини за завищеними цінами у приват
них осіб і спричиняло труднощі зі збутом виготовленої продукції.

За даними, отриманими від Кооператкому, кооперування кус
тарів у цей період відбувалося за двома напрямами: кредитної ко
операції позичкових товариств, що охоплювали своєю допомогою 
головним чином містечкових ремісників, і кустарнопромислових 
товариств — шляхом створення виробничих і трудових артілей. 
Кількість таких об’єднань до початку 1922 р. становила 457, але 
більшість із них були фіктивними і тому з організацією Промсо
юзу та запровадженням нового порядку реєстрації в Кооперат
комі ця кількість зменшилась до 78 кустарнопромислових під
приємств і артілей. Але й ці товариства жодним чином не під
тримувались, отже, більшість із них незабаром розпалися. Вже 
при перереєстрації в 1924 р. було обліковано всього 39 кустарно
промислових товариств і артілей із 298 членами і 17 позичкових 
товариств, що охоплювали 2416 кустарів. Серед усієї кількості за
реєстрованих товариств була тільки одна деревообробна артіль із 
сімома членами2, тоді як у 1922 р. їх було 53.

З усіх районів найкраще охопленим кооперацією був Вінниць
кий, тут існувало 16 кустарнопромислових товариств із 39, тоді 
як в Калинівському і Хмільницькому — по 5, в Немирівському — 
4, в інших одиндва, а в Дашівському, Прилукському, Ситковець
кому і Тиврівському районах їх не було зовсім4.

Ще одне обстеження дрібної та кустарноїремісничої промис
ловості Вінницької округи було проведено Окружним статистич
ним бюро із серпня 1925 р. по березень 1926 р. за програмою Цен
трального статистичного управління5. На його потреби з місцево
го бюджету було виділено 2205 крб., що дало змогу провести об

1 ДАВіО. Ф. Р—154. Оп. 1. Спр. 42. Арк. 7.
2 Там само. Ф. Р—154. Оп. 1. Спр. 42. Арк. 9.
3 ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 2. Спр. 881. Арк. 262.
4 ДАВіО. Ф. Р—154. Оп. 1. Спр. 42. Арк. 10.
5 Биханов Л. Облік дрібної та кустарноремісницької промисловості Він

ницької округи // Бюлетень вінницького округового статистичного бюра. 
Він ниця: Держдрукарня ім. Леніна. 1926. № 1—2. С. 24.
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лік не просто шляхом розсилання анкет, а здійснити експедицій
не обстеження1. Для цього за завданням Окружного статистично
го бюро в кожен район було командировано районного статиста, 
який виїжджав в усі сільради, де в присутності «десятихатників» 
проводив облік, перевіряючи подану інформацію опитуванням 
самих кустарів, ремісників та власників дрібних ремісничих за
кладів2. «Таким чином повинні були бути обслідувані всі населені 
місця Вінницької округи, аж до поодиноких хуторів й залізничних 
будок. Коли невеличкі хутори або залізничні будки не мали про
мислових господарств, то все ж на них потрібно заповнити бланк 
з поміткою про відсутність промислових господарств»3.

Завдяки такому детальному обстеженню по окрузі було заре
єстровано 14 795 зайнятих промислами господарств, у яких пра
цювало 17 727 майстрівремесників4. Тоді як в цей період у Ка
м’янецькій окрузі нараховувалось 12 284 господарства та 15 207 
майстрів відповідно5. В Вінницькій окрузі обробкою дерева було 
зайнято 2039 господарств (13,78 %) та 2435 ремісників (13,74 %)6. 
До майстрів з обробки дерева було зараховано господарства бон
дарів, столярів, стельмахів і колісників.

Обстеження Окружного статистичного бюро в 1926 р. про
водилось і в Могилівській окрузі. За його даними тут нарахо
вувалося 7858 дворів, зайнятих кустарними промислами, з яких 
5672 було класифіковано як кустарні промисли та 2186 дворів — 
як промзаклади. В розрізі загальної кількості облікованих дворів 
чисельність осіб, зайнятих бондарством, становила 240, столяр
ством — 840, стельмаством — 178, виготовленням сит та решіт — 
19, плетінням кошиків — 14, виготовленням ложок — 15, токар
ством — 47. Тобто, як бачимо, з усіх представлених даних найкра
ще кустарні промисли були розвинуті саме у Вінницькій окрузі.

Крім того, Окружним статистичним бюро було досліджено 
тривалість робочого дня майстрів деревообробки станом на се 
редину 1920х років, яку можна простежити за такою табл. 48.

Звичайно, тривалість робочого дня коливалася в залежності 
від пори року, а також від наявності сільськогосподарської робо
ти, адже для більшості майстрів ремесло все ж таки було додатко
вим джерелом прибутків.

За даними Вінницького Союзу Кустарів, середньомісячний 
заробіток кустарів і ремісників в окрузі становив 40—45 крб., тоді

1 ДАВіО. Ф. Р—154. Оп. 1. Спр. 42. Арк. 112.
2 Биханов Л. Облік дрібної та кустарноремісницької… . С. 24.
3 Там само. С. 25.
4 Там само. С. 29.
5 Камянеччина в цифрах. Кам’янецьПодільський: Друкарня ім. Лені

на. 1927. С. 54.
6 ДАВіО. Ф. Р—154. Оп. 1. Спр. 42. Арк. 35.
7 ЦДАВО України. Ф. 828. Оп. 1. Спр. 327. Арк. 229.
8 ДАВіО. Ф. Р—154. Оп. 1. Спр. 42. Арк. 38—39.
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Т а б л и ц я  4. Тривалість робочого дня майстрів деревообробки

Майстри 
(за видами промислу)

Середня тривалість робочого дня, годин

Осінь Зима Весна Літо Середня за рік

Бондарі 8 6 8 8 7,5
Столяри 8 7,5 9 9,5 8,5
Колісники 7,5 5 8,5 9 7,5
Виготовлення кошиків 7 10 6 — 7,3
Виготовлення обручів 8 6 — — 7
Виготовлення ложок 6 4 8 12 7,5

як колісників — 35 крб., столя
рів — 45 крб., бондарів — 36 крб., 
обідників — 50 крб.1 Повніше 
фінансову сторону про мислів 
можна простежити за таблицею 
про середній капітал, який по
трібен для організації дерево 
обробних господарств (табл. 5)2.

Таким чином, слід відзначи
ти, що найбільше коштів, по
трібно було на організацію ко
лісного промислу — 337 крб., 
що не співвідносилося із се
редньомісячним прибутком по 
цьому виду промислу, який мав 
найменший показник серед де
ревообробних промислів. Нато
мість промисли з виготовлення кошиків та обручів взагалі не по
требували фінансових вливань, і це давало змогу займатись ними 
найбіднішим верствам сільського населення.

У цей самий час за поміркованої підтримки влади станом на 
1925 р. у Вінницькій окрузі нараховувалось 78 кустарнокоопе
ративних організацій, що охоплювали 4266 кустарів і ремісників, 
у тому числі 59 артілей і 19 позичкових товариств. Пер ші з них 
об’єднували 563 члена або 13 %, а другі — 3703 члена або 87 % за
гальної чисельності. Позичкові товариства переважно охоплюва
ли містечкових і міських кустарів, а з 59 артілей лише 10 знахо
дилися на селі. Із загальної кількості артілей тільки 4 займалися 
деревообробкою, а найбільшу частку артілей — 10 — об’єднував 
шевський промисел3. Отже, можна дійти висновку, що в дослі

1 Там само. Арк. 85.
2 Там само. Арк. 41.
3 Там само. Арк. 94.

Т а б л и ц я  5. Розмір капіталу, не-
обхідний для організації деревооброб-

них промислів

Назва 
промислу

Обсяг грошових коштів, 
потрібний для організації 

промислу, крб.

На будів
ниц тво при 

мі щен ня

На інстру
менти та 
машини

Бондарі 55 29
Столяри 130 77
Колісники 266 71
Виготовлен 
ня кошиків

— —

Виготовлен 
ня обручів

— —

Виготовлен 
ня ложок

— 50
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джуваний період преважну більшість виробів з дерева в окрузі ви
готовляли кустаріодинаки.

Втім, незважаючи на значне поширення промислів і необхід
ність у кваліфікованій робочій силі, у Вінницькій окрузі на той 
час не було спеціальних професійних шкіл. Планувалося, що у 
1926 р. буде відкрито дві такі школи: в Хмільнику — шкіряно
шевськодеревообробну та в Гущинцях — гончарну, але коштів на 
це так і не було виділено1.

У середині 1920х років продовжилась реалізація політики 
пільгового оподаткування як ремісниківвласників, так і коопе
рованих об’єднань. У 1925 р. було прийнято закони «Про подат
кові пільги для міських ремісників і кустарів», «Про податко
ві пільги для сільських ремісників і кустарів», «Про пільги сіль
ським ремісникам і кустарям по оподаткуванню місцевими збо
рами», «Про податкові пільги для сільських кустарних і ремісних 
підприємств»2, згідно з якими від промислового податку звільня
лися всі ремісникикустарі, що проживали та працювали в сіль
ській місцевості за допомогою членів своєї сім’ї, без найманих 
працівників, незалежно від наявності механічного двигуна. А 
якщо промисел був лише допоміжним видом заробітку, і май
стер не використовував найману працю, то він звільнявся і від 
прибуткового податку3. Від оподаткування звільнялися також 
кооперативні товариства й артілі, якщо їхній річний оборот не 
пере вищував 20 000 крб.4 Такі податкові пільги давали майстрам 
змогу вільно займатися своїм ремеслом, не приховуючи своєї ді
яльності, що у власну чергу, дало змогу оцінити реальні масштаби 
кустарної промисловості. Перше спеціальне обстеження дрібної 
та кустарної промисловості, що охопило всю територію Украї
ни, було проведене в 1925 р. Центральним Статистичним Управ
лінням. Під час нього було встановлено загальну чисельність ре
місників — 537 622 особи, серед яких обробкою дерева займалось 
68 797 осіб5. По Подільській губернії кількість кустарів за округа
ми розподілилась так: Вінницька — 11 706 осіб, Кам’янецька — 
8641, Могилівська — 7437, Проскурівська — 9117, Тульчинська — 
10 468, разом — 47 369 осіб6. Найбільша кількість ремісників була 

1 Там само. Арк. 96.
2 Семенова О. Зміни в розвитку кустарного шкіряного промислу серед

ньої Наддніпрянщини в першій половині ХХ століття // Українознавство. 
2013. № 1. С. 124.

3 Фейгин Ф. Кустарноремесленная промышленность СССР. Москва: 
Московский рабочий. 1927. С. 71—72.

4 Семенова О. Зміни в розвитку кустарного… . С. 124.
5 Мелкая и кустарноремесленная промышленность СССР в 1925 г. Мо

сква: Издание ЦСУ СССР, 1928. С. 47.
6 Мелкая и кустарноремесленная промышленность СССР в 1925 г.: 

предварительные итоги. Москва: Типография Транспечати НКПС Пролетар
ское слово, 1926. С. 5.
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задіяна в галузях, які були особливо важливі з точки зору забез
печення насущних потреб населення, а пільгове оподаткування 
1924—1925 рр. надало їм імпульс для інтенсивнішого розвитку. 
Однією з таких галузей в Україні в досліджуваний період, безу
мовно, була деревообробка, якою було зайнято 147 промислових 
кооперативів, в яких відповідно було залучено 7151 ремісника, 
тоді як загальна кількість промислових об’єднань становила 1783 
із 72 740 кустарями та ремісниками, що працювали в них відпо
відно1. Проте й ці промислові кооперативи можна розділити на 
три види: одні кооперативи забезпечували своїх членів сирови
ною та продавали готові вироби, другі — організовували роботу 
своїх членів «на дому», треті — створювали артілі, де об’єднували 
ремісників у спільній майстерні2. А це означало, що кооперати
ви лише частково задовольняли кінцеву мету влади — повне усус
пільнення форм виробництва.

Згідно із Всесоюзним переписом населення 1926 р., дерево 
обробним промислом у п’яти подільських округах займало
ся 19 905 осіб, серед них 9221 особа — як основним заняттям і 
10 684 — в якості допоміжного. До статистичної вибірки перепи
су було зараховано самих майстрів, членів сім’ї, які допомагали їм 
в роботі та найманих працівників. За округами цифри розподіля
лись так: Він ницька — 4667, Кам’янецька — 3235, Могилівська — 
2354, Проскурівська — 5750, Тульчинська — 3899 осіб3. Як бачимо,
вказана кількість майстрів деревообробки перевищила довоєн
ний рівень, що фактично означало відродження деревообробно
го промислу. Подібна ситуація в дрібній промисловості спостері
галася і в загальноукраїнському масштабі. Так, якщо в довоєнний 
період кількість господарств, що займалися якимось промислом 
становила 60 %, то впродовж війни кількість селянських госпо
дарств, які займалися тим чи іншим видом промислів скоротила
ся до 25 %. Але вже в 1926 р. їх частка становила 47 %, а кількість 
зайнятого в них населення — 2,9 млн осіб4.

Всесоюзний перепис населення 1926 р. також дає змогу ви
значити етнічний склад майстрів деревообробки, для яких ремес
ло було як основним так і допоміжним заняттям. Так, наприклад, 
у Кам’янецькій окрузі серед 480 майстрів, що працювали само
стійно і для яких ремесло було основним заняттям, 167 були укра
їнцями, 6 росіянами, 257 євреями і 50 були представниками ін
ших національностей. Серед них 176 працювало в містечках та 304  
у сільській місцевості. Зовсім інша тенденція прослідковуєть
ся серед 974 майстрів, для яких деревообробка була допоміжним  

1 Нізова Л. Податкова політика як важіль… . С. 210.
2 Бударев А. Мелкая промышленность на путях социалистического пере

устройства. Москва: Советское законодательство, 1931. С. 10.
3 Всесоюзная перепись населения… . С. 106—176.
4 Гуревич М. Вопросы современного крестьянского… . С. 72.
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заняттям, 953 працювало у сільській місцевості та лише 21 — у 
містечках. Як видно з матеріалів перепису, більшість майстрів де
ревообробки Кам’янецької округи, для яких ремесло було основ
ним заняттям були євреями, що відображало як загальну тенден
цію для зазначеної та інших округ на досліджуваній території, 
так і загалом для сектору приватної промисловості по усій те
риторії України1. Та все ж в рамках перепису не було врахова
но місцевість, в якій працювали майстри тієї чи іншої національ
ності, що є важливим для нашого дослідження. Національний 
склад у залежності від типу поселення можна простежити на при
кладі Зіньківського району Кам’янецької округи, проаналізував
ши список кустарноремісничих підприємств, що був складений 
Кам’янецьПодільським окружним статистичним бюро у 1929 р. 
Так, у м. Зіньків серед майстрів деревообробки (столярів, бонда
рів, стельмахів) було 11 євреїв та 3 українця. Тоді як в селах Зінь
ківського району, наприклад у с. Бебех — 1 єврей та 5 україн
ців чи у с. Адамівка, де деревообробкою займалися 3 єврея та 6 
українців2. Тому можна з впевненістю стверджувати, що більшість 
майстрів єврейської національності працювало в містах та містеч
ках, тоді як в селах абсолютну більшість майстрів деревообробки 
становили українці, для яких ремесло було додатковим до земле
робства заняттям.

Разом із тим, незалежно від національної приналежності, біль
шість ремісників не прагнули до участі в роботі кооперативних 
товариств, особливо в сільських районах. Так, у Вінницькій окру
зі, згідно з переписом населення 1926 р., було 22 тис. кустарів, з 
яких на 1 жовтня 1928 р. було кооперовано 4840, тобто 22 %, з 
них 3723 були в ощаднопозичкових кооперативах і 1118 працю
вали у виробничих артілях. У селах артілі становили третину орга
нізаційних форм кооперативів кустарів, тоді як на одного кустаря 
припадало всього 32 крб. кредитних коштів, що, звісно, не могло 
стати помітним стимулом кооперативного виробництва. У цей же 
час в Проскурівській окрузі лише 0,7 % приватних кустарів були 
об’єднані в артілі. Усього ж нараховувалося 1 державна, 6 коопе
ративних, 8 громадських, 3162 приватних майстерень, і лише 21 із 
них об’єднано в артілі3.

Та все ж, незважаючи на окремі успіхи в налагодженні коо
перативного виробництва, стало зрозуміло, що добровільно ре
місникгосподар до кооперації не вступить. Тому з другої полови
ни 1920х років влада поступово переходить до політики суціль

1 Прядко І. Розвиток кустарних промислів… . С. 364.
2 ДАХмО. Ф. Р—856. Оп. 1. Спр. 587. Арк. 3, 15.
3 Крічкер О. Стан кустарноремісничої промисловості євреїв у містечках 

Правобережної України // Вісник Черкаського університету. Серія: Історич
ні науки. 2011. Вип. 212. С. 86.
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ного кооперування дрібної промисловості. Приймалися нові за
кони, що обмежували права ремісників, їх обкладали все новими 
податками.

3 травня 1927 р. була видана постанова РНК СРСР «Про 
кустарноремісничу промисловість і промислову кооперацію», де 
вже у самій назві об’єднувались ці дві галузі, виражаючи намаган
ня влади об’єднати їх в єдиний державний промисловий комп
лекс. Це передбачалося виконати шляхом надання владою конт 
рактів для виготовлення державного замовлення: «Розширити 
практику централізованого постачання на основі генеральних до
говорів між постачальними органами й республіканськими цен
трами промислової кооперації, а також провести роботу по збу
ту продукції на основі генеральних договорів. Передбачити захо
ди допомоги та посилення боротьби з приватним капіталом»1. На
ступна постанова ВУЦВК і РНК УСРР від 5 вересня 1928 р. «Про 
регулювання взаємовідносин державних органів з кооперацією» 
сприяла остаточному підпорядкуванню промкооперації Украї
ни державним органам. Встановлення планів і завдань зі збуту та 
постачання фактично зрівнювали промкооперацію з державною 
промисловістю. Чимало промислових кооперативів продовжували 
залишатися формальними утвореннями, але якщо раніше за де 
якими з них стояв приватний власник, то тепер всі вони фактич
но перетворювалися на державні підприємства2. Та все ж, навіть 
ставши державними, багато підприємств продовжували відчувати 
нестачу у кваліфікованих кадрах і сировині. Так, державна бон
дарна майстерня в Могилівській окрузі за 1928—1929 рр. викона
ла план на 58,3 % через недостатню кількість кваліфікованих бон
дарів і матеріалу3.

У містечках Вінницької округи лише протягом 1928—1929 рр. 
кількість промислових артілей збільшилась з 48 до 1154. Тоді як 
за даними Промспілки середньомісячний заробіток члена дере
вообробної артілі у 1929 р. становив у місті 53 крб., а в містеч
ку — 42 крб., кожен з яких виготовляв продукції на 1412 крб. і 
1088 крб. відповідно5. Як бачимо, зацікавленість радянської дер
жави в кооперації кустарів мала і цілком логічне фінансове під
ґрунтя: виробляючи продукцію в кооперативі, вони отримува

1 Цит. за: Нізова Л. Великий перелом у кустарноремісничій промисло
вості УСРР (1920—1930 рр.) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. 
Київ, 2007. № 12. С. 261.

2 Нікітенко К. Політика радянської влади щодо недержавних кредитних 
інституцій: між непманом і кооператором // Наукові записки Тернопільсько
го національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: 
Історія. Тернопіль, 2012. Вип. 1. С. 98.

3 ДАВіО. Ф. Р—489. Оп. 1. Спр. 411. Арк. 66.
4 Крічкер О. Зазнач. твір. С. 87.
5 ДАХмО. Ф. Р—856. Оп. 1. Спр. 605. Арк. 298.
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ли фіксовану плату за свою працю, приносячи одночасно значні 
прибутки державі.

Тульчинське кооперативне товариство станом на 1928 р. об’єд
нувало 71 артіль з 1524 кустарями та 16 промисловокредит них 
товариств із 3138 членами, а разом було охоплено кооперацією 
30 % загальної кількості кустарів в окрузі (проти 18 % минуло
го 1927 р.)1. Такі темпи кооперування не означали, що ремісники 
втратили приватновласницьку ініціативу, вони були змушені коо 
перуватися, не витримуючи нових податкових стягнень і утруд
нення доступу до сировини.

Для остаточного кооперування та розуміння реальних мас 
штабів кустарної промисловості владі необхідно було провести її 
точний облік, що і було здійснено наприкінці 1929 — на почат
ку 1930 рр. за єдиною загальносоюзною програмою. Переписом 
було охоплено ремесла, дрібне товарне виробництво і мануфак
тура. Він проводився експедиційним способом, силами спеціаль
но найнятих реєстраторів, які за попередньо складеними списка
ми мали обійти всі поселення й опитати кустарів2.

Перепису передувала активна агітаційна робота на місцево му 
рівні. Так, в листівках, які розповсюджувались по селах Кам’я
нецької округи, вказувалось: «Перепис повинен нам показати в 
яких умовах працюють кустарі й ремісники в місті й на селі. На 
яку суму вони постачають виробів на ринок, на яку суму вироб
ляють продуктів артілі, дрібні підприємства кооперативних, дер
жавних і різних громадських організацій. Перепис допоможе ра
дянській державі проводити повніший облік усієї промислової 
продукції країни й краще планувати усе народне господарство. 
Успішніше продовжувати боротьбу з непереможеним ще товар
ним голодом. Вишукати найвірніші шляхи допомоги дальшому 
розвиткові кустарних промислів і ремесла»3. Та все ж, ремісни
ки не сприйняли перепис як допомогу, навчені гірким досвідом 
попередніх років, вони, в переважній більшості, не бажали роз
кривати реальні обсяги свого промислу. Тому Центральним Ста
тистичним Управлінням було розроблено спеціальні інструкції 
для інспекторів, які проводили перепис, де по кожному промислу 
вказувалась середня тривалість часу, який потрібен для виготов
лення того чи іншого виробу, кількість матеріалу, інструмент про
мислу, сезон роботи4. Ці відомості були необхідні для критичного 

1 Олянич В. Створення та діяльність кооперативів кустарівпідприємців 
в УСРР у 20х рр. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та фі
лософські науки. 2011. Вип. 14. С. 69.

2 Мелкая промышленность СССР… . 1933. С. 10.
3 ДАХмО. Ф. Р—856. Оп. 1. Спр. 605. Арк. 280.
4 Краткое описание техники… . 68 с.
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сприйняття відповідей на питання анкети, адже більшість інспек
торів не мали досвіду такої роботи. Відомо, що перепис дрібної 
кустарної промисловості в Кам’янецькій окрузі проводив 31 реє
стратор, 4 інструктори і один керівник, серед яких із вищою осві
тою — 1, із середньою — 16, з початковою — 19 осіб1. Крім того, 
серед інспекторів спостерігалася велика плинність кадрів, тому їх 
часто доводилося навчати знову. Втім, незважаючи на всі трудно
щі, перепис було успішно завершено. Як можуть свідчити окремо 
взяті бланки перепису, дані було отримано досить точні. Так, вка
зувалося, що штельмах із с. Оринин Кам’янецької округи працю
вав у спеціально пристосованому приміщенні вартістю 200 крб., а 
вартість інструменту становила 25 крб. Працював він 22 тижні на 
рік, переважно взимку і навесні, збуваючи свої вироби місцевому 
населенню по 108 крб. за окований віз2.

Матеріали перепису було оприлюднено у 1932—1933 рр. За ци
ми даними в Українській РСР було 783 147 кустарів, тобто 51,8 % 
зайнятих у промисловому комплексі республіки3. Обробкою де
рева було зайнято 95 190 осіб, серед яких 5768 працювали за най
мом. Окремо в матеріалах перепису зазначалось про майстрів, 
які виготовляли дерев’яні засоби пересування та частини до них. 
Кількість таких майстрів становила 19 016 осіб, серед яких було 
1174 найманих робітники4.

Отже, судячи з матеріалів перепису, незважаючи на значні по
датки, що було запроваджено в першій половині 1920х років, чи 
на запровадження політики надання пільг у 1925—1928 рр., пере
важна частина промисловості продовжувала бути зосередженою в 
дрібних ремісничих господарствах. Тому владою було застосова
но низку доволі жорстких заходів для якнайшвидшого їх кооперу
вання. Приватні ремісники обкладалися значними податками, які 
вони не могли сплатити, що у свою чергу, ставало приводом для 
запровадження штрафних санкцій. Їх примушували об’єднуватись 
у державні артілі та працювати на виконання державного замов
лення, часто навіть зі зміною профілю виробництва. Проти куста
рів як антирадянських елементів через створення відповідної сус
пільної думки проводили каральні акції — погроми в майстернях, 
знищення або вилучення технічного обладнання, готової продук
ції тощо. Найбільш «стійких» кустарів розкуркулювали та висила
ли на Далекий Схід без засобів існування або розстрілювали. Ще 
одним видом санкцій стало позбавлення виборчих прав, яке одра

1 ДАХмО. Ф. Р—856. Оп. 1. Спр. 605. Арк. 421.
2 Там само. Спр. 631. Арк. 5.
3 Мелкая промышленность СССР по данным Всесоюзной переписи 

1929 г. Москва; Ленинград: Государственное социальноэкономическое из
дательство, 1932. Вып. 2. С. 3.

4 Мелкая промышленность СССР… . 1933. С. 140.
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зу фіксувалося в особистих документах селянина. Цього тавра він 
не міг позбутися ніде, де б не шукав праці або притулку. Позбав
леним виборчого права, як неблагонадійним, часто відмовляли в 
житлі, картках на харчування, медичному обслуговуванні, прийо
мі до колгоспу1.

Постановою РНК СРСР «Про обов’язкову загальну реєстра
цію всіх промислових підприємств державних, кооперативних і 
громадських організацій в органах центрального управління на
родногосподарського обліку Союзу РСР» у 1932 р. всіх кустарів і 
ремісників було обкладено 100 % податком, який з 1934 р. зріс до 
200 %2. Безперечно, такий податок був непосильним для усіх дріб
них виробників. Саме 1932—1933 рр. стали переломними в бо
ротьбі проти ремісникавласника. У цей час кустар, який ще не 
вступив до кооперативних об’єднань або не був виселений до Си
біру, був підданий разом із звичайним селянином, який не хотів 
вступати до колгоспу, політиці фізичного знищення через прове
дення тотального голодомору.

Зрозуміло, що після таких заходів радянська влада досягла сво
їх цілей, кооперативний рух став масовим, а сільський ремісник
кустар, який раніше займався деревообробним ремеслом, у кра
щому випадку почав працювати в колгоспній плотні або стель
машні. Одначе, попит на кустарні вироби в населення не зник, 
отже, маючи необхідний інструмент та навички, ремісники про
довжували займатися своїм ремеслом як побічним виробництвом 
для задоволення власних потреб або на замовлення односельців.

Проаналізовані дані дають підстави стверджувати, що політи
ка радянської влади була спрямована спочатку на кооперування, 
а потім — на знищення усієї кустарної промисловості. Проводя
чи переписи зайнятих промислами ремісників, влада намагалася 
оцінити реальні масштаби кустарної промисловості, аби якнай
швидше досягти своїх цілей. Хоча в окремі роки було впрова
джено певні послаблення і надання пільг, основною метою дер
жавної політики було змусити ремісникавласника працювати на 
державу. В царині деревообробних ремесел ця політика була ре
алізована через встановлення монополії держави на лісову сиро
вину, внаслідок чого багато майстрів не мали можливості досту
пу до достатньої кількості деревини. Загалом влада діяла шляхом 
прийняття різноманітних законів та постанов, які так і не змо
гли остаточно знищити приватного власника. Це вдалося здій
снити, лише провівши політику розкуркулення і голодомору на 
початку 1930х років.

1 Мельничук Л. Гончарство Поділля в другій… . С. 174—175.
2 Нізова Л. Інтеграція дрібного виробникавласника… . С. 372.
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3. Стан традиційної деревообробки 
в другій половині ХХ — на початку ХХI ст.

Після завершення Другої світової війни і фактичної руйнації 
всієї промисловості на території сучасної України потреба в побу-
тових виробах із дерева значно зросла. Тому окремі майстри по-
вернулися до свого ремесла й почали забезпечувати місцеве на-
селення необхідними виробами. На початку 1950-х років збіль-
шення податків і відродження артілей призвело до скорочення 
домашнього виробництва. Разом із тим продовжувалась так зва-
на доба соціалістичного реалізму, що була намічена ще в 1930-х 
роках: на виробах народних майстрів зображали портрети вождів, 
тематичні елементи, державну символіку.

В середині ХХ ст. було створене об’єднання «Укрхудожпром», 
що займалося масовим виготовленням і збутом виробів народних 
ремесел. Проте це не передбачало відродження народного мисте-
цтва, адже підконтрольні йому підприємства розглядалися лише 
як виробничі одиниці, що мали давати прибуток. Крім того, пра-
цювали й різноманітні артілі, що в 1960 р. урядовим рішенням 
про ліквідацію промислової кооперації були реорганізовані у фаб-
рики і комбінати, а Укрхудожпром було перетворено в Управлін-
ня художніх промислів, підконтрольне Міністерству місцевої про-
мисловості УРСР1.

У цей же час влаштовувалися місцеві, республіканські та все-
союзні виставки народного мистецтва, які мали засвідчувати його 
неухильний розквіт. Видавалися різноманітні альбоми та путівни-
ки по цих виставках із «кращими» творами, в яких всіляко про-
славлялися «досягнення» радянського народного соціалістичного 
мистецтва2. Так, у путівнику з виставки народних художніх про-
мислів СРСР у Москві 1979 р. зазначалося: «Вироби народно-
го мистецтва радують нас не лише своїми художніми образами. 
Вони завжди й обов’язково мають виховне, тобто ідейне, духов- 
не значення. Сьогоднішнє традиційне народне мистецтво — не 
застаріла реміснича форма праці, а творча художня діяльність су-
часника, який активно реагує на вимоги часу. Народне мисте-
цтво бере участь у формуванні предметного середовища соціа-
лістичного суспільства, воно є складовою великого синтезу мис-
тецтв. Воно бере участь у будівництві нової соціалістичної куль-
тури та формуванні духовного світу радянської людини»3. Загалом 
такі виставки народного мистецтва не сприяли його розвитку за 

1 Народні художні промисли УРСР: довідник / Відпов. ред. Р. Захарчук-
Чугай. Київ: Наукова думка, 1986. С. 5.

2 Мельничук Л. Гончарство Поділля в другій… . С. 179.
3 Народные художественные промыслы СССР: по материалам Всесоюз-

ной выставки, состоявшейся в Москве в 1979 году. Москва: Советский ху-
дожник, 1983. С. 14.
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традиційними канонами, а лише створювали додатковий ідеоло-
гічний інструмент для влади.

У 1968 р. було здійснено перші спроби організації сувенір-
них майстерень і цехів в лісгоспзагах, що входили до системи Мі-
ністерства лісового господарства України. На початку асортимент 
виробів був досить обмежений, але вже скоро з’явилася потре-
ба в його розширенні. Проте для налагодження випуску продук-
ції високої якості необхідно було переглянути підходи до ху- 
дожньої цінності виробів, зокрема дерев’яних. Для цього проводи- 
лася робота з вивчення музейних колекцій, наукової літератури, 
що відіграла важливу роль у розвитку такого виду народного  
мистецтва, як художня обробка дерева1. Щодо території Східно-
го Поділля, то слід зазначити, що в другій половині ХХ ст. тут 
працювали лише невеликі державні підприємства, які займали-
ся виготовленням сувенірів та декоративно-ужиткової продукції з 
дерева, зокрема ступок, сільничок, цукерниць, письмового при-
ладдя, дитячих іграшок тощо. Так, у селищах міського типу Ла-
дижин та Летичів працював сувенірний деревообробний цех, а у 
смт. Ямпіль вироби з дерева виготовлялися на Ямпільській лісо-
меліоративній станції2. В той самий час в Україні існували великі 
об’єднання підприємств із художньої обробки дерева. Серед них 
можна виділити об’єднання «Гуцульщина», до якого входили Ко-
сівський та Івано-Франківський художньо-виробничі комбінати, 
що виробляли широкий асортимент виробів від шкатулок чи де-
коративних тарілок до бочечок, які прикрашали різьбою, випалю-
ванням чи інкрустацією3.

Радянська влада протягом ХХ ст. робила певні спроби зберег-
ти основні осередки народного мистецтва. Так, у зв’язку з підго-
товкою до участі у виставках в Москві, Києві, Парижі та Нью-
Йорку, було створено Київську школу майстрів народного мисте-
цтва. Крім того, після завершення Другої світової війни було при-
йнято спеціальні постанови: «Про розвиток художніх промислів 
на Україні та виготовлення системою Укоопромради художніх ви-
робів для широкого вжитку, Головособторгу і на експорт» (1946), 
«Про заходи по дальшому розвитку народних художніх промис-
лів» (1968)4. Остання, зокрема, передбачала збільшення виробни-
цтва художніх виробів та їх асортименту за рахунок розширення 
підприємств і відновлення виробництв, які існували раніше. По-
станова також дозволяла директорам підприємств народних ху-
дожніх промислів використовувати працю ремісників «на дому», 

1 Придатко Т. Деревообробні промисли у центральних та східних облас-
тях України // Народна творчість та етнографія. 1982. № 4. С. 33.

2 Народні художні промисли… . С. 53.
3 Там само. С. 52.
4 Мельничук Л. Гончарство Поділля в другій… . С. 181.
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незалежно від їх основної роботи. Окрема постанова «Про збіль-
шення виробництва, розширення асортименту, підвищення якос-
ті сувенірів і про заходи для покращення торгівлі ними» (1969) ві-
діграла важливу роль у збільшенні виробництва сувенірів, у тому 
числі й дерев’яних. У ній зазначалося, що підприємства мали ви-
готовляти сувеніри, які б відображали революційні та бойові по-
дії «Великого Жовтня», громадянської і Великої Вітчизняної війн, 
життя і діяльність В. І. Леніна, а також успіхи радянського наро-
ду в праці, науці, культурі, спорті1. Така постанова ще раз під-
тверджує, що соціалістичний реалізм у радянський час визнавався 
найголовнішим напрямом розвитку культури та мистецтва.

Окремо слід згадати постанову «Про народні художні промис-
ли» (1975), за якою передбачався подальший розвиток художніх 
ремесел через розширення асортименту виробів, підвищення їх 
ідейного і художнього рівня та зміцнення матеріально-технічної 
бази підприємств художніх ремесел. Державним установам було 
доручено опрацювати заходи для підвищення зацікавлення ко-
лективів підприємств і окремих майстрів у виробництві високоху-
дожніх і унікальних виробів. Крім того, на підприємствах народ-
них художніх промислів заборонялося використовувати машинне 
виробництво2. Підтримка ремесел декларувалась і в загальних по-
становах, зокрема у постанові про «Основні напрямки розвитку 
народного господарства СРСР на 1976—1980 роки», де передбача-
лось: «Для повнішого забезпечення попиту населення розшири-
ти виробництво… виробів художніх промислів»3. Проте всі спроби 
держави мали спорадичний характер і не сприяли розвитку реме-
сел, радше призвели до їх повної бюрократизації.

У незалежній Україні, незважаючи на зникнення ідеологіч-
них рамок, в яких змушені були існувати народні ремесла за ра-
дянської доби, ситуація зі збереженням народних традицій не по-
ліпшилась. Втративши державну підтримку, осередки народних 
ремесел один за одним почали занепадати, лише окремі з них 
ще зберігаються завдяки ентузіазму самих майстрів. Певну під-
тримку майстрам надають обласні та регіональні центри народ-
ної творчості, що виявляють самобутніх майстрів і доносять сус-
пільству інформацію про їхню діяльність. Зокрема, у Вінницько-
му обласному центрі народної творчості проводяться численні те-
матичні та персональні виставки майстрів народного мистецтва, 
в тому числі й різьбярів як основних представників сучасних де-
ревообробних ремесел. Співробітниками цього «центру» започат-

1 Бардина Р. Изделия народных художественных промыслов и сувениры. 
Москва: Высшая школа, 1990. С. 7—8.

2 Бардина Р. Указ. соч. С. 9.
3 Народные художественные промыслы РСФСР / Под ред. В. Смолицко-

го. Москва: Высшая школа, 1982. С. 7.
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ковано Всеукраїнську акцію «Мистецтво одного села», що дала 
змогу показати скарби народної творчості на місцевому рівні. У 
Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культу-
ри і мистецтва проводяться виставки творів народного мистецтва 
та різноманітні конкурси. Крім того, сектором фольклору та ет-
нографії проводяться невеликі етнографічні експедиції по селах 
Хмельницької області.

На всеукраїнському рівні в 1990 р. було створено Національну 
спілку майстрів народного мистецтва України, яка основним сво-
їм завданням вбачала підтримку і збереження діяльності самобут-
ніх представників народного мистецтва. Спілка об’єднує як самих 
майстрів, так і дослідників народних ремесел. Проте, незважаючи 
на певні намагання окремих інституцій, що були спрямовані на 
підтримку традиційних народних ремесел, ці заходи не змогли зу-
пинити їх занепад у сучасних реаліях.

На поліпшення ситуації не вплинуло навіть прийняття Закону 
України «Про народні художні промисли» (2001). Задекларовані 
в ньому норми про охорону, відродження, збереження та розви-
ток народних художніх ремесел не було підкріплено конкретни-
ми дієвими механізмами, а тому вони так і залишаються лише 
декларованими на папері. Додатковою Постановою Кабінету Мі-
ністрів України про «Деякі питання реалізації Закону України 
“Про народні художні промисли”» (2002) було визначено пере- 
лік видів виробництв і груп виробів народних художніх промис- 
лів, до яких зараховано і художню обробку дерева, художнє меб-
лярство та художнє плетіння з рослинних матеріалів.

Подібна ситуація спостерігалася і з іншими ініціативами дер-
жави щодо відродження народних ремесел. Виданий 2006 р. Указ 
Президента України «Про заходи щодо відродження традиційно-
го народного мистецтва та народних художніх промислів в Укра-
їні» окреслював політику державних органів щодо підтримки на-
родних художніх промислів. Прийнята 2007 р. Постанова Кабіне-
ту Міністрів України «Про затвердження програми збереження, 
відродження і розвитку народних та художніх промислів на період 
до 2010 року» передбачала відродження центрів народних реме-
сел, відкриття шкіл народного мистецтва, створення етнографіч-
них музеїв. Проте як указ, так і постанова також не були реалізо-
вані, незважаючи на лояльність тодішньої влади до народних тра-
дицій. Така ж доля, очікувала і наступне розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження плану заходів з розвит- 
ку ремісничої діяльності на період до 2015 року» (2009), яке пе-
редбачало підготовку законопроекту «Про ремісничу діяльність», 
організацію професійної освіти ремісників і підвищення прести-
жу ремісництва загалом.

Очевидно, що всі намагання держави підтримати народні ре-
месла є суто декларативними і не мають реального підґрунтя. 
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3. Стан традиційної деревообробки ...

Створити конкуренцію дешевим фабричним аналогам вироби на-
родних ремесел без реальної підтримки з боку держави не можуть. 
Тому втративши своє значення в господарстві та побуті людини, 
у ХХI ст. вони збереглися лише у вигляді індивідуальної творчості 
окремих майстрів. Не є винятком і деревообробні ремесла дослі-
джуваного регіону, які в тому чи іншому вигляді ще зберігаються 
переважно в сільській місцевості. Так, якщо бондарство вже май-
же зникло, і лише одиниці ще можуть виготовити бочку чи діжку, 
то різьбярство чи лозоплетіння ще зберігаються та навіть набува-
ють певного розвитку завдяки роботі талановитих майстрів. Саме 
це й дає надію, що в майбутньому деревообробні ремесла не за-
знають цілковитого забуття, а їх вироби не будуть повністю замі-
нені уніфікованими промисловими зразками.
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ДЕРЕВООБРОБНІ РЕМЕСЛА 
СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ ЯК ВИД 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАПРИКІНЦІ XIX — НА ПОЧАТКУ ХХI ст.:
ТЕХНОЛОГІЯ, МАТЕРІАЛИ, ІНСТРУМЕНТИ

1. ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕРЕВ’ЯНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО НАЧИННЯ

Найбільший асортимент виробів деревообробних ремесел на-
лежав до комплексу господарського начиння. Його виготовлен-
ням займалося широке коло майстрів деревообробки, до яких за-
раховуємо бондарів, теслярів, токарів, ложкарів, решітників, сит-
ників, різьбярів та майстрів лозоплетіння. Їхні вироби мали свої 
особливості в кожному з історико-етнографічних регіонів Укра-
їни, додаючи характерного місцевого колориту господарському 
та побутовому середовищу місцевого населення. Не є винятком 
і Східне Поділля, де виготовленням дерев’яного господарського 
начиння займались ремісники, які працювали у власному госпо-
дарстві, здебільшого, як вже наголошувалося, у вільний від сіль-
ськогосподарських робіт час. Такий вид діяльності був пов’язаний 
насамперед із тим, що більшість із них не могла повністю забез-
печити потреби сім’ї, займаючись лише ремеслом.

У досліджуваний період така ситуація спостерігалась до по-
чатку 1930-х років, коли селяни були «загнані» в колгоспи. Відтак 
змінюється і основний напрям діяльності майстрів деревооброб-
ки, адже більшість своїх виробів вони вже виготовляли для потреб 
колгоспу, і лише зрідка, у вільний від роботи в колгоспній май-
стерні час — на замовлення односельців. Також слід зазначити, 
що такий стан речей спричинив розширення спеціалізації реміс-
ників. Якщо раніше майстер, наприклад, виготовляв лише бон-
дарні вироби, то тепер він міг займатися і столярною роботою, 
і виготовленням транспортних засобів. Та все ж, починаючи з 
1960-х років, дерев’яне господарське начиння масово замінюєть-
ся промисловими аналогами, що призвело до занепаду більшості 
деревообробних ремесел.

Бондарство. Майстрами-бондарями, які були майже в кож-
ному селі, виготовлявся широкий асортимент дерев’яного гос-
подарського начиння. Саме в сільській місцевості бондарні ви-
роби користувалися великим попитом. Значна частина топонімів 
Східного Поділля відображає розвиток бондарного ремесла, зо-
крема назви сіл: с. Бондарівка (Ярмолинецький район), с. Бонду-
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рівка (Чечельницький та Немирівський райони), с. Бондурі (Гай-
синський район).

Майстри-бондарі займалися виготовленням та ремонтом різ-
номанітних діжок, бочок, кадубів, бодень, кадок, хлібних діж, ві-
дер, дійниць, цебрів, балій, масничок, мірок. Частина цих виробів 
ще збереглася в господарствах сільських жителів і в місцевих му-
зеях, завдяки чому нам вдалося наочно зафіксувати їх розмаїття.

Найбільш поширеними бондарними виробами на території 
Східного Поділля були бочки та діжки, якими користувалися як 
в селянських господарствах, так і в колгоспах. Селяни зберігали в 
них різноманітні продукти харчування, а в колгоспах їх викорис-
товували здебільшого для транспортування води та інших рідин.

Незважаючи на певну подібність, діжки та бочки мали й від-
мінності. Діжки були циліндричними чи трохи опуклими за фор-
мою або мали вигляд зрізаного конуса, але обов’язково з одним 
дном (див. Додаток А, рис. 1). Натомість бочки мали опуклий ту-
луб, два дна та отвір посередині найширшої клепки або у дні. Для 
виготовлення діжок і бочок найчастіше використовували дереви-
ну дуба, липи, осики або сосни.

У діжках із дубової клепки заготовляли на зиму помідори, 
огірки, капусту, яблука, буряки тощо. Найчастіше для таких ці-
лей застосовували діжки об’ємом п’ять—десять відер. Проте були 
і маленькі діжечки на один-два відра. Перед першим засолюван-
ням діжку могли випарювати вапном із гарячою водою, щоб ви-
мити з неї дубильні речовини1. Діжки з квашенням зберігали в 
льоху або погребі, а за їх відсутності — в коморі.

У невеличких діжечках — кадках, селяни зберігали сир. Його 
солили та щільно укладали в кадку, інколи перекладаючи шарами 
масла. Зверху клали шматок полотна й дерев’яного кружка, при-
тискаючи його чистим каменем2.

Для зберігання меду користувались також невеличкими діжеч-
ками, які виготовляли лише з деревини липи. Інші породи дерев 
не використовували, оскільки мед висушував деревину й діжка 
починала протікати, тоді як липа сушці не піддавалась.

Подібними до діжок, але більших розмірів, були кадуби. Їх 
виготовляли з клепок або видовбували з частини суцільного стов-
бура. В селах Могилів-Подільського району Вінницької облас-
ті побутувала назва «стоян», якою тут називали великі діжки у 
формі зрізаного конуса3. В них могли робити заготовки на зиму, 

1 Архівні фонди Вінницького державного педагогічного університету 
ім. М. Коцюбинського. Архів В. А. Косаківського (далі — АФ ВДПУ). Ф. 1. 
Оп. 5. Спр. 59. Арк. 20.

2 Бетехтіна Т. Господарське начиння // Українська минувшина. Київ: 
Либідь, 1994. С. 73.

3 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 769. Арк. 68. Записано в 
с. Серебрія Могилів-Подільського району Вінницької обл.
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якщо була велика сім’я, але частіше використовували як ємність 
для зберігання зерна.

Бочки були призначені для зберігання та транспортування 
води та інших рідких речовин. У прикордонних із Молдовою ра-
йонах, де здавна розвинуте виноградарство, їх використовували 
для зберігання вина (див. Додаток А, рис. 2). У домашньому гос-
подарстві для зберігання горілки, вина чи квасу жителі Східно-
го Поділля частіше використовували менші за розмірами барилка 
(бочечки) (див. Додаток А, рис. 3, 4). В них також виносили воду 
в поле, для чого могли прилаштовувати спеціальну ручку до од-
нієї з клепок. Для транспортування води використовували великі 
бочки (50—60 відер), посередині стінок яких робили квадратний 
отвір із відкидною кришкою, через який було зручніше наливати 
воду, й отвір у дні, що «затикали» дерев’яним чопом1. При цьому 
увесь бочкоподібний посуд мав певну особливість у використанні: 
щоб рідина з нього витікала, потрібно було крім основного отво-
ру зробити ще один менший, «треба воздух пускати, як закриєш 
герметично воно не потече»2.

Для того, щоб діжки або бочки слугували довше, після вико-
ристання їх мили та ставили в «темне» місце, захищаючи таким 
чином від швидкого усушування. Проте, щоб повністю запобігти 
протіканню, перед наступним використанням у бондарний посуд 
наливали воду і витримували кілька годин. Якщо ж це не допома-
гало, діжку необхідно було «нести» до бондаря, який уже підтягу-
вав обручі або заміняв дно.

Різноманітне призначення мали й дерев’яні бодні. У менших 
боднях заготовляли продукти, а в більших — зберігали одяг. Їх ви-
готовляли з дубової, соснової або осикової клепки різних розмі-
рів, залежно від призначення виробу. Бодні менших розмірів ви-
користовували для соління сала та м’яса: «На дно спочатку кла-
ли солому, а потім закладали все м’ясо і сало, закладали у “вуха” 
ломаку і виносили в комору»3. В клепках і дні робили спеціальні 
отвори, аби витікала ропа. Зважаючи на цю особливість, обручі в 
такій бодні виготовляли лише з дерева, оскільки металеві обручі 
досить швидко «роз’їдала» сіль.

У великих боднях зберігали одяг, полотно, дівчина забирала 
бодню із собою як придане до «нової» хати. Характерною озна-
кою бодні була наявність двох «вух» — клепок, що були вищими 
за інші й розташовувались одна напроти одної. Накривали бодню 
дерев’яною кришкою (віком). Її прижимали дерев’яним бруском, 
який закладали в отвори «вух». Інколи до бодні прилаштовували 
брусок зі спеціальним виступом і отвором для замка, аби уберегти 

1 Богомазова Т. Указ. соч. С. 82.
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 770. Арк. 103. Записано 

в с. Маків Дунаєвецького району Хмельницької обл.
3 АФ ВДПУ. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 172. Арк. 10.
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крам від «стороннього ока». На початку ХХ ст. одягові бодні було 
замінено більш практичними скринями. Таким чином, бодні за-
лишилися до середини століття лише в побуті найбідніших селян.

Для замісу тіста на хліб подільські господині користувалися 
ще одним бондарним виробом — хлібною (пікною, пекальною) 
діжею, що мала вигляд зрізаного конуса з одним дном та криш-
кою (віком) (див. Додаток А, рис. 5). Її завжди намагалися виго-
товляти з дубової клепки або робити з неї хоча б дно. Дуб вико-
нував роль окислювача, тому тісто в таких діжах краще підходило. 
Діжу могли виробляти як з парною (власне діжа), так і непарною 
(діжун) кількістю клепок, причому найкращою для замішування 
тіста вважалася діжа як символ жіночого начала1.

При стяганні клепок і кришки хлібної діжі могли викорис-
товувати широкі обручі, виготовлені з тонкої розколотої смуж-
ки ясена завширшки 5—6 см зі спеціальним замком (див. Дода-
ток А, рис. 6). Така форма діжі була характерною для більшості 
українських регіонів, крім Західного Поділля та Прикарпаття, де 
її могли робити з трьома ніжками, що утворювалися шляхом по-
довження клепок діжі. Сама ж назва «діжа» побутувала по всій те-
риторії України, за винятком Карпат, де була поширена її поль-
ська назва — «фаска»2.

Процес випікання хліба повсюдно супроводжувався певними 
забобонами та ритуалами. Так, якщо в хаті була дівчина «на порі», 
то вийнявши хліб із печі, його не можна було закладати назад, бо 
будуть «завертати» старости. Після того як виймали хліб із печі, 
одразу треба було щось кинути до печі, «щоб не зівала піч», тобто 
не було в хаті голоду3. Певну роль діжа відігравала й у весільних 
обрядах. Так, перед випіканням весільного короваю в багатьох се-
лах Поділля коровайниці підносили діжу тричі до стелі, після того 
як саджали коровай у піч. Воду, в якій коровайниці мили руки, 
виливали на тік — вважалося, що такі магічні дії мали сприяти 
плодючості та любові4. В деяких селах після саджання короваю 
свати намагалися вкрасти діжу, поки коровайниці ще не вими-
ли її. Якщо сватам це вдавалося, вони вимагали викуп — пляшку 
горілки5. Фактично хлібна діжа відігравала найбільшу ритуальну 
роль серед усіх бондарних виробів.

1 Балушок В. Майстер-ремісник та його вироби в народних уявленнях і 
ритуалі // Родовід. 1993. № 5. С. 16.

2 Богомазова Т. Указ. соч. С. 80.
3 Там же.
4 Борисенко В. Трансформація весільного обряду протягом століття (на 

прикладі с. Івча Літинського району на Вінниччині) // Народна творчість та 
етнологія. 2013. № 2. С. 19.

5 Антонець С. Весільні звичаї та обряди с. Медівка Оратівського райо-
ну Вінницької області // Проблеми етнології та археології України: матеріали 
звітної студентської наук. конф. Вінниця: RuViKos, 2010. С. 18.

www.etnolog.org.ua

IM
FE

ки ясена завширшки 5—6 см зі спеціальним замком (див. Дода-

IM
FE

ки ясена завширшки 5—6 см зі спеціальним замком (див. Дода-
діжі була характерною для більшості 

IM
FE

діжі була характерною для більшості 
українських регіонів, крім Західного Поділля та Прикарпаття, де 

IM
FEукраїнських регіонів, крім Західного Поділля та Прикарпаття, де 

її могли робити з трьома ніжками, що утворювалися шляхом по-

IM
FEїї могли робити з трьома ніжками, що утворювалися шляхом по-

довження клепок діжі. Сама ж назва «діжа» побутувала по всій те-

IM
FEдовження клепок діжі. Сама ж назва «діжа» побутувала по всій те-

риторії України, за винятком Карпат, де була поширена її поль-

IM
FEриторії України, за винятком Карпат, де була поширена її поль-

Процес випікання хліба повсюдно супроводжувався певними 

IM
FE

Процес випікання хліба повсюдно супроводжувався певними 
забобонами та ритуалами. Так, якщо в хаті була дівчина «на порі», 

IM
FE

забобонами та ритуалами. Так, якщо в хаті була дівчина «на порі», 
то вийнявши хліб із печі, його не можна було закладати назад, бо 

IM
FE

то вийнявши хліб із печі, його не можна було закладати назад, бо 
будуть «завертати» старости. Після того як виймали хліб із печі, 

IM
FE

будуть «завертати» старости. Після того як виймали хліб із печі, 
одразу треба було щось кинути до печі, «щоб не зівала піч», тобто IM

FE
одразу треба було щось кинути до печі, «щоб не зівала піч», тобто 
не було в хаті голоду IM

FE
не було в хаті голоду3IM

FE
3. Певну роль діжа відігравала й у весільних IM

FE
. Певну роль діжа відігравала й у весільних 

обрядах. Так, перед випіканням весільного короваю в багатьох се-IM
FE

обрядах. Так, перед випіканням весільного короваю в багатьох се-
лах Поділля коровайниці підносили діжу тричі до стелі, після того IM

FE
лах Поділля коровайниці підносили діжу тричі до стелі, після того 
як саджали коровай у піч. Воду, в якій коровайниці мили руки, IM

FE
як саджали коровай у піч. Воду, в якій коровайниці мили руки, 



Р о з д і л  3.  ДЕРЕВООБРОБНІ РЕМЕСЛА СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ ...

72

Ще одним бондарним виробом, що відігравав важливу роль у 
господарстві селянина, було відро (див. Додаток А, рис. 9). Бондар-
ні відра могли бути конічної або циліндричної форми. Вони виго-
товлялися з дубових або соснових клепок. Часто для більшої стій-
кості та легкості їх робили з обох порід: дно — з дуба, а клепки — із 
сосни. Завдяки тому, що дубове дно було важче соснових стінок, 
таке відро не тонуло, коли зривалося з гачка в колодязі, його було 
легше дістати1. Відра здебільшого застосовували для перенесення 
та зберігання води, адже навіть влітку вода в них довго залишала-
ся прохолодною. Крім того, відра могли використовувати для засо-
лювання продуктів на зиму та для годування худоби. Вони мали дві 
симетричні клепки (вуха), що виступали вище за інші, з отворами у 
верхній частині для мотузяної або металевої дужки. Для полегшен-
ня перенесення відер від криниці використовували дерев’яне коро-
мисло у вигляді довгої палиці із зарубками на кінцях (див. Додаток 
А, рис. 8). Такий тип коромисла був широко поширений на тери-
торії України, а також характерний для Східної Європи2.

Для доїння корів на території Східного Поділля бондарі виго-
товляли дійниці — невеликі відра з двома невисокими вушками і 
протягнутою в них дужкою3. Після доїння отримане молоко зли-
вали в глиняні глечики (гладущики). На Хмельниччині їх іноді 
ставили в балію — широку низьку круглу або наближену до ова-
лу бондарну посудину, стінки якої розширювались догори4. Її в 
господарстві могли також використовувати для купання чи пран-
ня одягу.

Подібними до відер, але більшими за розмірами були цебри, 
які також виготовлялися з двома «вухами» та отворами в них (див. 
Додаток А, рис. 7). Вони мали широке призначення в господар-
стві: в одних цебрах прали одяг, в інших — годували худобу. В це-
бер також могли зливати помиї: «Цебрик стояв десь в углу і туди 
заливали воду як милися»5. Аналогічні за назвою та призначенням 
вироби зустрічались і на території Полісся. В давні часи на Поліс-
сі в цебрах зберігали в хатах воду, але здебільшого в них сікли для 
худоби гарбузи, буряки та варену картоплю6.

Для збивання масла подільські селяни користувалися дерев’я-
ни ми масничками (маслобійками). Вони мали вигляд маленької 
діжечки, складеної з клепок або виточеної із суцільного ковбочка 

1 Українці. Історико-етнографічна монографія… . С. 252.
2 Богомазова Т. Указ. соч. С. 73.
3 Бетехтіна Т. Господарське начиння... . С. 73.
4 Там само.
5 АФ ВДПУ. Ф. 22. Оп. 5. Спр. 8. Арк. 22.
6 Романчук О. Історія і сучасний стан бондарного промислу в деяких райо-

нах Житомирського Полісся // Матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої 
конференції «Звягель — Новоград-Волинський: від сивої давнини до сього-
дення». 3—6 лип. 2007 р. Житомир: М. Косенко, 2007. Т. 2. С. 217.
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липи, клена чи бука (див. Додаток А, рис. 10, 11). Не можна було 
використовувати деревину дуба, оскільки вона виділяла речовини, 
що надавали забарвлення маслу1. Щоб збити масло, в масничку 
наливали сметану та збивали її калатушкою — палицею, на кін-
ці якої знаходився кружок із кількома дірками. Калатушка про-
ходила через отвір у кришці маснички. Така конструкція не да-
вала сметані «вихлюпуватись» під час збивання. Також крім тра-
диційних, на території Східного Поділля використовувались мас-
нички «барабанного» типу. Фактично це була невеличка бочечка, 
яка клалася горизонтально на дерев’яні підніжки і мала отвір по 
всій ширині у верхній частині, що накривався дерев’яною криш-
кою. Масло збивали за допомогою кількох дерев’яних лопатей з 
отворами, що були приєднані до горизонтальної металевої або 
дерев’яної планки. Вона проходила через усю масничку і закін-
чувалася спеціальною ручкою-корбою, якою приводилася в рух 
(див. Додаток А, рис. 13). На території усього Поділля та Серед-
нього Подніпров’я для збивання масла могли використовувати і 
звичайні глиняні макітри та дерев’яну збивачку — тлучко2.

Користувалися бондарними виробами і для помелу зерна. 
Найчастіше це були мірки (гарнці, гарчівки), які робилися з кле-
пок або видовбувалися із суцільної деревини (див. Додаток А, 
рис. 12). Вони були циліндричної або трохи розширеної догори 
форми з одним «вухом». Мірки використовували і для вимірюван-
ня муки при розрахунку за помел із мельником. Розміри мірок ва-
ріювалися від 0,6 до 10 кг, в залежності від того, за яку кількість 
муки потрібно було розрахуватись. Розмір «гарнця» був предме-
том постійних суперечок між мельником і селянами, адже кожен 
хотів отримати більше при помелі зерна3. Якщо потрібно було ви-
міряти велику кількість зерна могли користуватися корцем, який 
містив вісім пудів (близько 130 кг)4. Тоді як, наприклад, на Закар-
патті для таких цілей використовували ферділь — дерев’яну діж-
ку, що вміщала 25 кг зерна5.

Отже, розглянувши традиційний асортимент бондарних виро-
бів, зупинимось більш детально на техніко-технологічних аспек-
тах їх виготовлення, що є досить важливим для детального роз-
криття теми. Першим етапом виготовлення будь-якого бондарно-
го виробу була заготівля дерева для клепки. Причому кожен май-
стер намагався використовувати дерево, зрубане в зимову пору: 
«Зимою треба заготовляти, а так, вибачай, коли кому здалося»6. 

1 АФ ВДПУ. Ф. 1. Оп. 5. Спр. 93. Арк. 3.
2 Бетехтіна Т. Господарське начиння… . С. 73.
3 Богомазова Т. Указ. соч. С. 80.
4 Скрипник Г. Традиційні народні знання… . С. 287.
5 Скрипник Г. Народні знання… . С. 210.
6 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 769. Арк. 38. Записано в 

с. Жван Мурованокуриловецького району Вінницької обл.
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Крім того, для майстра-бондаря були важливими технологічні 
властивості деревини. Необхідно, щоб вона добре розколювалася, 
оброблялася (стругалася та різалася) та була достатньо пружною 
і в’язкою1. Правильний підбір деревини для того чи іншого бон-
дарного виробу значно полегшував роботу майстра, і робив його 
більш надійним у користуванні.

Для заготівлі клепки її обов’язково потрібно було колоти, 
адже таким чином не порушувалася структура волокон дерева. До 
того ж, саме дерево не повинно було мати сучків, тому спеціаліс-
ти найчастіше використовували нижню його частину — відземок.

На початку ХХ ст., коли бондарі виготовляли свої вироби у 
власних господарствах для продажу, клепку часто купували в лі-
сопромисловців. Вони продавали клепку чотирьох сортів: перший 
сорт, так звана французька клепка, продавалась за кордон, із дру-
гого сорту робили бочки для пива і горілки, третій сорт (нолька) 
також вивозили за кордон і лише четвертий, найменш якісний 
сорт клепки, був доступний для подільських майстрів. Виготовля-
ючи вироби з такої клепки, бондарі були обмежені її розмірами, 
отже, здебільшого це були діжки та бочки місткістю три—п’ять, 
рідше десять відер2.

У своїй роботі місцеві бондарі послуговувалися певним набо-
ром інструментів, до яких належали такі: сокира, барда, струг, ру-
банок, шершебок, фуганок, уторнік, циркуль, натягач, пилки, ме-
талевий і дерев’яний молотки. Більшість із них майстри виготов-
ляли самі або ж замовляли в ковалів. Подібними інструментами 
користувались бондарі ще від часів Київської Русі. Як зазначає ві-
домий вчений Б. Рибаков, дерев’яного начиння на руських горо-
дищах майже не виявлено. Але деревооб робні металеві інструмен-
ти збереглись досить добре, що дає змогу дійти висновку про на-
явність певних видів деревообробки вже в добу Київської Русі. Зо-
крема, серед інструментів можна виділити сокиру, тесло, струг, 
долото, але тоді ще не використовували пилок3.

Отже, після того як потрібне дерево вже заготовили, бондарі 
за допомогою сокири або барди та дерев’яної довбні розколюва-
ли його на клепки. Заготовку розколювали почергово навпіл, від-
кидаючи серцевину (білок) дерева, допоки не отримували клепку. 
Якщо дерево було попередньо висушене, то майстри одразу при-
ступали до виготовлення виробу, а якщо ні, то клали клепку досу-
шуватися під накриттям або на печі. Попереднє обтісування кле-
пок проводилося бардою або сокирою. Барда відрізнялася від со-
кири більш видовженим різаком і коротшою дерев’яною ручкою 
(див. Додаток А, рис. 14).

1 Федотов Г. Секреты бондарного ремесла. Москва: Экология, 1991. 
С. 19.

2 Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы… . С. 581.
3 Гвоздевич С. Зазнач. твір. С. 52—53.
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Для стругання клепок бондарі використовували вісний сті-
лець, який в досліджуваному регіоні мав назву лава (кобила, ко-
билиця) (див. Додаток А, рис. 15). Він складався з лави з отво-
ром з одного кінця, в який вертикально вставлявся стояк із по-
товщенням зверху, що притискав клепку до затискача. Сам же  
затискач складався з двох дощечок, покладених під кутом і при-
єднаних до лави. В нижній частині стояка була педаль, на яку для 
закріплення заготовки натискали ногою. Стругали на такій лаві 
прямим або ввігнутим стругом (висняком), залежно від необхід-
ної клепки (див. Додаток А, рис. 16, 17). У другій половині ХХ ст. 
вісний стілець поступово був замінений столярним верстатом, на 
якому вже працювали рубанками й шершебками (шерхебками). 
Деякі опитані нами майстри, незважаючи на появу нових столяр-
них верстатів, продовжували користуватися «лавою», доки займа-
лися своїм ремеслом.

При виготовленні клепки більшість майстрів користувалися 
шаблонами: «Ті спеціалісти, шо були, то в них шаблончики були 
навіть під розмер бочки, якої треба»1. Вони мали вигляд неве-
личких дощечок, на яких спеціально вирізали необхідний кут, до 
якого потрібно стругати клепку (див. Додаток А, рис. 18). Під ша-
блон «чистилися» й бокові частини клепок. Робилося це на спе-
ціальному фуганкові (лаві) довжиною до 1,5 м, нерухомо закріп - 
леному догори лезом у столярному верстаті, або за допомогою віс-
ного стільця (див. Додаток А, рис. 19).

По мірі виготовлення клепки її вертикально укладали в за-
здалегідь підготовлений складач або обруч необхідного розміру. 
При цьому для закріплення клепок до складача використовували 
дерев’яні або дротяні «прищепки» у вигляді двозубої вилки. Кіль-
кість клепок для певного виробу залежала від його розмірів і фор-
ми. Найоптимальнішою вважалася клепка товщиною 1,5—3 см і 
шириною не більше 8—10 см, якщо ж її робили більшою, то де-
рево під час експлуатації виробу починало деформуватися2. Вва-
жалося, що чим більше клепок, тим надійнішою буде конструк-
ція виробу. Якщо ж майстер не використовував шаблон, остан-
ня клепка могла бути ширшою або вужчою. Інколи між клепками 
для кращої герметичності вкладали рогозу або кору липи3.

Певну особливість мала клепка бондарних виробів з опуклим 
тулубом. По-перше, її вистругували зі зменшенням товщини до 
середини, а по-друге, вона була ширшою по середині та вужчою 
по краях, аби її можна було зігнути.

Після укладання всіх клепок на них необхідно було наби-
ти кілька обручів, які до середини ХХ ст. були переважно 

1 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 769. Арк. 40. Записано в 
с. Жван Мурованокуриловецького району Вінницької обл.

2 АФ ВДПУ. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 171. Арк. 2.
3 Там само. Ф. 1. Оп. 18. Спр. 74. Арк. 2.
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дерев’яними. Їх виготовляли з ліщини, молодого ясена, граба або 
червоної верби. Кількість обручів залежала від розмірів виробу, 
найменше було чотири, але найчастіше використовували шість і 
більше обручів1. Їх заготовляли в осінньо-зимовий період, коли в 
дереві не було сокоруху. На початку ХХ ст. центром виготовлен-
ня дерев’яних обручів можна назвати м. Мізяків Вінницького по-
віту. Необхідні для виробництва обручів матеріали тут купували в 
сусідніх лісах, причому покупець мав сам займатися їх пошуком2.

Бондарі на усій території України виготовляли дерев’яні обру-
чі двох видів: «віблі» і «ставчєті»3. «Віблі» обручі робили методом 
розколювання заготовки навпіл і розпарювання її для кращого 
згинання. Кінці заготовки з’єднували спеціальним замком у ви-
гляді зарубок на кінцях, які закладалися одна за одну. «Ставчєті» 
обручі використовували здебільшого для хлібної діжі, їх ми опи-
сували вище, подаючи інформацію про цей виріб.

Для набивання дерев’яних обручів на бондарні вироби вико-
ристовували дерев’яний молоток і дерев’яну наставку (калатуш-
ку, побивач), щоб не пошкодити його волокна4. Такі обручі були 
досить ненадійними, а тому часто «лопали» і їх потрібно було за-
мінювати. Щоб не нести щоразу виріб до бондаря, селяни могли 
користуватися послугами євреїв «Перед засолкою ходить “жид” 
і несе обручі дерев’яні на плечі та кричить: “Бондар, бондар!” І 
стучить тако5».

Наприкінці XIX — на початку ХХ ст. для стягування бондар-
них виробів почали використовувати металеві обручі, що від се- 
редини ХХ ст. майже повністю замінили дерев’яні. Виготовляли їх 
місцеві ковалі або ж самі майстри з полосового заліза, скріпленого 
на кінцях двома заклепками (див. Додаток А, рис. 20). Перед на-
биванням на виріб металевий обруч потрібно було «вибухтувати»6. 
Цей процес полягав у битті «холодної» заготовки на ковадлі на 
конус, щоб його площина повністю прилягала до клепки та від-
повідала профілю виробу7. Набивали металеві обручі молотком і 
спеціальним металевим побивачем або наставкою (див. Додаток 
А, рис. 21). Кількість металевих обручів, залежно від розміру ви-
робу, коливалася в середньому від трьох до шести, лише зрідка 
досягаючи десяти у великих бочках для перевезення води.

1 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 770. Арк. 21. Записано в 
с. Западинці Красилівського району Хмельницької обл.

2 Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы… . С. 581.
3 Гвоздевич С. Зазнач. твір. С. 44.
4 АФ ВДПУ. Ф. 1. Оп. 21. Спр. 75. Арк. 4.
5 Там само. Ф. 1. Оп. 19. Спр. 90. Арк. 6.
6 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 770. Арк. 109. Записано 

в с. Маків Дунаєвецького району Хмельницької обл.
7 Бетехтіна Т. Бондарний посуд жителів українських Карпат (кін. XIX — 

поч. ХХ ст.) // Народна творчість та етнографія. 1991. № 4. С. 18.
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Стягування клепки й набивання обручів були найбільш праце-
місткими процесами при виготовленні бондарних виробів з опу-
клим тулубом. Спочатку на заготовку виробу набивали обруч з од-
нієї сторони, потім іншу скручували за допомогою мотузки, ме-
талевого тросу чи цепу і лише після цього набивали інші обручі. 
Наприкінці ХХ ст. окремі майстри для стягування клепки почали 
використовувати спеціальний станок із прилаштованою лебідкою, 
що значно спрощувало роботу1.

Простішою була технологія набивання обручів на вироби, 
стінки яких не потрібно стягувати. Тут обручі просто почерго-
во набивали від більшого до меншого. Набивши обручі, бондарі 
чистили внутрішню частину виробу шершебком або спеціальним 
півкруглим стругом — скобелкою, а зовнішню — прямим стругом 
або рубанком (див. Додаток А, рис. 22—24).

Наступним етапом виготовлення бондарних виробів було на-
різання утора (фтора) — спеціальної канавки, в яку вставляли 
дно. Для цього майстри використовували уторнік (оторнік, фтор-
нік) — інструмент, що складався з прямокутної або напівзаокруг- 
леної дощечки, в яку вставляли рейку та закріплювали пластинку 
з трьома зубцями на кінці (див. Додаток А, рис. 25). Утор найчас-
тіше робили на відстані 2—3 см від краю бондарного посуду, а у 
великих виробах вона могла бути й більшою.

Після нарізання утора периметр канавки розміряли бондарним 
циркулем (розмірячем) на шість рівних частин (див. Додаток А, 
рис. 26, 27). Цей процес детально описав відомий етнограф Фе-
дір Вовк: «Щоб знайти розміри дна, бондар бере розміряч та роз-
совує його ніжки приблизно на довжину радіусу дна, потрібного 
для посудини; потім він назначає яку-небудь точку в глибині уто-
рів і послідовно накладає в уторах свого розміряча, який має за 
шість разів обійти коло дна (цей процес називається — розміряти 
на шість). Коли розміряч не доходить до назначеної точки, звід-
ки почалось розмірювання, або переходить за неї, то залишок або 
надлишок простору вимірюється та поділяється на шість частин, 
після чого ніжки циркуля або зсовуються, або розсовуються на цю 
шосту частину, і знову починається нове розмічування, аж поки 
розміряч не обійде точно шість разів»2. Отриманий розмір позна-
чали на одній або кількох дощечках і обрізали лучковою пилкою 
(див. Додаток А, рис. 28). З’єднували дощечки між собою кілько-
ма дерев’яними тиблями, попередньо висвердливши отвори, або 
просто металевими гвіздками. Таким чином отримували дно, краї 
якого обтесували сокирою, стругом або рубанком, доводячи до 

1 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 770. Арк. 111. Записано 
в с. Маків Дунаєвецького району Хмельницької обл.

2 Вовк Ф. Студії з української етнографії та антропології. Київ: Мисте-
цтво, 1995. С. 69.
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ширини утора (див. Додаток А, рис. 30). Після чого, відпускаю-
чи верхній обруч, вставляли в утори дно і знову набивали обруч.

Для натягування останнього обруча на виріб бондарі корис-
тувалися спеціальним інструментом, який у досліджуваному регі-
оні мав назву потягач (потяг, натягач) (див. Додаток А, рис. 29). 
Він мав вигляд невеликого бруска, один кінець якого переходив 
у круглу ручку. За ручкою вздовж бруска була прямокутна канав-
ка, в якій лежала залізна пластина із загнутим під прямим кутом 
кінцем. За допомогою цієї пластини обруч натягували на виріб.

Бувало, що після виготовлення бондарний посуд починав про-
тікати. В такому разі в нього наливали води та витримували кіль-
ка годин або ж засипали попіл і заповнювали гарячою водою. Ві-
домо, що у с. Стіна Томашпільського району Вінницької облас-
ті бондарі вимочували свої вироби в солоній воді, після чого щі-
лини до 0,5 см повністю замокали1. Якщо ж під час експлуатації 
починало протікати дно, то його могли заливати смолою, але тоді 
«воно зогниє, бо не буде дихати дерево»2. Надійніше було заміни-
ти дно на нове, обрізавши кінці клепок і нарізавши новий утор.

Підбиваючи підсумок, слід зазначити, що бондарні вироби ма- 
 ли найширший асортимент серед усього дерев’яного господарсь-
ко го начиння. Фактично така ситуація зберігалася до 1960-х рр. — 
часу, коли вони почали замінюватися здебільшого скляним по-
судом і потреба в них почала зменшуватись. Проте й надалі 
майстри-бондарі вважалися справжніми професіоналами дерево-
обробної справи та користувались авторитетом серед місцевого 
населення, а їхні вироби в окремих господарствах використовува-
ли аж до кінця ХХ ст.

Видовбані вироби. Говорячи про дерев’яне господарське начин-
ня, слід зазначити, що найдавнішим способом його виготовлення 
було видовбування. Видовбані вироби могли виготовляти як тес-
лярі, бондарі, столяри, так і самі господарі-селяни для власних 
потреб, оскільки вважалося, що цей процес не потребує значних 
професійних навичок, хоча і вимагає докладання чималих фізич-
них зусиль. Асортимент таких виробів складали ночви, жлукта, 
кадуби, ступи та сільнички.

Аналіз видовбаних виробів розпочнемо з найпоширені-
ших — ночов (нецок), або, як їх ще називали в окремих селах 
Подільського Придністров’я, корит3. У побу ті ночви викорис-
товувалися в залежності від розмірів: у менших — місили тіс-
то, у більших — прали білизну, купали дітей тощо (див. Дода-

1 Косаківський В. Ремесла, промисли та народні майстри // Одвічна Ру-
сава (етнографія та фольклор с. Стіна на Поділлі). Вінниця: ТОВ Консоль. 
2003. С. 59.

2 АФ ВДПУ. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 7. Арк. 14.
3 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 769. Арк. 87. Записано в 

с. Бернашівка Могилів-Подільського району Вінницької обл.

www.etnolog.org.ua

IM
FE
. Якщо ж під час експлуатації 

IM
FE
. Якщо ж під час експлуатації 

починало протікати дно, то його могли заливати смолою, але тоді 

IM
FE

починало протікати дно, то його могли заливати смолою, але тоді 
«воно зогниє, бо не буде дихати дерево»

IM
FE«воно зогниє, бо не буде дихати дерево»2

IM
FE2. Надійніше було заміни-

IM
FE. Надійніше було заміни-

ти дно на нове, обрізавши кінці клепок і нарізавши новий утор.

IM
FEти дно на нове, обрізавши кінці клепок і нарізавши новий утор.

Підбиваючи підсумок, слід зазначити, що бондарні вироби ма- 

IM
FEПідбиваючи підсумок, слід зазначити, що бондарні вироби ма- 

найширший асортимент серед усього дерев’яного господарсь

IM
FEнайширший асортимент серед усього дерев’яного господарсь

ачиння. Фактично така ситуація зберігалася до 1960-х

IM
FEачиння. Фактично така ситуація зберігалася до 1960-х

вони почали замінюватися здебільшого скляним по-

IM
FE

вони почали замінюватися здебільшого скляним по-
судом і потреба в них почала зменшуватись. Проте й надалі 

IM
FE

судом і потреба в них почала зменшуватись. Проте й надалі 
майстри-бондарі вважалися справжніми професіоналами дерево-

IM
FE

майстри-бондарі вважалися справжніми професіоналами дерево-
обробної справи та користувались авторитетом серед місцевого 

IM
FE

обробної справи та користувались авторитетом серед місцевого 
населення, а їхні вироби в окремих господарствах використовува-IM

FE
населення, а їхні вироби в окремих господарствах використовува-
ли аж до кінця ХХIM

FE
ли аж до кінця ХХ ст.IM

FE
ст.IM

FE
Видовбані вироби.IM

FE
Видовбані вироби. Говорячи про дерев’яне господарське начин-IM

FE
Говорячи про дерев’яне господарське начин-

ня, слід зазначити, що найдавнішим способом його виготовлення IM
FE

ня, слід зазначити, що найдавнішим способом його виготовлення 
було видовбування. Видовбані вироби могли виготовляти як тес-IM

FE
було видовбування. Видовбані вироби могли виготовляти як тес-



1. ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕРЕВ’ЯНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО НАЧИННЯ

79

ток А, рис. 31). Виготовлялися вони із частини стовбура вер-
би або липи, розколеного навпіл. Спочатку за допомогою соки-
ри та струга заготовку обтесували ззовні, надаючи їй потрібної 
форми, а потім теслом видовбували середину. Тесло мало робо-
чу металеву частину, що була загнута у формі півмісяця, і кру-
глу дерев’яну ручку (див. Додаток А, рис. 32). Необхідні для ро-
боти інструменти купували в циган або ж замовляли в місцевих 
ковалів1.

Для прання (зоління) білизни на території Східного Поділля 
використовували жлукта (зільниці, вулий, дупляк) (див. Додаток 
А, рис. 33). Виготовляли їх з деревини верби, липи або осики, 
часто — з гнилою серцевиною. Дерево різали на заготовки по-
трібної довжини й поступово стесували гниль та частину живого 
дерева до певної товщини. Для полегшення такої роботи середи-
ну могли висвердлювати або випалювати, скорочуючи таким чи-
ном час, затрачений на виготовлення виробу. Опишемо, як відбу-
вався процес випалювання виробу. Спочатку робили невеликий 
наскрізний отвір через увесь шпон, якщо дерево було не з гни-
лою серцевиною. Далі, поклавши заготовку вертикально, кидали 
в отвір декілька «горящих» вуглин і підкладали під його основу 
невеличкі камінці, аби була тяга повітря. Поступово вуглини роз-
горялися й починали горіти стінки заготовки, після чого майстер 
вже регулював інтенсивність горіння, збільшуючи або зменшую-
чи тягу повітря. Пропалений таким чином шпон старанно очищу-
вали від обвугленого дерева за допомогою спеціального долота із 
широким напівкруглим лезом2.

Аби випрати в такій зільниці одяг, його складали всередину, 
пересипаючи попелом із дерева листових порід: «Попілю зверха і 
лляєш воду тако. Натолочив добре і тоди зверха сипеш попілю, з 
грубки попелю з дров. Засипає се, притолочується, ше зверха кла-
детьца таке дрантячко і тоди окріп закипів баняк і вилляв, і доки 
другий баняк закипає, воно вже паритьца»3. Найкращим для зо-
ління вважався попіл з ясена, який попередньо просіювали, щоб 
не було вуглинок. Деякі господині додатково розігрівали в печі 
шматки чавуну або каміння (бомбу), які кидали в зільницю від-
разу, коли залили водою4. Процес зоління тривав три—п’ять го-
дин, після чого воду зливали, а білизну, незалежно від пори року, 

1 Сауляк Б. Розвиток деревообробних ремесел на українсько-молдавсько-
му пограниччі в кінці XIX—ХХ ст. (на матеріалах Східного Поділля) // Вест-
ник Приднестровского государственного университета. Серия: Гуманитарные 
науки. 2014. № 1. С. 181.

2 Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы… . С. 577.
3 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 769. Арк. 9. Записано в 

с. Наддністрянське Мурованокуриловецького району Вінницької обл.
4 Там само. Од. зб. 770. Арк. 98. Записано в с. Велика Яромирка Горо-

доцького району Хмельницької обл.

www.etnolog.org.ua

IM
FE

ну могли висвердлювати або випалювати, скорочуючи таким чи-

IM
FE

ну могли висвердлювати або випалювати, скорочуючи таким чи-
ном час, затрачений на виготовлення виробу. Опишемо, як відбу-

IM
FE

ном час, затрачений на виготовлення виробу. Опишемо, як відбу-
вався процес випалювання виробу. Спочатку робили невеликий 

IM
FEвався процес випалювання виробу. Спочатку робили невеликий 

наскрізний отвір через увесь шпон, якщо дерево було не з гни-

IM
FEнаскрізний отвір через увесь шпон, якщо дерево було не з гни-

лою серцевиною. Далі, поклавши заготовку вертикально, кидали 

IM
FEлою серцевиною. Далі, поклавши заготовку вертикально, кидали 

в отвір декілька «горящих» вуглин і підкладали під його основу 

IM
FEв отвір декілька «горящих» вуглин і підкладали під його основу 

невеличкі камінці, аби була тяга повітря. Поступово вуглини роз-

IM
FEневеличкі камінці, аби була тяга повітря. Поступово вуглини роз-

горялися й починали горіти стінки заготовки, після чого майстер 

IM
FE

горялися й починали горіти стінки заготовки, після чого майстер 
вже регулював інтенсивність горіння, збільшуючи або зменшую-

IM
FE

вже регулював інтенсивність горіння, збільшуючи або зменшую-
чи тягу повітря. Пропалений таким чином шпон старанно очищу-

IM
FE

чи тягу повітря. Пропалений таким чином шпон старанно очищу-
вали від обвугленого дерева за допомогою спеціального долота із 

IM
FE

вали від обвугленого дерева за допомогою спеціального долота із 
широким напівкруглим лезомIM

FE
широким напівкруглим лезом2IM

FE
2.IM
FE

.
Аби випрати в такій зільниці одяг, його складали всередину, IM

FE
Аби випрати в такій зільниці одяг, його складали всередину, 

пересипаючи попелом із дерева листових порід: «Попілю зверха і IM
FE

пересипаючи попелом із дерева листових порід: «Попілю зверха і IM
FE

лляєш воду тако. Натолочив добре і тоди зверха сипеш попілю, з IM
FE

лляєш воду тако. Натолочив добре і тоди зверха сипеш попілю, з 
грубки попелю з дров. Засипає се, притолочується, ше зверха кла-IM

FE
грубки попелю з дров. Засипає се, притолочується, ше зверха кла-



Р о з д і л  3.  ДЕРЕВООБРОБНІ РЕМЕСЛА СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ ...

80

несли до річки. Тут її полоскали та били праником — невелич-
кою дерев’яною дощечкою прямокутної форми з круглою ручкою 
(див. Додаток А, рис. 34). Після того, як білизна висихала, її пра-
сували за допомогою дерев’яного рубля (магілниці) та качалки 
(качівки)1 (див. Додаток А, рис. 36).

В західних районах Східного Поділля та на всьому Західно-
му Поділлі крім жлукта використовували його бондарний ана-
лог — гуличок (вулий). Він мав вигляд великої конічної діжки на 
трьох ніжках з отвором у дні, який закривався дерев’яним чопом2. 
В більшості господарств зільниця і гуличок вийшли з ужитку ще в 
середині ХХ ст., пізніше їх використовували лише найбідніші вер-
стви населення.

Подібними до зільниць за способом виготовлення були каду би 
(сипанки, довбанки), які використовувались для зберігання уро-
жаю зернових культур (див. Додаток А, рис. 35). На відміну від 
зільниць, для кадубів були характерні більші розміри та наявність 
дна. Дно кадубів закріплювали дерев’яними кілками, які забивали 
у просвердлені в стінках і дні отвори або просто металевими цвя-
хами. Для зерна також використовували кадуби, стінки яких сплі-
тали з лози, а дно робили з дощок. На жаль, у господарствах міс-
цевих жителів вони вже не збереглися, проте респонденти вказу-
ють на їх побутування в минулому.

Повідомляли респонденти і про видовбані ручні ступи, які ви ко-
ристовували для подрібнення зернових (див. Додаток А, рис. 39). 
Щоправда, способу їх виготовлення вони вже не знали. Проте 
ступи вдалося зафіксувати в різноманітних музеях, при цьому їх 
вигляд збігався з ручними ступами з території Молдови. Це бу- 
ла видовбана частина дерева висотою 80—100 см і діаметром 60—
70 см та товкач, виготовлений із твердих порід дерева. Це під- 
тверджується свідченням відомого дослідника Є. Станчу, який, 
описуючи молдавські ступи, зазначає, що аналогічними користу-
валися й жителі України та Білорусі3. Найбільшого ж поширення 
на території України ручні ступи набули на території Полісся та 
Карпат4. На теренах Поділля населення значно частіше викорис-
товувало ножні ступи, які були продуктивнішими та потребували 
менше зусиль при роботі: «Пень був такий грубий, шоб у пньо-
ви зробити таке отверстія, а потом приробити ті дві ножки, на 
ті ножки насвердлювалася така деревляка. Ну та деревляка мала 
десь зо дві метрі, і на середині вона була як на завісові та дерев-

1 Сауляк Б. Вироби з дерева в господарстві та побуті українців Поділля 
кінця XIX — початку ХХ століття // Народна творчість та етнологія. 2013. 
№ 6. С. 136.

2 Богомазова Т. Указ. соч. С. 80.
3 Станчу Е. Традиционные крестьянские промыслы Молдавии в XIX — 

начале ХХ в. Кишинев: Штиинца, 1978. С. 13.
4 Богомазова Т. Указ. соч. С. 77.
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ляка. Тако тут стаєш. А ся тут бамбула піднімається, надводиш на 
ступу, і сюди став ступа піднеслася, а сюди дальше став опустила-
ся. Піхав на ступі так називалося»1 (див. Додаток А, рис. 37, 38).

Крім великих ручних і ножних ступ, побутували також неве-
личкі ручні ступки-ковганки для повсякденного вжитку (див. До-
даток А, рис. 40). У них товкачем розтирали часник та інші при- 
 прави для приготування страв. У післявоєнний час замість ступ- 
ки могли використовуватися залишки снарядів: «Снаради були, 
порох повисипали, попалили, а тім снарадови товкли, шо хтіли»2. 
Сіль також зберігали в подібних невеликих видовбаних сільничках-
гарчиках прямокутної або круглої форми.

Загалом, видовбані вироби в переважній більшості перестали 
виготовлятися ще в середині ХХ ст. і становили незначну частину 
всього комплексу господарського начиння. Значні фізичні зусил-
ля та багато часу, яких потребувало їх виготовлення, зробили ви-
довбані вироби невигідними. Тому їх намагалися замінити: спо-
чатку бондарними, а згодом і промисловими аналогами.

Токарство. Крім бондарних і видовбаних виробів, у господар-
стві користувалися виробами, виготовленими на токарних верста-
тах (токарнях). Їх виточували як майстри, що мали окрему спе-
ціалізацію — токарі, так і майстри деревообробки, що займалися 
цим побіжно. Найчастіше токарне виробництво траплялося саме 
як допоміжне. Так, стельмахи чи колісники точили на токарні ко-
лодки для коліс або столярі виточували певні елементи для меб-
лів. Крім того, на замовлення односельців вони могли виготовля-
ти й інші необхідні точені вироби.

Асортимент точених виробів, які ми зараховуємо до господар-
ського начиння, складався з мисок, тарілок, чарочок, сільничок, 
макогонів, качалок (див. Додаток А, рис. 43—46). Для них вико-
ристовували фактично будь-яке дерево, що піддавалось точінню, 
як-от: ясен, клен, граб, береза, бук тощо. Заготовку для виробу 
потрібно було попередньо підготовити, обтесавши її сокирою для 
надання необхідної форми. Далі заготовку закріплювали в токар-
ному верстаті, що мав кілька модифікацій — залежно від історич-
ного періоду.

Найпростіший токарний верстат використовували найбідні-
ші майстри ще на початку ХХ ст. В Національному музеї народ-
ної архітектури та побуту України, в хаті із с. Луги Чечельниць-
кого району експонується такий верстат із лучковим «приводом» 
(див. Додаток А, рис. 47). Він має прямокутну раму на чотирьох 
ніжках з отвором по всій ширині рами. Заготовка в ньому затис-

1 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 769. Арк. 14. Записано в 
с. Виноградне Мурованокуриловецького району Вінницької обл.

2 Там само. Ф. 14-5. Од. зб. 769. Арк. 84. Записано в с. Немія Могилів-
Подільського району Вінницької обл.
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кається між двома вертикальними брусками, один з яких нерухо-
мий, а інший — пересувається по рамі залежно від довжини ви-
робу. Для обточування заготовки її тричі обмотували мотузком, 
що був натягнутий на невеликій паличці — «тлучку». Далі потріб-
но було однією рукою рухати лучком, а іншою — обточувати за-
готовку. Верстат із лучковим «приводом» був широко поширений 
на території Середнього Подніпров’я, Полісся, Гуцульщини, ін-
ших історико-етнографічних регіонів України, а також Польщі, 
Словаччини, Білорусі1. Важкою та малопродуктивною була пра-
ця за таким верстатом, тому працювали за ним здебільшого ци-
гани, які не мали можливості використовувати більш досконалий 
токарний верстат.

Наприкінці XIX — на початку ХХ ст. поширеною була досить 
примітивна токарня «з каблукою». Каблука — це грабова жерди-
на, вертикально вбита в землю позаду токарні. Сама токарня мала 
вигляд двох вертикальних дерев’яних стовпців, між якими гори-
зонтально закріпляли заготовку. Приводили її в рух мотузкою, 
якою тричі обмотували заготовку. Один її кінець прив’язували до 
верху каблуки, а інший кінець закінчувався петлею. В такий спо-
сіб майстер для роботи на токарні просував в петлю ступню і ру-
хав ногою, від чого рухалась сама заготовка2. Процес обточуван-
ня відбувався напівкруглими або прямими долотами та спеціаль-
ним гачкоподібним різцем для виточування заглиблень всереди-
ні виробів. Такий тип токарного верстата був відомий як в інших 
регіонах України, так й у сусідніх народів — білорусів та росіян3.

На початку ХХ ст. почали використовувати більш досконалий 
ножний токарний верстат (див. Додаток А, рис. 48). Він набув 
повсюдного поширення на досліджуваній території в радянський 
період, починаючи з 1930-х років. Такий токарний верстат засто-
совували в колгоспних майстернях для точіння колодок до коле-
са. В ньому заготовка приводилась у рух за допомогою металево-
го колеса, приєднаного збоку верстата, що пасом з’єднувалося з 
«бабкою», до якої кріпилася заготовка. Саме колесо оберталося 
підніжкою, що влаштовувалася внизу верстата та з’єднувалась із 
ним спеціальним передавальним механізмом.

З появою в селах електроенергії для точіння почали вико-
ристовувати модифіковані токарні верстати, до яких приєднува-
ли електродвигун. Пізніше перейшли до заводських верстатів, що 
були найбільш досконалими, але використовувалися лише в кол-
госпних господарствах.

Пічне начиння. До групи дерев’яного господарського начиння 
також належало різноманітне пічне начиння, яке використовува-

1 Глушко М. Історія народної культури українців. Львів: ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2014. С. 168.

2 Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы... . С. 575.
3 Титов В. Указ. соч. С. 108.
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ли при приготуванні їжі в печі. До нього зараховуємо хлібну лопа-
ту, коцюбу, рогач (ухват), із дерев’яними або металевими робочи-
ми частинами. Повністю дерев’яною була хлібна лопата, що ви-
різалася із суцільної дошки (див. Додаток А, рис. 49). Вона мала 
довгий дерев’яний держак (близько 2 м), що закінчувався оваль-
ною або прямокутною робочою частиною, на яку ставили хліб. 
Для вигортання попелу з печі використовували коцюбу, що скла-
далася з довгої ручки та перпендикулярно насадженої на неї пів-
круглої дерев’яної дощечки або металевої пластини (див. Дода-
ток А, рис. 50). Дерев’яна робоча частина була здебільшого поши-
рена на півдні Поділля, де, в умовах дефіциту дров, печі нерідко  
палили соломою. Замість коцюби на Східному Поділлі інколи ви-
користовували гожур — стовбур молодого дерева, що мав природ-
ній вигин біля кореня1. Ще одним знаряддям, що використовува-
лося «біля» печі, був рогач (див. Додаток А, рис. 51). Він мав дов-
гий дерев’яний держак і металеву робочу частину у вигляді двох 
заокруглених ріжків, якими ставили чи діставали з печі горщики 
або чавуни2.

Крім суто практичних цілей, за народними повір’ями, пічне 
начиння наділялося й певними магічними властивостями. На до-
сліджуваній території існував такий звичай: для запобігання грозі 
та граду хлібну лопату і коцюбу викидали у двір, щоб вони пере-
тнулися між собою3. Також, щоб позбавити дитину сухот, її, спо-
виту, прив’язували до хлібної лопати і тричі засовували в піч, піс-
ля того, як діставали з неї хліб, примовляючи при цьому: «Сухо-
ти — в піч, а дитина з печі»4. Такі вірування робили пічне начин-
ня не просто практичними виробами, а й важливими елементами 
народних традицій.

Ложкарство. Важливе місце в побуті кожного селянина за-
ймали дерев’яні ложки, що вироблялися майстрами-ложкарями 
(див. Додаток А, рис. 52, 53). Вони виготовляли свої вироби у 
власних господарствах, часто навіть не маючи спеціального при-
міщення для роботи.

Найкращою для виготовлення ложок вважалася деревина гру-
ші або клена. Проте робили ложки і з липи, осики, берези. На-
бір інструментів, який при цьому використовували, не вирізнявся 
особливим розмаїттям. Найчастіше це була звичайна сокира або 
барда, ніж і спеціальний жолобчастий різець для вибирання фор-
ми ложки.

1 Богомазова Т. Указ. соч. С. 73.
2 Шевченко Є. Зазнач. твір. С. 174.
3 Скрипник Г. Традиционные народные верования // Украинцы. Москва: 

Наука, 2000. С. 438.
4 Артюх Л. Їжа та харчування // Поділля: історико-етнографічне дослі-

дження. Київ: Видавництво незалежного культурного центру «Доля», 1994. 
С. 285.
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Розпочинали виготовлення ложок із розрізання колоди на 
частини, що відповідали довжині ложки. Отримані ковбочки роз-
колювали на певну кількість заготовок, у залежності від їх розмі-
ру. Далі заготовки обтісували сокирою, надаючи їм форму ложки 
(див. Додаток А, рис. 54). Потім ножем робили чистову обробку 
заготовки і вичищали заглиблення спеціальним різцем (див. До-
даток А, рис. 55, 56).

У багатьох селах ложки купували не лише в місцевих майстрів, 
але й у циган. Але такі ложки не вважалися якісними, бо їх ви-
готовляли переважно з верби. Та незважаючи на це, існували цілі 
ложкарні осередки — циганські поселення, де майже все доросле 
населення займалось виготовленням ложок. Одним із таких осе-
редків було с. Майдан-Стасів Літинського повіту. Тут кожен май-
стер разом із сім’єю виготовляв за рік близько 15 000 різних ло-
жок, які продавав скупникам або реалізовував на ринку1.

Загалом на початку ХХ ст. дерев’яні ложки, які виготовля-
лися на території Східного Поділля, поділялися на «мужицькі» 
та «циганські». Мужицька ложка була дещо глибшою за циган-
ську, більш практичною, через що користувалася більшим попи-
том. Проте найкращими вважалися привізні ложки з точеними 
ручками, які назвали «кацапськими»2.

Крім ложок, майстри-ложкарі виготовляли ополоники (черпа-
ки) — великі ложки з довгою ручкою, якими розливали їжу та на-
пої (див. Додаток А, рис. 57). Існували також ополоники з кіль-
кома круглими отворами, аби ними діставати страви, які необхід-
но було проціджувати.

Виготовлення решіт та сит. Окрему спеціалізацію мали та-
кож майстри, які займалися виготовленням решіт та сит (решіт-
ники та ситники).

Свої вироби вони виготовляли з дерев’яної обичайки, яку 
отримували шляхом розколювання деревини верби або липи на 
тоненькі «смужки». Після чого, попередньо розпаривши, їх гнули 
на спеціальному верстаті, скріплюючи кінці тоненькими смужеч-
ками «сировиці» — необробленої телячої шкіри, корою липи або 
металевим дротом.

Щоб виготовити решето, отриману обичайку обтягували сіточ-
кою, сплетеною з дроту, липової кори або шкіри-сировиці, в якій 
попередньо пробоєм робили отвори (див. Додаток А, рис. 58). Його 
діаметр найчастіше коливався від 30 до 60 см. Існували й певні 
модифікації решет. Так, в с. Стіна Томашпільського району Він-
ницької області для просіювання зерна від грудок використовува-
ли «дармой», що відрізнявся від решета більшими отворами у дні3.

1 Трофимов Л. Указ. соч. С. 26.
2 Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы… . С. 583.
3 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 761. Арк. 112.
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Крім суто практичних цілей, решето використовували й у ка-
лендарній обрядовості Східного Поділля. На Різдво з нього ви-
готовляли традиційний атрибут колядників — зірку (Віфліємську 
звізду), з якою вони ходили колядувати. До решета прикріплюва-
ли «роги» (від 5 до 12) та обклеювали отриману конструкцію різ-
нокольоровим папером, фольгою та стрічками і вставляли всере-
дину свічку1.

Подібними до решет були сита. Проте останні мали трохи 
менші розміри (20—30 см). Для їх «дна» брали виготовлену на 
спеціальному верстаті сіточку «для густішого — гриву, а для круп-
нішого — кінський хвіст»2. Закріплювали сіточку як в ситі, так і 
в решеті вужчою обичайкою, яку натягували поверх великої оби-
чайки. Її розміри залежали від висоти основної обичайки. Напри-
клад, якщо сито робили висотою 7—8 см, то менша обичайка була 
2,5 см, тоді як в решеті ці розміри були 15 і 5 см відповідно3.

Варто зазначити, що основною відмінністю обох знарядь був 
спосіб використання. Якщо решета застосовували для віяння, 
«кружляння» зерна, то сито — для просіювання борошна. Крім 
того, за густотою сітки сита можна поділити на дрібносітчасті — 
для пшеничного чи житнього борошна та сита з більшими отво-
рами — для кукурудзяного борошна4.

Лозоплетіння. Самостійним видом деревообробки, що також 
забезпечував селян господарським начинням, було лозоплетіння. 
Багато селян самі займалися цим ремеслом, якщо в їхній місце-
вості було достатньо лози (верболозу, козячої верби), або купува-
ли плетені вироби в майстрів-кустарів. Серед селян вироби з лози 
користувались особливим попитом через свою зручність, доступ-
ність і достатню міцність.

Асортимент плетених виробів був досить різноманітним: ко-
шики, колиски, меблі, рибальські знаряддя. Крім того, лозу ви-
користовували для плетіння огорож під час будівництва хат та 
господарських споруд. При цьому набір інструментів для роботи 
не вирізнявся особливим розмаїттям, здебільшого це були ніж та 
шило, а наприкінці ХХ ст. почали використовувати ще й секатор.

Селяни для власних господарських цілей використовували 
вироби з неочищеної лози, яку заготовляли, починаючи з піз-

1 Курочкін О. Обрядовість (Календарні свята й обряди) // Поділля: істо-
ри ко-етнографічне дослідження. Київ: Видавництво незалежного культурно-
го центру «Доля», 1994. С. 367.

2 АФ ВДПУ. Ф. 1. Оп. 21. Спр. 75. Арк. 16.
3 Там само. Ф. 1. Оп. 18. Спр. 74. Арк. 8.
4 Дубина Р. Виготовлення решіт в селі Липовиця Рожнятівського райо-

ну Івано-Франківської області // Народна культура України: традиції і су-
часність: матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 40-річ-
чю заснування Національного музею народної архітектури та побуту України. 
Київ: ПВП «Задруга», 2010. С. 397.
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ньої осені й аж до ранньої весни, поки не було сокоруху. Най-
поширенішими виробами з такої лози були кошики (корзини1), 
на Хмельниччині їх ще називали «кобелки»2. На початку ХХ ст. 
голов ними осередками плетіння саме таких кошиків були с. Хор-
пачки Гайсинського повіту і м. Мізяків Вінницького повіту, хоча 
поширене воно було по всій Подільській губернії3.

Прості господарські кошики використовували для перенесен-
ня та зберігання урожаю картоплі, цибулі, яблук тощо. Вони мо-
гли бути як з однією, так і з двома ручками. Їх найчастіше виго-
товляли розміром одно-два відра (див. Додаток А, рис. 59—61). 
Побутували також кошики для соління сала із дерев’яною або 
сплетеною з лози накривкою.

Зупинимось більш детально на техніці виготовлення коши-
ків, що не зазнала значних змін протягом всього досліджувано-
го періоду. Плетіння кошика розпочинали з виготовлення карка-
су. Для цього брали дві лозини товщиною 1—3 см і згинали їх в 
коло, зв’язуючи кінці. Потім накладали їх одне на одне навхрест 
і міцно скріплювали тонким дротом. Верхнє півколо слугувало 
ручкою, а інші частини — каркасом самого кошика. Зверху міс-
ця закріплення кіл зав’язували тонкою лозою, обплітаючи їх у 
вигляді вісімки. До цих місць закладалися кінці кількох лозин, 
які загиналися й утворювали основу стінок кошика. Далі утворе-
ні стінки обплітали простим плетінням, використовуючи тонку 
лозу. В такий спосіб отримували простий господарський кошик, 
який і в ХХI ст. продовжують використовувати в окремих селян-
ських господарствах4.

Крім звичайних господарських кошиків, на Східному Поділлі 
плели також високі (стоячі) кошики з одним або двома вухами, в 
яких зберігали великі скляні бутлі, що інколи повністю обпліта-
ли плетеним каркасом5.

Однак фахові майстри для своїх виробів частіше використо-
вували варену лозу, з якої обдирали кору. Цей процес був досить 
працемістким: прути лози варили в будь-якому великому посуді 
або, наприклад, у саморобному металевому котлі-трубі, для того, 
щоб отримати рівну довгу лозу. Лоза кипіла від однієї до трьох го-
дин, залежно від товщини прута. Після варіння з гілочок обдира-
ли кору та залишали їх сохнути. Лозу потрібно було добре про-
сушити, оскільки вологі гілочки могли покритися цвіллю. Потім 

1 Кудра Н. Ремесла та промисли с. Кущівка (Полонський район Хмель-
ницької області) // Матеріали до етнології Поділля: польові дослідження. 
Він ниця, 2005. С. 68.

2 Бетехтіна Т. Господарське начиння... . С. 76.
3 Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы… . С. 583.
4 АФ ВДПУ. Ф. 1. Оп. 13. Спр. 1. Арк. 5.
5 Там само. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 172. Арк. 5.
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перед роботою таку лозу клали у воду, щоб вона намокла і ста-
ла гнучкою1.

Фахові майстри також знали декілька видів плетіння, що да-
вало їм можливість виготовляти широкий асортимент виробів, 
як-от хатніх меблів, що так і не набули масового застосування в 
інтер’єрі східноподільського житла. Здебільшого це були етажер-
ки, стільці, крісла-качалки, які виготовляли на замовлення або 
купували у артілях, що спеціалізувалися на їх виготовленні. Проте 
майже в кожній подільській хаті була колиска для дітей, яку най-
частіше виготовляли з неочищеної лози. Вона мала наближену до 
овалу форму та кріпилася на чотирьох вервечках до гаку на своло-
ці або стелі (див. Додаток А, рис. 62, 63). Таку колиску намагали-
ся розмістити біля спального місця таким чином, щоб вона зна-
ходилася посередині висоти хати і матері було зручно доглядати 
немовля. Також крім плетених, в південно-західних районах По-
ділля побутували й колиски, виготовлені з дерева у вигляді неве-
личких ліжечок2.

Цікавим знаряддям, що випліталося з лози, була рибальська 
верша, яка побутувала на усій території України. У Чечельниць-
кому районі Вінницької області її ще називали кубоша, що, оче-
видно, має молдавське походження3. Верша спліталася з прутів 
лози у вигляді двох конусів: зовнішнього та внутрішнього. Дру-
гий мав лійкоподібний вигляд і слугував вхідною частиною паст-
ки, куди запливала риба. Для ловлі риби вершу опускали на дно 
водойми: в річках — проти ходу риби, у ставках — вхідною части-
ною до берега чи від берега. Крім традиційних верш, у 70-х роках 
ХХ ст. почали використовувати верші, сплетені з дроту, що були 
більш довговічними4.

Загалом лозоплетіння — одне з небагатьох деревообробних 
ре месел, що не тільки не припинило свого існування у ХХI ст., 
а й набуло нових професійних рис. Сьогодні селяни вже май-
же не виготовляють виробів із лози для власних потреб, оскільки 
з’явилося достатньо промислових аналогів. Натомість продовжу-
ють займатися цим ремеслом фахові майстри, які вдосконалю-
ють техніку плетіння та розширюють асортимент виробів. Сучасні  
майстри виготовляють вироби, які крім суто практичного значен-
ня мають і декоративну функцію. Наймасовішими є, безперечно, 
декоративні пасхальні кошики. Крім того, майстри виготовляють 
на замовлення різноманітні меблі: крісла, крісла-качалки, дива-

1 Сентемон Н. Вироби з лози // Світлиця. 2012. № 2. С. 58.
2 Косміна Т. Сільське житло Поділля. Кінець XIX—ХХ ст. Київ: Науко-

ва думка, 1980. С. 170.
3 Сіренко С. Верша: особливості будови та способи лову // Наукові запис-

ки з української історії: зб. наук. статей. 2012. Вип. 32. С. 30.
4 Там само. С. 28.
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ни, скрині для одягу, етажерки, столи, стільці, підставки під кім-
натні рослини тощо.

Однак на території Вінницької та Хмельницької областей пле-
тіння розвинене порівняно менше, ніж у східних і західних облас-
тях України. Тут немає великих підприємств, подібних до лозопле- 
тільних фабрик Чернігова, Боромлі на Сумщині чи лозоплетіль-
них центрів, як наприклад с. Іза на Закарпатті1. Проте традиції 
лозоплетіння майже в кожному районі підтримуються окремими 
майстрами, що тією чи іншою мірою займаються цим ремеслом. 
Назвемо лише кілька таких майстрів, для яких лозоплетіння ста-
ло сімейною справою: в с. Гущенці Калинівського району Він-
ницької обл. — це Наталя та Володимир Ігушеви, а в с. Адампіль 
Старосинявського району Хмельницької обл. — Наталя та Василь 
Лампіти, які є постійними учасниками різноманітних виставок і 
фестивалів2 (див. Додаток А, рис. 64).

Взагалі лозоплетіння досліджуваного регіону, як і плетіння з 
інших рослинних матеріалів, потребує окремого більш детально-
го мистецтвознавчого дослідження. Необхідно ґрунтовно розкри-
ти сучасні техніки плетіння та дослідити процес виготовлення тих 
чи інших виробів, оскільки на сьогодні лозоплетіння уже стало не 
просто ремеслом, а цілим мистецтвом, майстри якого створюють 
все нові й нові витвори.

Різьбярство. Ще одним деревообробним ремеслом, що вио-
кремилося зі столярства, було різьбярство. В сільському середо-
вищі різьба траплялася саме в інтер’єрі народного житла у вигля-
ді різьблених елементів меблів, які найчастіше виконувалися за 
допомогою «нехитрих» інструментів самими майстрами. На такій 
різьбі зупинимося детальніше, коли розглядатимемо конструкцію 
меблів у наступному підрозділі.

Значно рідше в подільській хаті траплялися «самостійні» різь-
блені вироби. Здебільшого це були дерев’яні різьблені миски, що 
мали декоративну функцію. Зазвичай на них зображували розгор-
нутий сніп з атрибутами рільничої символіки: плуг, серп чи ціп 
(див. Додаток А, рис. 65). Також на їх бортиках робили декоратив-
ні написи: «Хліб наш насущний дажь нам…», «Де згода в сімей-
стві, там мир і тишина», «Гість в хату, бог в хату» тощо3.

Різьбу майстри виконували різноманітними стамесками та різ-
цями, які замовляли в ковалів або купували на ринку (див. До-
даток А, рис. 66). При цьому для роботи підбирали деревину в 
залежності від призначення того чи іншого виробу. Найкраще 

1 Зузяк Т. Художнє плетіння з рослинних матеріалів в Україні XIX—
ХХ ст. (історія, типологія. художні особливості): автореф. дис. ... канд. мистец - 
твознавства: спец. 17.00.06. Львів, 2004. С. 11.

2 АФ ВДПУ. Ф. 22. Оп. 15. Спр. 14. Арк. 10.
3 Моздир М., Федорук О. Різьбярство і народна скульптура // Поділля: 

історико-етнографічне дослідження. Київ: Видавництво незалежного куль-
турного центру «Доля», 1994. С. 441.
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для різьблення підходила деревина липи, вільхи, берези, осики, 
дуба, бука, горіха, груші. Її потрібно було зрізати пізньої осені 
або взимку і добре висушити, аби вона із часом не покоробилася.

Існувала велика кількість видів різьбярства, але за технікою 
виконання та видом декоративного виробу всі об’єднувались у 
кілька самостійних груп: плосковиїмчасте, плоскорельєфне, плос-
копрорізне, рельєфне, об’ємно-скульптурне та комбіноване. Кож-
на з груп поділяється на види і різновиди1. В межах цієї роботи 
не будемо зупинятися на детальному розгляді кожного з різнови-
дів, оскільки це неможливо зробити, розглядаючи різьблені виро-
би лише як господарське начиння.

Аналізуючи різьбярство як деревообробне ремесло, слід зазна-
чити, що його розквіт на території України розпочався в другій 
половині XIX ст. Це був період, коли різьблення виділилося в 
окрему галузь, і ним почали займатися цілі династії. Найвідомі-
шою на сьогодні є династія Шкрібляків, до якої належали батько 
та його три сини, що не тільки зберегли традиції народної різьби 
по дереву, а й збагатили їх новими художніми і технічними при-
йомами2.

На Вінниччині різьбярство набуває професійних рис у 20-х — 
30-х роках ХХ ст., коли тут починають працювати відомі різьбярі-
скульптори А. Голубович, В. Дорош, М. Пилявець. Одним із пер-
ших творців тематичної скульптури на Східному Поділлі був 
А. Голубович, який, відвідавши майстерні відомих скульпторів в 
Москві, сам взявся за різець і розпочав роботу над різноманіт-
ними скульптурами3. Варто зазначити, що всі майстри Східно-
го Поділля до середини ХХ ст. не розфарбовували свої твори, а 
спосіб їх виконання, особливо на завершальній стадії, був майже  
однаковий. Очевидно, це було результатом взаємного запозичен-
ня й однотипності інструментів, які використовувалися майстра-
ми. Лише наприкінці 50-х років ХХ ст., коли набір інструментів 
різьбярів почав розширюватися, з’являлися нові виражальні засо-
би в їхніх виробах4.

У другій половині ХХ ст. художнє різьбярство набуває мас- 
штабів «радянського народного мистецтва». Майстрів-різьбярів 
постійно запрошували експонувати свої вироби на різноманітних 
виставках і з’їздах. Вони були своєрідними представниками «про-
цвітаючого» народного мистецтва, які відображали у своїх виро-
бах найкращі зразки соціалістичного реалізму.

Інша ситуація спостерігається наприкінці ХХ — на початку 
ХХI ст., коли майстри отримали можливість вільно обирати тема-
тичне спрямування власних виробів, орієнтуючись лише на ринок. 

1 Бойчук В. Художня обробка дерева… . С. 210.
2 Будзан А. Різьба по дереву в Західних… . С. 24.
3 Моздир М. Українська народна дерев’яна… . С. 123.
4 Там само. С. 124.
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У цей час на теренах Східного Поділля працює багато фахових 
майстрів різьбярів. Вони виготовляють різноманітні меблі, скульп- 
тури, картини, рамки для картин, іконостаси тощо. Серед них 
можна виділити постаті П. Пипи та його сина Р. Пипи, В. Сло-
бодянюка, А. Лукіянчина, Ю. Дяченка, С. Карпенка, В. Паламар-
чука, С. Савчука та інших. Їхні вироби експонуються на обласних 
та всеукраїнських виставках декоративно-прикладного мистецтва 
та прикрашають інтер’єр багатьох помешкань.

Сучасне різьбярство вирізняється легкістю щодо запозичен-
ня різноманітних форм, прийомів, художніх ідей, а також здатніс-
тю майстрів паралельно працювати в різних галузях, жанрах, сти-
лістичних напрямах. З іншого боку, на творчість різьбярів впли-
вають і сучасні тенденції розвитку традиційної та професійної ху-
дожньої деревообробки1.

Загалом різьбярство ніколи не було статичним явищем, адже 
постійно виникали нові техніки, з’являлися більш досконалі ін-
струменти. На сьогодні художнє різьбярство на теренах Східно-
го Поділля потребує детального мистецтвознавчого дослідження, 
оскільки такі вироби є досить цікавими зразками декоративно-
прикладного мистецтва.

Таким чином, розглянувши весь комплекс дерев’яного госпо-
дарського начиння Східного Поділля, ми бачимо наскільки важ-
ливу роль воно відігравало в житті місцевого населення. Цілком 
природно, що впродовж досліджуваного періоду майстри дерево- 
обробки, які виготовляли господарське начиння, були в особливій 
пошані — аж поки не втратили можливості забезпечувати основні 
потреби в господарських і побутових виробах.

Найширший комплекс дерев’яного господарського начиння 
виготовлявся майстрами-бондарями. Потреба в їхній продукції 
зберігалася аж до другої половини ХХ ст., допоки бондарні ви-
роби не замінили промислові аналоги. Цей процес не відбувався 
одномоментно: багато господинь продовжували використовувати 
бондарні вироби й у часи, коли вже були доступні їх новітні за-
мінники. Так, заготовляли овочі на зиму не в скляній тарі, а в ду-
бовій діжці, бо вважали, що в ній вони краще зберігаються та на-
бувають особливого смаку. Та все ж бондарне ремесло у ХХI ст. 
майже повністю занепало. На сьогодні лише окремі майстри мо-
жуть виготовити такі вироби на замовлення, зовсім не працюю-
чи на ринок.

Швидше за бондарні вийшли з ужитку видовбані вироби, які 
вже в середині ХХ ст. майже перестали виготовляти. Проте окремі 
мешканці послуговувалися ними в побуті до 1980-х років.

Вироби, виготовлені на токарних верстатах становлять окре-
му групу господарського начиння. За нашими спостереженнями, 

1 Бойчук В. Різьблення деревини (історія… . С. 40.
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місцеве населення використовувало такі вироби протягом всьо
го досліджуваного періоду. Звичайно, точені миски чи сільнички 
не стали характерним явищем кожного господарства, але макого
ни чи качалки і сьогодні трапляються чи не в кожній хаті. Зовсім 
інша ситуація спостерігається з пічним начинням, що відійшло 
в минуле разом із традицією приготування страв у печі. Забута 
на сьогодні й традиція споживання їжі дерев’яними ложками, які 
були замінені на металеві в середині ХХ ст. Втратили свою роль в 
господарстві й решета та сита, які виготовляли майстри деревооб
робки. Решета виходили з ужитку, оскільки втрачали своє функціо 
нальне значення, а на зміну ситам прийшли промислові зразки.

Окремо слід зазначити щодо виробів із лози: хоча для гос
подарських потреб вони вже майже не використовуються, про
те майстри лозоплетіння зуміли пристосуватися до нових умов і 
розширити асортимент декоративних виробів. Нового розвитку в 
ХХI ст. зазнало також різьбярство. Різьблені вироби стали не про
сто прикрасою оселі, а зразками декоративноприкладного мис
тецтва подолян.

Загалом асортимент виробів дерев’яного господарського на
чиння, що виготовлявся різними майстрами деревообробки, воче
видь, помітно скоротився, проте ці вироби й досі виготовляють
ся, подекуди втративши своє практичне значення, втім набувши 
ознак декоративного оздоблення. У сучасних реаліях відродження 
деревообробки видається малоймовірним, проте поки що можли
вим. Цьому, зокрема, сприятиме визначення і впровадження но
вих пріоритетів, направлених на якість, екологічність та мистець
ку цінність виробів.

2. Будівництво житла та виготовлення меБлів

Будівництво житла та облаштування його інтер’єру на те
риторії Східного Поділля в досліджуваний період так чи інак
ше пов’язано з деревообробним ремеслом. Дерево було основою 
конструкції стін до середини ХХ ст., а надалі його функціональ
не призначення дещо змінилося — сфера застосування звузилася,  
дерево використовували здебільшого лише як матеріал для вікон, 
дверей та конструкції даху. Майстрів, які займалися зведенням 
будівель із використанням дерева, називали теслярами, проте се
ред місцевого населення найчастіше траплялася назва «плотніки». 
Цей термін відомий нам ще від часів Київської Русі, де так нази
вали усіх майстрів, що займалися обробкою дерева1. Тому часто 
серед селян навіть не розрізняли роботу тесляра і «плотніка» (сто
ляра). Очевидно, це було пов’язано з однаковим функціональним 
призначенням їх роботи, що була підпорядкована одній меті — 

1 Тихомиров М. Указ. соч. С. 79.
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створення житлових умов і становлення житлового середовища1. 
Майже кожен майстертесляр був одночасно й хорошим столя
ром, адже зведення житла — сезонна робота, а столярством мож
на було займатись увесь рік.

Спочатку зупинимося на роботі майстратесляра, адже він 
ство рював «середовище» для столярних виробів. Теслярі най
частіше працювали колективно, утворюючи свої «бригади», що 
об’єднували декілька майстрів, які за певну плату будували жит
ло. Наприкінці XIX — у першій половині ХХ ст. теслярі в ба
гатих на ліс районах (північнозахідна частина Східного Поділ
ля) зводили зрубні хати. Звісно, такі хати спорадично зустрічали
ся й на інших територіях Східного Поділля, але тут їх будували 
лише заможні селяни, які мали доступ до лісових ресурсів2 (див. 
Додаток Б, рис. 1). Проте на всій досліджуваній території, згід
но з археологічними знахідками, зрубне будівництво відоме ще з 
ранньослов’янського періоду3.

Для будівництва зрубної хати використовували дерево дуба, 
яке «можна було зрубати восени і до февраля місяця, а тоді вже не 
рубати, бо тоді дерево начне освіжатись, то чисто з’їдять шашлі»4. 
Інколи з дуба робили лише нижній вінець зрубу, укладаючи по
верх нього липові або осикові колоди. Однак у багатьох селах 
Східного Поділля існувала заборона на використання осики в 
житловому будівництві, «бо це прокляте дерево — на ньому пові
сився Іуда». Також у жодному разі не дозволялося використовува
ти для таких цілей дерево, в яке вдарила блискавка5.

Та перш ніж взятися за будівництво житла, потрібно було під
готувати деревину, зняти з неї кору за допомогою сокири або 
струга та за необхідності розколоти чи розрізати. Найбільш пра
цемістким був процес розколювання. Для цього спочатку необ
хідно було сокирою назначити лінію, по якій колода мала розко
люватися, й далі по середині торця забити сокиру за допомогою 
дерев’яної довбні. В утворену тріщину зверху почергово забивали 

1 Помнікі этнаграфіі. Методыка выяўлення, апісання і збірання / Пад 
рэд. В. Бандарчыка. Мінск: Навука і тэхніка, 1981. С. 99.

2 Радович Р. Традиційне житло українців Південного Поділля другої по
ловини XIX — початку ХХ століття: конструктивнотехнологічний аспект (за 
матеріалами Хмельницької обл.) // Вісник Львівського Університету. Серія: 
Історія. 2010. Вип. 45. С. 439.

3 Відейко М., Терпиловський Р., Петрашенко В. Давні поселення України: 
монографія. Київ: [б. в.], 2005. С. 116.

4 Сауляк Б. Народне житло Мурованокуриловецького району Вінницької 
області // Проблеми етнології та археології України: матеріали звітної сту
дентської наукової конференції. Вінниця: RuViKos, 2010. С. 100.

5 Довгань С. Подільське житло в системі звичаїв та обрядів // Наук. зап. 
Вінниц. держ. пед. унту ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія. Вінниця, 
2009. Вип. 15. С. 180.
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дерев’яні клини різних розмірів, які поступово розколювали ко
лоду (див. Додаток Б, рис. 2). Такий спосіб розділу колоди час
то призводив до браку, особливо якщо вона мала великі розміри. 
Надійніше було розрізати колоду, розмістивши її на спеціальній 
«трацькій» лаві, що мала вигляд двох високих підставок (двоніж
ної і три або чотириніжної). Різали її двоє осіб: один розміщував
ся зверху, а інший — на землі, використовуючи при цьому спеці
альну довгу пилку — трачку (див. Додаток Б, рис. 3). В такий же 
спосіб виготовляли дошки та бруски, попередньо обтесавши ко
лоду з двох сторін і позначивши на них необхідні розміри з до
помогою шнурка, змащеного вугіллям1 (див. Додаток Б, рис. 4).

Таким чином, зрубні стіни житла могли зводити з круглих, на
півкруглих або брусових деревин, в яких зовнішні кути стін клали 
на початку ХХ ст. з остатком, а від 30х років ХХ ст. — без остат
ку2. В першому випадку кінці зрубів з’єднували технікою «в обло», 
а у другому — «в лапу». Техніка укладання кутів зрубів «в обло» 
полягала у вирубуванні напівкруглих заглиблень на кінцях зрубу, 
по діаметру нижньої колоди, на яку він ставився (див. Додаток Б, 
рис. 5). Більш складною була техніка «в лапу»: на кінцях зрубу ви
різали спеціальні шипи та пази, які потрібно було дуже ретельно 
«підганяти», аби не було щілин. Та незалежно від техніки зведен
ня стін, у таких хатах не було фундаменту, в кращому випадку під 
перший вінець зрубу підкладали велике каміння.

Для утеплення зрубних стін проміжки між колодами заклада
ли клоччям й обмазували шаром глини, яку потім білили. Така 
обмазка була характерною для всього лісостепу і пов’язана з буді
вельними та теплотехнічними властивостями дерева листяних по
рід, яке на відміну від хвойного, не можна було щільно припасу
вати одне до одного3.

Після зведення стін приступали до укладання стелі хати. Для 
цього використовували поздовжній дубовий сволок — масивну 
обтесану прямокутну або квадратну колоду. Часто на сволоку ви
різьблювали хрест, інколи навіть із датою будівництва. Поверх 
сволока укладали колоте дерево або дошки. Зверху таку конструк
цію утеплювали добре утрамбованим шаром глини, а її поверхню 
господарі використовували для сушіння зернових культур4.

Найбільш поширеною конструкцією даху в зрубному житлі 
був чотирисхилий дах на кроквах — круглих або обтесаних брус
ках. Нижню частину крокв кріпили на верхньому вінці зрубу, а 
верхню частину з’єднували дерев’яними кілками. Покривали та

1 Вертельник А. Рубання і виготовлення дерева // Матеріали до україно
руської етнології. Львів: Друкарня НТШ, 1900. Т. 3. С. 30.

2 Косміна Т. Сільське житло Поділля... . С. 20.
3 Радович Р. Зазнач. твір. С. 442.
4 Косміна Т. Сільське житло Поділля… . С. 30.

www.etnolog.org.ua

IM
FE

. В першому випадку кінці зрубів з’єднували технікою «в обло», 

IM
FE

. В першому випадку кінці зрубів з’єднували технікою «в обло», 
Техніка укладання кутів зрубів «в обло» 

IM
FE

Техніка укладання кутів зрубів «в обло» 
полягала у вирубуванні напівкруглих заглиблень на кінцях зрубу, 

IM
FEполягала у вирубуванні напівкруглих заглиблень на кінцях зрубу, 

по діаметру нижньої колоди, на яку він ставився (див. Додаток Б, 

IM
FEпо діаметру нижньої колоди, на яку він ставився (див. Додаток Б, 

була техніка «в лапу»: на кінцях зрубу ви

IM
FEбула техніка «в лапу»: на кінцях зрубу ви

різали спеціальні шипи та пази, які потрібно було дуже ретельно 

IM
FEрізали спеціальні шипи та пази, які потрібно було дуже ретельно 

«підганяти», аби не було щілин. Та незалежно від техніки зведен

IM
FE«підганяти», аби не було щілин. Та незалежно від техніки зведен

ня стін, у таких хатах не було фундаменту, в кращому випадку під 

IM
FE

ня стін, у таких хатах не було фундаменту, в кращому випадку під 
перший вінець зрубу підкладали велике каміння.

IM
FE

перший вінець зрубу підкладали велике каміння.
Для утеплення зрубних стін проміжки між колодами заклада

IM
FE

Для утеплення зрубних стін проміжки між колодами заклада
ли клоччям й обмазували шаром глини, яку потім білили. Така 

IM
FE

ли клоччям й обмазували шаром глини, яку потім білили. Така 
обмазка була характерною для всього лісостепу і пов’язана з будіIM

FE
обмазка була характерною для всього лісостепу і пов’язана з буді
вельними та теплотехнічними властивостями дерева листяних поIM

FE
вельними та теплотехнічними властивостями дерева листяних по
рід, яке на відміну від хвойного, не можна було щільно припасуIM

FE
рід, яке на відміну від хвойного, не можна було щільно припасу

3 IM
FE

3. IM
FE

.
Після зведення стін приступали до укладання стелі хати. Для IM

FE
Після зведення стін приступали до укладання стелі хати. Для 



Р о з д і л  3.  деРевооБРоБні РемеСла СХідного Поділля ...

94

кий дах сніпками із соломи, які в’язали до поздовжніх лат — дов
гих жердин, що кріпилися до крокв.

При будівництві зрубного житла теслі ніколи не використову
вали металевих цвяхів, кріплячи необхідні елементи на квадрат
ні дерев’яні кілочки — тиблі, під які висвердлювали або продов
бували отвори (див. Додаток Б, рис. 6). Традиційним же набором 
теслярних інструментів були сокира, барда, струг, рубанок, сверд
лик, долото, поперечна пилка та поздовжня «трачка». Фактично 
це були універсальні інструменти, якими користувалися й інші 
майстри деревообробки.

Коротко розглянувши технологію зрубного будівництва, окре
мо слід зупинитися на постатях майстрівтеслярів, яких часто вва
жали людьми з надприродними здібностями. Як на досліджуваній 
території, так і загалом на теренах України, Білорусі та Росії ві
рили, що незадоволені частуванням або оплатою «плотніки» мо
жуть накликати на хату різноманітні нещастя: пожежу, бурю або 
навіть смерть господарів1.

Побутували вірування, що при першому ударі сокирою по 
дереву майстри повинні заклинати різних звірів (собак, кішок, 
тощо), маючи на меті убезпечити жителів нової хати від нещас
тя2. Подібні повір’я побутували й в інших регіонах України. Так, 
на Буковині перед початком роботи тесляр мав крикнути, що цей 
будинок зводиться для собаки чи кота, бо інакше в ньому трапля
тимуться смертельні випадки. На Гуцульщині майстер тримав у 
таємниці від господаря на «кого» він заклав хату, «бо той на кого 
затне, повинен вмерти»3.

Перед закладинами житла майстер мав зробити отвір у підва
лині або стовпі, закласти туди свяченого жита, пшениці, дарнику 
й ладану та забити це все осиковим кілком. Після чого він про
мовляв своє побажання: «Дайже, Господи милосердний, щоб із 
цієї нової оселі хлібсіль святий не виводився, щоб господар і гос
подиня і дітки маленькі живі, здорові та щасливі були»4.

Після закінчення зведення стін і стелі майстер прибивав до 
сволока хрест із квітами. Господар прив’язував до сволока кожух 
(щоб у домі було тепло), скатертину (для чистоти та порядку), 
хустку з хлібом і сіллю (щоб у домі завжди були хліб і сіль). Хуст
ку, хліб і сіль дарували майстрам5. Якщо ж господарі погано час

1 Байбурин А. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Ле
нинград: Наука, 1983. С. 57.

2 Гребінь І. Обряди, пов’язані з будівництвом сільського житла // По
ділля: історикоетнографічне дослідження. Київ: Видавництво незалежного 
культурного центру «Доля», 1994. С. 247.

3 Сілецький Р. Традиційна будівельна обрядовість українців. Львів: ЛНУ 
ім. Івана Франка, 2011. С. 162.

4 Чубинский П. Труды этнографическостатистической экспедиции… . 
С. 376.

5 Гребінь І. Зазнач. твір. С. 246.
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тували майстрів або не робили їм дарунків, то вони перев’язували 
сволок своїми кожухами, і тоді хата буде дуже холодною: «в ній 
і душі не нагрієш»1. Такі вірування надавали особливого статусу 
теслярам серед усіх майстрів деревообробки, адже вони безпосе
редньо впливали на життя в новій хаті.

Загалом, крім зрубного житла, у районах Східного Поділля, де 
основним матеріалом будівництва була глина, в кінці XIX — се
редині ХХ ст. бригади «плотніків» зводили лише дерев’яний кар
кас стін та даху. Для виконання всіх інших робіт часто запрошува
ли родичів та сусідів, які працювали без оплати, але обов’язково з 
обідом і вечерею. Такий звичай як на досліджуваній території, так 
і в переважній більшості регіонів України називали «толокою».

З появою колгоспів бригади «плотніків» уже працювали для 
потреб колективного господарства. Вони були майже в кожному 
селі та зводили необхідні дерев’яні конструкції: «верхи» на різно
манітні будівлі, віконні та дверні варцаби (коробки, лутки) тощо.

В другій половині ХХ ст. почала переважати безкаркасна тех
ніка будівництва стін із природного каменю та цегли, через що 
«плотніків» «кликали» лише для зведення даху житла. Поступово 
«плотніки» втратили більшість своїх функцій під час будівниц 
тва житла і змушені були майже повністю зосередитись на столяр
ній роботі. Таким чином, робота «плотніків» і столярів остаточно 
об’єдналася в одне ремесло.

Найпоширенішими столярними виробами, які використовува
лися при зведенні житла, були вікна та двері. Їх замовляли у фа
хових майстрівстолярів, які, залежно від можливостей господаря, 
підбирали необхідну деревину і відповідним чином її декорували. 
Для виготовлення вікон, дверей та варцабів найчастіше викорис
товували дошки та бруски із сосни, ялини, дуба та ясена. Найкра
щою вважалася деревина сосни, вона легко піддавалась обробці, 
була досить доступною та надійною.

Зазначені елементи будинку також відігравали певну роль в 
обрядах і звичаях подолян. Так, під час весільного обряду батьки, 
зазвичай, вітали наречених біля порога. Свахи молодого й моло
дої, з’єднуючи дві запалені свічки, ставали на поріг, що символі
зувало єднання двох родів2. На поріг тричі опускали труну під час 
похоронного обряду, коли виносили покійника з хати. Також при 
винесенні мерця з хати, обов’язково зачиняли всі двері — «щоб 
не повернулась смерть до хати»3. Певною мірою ці столярні виро

1 Байбурин А. Указ. соч. С. 83.
2 Маховська С. Весільні пісні Поділля: функціонування, поетика, симво

ліка: дис. … канд. філол. наук: 10.01.07. Київ, 2004. С. 138.
3 Борисенко В. Поховальні звичаї та обряди // Поділля: історико

етнографічне дослідження. Київ: Видавництво незалежного культурного цен
тру «Доля», 1994. С. 229.
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би були знаменними і в інших обрядах, адже вони вважалися своє  
рідною межею двох світів1.

Крім виготовлення хатніх вікон та дверей, столяри займали
ся декоруванням фасаду хати, вирізьблюючи дерев’яні фігурні на
личники над вікнами. В південних районах Хмельницької облас
ті в другій половині ХХ ст. вздовж фасаду хати, а інколи й бічних 
стін, під схилом даху робили дерев’яну лиштву (приблизно 20 см), 
нижню частину якої фігурно вирізали півколами, ромбами та ін
шими декоративними елементами2.

Столяри у своїй роботі використовували найширший асорти
мент інструментів серед усіх майстрів деревообробки. Їх можна 
умовно поділити на інструменти для обтісування та стругання де
рева (сокира, барда, струги (прямі та криві), рубанки, шершебки, 
фуганки, фігарей (фігурей, фуарея), голькель (галтель), отборнік 
(фельцовнік), шпунтубель, кальовка), для видовбування і сверд
ління (свідерка, долота, стамески), для розпилювання (ножовки, 
пилки) та для вимірювання й розмічування заготовок (циркуль 
(розміряч), рейсмус). Серед них суто столярними інструмента
ми, що майже не використовувались іншими майстрами дерево 
обробки, були фігарей, голькель, отборнік, шпунтубель та кальов
ка, якими вистругували заглиблення та декоративні елементи ви
робів (див. Додаток Б, рис. 7—10). Частину інструментів майстри 
купували на ярмарках, а деякі виготовляли самі, замовляючи не
обхідні металеві частини в ковалів.

Заготовки столяри обробляли, закріплюючи їх на вісному 
стільці або столярному верстаті. Окремі майстри для виготовлен
ня точених елементів виробів використовували ще й токарний 
верстат.

Основними виробами, які виготовляли столярі, були хатні меб  
лі — лави, ліжка, софи, столи, скрині, мисники тощо. Вони ста
новили невід’ємну частину інтер’єру східноподільського житла, 
де мали не лише практичне призначення, а й створювали певну 
його своєрідність. Тому при розгляді меблів як столярних виро
бів, крім конструктивних особливостей, зупинимося на їх місці 
в інтер’єрі житла та ролі, яку вони відігравали в житті селянина.

Більшість меблів в інтер’єрі подільської хати мали своє уста
лене місце, що було пов’язано із чітким однотипним її плану
ванням, яке тривалий час не зазнавало значущих змін. Одно
типність планування подільського житла та житла, поширеного 
в аналізований період на інших українських теренах, відзначено 
багатьма дослідниками3.

1 Троцан Д. Символіка дороги в традиційних українських обрядах наро
дження та хрестин // Етнічна історія народів Європи. Київ: Унісерв, 2010. 
Вип. 32. С. 121.

2 Моздир М. Різьбярство і народна скульптура... . С. 440.
3 Косміна Т. Сільське житло Поділля… . С. 159.
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У кожній селянській хаті стояли дерев’яні лави, що могли 
бути «нерухомими» та «рухомими». Розташовувались вони вздовж 
чільної і причілкової стін хати. Давнішим типом були «нерухомі» 
лави, які виготовляли з грубих широких (0,5—0,6 м) дубових до
щок, що ставили на закопані в долівку дерев’яні ніжки1 (див. До
даток Б, рис. 11). Їх робили одразу після будівництва хати ті май
стри, хто її зводив або сам господар. Найімовірніше, «нерухомі» 
лави отримали свій розвиток ще від ранньослов’янських матери
кових лежаків останців, які залишалися при копанні заглибленої 
частини напівземлянки вздовж однієї або кількох стінок житла2.

«Нерухомі» лави поступово «розвинулись» у переносні (ру
хомі), що вже виготовлялися столярами. Крім того, на початку 
ХХ ст. почали з’являтися лави зі спинками, які були доступними 
лише для заможних господарів, а в середині століття набули ма
сового поширення (див. Додаток Б, рис. 12).

Для виготовлення лав використовували різноманітні породи 
дерева: дуб, ясень, липу, тополю, сосну, бук, клен, грушу тощо. 
Найкращими вважалися дубові лави, проте часто їх робили з ніж
ками з твердих порід дерева і дошкою з м’яких порід. Така лава 
була більш доступною, досить надійною та легкою. Розміри лави 
залежали від розмірів хати та вимог господарів. У середньому такі 
лави були 2,5—4 м завдовжки, 0,4—0,6 м завширшки та 0,5—0,6 м 
висотою. При цьому дошка, що використовувалася для лави, була 
товщиною 5—7 см. У одному з кінців такої лави робили отвори 
для куделі, з якої жінки пряли нитки.

Ніжки до лав робили або зі шматків дошки або з дерев’яних 
брусків, розташованих попарно. Ніжки з дошки внизу вирізува
лися овалом або трикутником так, щоб утворилося дві підніжки 
для кращої їх рівноваги. Такі ніжки з’єднували з лавою, вирізаю
чи у верхній частині чопи, які закладали у видовбані прямокутні 
отвори лави або просто забивали кількома металевими цвяхами.

Ніжки з брусків приєднували до лави у видовбані або висверд
лені в ній передній і задній отвори. Для надійності до місця, куди 
забивали ніжки могли підкладати невеликий прямокутний бру
сок, в якому також робили отвори. Такі ніжки робили прямокут
ними, круглими або виточували на токарному верстаті.

Спинки до «рухомих» лав виготовляли кількома способами: з 
двохтрьох довгих дерев’яних брусків, із суцільної фігурно виріза
ної дошки чи з «каркасом» із брусків, всередині якого розміщува
ли точені або вирізані вертикальні елементи. Незалежно від фор
ми спинки кріпилися на вертикальних брусках, що задовбувалися 
(прибивалися) до лави або до подовжених у задній частині ніжок. 

1 Косміна Т. Сільське житло Поділля… . С. 165.
2 Приходнюк О. Ранньослов’янське житло на Поділлі // Археологія. 1971. 

№ 3. С. 29.
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Крім того, бокові дощані ніжки могли подовжуватися до висоти 
спинки, утворюючи таким чином своєрідні підлокітники, що фі
гурно вирізалися. Спинку лави чи підлокітники інколи покрива
ли різьбленим орнаментом, а саму лаву фарбували.

Лаву часто використовували як місце для спання, за необхід
ності приставляючи до неї ослона. Ослони відрізнялися від лави 
меншими розмірами та розташованими під кутом круглими, рід
ше прямокутними ніжками (див. Додаток Б, рис. 13). Здебільшо
го їх приставляли до столу з протилежного від лави боку. За сто
лом також сиділи на прямокутних стільцях (табуретках), що мали 
чотири прямокутні або круглі ніжки (див. Додаток Б, рис. 15). В 
деяких сім’ях такі стільці використовували навіть замість столу 
для буденного обіду: «Кладуть табурет і тут на менчі сідають. Вся 
сім’я кругом того і всі з єдної миски їли, деревляними ложками»1.

Для сидіння також робили невеличкі стільчики та ослінчики. 
Вони могли бути прямокутної або овальної форми на чотирьох 
ніжках та круглої форми на трьох ніжках (див. Додаток Б, рис. 14, 
16). Ніжки в них забивалися під кутом у видовбані або просверд
лені отвори і за необхідності розклинювалися дерев’яними клин
чиками. Рідше у прямокутних стільчиках робили ніжки зі шмат
ків дошки, як у великій лаві (див. Додаток Б, рис. 17). Деревину 
для виготовлення ослонів, ослінчиків, стільців і стільчиків спеці
ально не підбирали: це міг бути ясень, дуб, ялина, сосна, осика, 
липа, тополя тощо.

Основним місцем для спання в подільській хаті до середини 
ХХ ст. був піл (тапчан) (див. Додаток Б, рис. 19). Його розташо
вували між причілковою стіною та піччю. Піл робили з кількох 
грубих дощок, скріплених поперечними брусками, що клалися на 
вкопані в долівку дерев’яні стовпчики. Найкращим вважався піл 
із дуба, проте часто використовували «хто яку дошку мав» (ясен, 
осику, клен, липу, сосну, тощо). На ньому спали, настеляючи по
верх сіном та рядном.

Над полом традиційно кріпили жердку. Вона мала вигляд 
одного або двох дерев’яних брусків, що кріпилися до стіни та 
з’єднувалися під прямим кутом до вертикальної опори, яка вихо
дила зі стелі. Часто її прикрашали різьбленням та вирізали фігурні 
елементи на кінці вертикальної опори (див. Додаток Б, рис. 20). 
На жердці вішали буденний одяг, а в свята її застеляли найкращи
ми ряднами чи килимами.

Наприкінці XIX ст. заможні господарі почали замінювати піл 
дерев’яними ліжками, що виготовляли лише майстристоляри2 
(див. Додаток Б, рис. 21). В середині ХХ ст. вони вже стали до

1 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 145. Од. зб. 770. Арк. 96. Записано в 
с. Велика Яромирка Городоцького району Хмельницької обл.

2 Косміна Т. Сільське житло Поділля… . С. 166.
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ступними для більшості селян та різнилися лише декоративним 
оформленням.

Каркас ліжка виготовляли з деревини твердих порід (дуб, 
ясень), а впоперек його заповнювали невеличкими дощечками 
менш вартісних порід (липа, осика, сосна). Передні та задні спин
ки (поренча, перила) ліжка були або однаковими за розміром, або 
одну з них робили дещо вищою. Спинки могли бути як суцільни
ми, так і збитими з кількох вертикальних і горизонтальних брус
ків, часто їх прикрашали різьбленням, а верхні кути заокруглюва
ли або прикрашали різноманітними фігурними елементами. Крім 
того, майстри, які використовували у своїй роботі токарний вер
стат, виточували на ньому деталі спинок та ніжки ліжок. Окремі 
майстри чи самі господарі фарбували ліжка, найчастіше в черво
ний або коричневий кольори.

Розміри ліжок могли бути різними, залежно від вимог замов
ника. Зазвичай ліжка мали 2—2,1 м довжини, 1—1,3 м ширини 
та 0,5—0,6 м висоти. Розміри спинок залежали від їх форми і не 
мали якихось сталих параметрів.

Спали на таких ліжках, застеляючи сіном та накриваючи звер
ху рядном або «зшивали два радна, напихали пахучим сіном і так 
на ньому спали»1. У другій половині ХХ ст. дерев’яні ліжка та піл 
поступово змінили металеві, а в кінці століття — дерев’яні фа
бричні ліжка.

Під божником уздовж причілкової стіни в типовій подільській 
хаті ставили стіл (див. Додаток Б, рис. 18). Таке розташування ви
значалось кількома його функціями: тут працювали, відзначали 
родинні та календарні свята, споживали їжу, саме тому його ста
вили в чистій та освітленій частині житлового приміщення2.

Розміри столу залежали від розмірів житлової площі та мож
ливостей господаря. Найпростішими були столи з прямокутною 
стільницею, чотирма квадратними ніжками та поперечками, що 
з’єднували їх у нижній частині. Для виготовлення столів викорис
товували деревину ясеня, клена, дуба чи сосни. Стільницю з ніж
ками з’єднували за допомогою коротких дерев’яних кілків, що за
бивали в попередньо висвердлені в них отвори.

Поряд із «простими» столами, столяри виготовляли й декора
тивно оформлені — для заможних господарів. У них могли роби
ти точені на токарному верстаті ніжки та однудві шухляди (див. 
Додаток Б, рис. 22). Крім того, краї стільниці такого столу часто 
прикрашалися різьбленням.

Для буденного обіду столяри робили маленькі столики ква
дратної або прямокутної форми. Такий столик стояв у кутку хати, 
а коли сідали обідати, то його розміщували посередині та при

1 АФ ВДПУ. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 172. Арк. 3.
2 Данилюк А. Українська хата. Київ: Наукова думка, 1991. С. 47.
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ставляли невеликі ослінчики. Проте багато селян для таких ці
лей використовували лаву, до якої також приставляли ослінчики.

Для зберігання посуду столярами виготовлявся мисник, який 
вішали на протилежну від печі стіну біля дверей. Найпростіший 
мисник в досліджуваний період мав вигляд прямокутної рами з 
дощок і кількох дощаних полиць, що прикріплювалися до неї 
(див. Додаток Б, рис. 23). Деякі дослідники припускають можли
вість існування дерев’яних полиць типу мисників на стіні над піч
чю ще в ранньослов’янський час. Це підтверджується тим, що під 
час археологічних досліджень саме біля печі знаходили найбільше 
фрагментів розбитого посуду1.

Розміри мисника залежали від кількості полиць (найчастіше їх 
було три — п’ять) та ширини стіни, на яку його вішали. Для ви
готовлення мисника брали будьяку деревину, що піддавалась об
робці, як твердих, так і м’яких порід. Прикрашали мисник вирі
заними фігурними елементами у верхній частині або різьбою на 
тильній його частині. Крім того, мисник часто фарбували в тем
ний колір, переважно коричневий.

Крім звичайних мисників, у заможніших селян побутували 
мис никишафи, в яких нижні полиці закривалися двома дере
в’яними дверцятами, часто з різьбленими елементами (див. Дода
ток Б, рис. 24). Інколи заскленими дверцятами закривали повніс
тю всі полиці мисника (див. Додаток Б, рис. 25).

Незалежно від форми чи розмірів, у миснику зберігали зде
більшого керамічні вироби, які разом з утилітарною виконували 
й естетичну функцію. Виставлені у верхній частині мисника ма
льовані миски були гордістю господині та прикрасою усієї хати2.

Для зберігання посуду і хатнього начиння використовували 
також полицю, яку вішали над дверима. Її робили з дошки зав
товшки 5—7 см та завдовжки 1—2,5 м, кладучи її на забиті в сті
ну дерев’яні кілки. Інколи таку полицю прикрашали різьбою або 
набивали фігурними наличниками.

У другій половині ХХ ст. мисники зі шафкою в деяких госпо
дарів були замінені на буфети (див. Додаток Б, рис. 26, 27), які 
мали вигляд шафки з кількома полицями у верхній частині, що 
прикривалися заскленими дерев’яними дверцятами, та з кількома 
полицями та шухлядами в нижній частині, що прикривалися вже 
суцільними дерев’яними дверцятами. Буфети оздоблювали вузь
кими дерев’яними фігурно вирізними наличниками та різьбою. Їх 
замовляли в сільських столярів або купували фабричного вироб
ництва.

1 Відейко М., Терпиловський Р., Петрашенко В. Давні поселення Украї
ни… . С. 125.

2 Косміна Т. Локальні особливості народного житла південних районів 
Поділля // Народна творчість та етнографія. 1973. № 4. С. 27.
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До середини ХХ ст. важливе місце в інтер’єрі типової поділь
ської хати відводилося скрині. Майстрівстолярів, які спеціалізу
валися на їх виготовленні, називали скринниками. На території 
Східного Поділля скриня мала форму прямокутного або розши
реного догори «ящика» з прямою або опуклою кришкою (віком). 
Розміри скрині залежали від вимог господині та від можливос
тей щодо розміщення в житловому приміщенні. Найчастіше вони 
були 1—1,3 м завдовжки, 0,5—0,7 м завширшки та 0,7—0,8 м ви
сотою. Завдяки таким розмірам у бідних родинах скриню з плос
ким віком часто використовували замість столу. Основним же 
призначенням скрині було зберігання одягу, білизни, полотна 
тощо. Прикраси та цінності зберігали у прискринку — невелич
кому ящичку, що розташовувався всередині скрині у верхній час
тині одного або й обох її кутів. У багатих селян могла бути ще 
одна скриня, яку ставили в сінях або коморі. В ній зберігали зи
мовий одяг, взуття тощо.

Для виготовлення скринь використовували деревину липи, 
груші, сосни, ясена, дуба та клена. Її різали на дошки необхідних 
розмірів та сушили. Найкращою вважалася скриня з липи, адже її 
деревина легко піддавалась обробці та її не псував шашіль. Крім 
того, «одіж, що в ній зберігався набирав приємних пахощів, які за 
народними спостереженнями, відганяли міль»1.

Скриню прикрашали кованими елементами, які розміщували 
на її кутах, чільній стінці та кутах верхньої кришки. Найбільш де
коративно оформленими були скрині з трьома вертикально роз
ташованими металевими смугами на чільній стінці (див. Додаток 
Б, рис. 28, 29). Найчастіше середня з них доходила до замкової 
шпарини, тобто до самого віка, а дві інші були трохи коротши
ми, інколи вони всі могли бути рівними. У верхній частині сму
ги мали тюльпаноподібне завершення, інколи цей мотив усклад
нювався ще парою пелюсток. Прямими або фігурними металеви
ми смугами прикрашалися й кути скрині2. Також фігурно виріза
ли дерев’яні підніжки, які робили окремі майстри, аби дно скрині 
не торкалося долівки. Інколи для полегшення транспортування до 
деяких скринь прилаштовували невеличкі дерев’яні колеса. В біль
шості скринь для таких цілей використовували металеві ручки, які 
приєднували до бокових стінок. Замикали скриню навісним або 
внутрішнім замком. Для навісного замка віко та передню стінку 
з’єднували металевою лямкою, а внутрішній замок прилаштовува
ли до передньої стінки, роблячи в ній замкову шпарину.

Крім кованих елементів, скрині могли декоруватися різнома
нітним мальованим рослинним і геометричним орнаментом (див. 
Додаток Б, рис. 30). На теренах Західного Поділля вони часто 

1 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14. Од. зб. 319. Арк. 19.
2 Косміна Т. Сільське житло Поділля… . С. 172.
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фарбувалися в темнозелений колір, на фоні якого виділялися 
зображення квітів у вазонах, виконаних жовтою, коричневою та 
чорною фарбами1. Проте на території Східного Поділля розписні 
скрині не були масовим явищем, на відміну від пишно розмальо
ваних скринь Центрального Подніпров’я чи Полтавщини, най
частіше вони просто фарбувалися в червоний, коричневий чи зе
лений кольори2.

До скрині, як і краму, що в ній зберігався, українські госпо
дині ставилися з особливою повагою. Зокрема, вважалося, що у 
скриню не можна було заглядати стороннім. Боячись зурочення, 
скриню завжди зберігали замкнутою, і обов’язково, де б вона не 
стояла, прикривали рядном або іншою накидкою3. Не даремно 
весільна скриня була основою посагу молодої. Навантажену най
кращим крамом, її з почестями перевозили до нової хати.

Подібними до скринь, але меншими за розмірами, були сун
дуки (куфери) (див. Додаток Б, рис. 31). Вони мали однакове 
функціональне призначення, але різнилися за формою. Сундуки 
найчастіше мали опукле віко: «Скриня рівна, там шмаття склада
ли туда, а куфер він так горбом таким. В кого скриня, в кого ку
фер, то таке було»4. Також замість двох металевих ручок на боко
вих стінках у них могли робити одну ручку по центру віка.

На зміну скриням і сундукам в 50х — 60х роках ХХ ст. при
йшли шафи, які виготовляли майстристоляри або купували фа
бричного виробництва. Найпоширенішими були дводверні шафи, 
а пізніше трьохдверні з кількома полицями та шухлядами. В більш 
заможних селян вони були прикрашені великою кількістю різь
блених елементів5. Проте скрині не відразу вийшли з ужитку, в 
них ще довго зберігали старий одяг та інші речі. У ХХI ст. старі 
скрині вже здебільшого використовують як ємність для зберіган
ня корму для худоби (зерна, висівок тощо).

Універсальним столярним виробом на території Східного По
ділля була софа (софка), або, як її ще називали на Хмельниччи
ні, — шлябан6. На початку ХХ ст. нею користувалися лише най
багатші селяни, а до середини століття софа стала доступною для 
ширших мас населення.

У ній зберігали одяг і використовували як місце для спан
ня. Софка мала вигляд прямокутного ящика з прямою кришкою 

1 Данилюк А. Особливості художнього оздоблення в інтер’єрі традиційно
го західноподільського житла // Тези доповідей наукової конференції Етно
графія Поділля. Вінниця, 1992. Ч. 2. С. 67—68.

2 Косміна Т. Сільське житло Поділля… . С. 172.
3 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14. Од. зб. 319. Арк. 12.
4 Там само. Ф. 145. Од. зб. 770. Арк. 75. Записано в с. Соснівка Дунає

вецького району Хмельницької обл.
5 АФ ВДПУ. Ф. 1. Оп. 15. Спр. 29. Арк. 15.
6 Косаківський В. Ремесла, промисли та народні майстри… . С. 219.
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на чотирьох прямокутних або точених ніжках. Деякі майстри ро
били ще й точені підлокітники з двох вертикальних та одного
двох горизонтальних брусків, або навіть суцільну дощану спин
ку. Середні розміри софи були такими: довжина 1,8—2 м, ширина 
0,5—0,7 м та висота 0,6—0,7 м. У передній стінці вона мала фігур
но вирізані заглиблення, які деякі господині прикрашали мальо
ваним квітковим орнаментом. Крім того, софа фарбувалася зде
більшого в коричневий колір. Про популярність софок ще в се
редині ХХ ст. може свідчити той факт, що багато господинь, аби 
придбати цей виріб, записувалися в чергу до майстрів, які його 
виготовляли. Проте від 1970х років софи почали поступово за
мінюватися фабричними диванами, що стали символом достатку 
селянської родини.

Як бачимо, столяри, оволодівши професійними навичками 
та знаннями, підбирали найкращу деревину для кожного виробу, 
аби він був комфортним, декоративно прикрашеним і практич
ним у користуванні. Особливо це було характерно для майстрів
скринників, адже жінки та молоді дівчата хотіли собі найкращу 
скриню, яка б слугувала не лише місцем для зберігання речей, а 
й була справжньою окрасою оселі.

Загалом як столяри, так і теслярі були в пошані серед сіль
ського населення. Теслярі, що зводили найкращі хати, були ві
домими далеко за межами своїх населених пунктів. Їхня робота 
добре оплачувалася, а господарі намагалися всіляко їм догоджа
ти, бо вірили, що теслярі мають вплив, аби зробити життя в но
вій хаті щасливим. Для цього майстри проводили ряд обрядів та 
замовлянь, а тому вважалися певною мірою «чарівниками». Од
нак із переходом до нових технік будівництва, теслярі поступо
во втрачали свої професійні функції, отже, вже в другій полови
ні ХХ ст. основним їхнім заняттям при зведенні житла було по
криття «верху».

Трохи краще становище мали столяри, що намагалися вдо
сконалювати та збільшувати асортимент своїх виробів відповідно 
до вимог часу. Так, якщо спочатку столяри виготовляли звичай
ні лави, то з виникненням попиту на лави зі спинкою, вони не 
просто прилаштовували до них спинки, а й намагалися різнома
нітно їх декорувати. Те саме спостерігаємо й на прикладі столу: з 
місця для вживання їжі він поступово перетворювався на окрасу 
оселі. Мисник, у свою чергу, також зазнав трансформацій. З кіль
кох простих відкритих полиць він трансформувався в повноцінну 
шафу для посуду, що мала засклені дверцята та була прикрашена 
різьбленими елементами.

У випадку зі скринями та сундуками, що були функціонально 
замінені фабричними шафами, то варто звернути увагу, що сто
ляри ще в другій половині ХХ ст. виготовляли відповідні анало
ги. Та чим доступнішими ставали шафи, тим менше столярів їх 
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виготовляли. Така ж ситуація спостерігалася й із софками: якщо 
ще в 50х — 60х роках ХХ ст. їх виготовляли навіть на замовлен
ня, виконання якого потрібно було чекати не один місяць, то вже 
через десяток років їх почали замінювати фабричними диванами.

Отже, розглянувши теслярство і столярство як деревооброб
ні ремесла, можна з впевненістю резюмувати, що саме вони ство
рювали житлове середовище селянської родини. Проте, почина
ючи із середини ХХ ст., продукцію, яку виготовляли столяри й  
теслярі, було витіснено новими технологіями та промисловими 
аналогами. Та все ж у сучасних умовах знову стає популярним бу
дувати зрубне житло, особливо у вигляді будинків та заміських 
дач. Власники житла прагнуть мати меблі, виготовлені за інди
відуальним замовленням, у тому числі збільшується кількість за
мовників, які хочуть мати у своїй оселі вироби, виконані із засто
суванням традиційних мотивів чи елементів. Тому, на нашу дум
ку, за умови збільшення попиту серед населення, теслярство і 
столярство можуть знову стати масовим явищем.

3. виРоБництво тРадиційниХ заСоБів 
ПеРеСування Подолян

Виготовлення традиційних засобів пересування було важли
вою галуззю деревообробних ремесел українців у досліджуваний 
період і мало давні виробничі традиції. Без них неможливо уяви
ти господарство і побут селянина в минулому, особливо в регіо
нах із розвинутим землеробством.

Пов’язаний із природногеографічними умовами певної міс
цевості, традиційний транспорт не був цілком однорідним на усій 
території України. Кожен історикоетнографічний регіон України 
демонстрував характерні особливості в конструкції, матеріалах і 
способах його виготовлення. Найкраще їх можна простежити, де
тально дослідивши традиційний транспорт як важливу галузь де
ревообробних ремесел в окремих регіонах.

Виготовлення традиційних засобів пересування займало чіль
не місце і серед деревообробних ремесел Східного Поділля. Умов
но такі засоби пересування можна поділити на колісні та полоз
ні, що в свою чергу, мали низку різноманітних за будовою та 
призначенням модифікацій. Найпоширенішим видом колісного 
транспорту на досліджуваних теренах був традиційний двоосьо
вий віз, що вважався літнім засобом пересування. Для їзди в зи
мову пору використовували полозний транспорт, найуживанішим 
видом якого були сани.

Проте на сьогодні маємо лише окремі відомості про таку важ
ливу галузь деревообробних ремесел. Цілісної її картини, на жаль, 
не існує, хоча в господарстві й побуті населення Поділля тран
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спортні засоби відігравали свого часу надзвичайно важливу роль. 
Ними, зокрема, везли з поля врожай, з лісу — дрова, їздили з то-
варом на ярмарок або й просто використовували для пасажир-
ських поїздок.

Наприкінці XIX—ХХ ст. виготовленням традиційних тран-
спортних засобів займалися майстри деревообробки, яких нази-
вали штельмахами або стельмахами. Вони тісно співпрацювали з 
ковалями, які забезпечували їх металевими деталями. Свої вироби 
стельмахи виготовляли на продаж або на замовлення односельців, 
а з появою колгоспів — для потреб колективного господарства.

Розпочнемо розгляд транспортних засобів із возів, що були 
поширені в кінці XIX — на початку ХХ ст. Про такі вози ми 
має мо лише незначні писемні свідчення та окремі згадки респон- 
дентів. Однак про вози, що використовувалися в колгоспах у 
1930-х — 1980-х роках зібрано значний масив матеріалів, що дає 
змогу розкрити особливості їх конструкції та процесу виготовлен-
ня. Тому основну увагу зосередимо на возах, виготовлених у кол-
госпних стельмашнях (майстернях, плотнях). Проведемо при цьо-
му паралелі з возами доколгоспного періоду.

Незалежно від часу виготовлення, конструктивно віз складав-
ся з ходової частини, тяглового засобу та кузова, що в досліджува-
ний період набули низку вдосконалень. Наприкінці XIX ст. вози 
здебільшого виготовляли для запрягання волів, що позначалося 
на їх конструкції. Зупинимося на цьому детальніше.

Ходова частина традиційного подільського воза складалася з 
передка, задка та з’єднувального засобу (підтоки). Передок і за-
док у ньому складався з суцільної масивної подушки (оплена), 
дерев’яної осі та двох коліс. Форма подушок мала певні відмін-
ності, вони могли бути розширеними доверху, утворюючи таким 
чином трапецієподібну форму або закінчуватись у верхній части-
ні «плечима». Зверху, по краям подушки, задовбувалися «ручиці», 
що допомагали утримувати кузов воза. Вісь, у свою чергу, мала 
вигляд масивного бруска з лійкоподібними закінченнями на кін-
цях для закладання коліс. Ці закінчення знизу могли підбиватися 
залізними пластинами (підосками), щоб вісь не так швидко сти-
ралася1.

Передня та задня вісь з’єднувалися за допомогою підтоки — 
дерев’яного бруска, задня частина якого роздвоювалася на дві по-
ловини. Передня частина підтоки закріплювалася рухомо між віс-
сю та подушкою дерев’яним кілком — шворнем. Його вертикаль-
но закладали в наскрізний отвір, що проходив по центру осі швор-
ня й подушки. Для того, щоб зменшити навантаження на шворінь, 
його додатково з’єднували із задньою віссю спеціальною жерди-
ною — підгейстром. Один його кінець закладався до нижньої час-

1 Чубинский П. Указ. соч. С. 402.
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тини шворня та підв’язувався до підтоки, а інший проходив в отвір 
на задній осі, де закріплювався дерев’яним кілком. Задня роздвоє-
на частина підтоки закріплювалась між задньою віссю та опленом 
і була нерухомою1. Така форма з’єднувального засобу свідчить про 
спільність східноподільського воза з возами, поширеними на тери-
торії інших історико-етнографічних регіонів України2.

Тягловим засобом такого воза був традиційний дишель (віє, го-
лоблі), що зовнішнім виглядом нагадував поздовжню з’єднувальну 
підтоку. Дві його задніх частини надягалися через підготовлені 
отвори на передню вісь, а на передку отвори робили вже для ко-
нусоподібного кілка (притики), що прикріплював віє до ярма3.

Наступним конструктивним елементом «волового» воза, про 
який ми маємо лише опосередковані відомості, був кузов. Відо-
мо, що він мав нижню широку дошку, яка закріплювалася до 
подушок, і дві бокові драбини, що приєднувались до ручиць. 
Драбини складалися з верхнього та нижнього полудрабків, що 
з’єднувались рядом щаблів, які попередньо підстругували, щоб 
сторони в них стали рівними. Інколи ці драбини обшивали лу-
бом, але здебільшого заплітали лозою або залишали не обшити-
ми. Ящик воза з боків підтримувався чотирма люшнями, які мали 
вигляд дерев’яних брусків, що нижньою частиною закладалися 
на вісь, а верхньою — підтримували верхній полудрабок драби-
ни. Верх ручиці та люшні з’єднували дерев’яними, шкіряними або 
мотузяними кільцями — налюшниками4.

Говорячи про традиційний транспорт, неможливо не звернути 
увагу на чумацькі мажі, якими транспортували вантажі на вели-
кі відстані. Незважаючи на те, що наприкінці XIX ст. їх майже не 
використовували, вони відігравали значну роль в транспортуванні 
товарів до появи залізниць. Відомо, що ще в 1860-х роках поділь-
ські чумаки «ходили» ними по сіль до Одеси5. На жаль, детально 
з’ясувати конструкцію мажі, що була поширена на території Схід-
ного Поділля, досить важко, адже письмових свідчень майже не 
збереглося, та і в музеях вона не представлена.

Чумацька мажа відрізнялася від воза значно більшими розмі-
рами та обшитим лубом кузовом. Ходова її частина виготовлялася 
з більш масивних частин та без використання будь-яких метале-
вих елементів. Часто окремі конструктивні елементи мажі (люш-
ні, передок тощо) прикрашалися різьбленим орнаментом6. Тягло-

1 Чубинский П. Указ. соч. С. 402.
2 Глушко М. Шляхи сполучення і транспортні засоби в Українських Кар-

патах другої половини XIX — поч. ХХ ст. Київ: Наукова думка, 1993. С. 125.
3 Глушко М. Засоби пересування… . С. 318.
4 Чубинский П. Указ. соч. С. 403.
5 Букатевич Н. Чумацтво на Україні: історико-етнографічні нариси. Оде-

са: [б. в.], 1928. С. 53.
6 Приходько М. Сухопутний транспорт на Україні // Народна творчість та 

етнографія. 1975. № 5. С. 64.
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вою силою мажі були лише воли, що обумовлювалося їх витрива-
лістю та прохідністю. Вантаж, який перевозили в мажі, накривали 
великою просмоленою шкірою. Подільські чумаки для цих цілей 
також використовували два зшиті мішки, що підшивалися полот-
няною підстилкою, таким чином вантаж перевозився ніби в од-
ному великому мішку1.

Розглянувши більш архаїчні транспортні засоби, зупинимось 
детальніше на конструкції воза на кінній тязі. Він використову-
вався протягом всього досліджуваного періоду, а з 1930-х років 
почав переважати, набувши певних конструктивних змін. Із зібра-
них польових матеріалів відомо, що це був модифікований віз із 
ходовою частиною центральноєвропейського типу2 (див. Додаток 
В, рис. 1). Вона, як й у воловому возі, складалася з передка (пе-
редня снасть), задка (задня снасть) та з’єднувального засобу (під-
токи, розвори). Основою передка такого воза була уже металева 
вісь, а також складена з двох частин нерухома та суцільна рухо-
ма дерев’яна подушка (насад, оплін). Дві частини нерухомої по-
душки з’єднувалися з віссю кількома металевими «П-подібними» 
хомутами (стрімянками, триринками) з різьбою на кінцях, на яку 
накладали невеличкі пластини, їх затискали з допомогою гайок3

(див. Додаток В, рис. 2). Існували також такі варіанти влашту-
вання передка, коли нижню подушку укладали під залізну вісь, а 
верхню клали поверх осі.

Колесо до металевої осі кріпили за допомогою бунта та льо-
ника (заколесника). Спочатку на вісь «насиляли» бунт — метале-
ве кільце. Потім ставили колесо, яке з внутрішньої сторони впи-
ралося в бунт, а із зовнішньої — закріплювалося металевим льо-
ником4.

Нерухому та рухому подушки передка з’єднували металевим 
шворнем (чворнем), що закладали в просвердлений вертикаль-
ний отвір. Між двома частинами нерухомої подушки в продовба-
ний посередині горизонтальний отвір вкладали з’єднувальний за-
сіб, а по його бокам робили ще два отвори для сниць (штиць). 
Сниці мали вигляд двох прямих або зігнутих брусків, що сходи-
лися перед передком воза і розходилися до його середини5. Зза-
ду вони з’єднувалися дерев’яним бруском (підоймою), а спере-
ду до них залізним болтом кріпився задній кінець дишля. Для 
більшої надійності таку конструкцію скріплювали залізним хо-
мутом. Спереду до сниць також приєднували штельвагу (стинва-

1 Букатевич Н. Зазнач. твір. С. 68.
2 Глушко М. Засоби пересування… . С. 318.
3 АФ ВДПУ. Ф. 1. Оп. 7. Спр. 1. Арк. 12.
4 Косаківський В. Ремесла, промисли та народні… . 2010. С. 243.
5 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 770. Арк. 60. Записано в 

с. Мушкутинці Дунаєвецького району Хмельницької обл.
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гу) — брусок, що закріплювався паралельно осі, до кінців якого 
на спеціальні гачки прикріпляли орчики (горчики). Кінці штель-
ваги з’єднували з кінцями осі металевими тягами (линвами)1 (див. 
Додаток В, рис. 3). Таким чином утворювався тягловий засіб, в 
якому дишель виконував лише направляючу функцію. На кінці 
дишля були природні відростки або робилися металеві гачки — 
качки, до яких прикріплювали нашийники, що допомагали коне-
ві під час руху згори. Така конструкція передка робила віз досить 
маневреним і поліпшувала його ходові якості.

Задок складався лише з осі та нерухомої подушки, що також 
з’єднувалися металевими стрімянками, оскільки потреби влашто-
вувати тут тягловий і поворотний механізми не було (див. Дода-
ток В, рис. 4).

Передок і задок воза з’єднували поздовжнім з’єднувальним 
елементом, від конструкції якого залежало чи буде він «нероз-
движним» або ж «роздвижним». У першому випадку їх, як й у «во-
ловому» возі, з’єднували за допомогою підтоки, яка вже закріплю-
валася між двома частинами передньої та задньої подушок (див. 
Додаток В, рис. 5). У другому — за допомогою розвори (підтоки, 
стрілки, дренчика) — довгого бруска, що за задньою віссю закрі-
плювався затильником — залізним або ясеновим клинком2. За-
тильник міг переставлятися по попередньо висвердлених в розво-
рі отворах в залежності від потрібної довжини воза. Для більшої 
стабільності такого воза від середини розвори до країв задньої по-
душки робили штучну розвилку, скріплюючи її кінці з розворою 
залізними хомутами (див. Додаток В, рис. 6). У возах, якими ко-
ристувалися селяни у власних господарствах у післяколгоспний 
період, розвору могли робити з металевої труби відповідного ді-
аметру.

Ходова частина воза з’єднувалася з кузовом, що мав кілька 
основних типів, залежно від транспортованого вантажу. Найбільш 
практичним у використанні в господарстві був традиційний кузов 
(ящик, васаг), що складався з нижньої масивної дошки (помісни-
ці, помостини, помістки) та двох пар полудрабків і крижівниць. 
На рухому подушку передка і нерухому подушку задка ставили 
помісницю, яку закріпляли кількома дерев’яними кілками або ме-
талевими капицями. До подушок також приєднували нижні полу-
драбки, що утримувалися невисокими кілками або закладалися у 
неглибокі пази. Вони разом із верхніми полудрабками та кількома 
щаблями (глицями, лопатками), що їх з’єднували, утворювали бо-
кові драбини. Найчастіше кількість щаблів становила 8—10 штук, 
які мали вигляд невеликих прямокутних дощечок. Спереду і зза-
ду драбини з’єднували верхньою та нижньою крижівницями, які 

1 АФ ВДПУ. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 85. Арк. 7.
2 Там само. Ф. 1. Оп. 26. Спр. 158. Арк. 3.
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також скріплювали трьома щаблями, що утворювали «передник» і 
«задник»1 (див. Додаток В, рис. 7). Таким чином отримували кар-
кас ящика воза, що зашальовувався легенькими тоненькими до-
щечками (див. Додаток В, рис. 8).

Ящик воза, як і в кінці XIX ст., підтримувався люшнями. Вони 
мали нижню оковану частину, якою закладалися у вісь. У верхній 
частині люшня мала виступ, що безпосередньо утримував верхній 
полудрабок, і скріплювалася з ним ремінним налюшником або 
оковувалась металом2 (див. додаток В, рис. 9). Для додаткової під-
тримки ящика у верхні подушки могли забивати ручиці (рушиці, 
кліпаки), що ішли під кутом від їх країв до верхнього полудраб-
ка (див. Додаток В, рис. 10). В с. Антонівка Хмельницького райо-
ну Хмельницької обл. існували варіанти влаштування воза, коли 
спереду робили люшні, а ззаду використовували лише кліпаки3.

В окремих випадках для поліпшення ходових якостей воза ро-
били ще й «спідну» штельвагу. Це був прямокутний брусок, що 
прикріплювався під низом помісниці паралельно до осі, приблиз-
но посередині воза. Він мав довжину, що дорівнювала ширині 
воза. З ящиком воза «спідна» штельвага з’єднувалася болтами та 
хомутами, а від її кінців і до задньої осі йшли металеві линви (див. 
Додаток В, рис. 11). Така конструкція не давала можливості во-
зові «розсунутися» та перевернутися під час перевезення важких і 
габаритних вантажів4.

У більшості поселень на території Хмельницької області для 
перевезення денного раціону фуражу для коней у передній час-
тині ящика воза могли виділяти спеціальне місце — «кильню»5. 
Її робили, розміщуючи «передник» на відстані приблизно 0,5 м 
від передка воза, залишаючи таким чином «відсік», куди склада-
ли фураж. В с. Мушкутинці Дунаєвецького району Хмельниць-
кої області кильню використовували як місце (кабіну) для їздово-
го6, тоді як у звичайному возі таким місцем могла бути дошка, яку 
клали поверх ящика в передній його частині7.

1 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 770. Арк. 3. Записано в 
с. Шрубків Летичівського району Хмельницької обл.

2 Там само. Ф. 14-5. Од. зб. 770. Арк. 59. Записано в с. Мушкутинці Ду-
наєвецького району Хмельницької обл.

3 Там само. Ф. 14-5. Од. зб. 770. Арк. 38. Записано в с. Антонівка Хмель-
ницького району Хмельницької обл.

4 Там само. Ф. 14-5. Од. зб. 769. Арк. 33. Записано в с. Жван Муровано-
куриловецького району Вінницької обл.

5 Там само. Ф. 14-5. Од. зб. 770. Арк. 108. Записано в с. Маків Дунаєвець-
кого району Хмельницької обл.

6 Там само. Ф. 14-5. Од. зб. 770. Арк. 58, 60. Записано в с. Мушкутинці 
Дунаєвецького району Хмельницької обл.

7 Там само. Ф. 14-5. Од. зб. 770. Арк. 58. Запис в с. Мушкутинці Дунає-
вецького району Хмельницької обл.
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Кузов воза могли виготовляти і дещо простішим. Для цього 
його не обшивали дошками, а лише робили дві бокові драбини з 
прямокутними або круглими щаблями. В такому кузові перевози-
ли здебільшого сіно чи солому.

Трохи іншу конструкцію мав віз, призначений для запрягання 
одного коня (одноконка) (див. Додаток В, рис. 12). Його основ-
ною відмінністю була наявність двох голобель (дишликів), що 
приєднувались до передньої осі з внутрішньої сторони коліс. Від 
них до кінців передньої осі йшли мотузяні, а після колективіза-
ції — ланцюгові тяжі, що регулювали відстань між голоблями та 
зменшували навантаження на їх з’єднання з віссю. Також у тако-
му возі робили одну суцільну гнуту сницю, без штельваги, до якої 
безпосередньо прикріплювали орчик (див. Додаток В, рис. 13). 
Відрізнялася одноконка і за своїми розмірами. Так, в с. Наддні-
стрянське Мурованокуриловецького району Вінницької області 
парокінний віз робили 2,80 м завдовжки та 1,2 м завширшки, тоді 
як віз для одного коня мав розміри 2—2,1 м і 1,10 м відповідно1.

Для перевезення довгих колод, дров, дощок використовували 
«розворений» віз — покат. Його отримували, знявши кузов зі зви-
чайного воза та розвівши передок і задок на більшу відстань роз-
ворою2. Крім того, для таких цілей використовували і спеціальний 
транспортний засіб — тічку (підтоку), що виготовляли одразу без 
кузова3. Вона мала довшу, ніж у звичайного воза розвору, а для 
підтримки вантажу в її подушках було передбачено високі ручиці.

В селах, які розташовувалися в горбистій місцевості, обов’яз-
ковим допоміжним елементом воза були гальма. Їх роль виконував 
кований, а пізніше зварений металевий башмак, що з’єднувався 
ланцюгом із кузовом воза. Щоб з’їхати з горба, башмак підкла-
дали під колесо, аби воно гальмувало, а його з’єднання з ящи-
ком не давало можливості зіскочити під час руху (див. Додаток 
В, рис. 14). У післяколгоспний період господарі на власних во-
зах стали замінювати металевий башмак на шматок шини від ав-
томобіля, який також з’єднували з кузовом. Та все ж гальмо у по-
дільському возі не було масовим явищем, як, наприклад, галь-
мо (галем) гуцульського воза, де ландшафт місцевості вимагав 
обов’язкової його наявності4.

Велике значення при виготовленні возів мала порода дерева, 
з якого виготовляли ту чи іншу його частину. Потрібно було піді-
брати надійну деревину для елементів конструкції, на які припа-
дало найбільше навантаження, як-от осі, подушки, люшні, роз-

1 Там само. Ф. 14-5. Од. зб. 769. Арк. 3. Запис в с. Наддністрянське Му-
рованокуриловецького району Вінницької обл.

2 АФ ВДПУ. Ф. 1. Оп. 23. Спр. 69. Арк. 20.
3 Там само. Ф. 1. Оп. 21. Спр. 4. Арк. 8.
4 Гонтар Т. Транспорт // Гуцульщина: історико-етнографічне досліджен-

ня. Київ: Наукова думка, 1987. С. 161.
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вору тощо. При виборі звертали увагу на такі властивості дере-
вини, як твердість, витривалість та гнучкість. Крім того, дерево 
мало бути доступним у тій місцевості, де транспорт виготовляли. 
На території Східного Поділля найпоширенішою породою дере-
ва, яку використовували стельмахи у своїй роботі, був ясень. Міц-
ною, але менш поширеною на досліджуваній території породою 
дерева був берест і граб. Взагалі, народна традиція та багатовіко-
вий досвід дозволяли використовувати найоптимальнішу дереви-
ну при виготовленні транспортних засобів.

Дерево, з якого виготовляли вози, потрібно було заготовити 
восени або взимку1. Але не кожен майстер дотримувався цієї умо-
ви, особливо при виготовленні транспортних засобів для колгосп-
них господарств.

Важливо також зазначити, що часто при виготовленні окре-
мих деталей воза майстри використовували шаблони (форми, мо-
делі). Найчастіше це були шаблони люшень, орчиків та сниць, які 
прикладали до заготовки й обводили контури, по яких потім об-
тісували виріб. Крім того, якщо деталь мала вигин, то намагалися 
підбирати дерево відповідної кривої форми: «Оце допустім модель 
орчик се, модель се орчик обшім. Орчик рівненький, значить тре-
ба рівненьке дерево, відрізали. А тепер треба люшню, вона крива 
і вибирали шоб коли вздовж бревно розколюється шоб воно по-
шло по швах, шоб не різалося, шоб воно кололося»2. Використан-
ня шаблонів давало змогу робити взаємозамінні деталі, що полег-
шувало роботу стельмахів.

Віз відігравав певну роль і в обрядовості подолян. Як транс-
портний засіб його використовували при перевезенні дитини з 
матір’ю до церкви для здійснення обряду хрещення. Без воза не 
обходилося й весілля: на ньому перевозили молодих, а після ве-
сілля — скриню з приданим нареченої. На возі також проводжа-
ли людину в останню путь, перевозячи на ньому труну до кладо-
вища. Щодо звичаїв, пов’язаних з возами, слід згадати заборону 
майбутній матері переступати через віє волового воза чи мотузку, 
за яку водили запряжених волів, щоб пуповина не обмоталася на-
вколо шиї дитини3. Цікавим звичаєм був «андріївський жарт», що 
практикувався на День Св. Андрія Первозванного (13 грудня). Він 
полягав у тому, аби непомітно винести віз на хату, що вважалося 
ознакою молодецької сили4.

1 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 770. Арк. 3. Записано в 
с. Шрубків Летичівського району Хмельницької обл.

2 Там само. Ф. 14-5. Од. зб. 770. Арк. 60. Записано в с. Мушкутинці Ду-
наєвецького району Хмельницької обл.

3 Борисенко В. Родильні звичаї та обряди // Поділля: історико-етно гра-
фічне дослідження. Київ: Видавництво незалежного культурного центру «До-
ля», 1994. С. 212.

4 Курочкін О. Зазнач. твір. С. 363.
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На території Східного Поділля для перевезення вантажу, крім 
традиційних возів, використовували й інші двоосьові чотирико-
лісні транспортні засоби. Так, для транспортування снопів, сіна 
чи соломи користувалися гарбою (гараба, драбиняк) (див. Дода-
ток В, рис. 15). Від звичайного воза вона відрізнялася високи-
ми та широкими боковими драбинами, що розширялися довер-
ху. При цьому конструкція ходової частини робилася такою ж, як 
у возі. Гарбою ще активно користувалися в 1950-х роках, а зрідка 
нею послуговувалися ще й у період 1980-х — 1990-х років.

Також для транспортування сільськогосподарських продуктів 
«насипом» використовували безтарку. Вона мала вигляд збито-
го з дощок відносно герметичного прямокутного або розширено-
го доверху ящика, що прикріплювався до ходової частини. Задня 
стінка ящика могла зніматися, аби зручніше було висипати зерно.

Для пасажирських поїздок, крім двоосьових транспортних за-
собів, використовували також одноосьовий транспорт. Найпоши-
ренішою була бричка, яка виготовлялася на металевих ресорах із 
двома дерев’яними колесами, обтягнутими шиною. Вона вважа-
лася більш комфортною за воза «якшо віз їде, то він тарабане, а 
бричка м’яко їде»1. До появи автомобілів на бричках у колгоспах 
їздили бригадири й агрономи. Для голови колгоспу могли робити 
бричку на двох осях із місцем для їздового спереду та сидіннями в 
середній частині. Запрягали в них одного або пару коней.

Набір деревообробних інструментів для виготовлення коліс-
них транспортних засобів був традиційним на всій досліджува-
ній території. Вони були універсальними і фактично ними ж ко-
ристувалися й інші майстри деревообробки. Так, для розколю-
вання та «грубого» обтісування необхідних деталей використову-
вали сокиру (топор), для більш тонкої обробки вже брали струг 
(висняк) або рубанок. Необхідні отвори в конструктивних еле-
ментах могли як просвердлювати, так і видовбувати. У першому 
випадку для менших отворів застосовували свідерко, а для отво-
рів більшого діаметру використовували лопатень. У другому ви-
падку — долото і стамеску, якими крім отворів робили ще й не-
обхідні пази та заглиблення. Також досить часто використовували 
пилки та ножівки різноманітних розмірів і модифікацій. Загалом 
усі вищеописані інструменти були характерними при виготовлен-
ні транспортних засобів як на території України, так і в сусідніх 
Росії та Білорусі2.

Продовжуючи розгляд традиційного транспорту, варто окремо 
зупинитися на конструкції його коліс. Виготовлення дерев’яних 
коліс потребувало застосування спеціального набору інструмен-
тів і відповідних фахових навичок. Наприкінці XIX — на початку 

1 АФ ВДПУ. Ф. 1. Оп. 5. Спр. 59. Арк. 26.
2 Титов В. Указ. соч. С. 101.

www.etnolog.org.ua

IM
FE

Для пасажирських поїздок, крім двоосьових транспортних за-

IM
FE

Для пасажирських поїздок, крім двоосьових транспортних за-
собів, використовували також одноосьовий транспорт. Найпоши-

IM
FE

собів, використовували також одноосьовий транспорт. Найпоши-
ренішою була бричка, яка виготовлялася на металевих ресорах із 

IM
FEренішою була бричка, яка виготовлялася на металевих ресорах із 

двома дерев’яними колесами, обтягнутими шиною. Вона вважа-

IM
FEдвома дерев’яними колесами, обтягнутими шиною. Вона вважа-

лася більш комфортною за воза «якшо віз їде, то він тарабане, а 

IM
FEлася більш комфортною за воза «якшо віз їде, то він тарабане, а 

. До появи автомобілів на бричках у колгоспах 

IM
FE. До появи автомобілів на бричках у колгоспах 

їздили бригадири й агрономи. Для голови колгоспу могли робити 

IM
FEїздили бригадири й агрономи. Для голови колгоспу могли робити 

бричку на двох осях із місцем для їздового спереду та сидіннями в 

IM
FE

бричку на двох осях із місцем для їздового спереду та сидіннями в 
середній частині. Запрягали в них одного або пару коней.

IM
FE

середній частині. Запрягали в них одного або пару коней.
Набір деревообробних інструментів для виготовлення коліс-

IM
FE

Набір деревообробних інструментів для виготовлення коліс-
них транспортних засобів був традиційним на всій досліджува-

IM
FE

них транспортних засобів був традиційним на всій досліджува-
ній території. Вони були універсальними і фактично ними ж ко-IM

FE
ній території. Вони були універсальними і фактично ними ж ко-
ристувалися й інші майстри деревообробки. Так, для розколю-IM

FE
ристувалися й інші майстри деревообробки. Так, для розколю-
вання та «грубого» обтісування необхідних деталей використову-IM

FE
вання та «грубого» обтісування необхідних деталей використову-
вали сокиру (топор), для більш тонкої обробки вже брали струг IM

FE
вали сокиру (топор), для більш тонкої обробки вже брали струг 
(висняк) або рубанок. Необхідні отвори в конструктивних еле-IM

FE
(висняк) або рубанок. Необхідні отвори в конструктивних еле-



3. ВИРОБНИЦТВО ТРАДИЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ПЕРЕСУВАННЯ ПОДОЛЯН

113

ХХ ст. цим ремеслом могли займатися як стельмахи, так і окремі 
майстри, яких називали колісниками1. В колективних господар-
ствах стельмахи вже виготовляли вози повністю і, як зазначалося, 
навіть могли виконувати необхідну ковальську роботу. Варто на-
голосити, що технологічний процес виробництва колеса не зазнав 
значних змін протягом всього ХХ ст. На досліджуваній території 
колеса мали подібну конструкцію, відрізняючись лише за розмі-
рами та кількістю шпиць2 (див. Додаток В, рис. 16).

Першим етапом виготовлення колеса було точіння колодки 
(колодиці, ступиці, маточини, головки) (див. Додаток В, рис. 17). 
Щодо назви, то вона залежала від місцевих традицій і могла із ча-
сом змінюватися. Для колодки використовували деревину ясеня 
або береста, порізаного на ковбочки необхідного розміру або з їх 
четвертини, попередньо обтесаної сокирою. Рідше колодку могли 
робити також із дуба, який хоч і був достатньо міцним, проте із 
часом міг розтріскатися3.

Виготовляли колодку на токарному верстаті, конструкція яко-
го в досліджуваний період зазнала певних змін. Відомості про мо-
дифікації токарних верстатів ми подавали дещо вище, розглядаю-
чи токарне виробництво, тому детально зупинятись у цьому під-
розділі на цьому аспекті досліджуваної проблематики не вважає-
мо за доцільне.

Незалежно від того, на якому верстаті виточувалася колодка, 
вона завжди робилася тоншою по боках і грубішою посередині. 
Також під час виточування на ній робили чотири фаски: дві ши-
рокі, до 5 см, по краях, та дві вузькі — ближче до середини. На 
них набивали металеві обручики (буштинки, рихви), які по ши-
рині відповідали розмірам фасок. Обручики, які кріпилися ближ-
че до середини колодки, біля самих шпиць, мали призначення 
утримувати шпиці в колодці, щоб вони її не розкололи. А обручи-
ки на кінцях колодки убезпечували ці частини від швидкого зно-
шування4.

Після виточування в колодці спочатку просвердлювали на-
скрізний отвір діаметром 1,5 см. Робили це спеціальним довгим і 
тонким свердлом — свідерком5. Тоді циркулем розміряли необхід-
ну кількість отворів для шпиць і видовбували їх долотом.

При виготовленні шпиць спочатку користувалися сокирою, а 
потім стругом. Для них використовували деревину ясеня, береста 

1 Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы… . С. 573.
2 Сауляк Б. Трансформація традиційних засобів пересування подолян на-

прикінці XIX — упродовж ХХ століття // Народна творчість та етнологія. 
2014. № 3. С. 89.

3 АФ ВДПУ. Ф. 1. Оп. 11. Спр. 56. Арк. 5.
4 Косаківський В. Ремесла, промисли та народні… . — 2010. С. 242.
5 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 770. Арк. 62. Записано в 

с. Мушкутинці Дунаєвецького району Хмельницької обл.
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або акації, яку різали на ковбочки необхідної довжини та розко-
лювали на заготовки. Заготовки, в свою чергу, стругали на спеці-
альній лаві — кобилі (стелюзі). Її конструкція була такою самою, 
як у лави, якою користувалися бондарі при струганні клепки. Для 
більшої надійності колеса один кінець шпиці робили прямокут-
ним, а інший — круглим (див. Додаток В, рис. 18). Після виго-
товлення їх залишали сохнути: влітку — на сонці, а в зимову пору 
року — на печі.

Кількість шпиць у колесі коливалася від восьми до дванадця-
ти, в залежності від місцевих традицій і розмірів самого колеса. 
При цьому переднє колесо завжди робили меншим, а заднє — 
більшим. Крім того, в них могла бути різна кількість шпиць. Так, 
якщо переднє колесо робилося на десять шпиць, то заднє — вже 
на одинадцять або й на дванадцять1.

Процес забивання шпиць у колодку відбувався на спеціаль-
ному станку, який називали кобилниця (кобила, кобилка, коліс-
ниця) (див. Додаток В, рис. 19). Вона мала вигляд лави, виготов-
леної з грубого природно розгалуженого дерева — здебільшого  
дуба або ясеня завдовжки 2—2,5 м. На неї в спеціально зробле-
ну виїмку ставили колодку та забивали шпиці прямокутним кін-
цем. Обов’язковою умовою було почергове забивання шпиць, че-
рез одну або одну навпроти одної, щоб не розколоти колодку. В 
с. Жван Мурованокуриловецького району Вінницької області вда-
лося зафіксувати додатковий спосіб закріплення шпиць у колодці, 
коли після забивання шпиці із сусіднього гнізда свердлили гори-
зонтальний отвір, в який забивали кілок із міцного дерева2. Така 
конструкція давала змогу збільшити експлуатаційні якості колеса 
й убезпечити шпиці від випадання з колодки.

Наступним етапом виготовлення колеса було натягування 
обода на шпиці. Для цього колодку з набитими шпицями прикла-
дали до обода, позначали необхідну кількість отворів і висверд-
лювали їх свідерком. Далі підрізали шпиці, щоб вони всі були од-
накової довжини, а їх кінці обтесували долотом під розмір отво-
рів в ободі (див. Додаток В, рис. 20). Для того щоб кінці шпиць 
зробити однаковими, використовували мірку або позначали необ-
хідний розмір циркулем, попередньо вимірявши отвір (див. Дода-
ток В, рис. 21).

Процес натягування обода відбувався також на кобилниці. В 
її розгалуження вертикально клали колодку з набитими шпиця-
ми й поступово накладали обід. При цьому, якщо отвір із кінцем 
шпиці трохи не збігався, користувалися спеціальним підтягачем 

1 Там само. Ф. 14-5. Од. зб. 770. Арк. 66. Записано в с. Миньківці Дуна-
євецького району Хмельницької обл.

2 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 769. Арк. 36. Записано в 
с. Жван Мурованокуриловецького району Вінницької обл.
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або забивали клини між шпицями. Щоб обід не зіскочив з уже 
закладеної шпиці, при натягуванні наступної її могли прижима-
ти дерев’яним вертикальним гаком, на який натискували ногою. 
Кінці обода мали зійтися між шпицями, щоб на «стик» припада-
ло мінімум навантаження (див. Додаток В, рис. 22). Після натягу-
вання обода шпиці в ньому необхідно було «заплішити». Для цьо-
го шпицю, яка була вже закладена в обід, зверху трохи розколю-
вали й забивали дерев’яні клинці1.

Після складання колеса в колодці висвердлювали вже великий 
отвір. Робили це спеціальним інструментом — лопатнем, який був 
призначений для свердління отворів великого діаметру під ко-
нус. Тоді в отриманий отвір забивали букшу — чавунну втулку, 
що йшла трохи на конус і мала виступи — «вуса», під які в ко-
лодці видовбували пази2. Для того щоб букша забивалася щільно, 
її могли обмотувати соломою або несли до коваля, який її розі-
грівав і забивав гарячою3. В кінці XIX — на початку ХХ ст., коли 
осі ще були дерев’яними, букшу не використовували, а для підви-
щення надійності такого колеса вісь змащували «шмаровидлом» 
або дьогтем. «Шмаровидло» отримували при змішуванні смоли та 
воску (літнє шмаровидло було густіше, а зимове — рідше)4. Відо-
мо, що чумаки для таких цілей завжди мали прив’язану ззаду мажі 
мазницю — дерев’яну, зазвичай видовбану ємність, в якій пере-
возили дьоготь5.

Останнім етапом виготовлення колеса було натягування на 
нього металевої шини (штаби). До 1920-х років колесо могли ви-
готовляти й без неї, але тоді обід робили більш масивним. Відо-
мо, що колеса в чумацьких возах — «мажах», на яких до середи-
ни XIX ст. перевозили значні вантажі на великі відстані, метале-
вих шин не мали6.

Для натягування шини колесо несли до кузні, де вже коваль 
займався цією роботою. Спочатку він вимірював діаметр коле-
са і згинав з «полосового» заліза шину, кінці якої зварював або 
склепував заклепкою. Пізніше її могли зварювати й за допомогою 
електрозварки, але такий спосіб залишав шов, який при рухові 
стукав і заважав під час їзди.

Безпосередньо натягування шини відбувалося на круглій ка м’я -
ній підстановці, діаметр якої був трохи більший за діаметр колеса 

1 Там само. Ф. 14-5. Од. зб. 770. Арк. 11. Записано в с. Шрубків Летичів-
ського району Хмельницької обл.

2 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 769. Арк. 49. Записано в 
с. Яришів Могилів-Подільського району Вінницької обл.

3 Там само. Ф. 14-5. Од. зб. 770. Арк. 40. Записано в с. Антонівка Хмель-
ницького району Хмельницької обл.

4 АФ ВДПУ. Ф. 1. Оп. 15. Спр. 66. Арк. 10.
5 Чубинский П. Указ. соч. С. 404.
6 Букатевич Н. Зазнач. твір. С. 83.
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(див. Додаток В, рис. 23). Найчастіше для цього використовували 
жорновий камінь від млина, з отвором і металевим гвинтом посере- 
дині. У гвинт закладали колесо та притискали гайкою, щоб воно 
не оберталося. Далі в горні розігрівали вже підготовлену шину 
і відразу починали «на гарячу» її натягати1 (див. Додаток В, 
рис. 25). Робилося це за допомогою двох-трьох натягачів (підтя-
гувачів, ключів, рецублів) і молота. Натягач мав аналогічну кон-
струкцію з бондарним потягачем, відрізняючись лише більшими 
розмірами (1,5—2 м).

Для того щоб у процесі експлуатації шина не злітала, її могли 
скріплювати трьома — п’ятьма металевими хомутами (болтами, 
охнарями). Їх закладали у просвердлений наскрізний отвір в ободі 
та шині та робили «потай», щоб хомут не заважав їзді. Таким чи-
ном отримували надійне дерев’яне колесо, що використовувалося 
у возах колгоспних та приватних господарств аж до кінця ХХ ст.

Окремим технологічним процесом при виготовленні коле-
са було виробництво ободів. До появи колгоспів існували навіть 
майстри обідники, які займались лише гнуттям ободів. Тому ще 
на початку ХХ ст. кустарі, які займались виготовленням коліс, 
здебільшого купували ободи. Так, проводячи обстеження Поділь-
ської губернії, відомий дослідник Г. Александрович, зазначав, що 
з десяти обстежених повітів колеса з ободів власного виробництва 
робили лише два майстра з Літинського повіту2.

З переведенням процесу виготовлення коліс до колгоспних 
стельмашень ободи вже гнули в колгоспних парнях, проте вони 
були не в кожному селі. Часто ободи закупляли в сусідніх ліс-
ництвах або колгоспах, що спеціалізувалися на їх виготовленні3. 
Майстрам привозили вже готові ободи, відповідно до яких виго-
товляли всі інші частини колеса.

Для обода використовували колоте дерево ясена, дуба, бука 
або чорного клена. Намагалися обирати не молоде, але і не старе 
дерево (20—30 років), тоді його легше було розколювати й оброб-
ляти4. Дерево різали на колоди необхідної довжини та розколю-
вали вздовж волокон на бруски. Отримані заготовки, або як їх ще 
часто називали «штуки», мали довжину від 2 до 3,5 м, в залежнос-
ті від необхідного розміру колеса5.

Для того щоб «штуки» зігнути, їх попередньо потрібно було 
розпарити. На Східному Поділлі це робилося у спеціальних пар-
нях (ободарнях). Конструктивно вони поділялися на два види: ті, 

1 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 770. Арк. 26. Записано в 
с. Западинці Красилівського району Хмельницької обл.

2 Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы… . С. 574.
3 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 770. Арк. 90. Записано в 

с. Велика Яромирка Городоцького району Хмельницької обл.
4 АФ ВДПУ. Ф. 1. Оп. 26. Спр. 158. Арк. 3.
5 Там само. Ф. 1. Оп. 11. Спр. 70. Арк. 7.
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що розпарювали за допомогою пари, яка виділялась від нагріван-
ня води, та ті, що замочували в гарячій воді. В інших історико-
етнографічних регіонах існував також спосіб розпарювання — ма-
теріал для ободів поливали кілька разів гарячою водою1.

Про парні, які використовували наприкінці XIX — на початку 
ХХ ст., ми маємо лише незначні писемні свідчення. Відомо, що 
це була спеціальна споруда з піччю і котлом із водою, над яким 
розміщували заготовки. В такій парні дубові ободи необхідно було 
парити від 15 до 24 годин, а ясенові — до двох діб2.

Більше відомо про конструкцію парень, які використовували-
ся, починаючи з середини ХХ ст., оскільки про них ми можемо 
отримати інформацію зі свідчень сучасних респондентів. Варіанти 
їх конструкції були досить різноманіт ними і могли відрізнятися 
навіть у сусідніх населених пунктах. Наведемо короткий їх опис 
з сусідніх сіл Мурованокуриловецького району Вінницької облас-
ті. В с. Виноградне стельмах Гаманюк Федір Денисович подає та-
кий опис: «Ободарня була. Там стояв котьол, чугунний котьол на-
ливали води. Ободарня була з дерева зроблені стєнки, накидано 
земльою, а там унизу викопана яма і поставлений котьол. Котьол 
гріли, він парив, накидали тих ободів повну тоту дюру. Влазило і 
трицять штук і розпарували більше сутку»3.

Подібною до наведеної вище була й конструкція парні, яку 
використовували в с. Наддністрянське. Зокрема, ось як її опи-
сує місцевий майстер Мельник Петро Андрійович: «Парили, ко-
тьол такий длінний вода кипіла, а зверха над водою стояло три-
цять чи сорок штук, ну розчитуєм скільки ми можем вигнути. Па-
рили в завісімості від температури. В середньому часа три-чотири. 
Отже ш в чом проблєма? Випарив єдну загонку (трицять чи со-
рок штук) смотря, як ми договоряємся, бо вже лишити їх нема 
як, їх уже треба забрати. Тоді всьо ту воду далой, а свіжої залива-
єм, тому шо то вже получається суха пара. Вона вже не пропиту-
ється в дерево»4.

Іншу конструкцію мала парня в с. Жван, інформацію про яку 
отримано від Черватюка Степана Васильовича: «Зробили тран-
шею викопали і десь на сто на сто трицять штук обіддя шоб за-
кидати. Але ми вже натесали готові бруски були. Закидували і там 
треба не менше тиждень шоб воно мокло (в холодній воді), а тоди 
підключали давали пар, а там тако запарник стояв тако близько і 
відти шлангу пару подали. Повинен дні два-три шоб воно гріло-

1 Будзан А. Вироби з дерева // Бойківщина: історико-етнографічне дослі-
дження. Київ: Наукова думка, 1983. С. 120.

2 Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы… . С. 574.
3 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 769. Арк. 16. Записано в 

с. Виноградне Мурованокуриловецького району Вінницької обл.
4 Там само. Ф. 14-5. Од. зб. 769. Арк. 3. Записано в с. Наддністрянське 

Мурованокуриловецького району Вінницької обл.

www.etnolog.org.ua

IM
FE

з сусідніх сіл Мурованокуриловецького району Вінницької облас-

IM
FE

з сусідніх сіл Мурованокуриловецького району Вінницької облас-
Федір Денисович подає та-

IM
FE
Федір Денисович подає та-

кий опис: «Ободарня була. Там стояв котьол, чугунний котьол на-

IM
FEкий опис: «Ободарня була. Там стояв котьол, чугунний котьол на-

ливали води. Ободарня була з дерева зроблені стєнки, накидано 

IM
FEливали води. Ободарня була з дерева зроблені стєнки, накидано 

земльою, а там унизу викопана яма і поставлений котьол. Котьол 

IM
FEземльою, а там унизу викопана яма і поставлений котьол. Котьол 

гріли, він парив, накидали тих ободів повну тоту дюру. Влазило і 

IM
FEгріли, він парив, накидали тих ободів повну тоту дюру. Влазило і 

трицять штук і розпарували більше сутку»

IM
FEтрицять штук і розпарували більше сутку»3

IM
FE3.

IM
FE.

Подібною до наведеної вище була й конструкція парні, яку 

IM
FE

Подібною до наведеної вище була й конструкція парні, яку 
Наддністрянське. Зокрема, ось 

IM
FE

Наддністрянське. Зокрема, ось 
сує місцевий майстер Мельник Петро Андрійович: «Парили, ко-

IM
FE

сує місцевий майстер Мельник Петро Андрійович: «Парили, ко-
тьол такий длінний вода кипіла, а зверха над водою стояло три-

IM
FE

тьол такий длінний вода кипіла, а зверха над водою стояло три-
цять чи сорок штук, ну розчитуєм скільки ми можем вигнути. Па-IM

FE
цять чи сорок штук, ну розчитуєм скільки ми можем вигнути. Па-
рили в завісімості від температури. В середньому часа три-чотири. IM

FE
рили в завісімості від температури. В середньому часа три-чотири. 
Отже ш в чом проблєма? Випарив єдну загонку (трицять чи со-IM

FE
Отже ш в чом проблєма? Випарив єдну загонку (трицять чи со-IM

FE
рок штук) смотря, як ми договоряємся, бо вже лишити їх нема IM

FE
рок штук) смотря, як ми договоряємся, бо вже лишити їх нема 
як, їх уже треба забрати. Тоді всьо ту воду далой, а свіжої залива-IM

FE
як, їх уже треба забрати. Тоді всьо ту воду далой, а свіжої залива-



Р о з д і л  3.  ДЕРЕВООБРОБНІ РЕМЕСЛА СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ ...

118

ся. Потом витягаєм, пробуєм єден, якщо гнеться витягаєм і бу-
дем гнути, не гнеться ше лишаєм. Але як постоє довго в холод-
ній воді, то він остигає треба шоб гаряче було, зо два дні гаряча 
вода була»1.

Крім вищеописаних, існували й інші конструкції парні, в за-
лежності від можливостей майстра. У найпростіших варіантах для 
розпарювання ободів використовували наповнені водою довгі ме-
талеві корита, в які складали «штуки», доводили до кипіння та грі-
ли протягом двох-трьох днів2. Тривалість розпарювання залежа-
ла від температури води та матеріалу, з якого виготовляли ободи.

Після розпарювання в парні заготовку необхідно було зігнути 
навколо спеціального станка (верстата, круга) — грубого пня, за-
копаного в землю, діаметр якого дорівнював діаметру колеса. Кі-
нець заготовки вкладався в отвір або закладався за спеціальний 
тримач і обводився навколо станка. Під час гнуття обода у спеці-
ально висвердлені отвори могли забивати клинчики, які не давали 
можливості йому розігнутися. Після того, як процес гнуття завер-
шився, кінці обода зв’язували мотузкою, металевим дротом або 
збивали цвяхами і залишали сохнути. До такої роботи потрібно 
було залучити від чотирьох до шести чоловіків, один з яких пода-
вав заготовки з парні, два-три обводили заготовку навколо стан-
ка, один зв’язував або збивав кінці, а ще один за необхідності за-
бивав клинчики3. В с. Стіна Томашпільського району Вінницької 
області для гнуття обода могли використовувати й коней. Це, зо-
крема, свідчить про те, що такий процес був досить складним не 
лише технологічно, а й фізично4.

Простішою була технологія виготовлення ободів із напівкру-
глих дерев’яних обідків — звеняків (дзвеняків, клинців, клепок). 
На території Південно-Східного Поділля їх називали «чолани». 
Один звеняк робився на одну або дві шпиці. Скріплювалися вони 
між собою металевими заклепками — раками5 й обов’язково обтя-
гувались металевою шиною (див. Додаток В, рис. 26). Такі ободи 
почали використовувати ще в кінці XIX — на початку ХХ ст. під 
впливом кустарного колодійного ремесла, особливо поширено-
го серед німецьких колоністів Півдня України6. В середині ХХ ст. 
сільські майстри виготовляли їх за зразком «казенних» возів, які 
централізовано постачали до колгоспів.

1 Там само. Ф. 14-5. Од. зб. 769. Арк. 35. Записано в с. Жван Муровано-
куриловецького району Вінницької обл.

2 Косаківський В. Ремесла, промисли та народні… 2010. С. 241.
3 АФ ВДПУ. Ф. 1. Оп. 21. Спр. 75. Арк. 30.
4 Косаківський В. Ремесла, промисли та народні… 2003. С. 58.
5 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 769. Арк. 28. Записано в 

с. Виноградне Мурованокуриловецького району Вінницької обл.
6 Глушко М. Засоби пересування… . С. 317.
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Загалом усі майстри відзначали надійність і витривалість ко-
леса із суцільним ободом у порівнянні з ободом із частинок. Ви-
готовлене хорошим майстром, колесо із суцільним ободом могло 
слугувати, не потребуючи ремонту, два-три роки. Натомість коле-
со з ободом із «звеняків» швидше всихалося і могло «розсипати-
ся» за рік. Для збільшення надійності дерев’яного колеса за мож-
ливості намагалися заїжджати возом до річки, ставка чи іншої во-
дойми, аби намочити колеса й не дати їм розсохнутися.

Ремонт коліс був досить нелегкою справою. Будь-який ремонт 
означав, що потрібно знімати, а потім знову натягати металеву 
шину, підбирати аналогічну за розмірами зламану частину. Су-
цільний обід могли ремонтувати, замінюючи зламану його час-
тину напівкруглим обідком. Простішим був ремонт обода, скла-
деного з кількох частин, адже тоді зламану частину просто замі-
нювали на аналогічну. Інколи від старого колеса залишали лише 
дерев’яну колодку, а всі інші деталі замінювали на нові (див. До-
даток В, рис. 24). Проте не кожне колесо можна було відремонту-
вати. Так, якщо розколювалася дерев’яна колодка, потрібно було 
робити вже нове колесо, оскільки вона ремонту не підлягала.

Наприкінці ХХ ст. у приватних господарствах дерев’яні колеса 
почали замінюватися на металеві, а згодом і на гумові — від авто-
мобілів (див. Додаток В, рис. 27). Виготовлення дерев’яних коліс 
поступово втратило своє значення. У ХХI ст. про цей процес, як і 
загалом про виробництво традиційних колісних транспортних за-
собів, ми можемо довідатися лише зі слів респондентів, що рані-
ше займалися таким ремеслом.

Слід також підкреслити, що колісний транспорт зазнав знач-
них трансформацій у досліджуваний період. Здебільшого вони 
проявлялися в заміні певних дерев’яних частин на металеві та 
спрощені конструкції ходу, завдяки використанню гумових ко-
ліс. На початку ХХI ст. лише вози та брички залишилися в окре-
мих господарствах подолян, та й ті поступово втрачають тради-
ційні риси. Часто господарі, аби не ремонтувати зламані елемен-
ти ходової частини, замінювали її на повністю металеву, залиша-
ючи лише дерев’яний кузов. Така тенденція виникла у зв’язку з 
доступністю заліза, його більшою надійністю та можливістю здій-
снення зварювання в домашніх умовах.

Певних трансформацій протягом кінця XIX — ХХ ст. зазна-
ло й виготовлення полозних транспортних засобів. Слід зазна-
чити, що в доколгоспний період вони кількісно переважали ко-
лісні засоби, адже полозний транспорт був простішим у виготов-
ленні. Фактично полозні транспортні засоби, незалежно від часу 
їх виготовлення, можна розділити на три групи: господарські, 
вантажні та виїзні сани1. Кожна із цих груп мала конструктив-

1 Глушко М. Засоби пересування… . С. 315.
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ні особливості, що зазнавали певних змін впродовж досліджува-
ного періоду. Виготовлялися сани, як і вози, спочатку майстра-
ми у приватних господарствах, а з появою колгоспів — в їхніх 
майстернях.

Прототипом саней, що зрідка використовувався населенням 
Східного Поділля, були волокуші. Варто підкреслити, що цей 
транспортний засіб був більш характерним для території Полісся 
та Українських Карпат1. Відомо, що в другій половині XIX ст. по-
дільські господарі на волокушах (підволоках) транспортували плуг 
до поля. Такі підволоки мали вигляд двох жердин, які схрещува-
лись у передній частині таким чином, щоб їх можна було розсува-
ти та зсувати2. Пересувались волокуші, очевидно, як і в українців 
Карпат, за допомогою передка від воза, до якого приєднували пе-
редню схрещену частину3.

Найпоширенішими ж були господарські сани — опліни, які 
використовувалися майже в кожному селянському господарстві, 
де була тяглова сила. Опліни — універсальний засіб перевезен-
ня будь-яких вантажів (зерно, сіно, гній, дрова тощо). Крім того, 
бідніші селяни використовували такі сани для пасажирських по-
їздок. У Гайсинському повіті на початку ХХ ст. опліни для виїз-
ду називали «сани з пудлом» або «рассєй», що вирізнялись більш 
якісною обробкою кузова4.

Крім традиційних господарських цілей, сани в кінці XIX — на 
початку ХХ ст. використовували і в певних обрядах. Відомо, що 
в Ямпільському та Ольгопільському повітах сани застосовували в 
похоронному обряді при транспортуванні небіжчика до кладови-
ща, причому не залежно від пори року. Особливістю такого об-
ряду було обов’язкове запрягання в сани волів, а в с. Бабчинці 
Ямпільського повіту їм ще й чіпляли на роги по одному калачу5. 
Подібний обряд був відомий і на Підляшші: після повернення з 
кладовища, волів, які везли небіжчика, обливали водою6. Взагалі 
обряд транспортування небіжчика на санях сягає глибини віків — 
перша літописна згадка про нього датується ще з XI ст.7

В основі конструкції подільських господарських саней було 
два природних полози (копаниці) (див. Додаток В, рис. 28). Для 
їх виготовлення в лісі вибирали зігнуте біля кореня дерево, за-
звичай — ясень, граб (рідше використовували берест), трохи його 

1 Там само. С. 314.
2 Чубинский П. Указ. соч. С. 399.
3 Глушко М. Шляхи сполучення і транспортні… . С. 92.
4 Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы… . С. 564.
5 Там же. С. 562.
6 Борисенко В. Обряди життєвого циклу людини // Холмщина і Підляш-

шя: історико-етнографічне дослідження. Київ: Родовід, 1997. С. 304.
7 Историческая заметка об одном из древнейших обычаев при погребе-

нии // Подольские епархиальные ведомости. 1881. № 32. С. 390.
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відкопували і зрубували. В середині ХХ ст. на території Південно-
Східного Поділля для копаниць почали використовувати акацію1. 
Дерево різали на заготовки необхідної довжини та розрізали нав-
піл, отримуючи таким чином дві копаниці. До появи в селі елек-
тричної циркулярої пили процес їх розрізання був досить праце-
містким і здійснювався вручну на спеціальній «трацькій» лаві. Ви-
готовлені таким чином полози господарських саней мали середні 
розміри — 2—2,2 м. Передню природно загнуту частину полозів 
при цьому називали «корси», а в с. Савинці Тростянецького райо-
ну Вінницької області так називали й увесь полоз2.

В колгоспних майстернях полози могли виготовляти і з пря-
мих заготовок, зарубуючи їх передок під кутом й оббиваючи його 
залізом. Така конструкція трохи знижувала прохідність і маневре-
ність саней, але водночас не потребувала спеціального підбору де-
ревини. Таке спрощення, напевне, виникло для полегшення ро-
боти майстра, адже, виготовляючи сани для колективного госпо-
дарства, він був зацікавлений саме в їх кількості.

Спрощенню праці колгоспних майстрів сприяла й технологія 
ремонту природних полозів, після того як вони стиралися. Аби 
щоразу не виготовляти нові, їх могли «латати» дерев’яними брус-
ками — підлатками, які підбивали трьома грубими дерев’яними 
кілками, забитими «під конус» у наскрізні отвори3. Таким чи-
ном, їх можна було ремонтувати неодноразово, просто замінюю-
чи стерту частину на нову.

Рідше для захисту полозів господарських саней їх могли під-
бивати металевими смугами (шинами) по всій довжині. Виготов-
лені в такий спосіб полози на півдні та в центрі Хмельницької об-
ласті називали підрізами4. Їх недоліком було збільшення наванта-
ження на тяглову худобу, адже зростала й сила тертя з поверхнею, 
особливо на ділянках, де не було снігу.

Після виготовлення полози потрібно було з’єднати між собою, 
використовуючи вертикально задовбані в них копили і в’язовий 
або брусковий спосіб з’єднання. Причому перший спосіб був по-
ширений у північних районах Східного Поділля та на всьому За-
хідному Поділлі ще на початку ХХ ст.5 Натомість брускова систе-

1 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 769. Арк. 74. Записано в 
с. Серебрія Могилів-Подільського району Вінницької обл.

2 АФ ВДПУ. Ф. 1. Оп. 21. Спр. 75. Арк. 18.
3 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 770. Арк. 51. Записано в 

с. Антонівка Хмельницького району Хмельницької обл.
4 Там само. Ф. 14-5. Од. зб. 770. Арк. 17, 50, 64. Записано в с. Шрубків 

Летичівського району, с. Мушкутинці Дунаєвецького району та с. Антонівка 
Хмельницького району Хмельницької обл.

5 Глушко М. Господарські сани на Поділлі // Проблеми етнографії По-
ділля: тези доповідей наукової конференції. Кам’янець-Подільський, 1986. 
С. 128.
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ма з’єднання копилів із певними змінами побутувала на усій до-
сліджуваній території протягом ХХ ст.

Сани з в’язовою системою з’єднання копилів належали до так 
званого східноєвропейського типу. Така система була характер-
ною і для саней в інших історико-етнографічних регіонах Украї-
ни. Ними послуговувались бойки, гуцули, лемки, поліщуки тощо1. 
Для східноєвропейських саней були характерними три — п’ять 
пар копилів, в’язи що їх з’єднували, паралельні полозам поздовж-
ні наморожні та тягловий засіб у формі трійні, що кріпився до пе-
редніх копилів2. Виготовляли в’язи з молодого та прямого ясе-
на або береста та з’єднували ними протилежні копили полозів. 
Щоб виготовити в’яза, на заготовці робили дві глибоких заруб-
ки по ширині копила в місці, де вона мала згинатися. Після чого 
заготовку парили та загинали на 180 градусів, збиваючи її попе- 
редньо підстругані кінці з рівною частиною. Таким чином отри-
мували отвір, яким в’яз накладали на копили3. Поверх в’язів па-
ралельно полозам набивали дерев’яні бруски (наморожні), які до-
датково утримували всю конструкцію4.

Більш надійною була конструкція саней західноєвропейсько-
го типу, де застосовувалася брускова система з’єднання поло-
зів, дві (рідше три-чотири) пари копилів і прямий дишель. Брус-
ки, що з’єднували протилежні пари копилів, називали опленами 
(гоплени). Їх, як і копили, виготовляли з деревини ясеня, граба, 
дуба або лісового клена. На кінцях опленів продовбували квадрат-
ні або прямокутні отвори, що заходили в зарізані на копилах чопи 
«хвостики»5. У свою чергу, на кінцях опленів видовбували отвори 
для стояків (рожнів), висота яких могла змінюватись залежно від 
вантажу, що перевозився.

Сани обох конструкцій були поширеними в більшості регіо-
нів України, за винятком деяких місцевостей у Східних Карпатах. 
Використовувались вони і за межами нашої держави, як-от у су-
сідніх Білорусі, Росії, північно-східній частині Польщі та східних 
районах Прибалтики6.

Матеріал, що використовували для виготовлення кузова та-
ких саней, залежав від транспортованого вантажу та періоду, в 
який вироблялися сани. У першій половині ХХ ст. переважав по-

1 Глушко М. Засоби зв’язку і транспорт // Лемківщина: історико-етно гра-
фічне дослідження: у 2 т. Т. 1: Матеріальна культура. Львів: Інститут народо-
знавства НАН України, 1999. С. 205.

2 Глушко М. Засоби пересування… . С. 315.
3 Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы… . С. 572.
4 Глушко М. Господарські сани на Поділлі… . С. 128.
5 АФ ВДПУ. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 171. Арк. 13.
6 Глушко М. Санний транспорт поліщуків: джерела, походження, етапи 

розвитку // Вісник Львівського університету. Серія: Історія. 2008. Вип. 43. 
С. 224.
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міст, плетений із вербових або ліщинових прутів — «ліса», що за-
кріплювався на опленах рожнами. У другій половині ХХ ст. вже 
почав переважати драбинний або зашальований дошками кузов 
(васаг) (див. Додаток В, рис. 29, 30). В с. Бернашівка Могилів-
Подільського району Вінницької області для кузова саней вико-
ристовували васаг, знятий з воза, який просто прикріплювали до 
опленів1.

Конструкція тяглового засобу саней, як і в возі, залежала від 
тяглової сили. Для запрягання волів використовували голоблі 
з розколеного або з’єднаного з двох частин граба, які сполуча-
ли передні копили з ярмом2. В деяких селах Новоушицького та 
Кам’янець-Подільського районів Хмельницької області такий тя-
гловий засіб саней називали «розкип», що було більш характер-
ним для території Полісся3.

Для запрягання коней використовували прямий дишель, який 
приєднувався до переднього оплена й додатково утримувався кри-
жівницею — бруском, що забивався між передніми кінцями по-
лозів. Спереду до полозів таких саней, до металевих гачків — так 
званих посмиків, приєднували орчики. При однокінному запрягу 
дишель уже приєднували до одного або обох передніх копилів са-
ней (див. Додаток В, рис. 31).

Подібними до господарських були великі вантажні сани, які 
на Східному Поділлі називали «ґринджоли» (полусанки, копани-
ці). Вони мали більші розміри та дві-три пари копилів і відповід-
ну кількість масивних насадів, що їх з’єднували4. Для забезпечен-
ня більш високої стійкості під час їзди їх робили на кілька сан-
тиметрів вужчими спереду і ширшими ззаду5. Для транспортуван-
ня вантажів на них могли робити настил із дощок, тоді як при 
перевезенні «лісу» деревину клали просто на з’єднувальні брус-
ки. На території Полісся подібні вантажні сани були витіснені 
«подвійними» саньми, що складалися із двох окремих підсанок, 
з’єднаних ланцюгами, що були більш маневреними6.

Для власного господарства селяни виготовляли невеликі сани-
копанички, якими перевозили малогабаритні вантажі: гній, дрова, 
мішки із сільськогосподарською продукцією тощо (див. Додаток 

1 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 769. Арк. 93. Записано в 
с. Бернашівка Могилів-Подільського району Вінницької обл.

2 Там само. Ф. 14-5. Од. зб. 769. Арк. 19. Записано в с. Виноградне Му-
рованокуриловецького району Вінницької обл.

3 Глушко М. Генезис тваринного запрягу… . С.160.
4 Глушко М. Засоби пересування… . С. 316.
5 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 769. Арк. 6. Записано в 

с. Наддністрянське Мурованокуриловецького району Вінницької обл.
6 Бураковская Н., Титов В., Шляхтовский А. Пути сообщения и сред-

ства передвижения // Полесье. Материальная культура. Київ: Наукова дум-
ка, 1988. С. 273.
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В, рис. 32). Вони мали аналогічну конструкцію з господарськими 
саньми, різнилися лише меншими розмірами та тим, що не по-
требували коня чи вола як тяглової сили.

Відрізнялися від вищеописаних виїзні (залубні) сани, які ви-
готовляли спеціально для перевезення пасажирів, втім вони не 
набули широкого поширення серед сільського населення Схід-
ного Поділля і використовувались здебільшого серед заможних 
верств, в колгоспний період на них пересувались голови колгос-
пів та бригадири (див. Додаток В, рис. 33).

У залубних санях, крім природніх полозів, могли використо-
вувати також гнуті. На початку ХХ ст. традиції та технології виго-
товлення гнутих полозів збереглися лише в м. Літин Літинсько-
го повіту. Для виробництва таких полозів використовували молоді 
стовбури ясена або береста, які парили у спеціальних сухих пар-
нях. Суха парня мала вигляд викопаної в землі прямокутної ями з 
піччю, присипаної зверху землею. В неї вкладали близько двадця-
ти заготовок, запалювали в печі вогонь і відразу закривали, щоб 
дрова не горіли, а тліли. Після розпарювання заготовки дістава-
ли через спеціальний отвір і гнули. Щоб загнутий полоз із часом 
не розігнувся, його потрібно було «залисичити», прибивши неши-
року дошку від зігнутого кінця до самого полоза1. Для того щоб 
вони не розгинались під час експлуатації, їх підковували металом 
або використовували «в’язки» — довгі жердини, що закріплюва-
лися до кінця полозів і копилів. У таких санях могли використо-
вувати як в’язову, так і брускову систему з’єднання полозів, тери-
торія поширення яких включала саме ті регіони, де традиційним 
було їх використання в господарських санях. Крім того, в них мо-
гли робити своєрідний щит (козирок), що утворювався прибиван-
ням дощок до переду полозів і захищав від потрапляння снігу та 
бруду всередину під час руху коней.

Кузов виїзних саней мав драбинний каркас, який обшивали 
дошками, дранкою з липи або лубом2. Загалом тип обшивки ку-
зова саней залежав від місцевих традицій та статків господаря. Ві-
домо, що жителі Центрального Полісся для цього використовува-
ли тоненькі соснові дощечки (лапшу), а українці Карпат обпліта-
ли каркас лозою3. Кузов подільських виїзних саней міг прикраша-
тися і різьбою, тоді такі сани називали «писані» або «мережані»4. 
Кожен господар у такий спосіб намагався вирізнити свої сани, аби 
показати достаток та підкреслити свій соціальний статус. Особли-
во славилися своєю красою сани, виготовлені й оздоблені літин-

1 Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы… . С. 569.
2 Глушко М. Засоби пересування… . С. 317.
3 Глушко М. Зимовий виїзний транспорт українського селянства // Наро-

дознавчі зошити. 1997. № 5. С. 289—290.
4 Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы… . С. 566.
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ськими майстрами (м. Літин Літинського повіту). Про них «ходи-
ла» слава далеко за межами Подільської губернії1.

Загалом, як бачимо, виготовлення саней було простішою 
справою, в порівнянні з колісним транспортом. Багато селян мо-
гли виготовляти їх для власних потреб, адже це не потребувало 
спеціальних інструментів та значних навичок. Цьому сприяли та-
кож виробничі традиції, які, власне, й забезпечили віднаходження 
ефективного вирішення низки технічних аспектів конструкції са-
ней, що, своєю чергою, гарантувало їх більшу надійність.

Окремо слід звернути увагу на упряж, яку використовували 
для запрягання волів або коней в усіх описаних засобах пересу-
вання. До початку ХХ ст. у господарствах подолян як тяглову силу 
частіше використовували волів, ніж коней. Відомо, що у 1888 р. в 
Подільській губернії було 473 278 коней та 675 621 голів великої 
рогатої худоби2, тоді як у 1908—1909 рр. загальна кількість коней 
становила близько 560 000, а великої рогатої худоби — 652 000 го-
лів3. Надалі тенденція до збільшення поголів’я коней зберігалася 
вже в колгоспах до 1960-х років, коли волів майже перестали ви-
користовувати.

Способи запрягання волів та коней мали кардинальні відмін-
ності. Ми зупинимося більш детально на запряганні волів, оскіль-
ки для цього використовували ярма, що виготовлялись майстра-
ми деревообробки.

Ярмо як засіб запрягу великої рогатої худоби було відоме в ба-
гатьох країнах Євразії та Африки, а перші свідчення його побу-
тування на території України сягають ще часів енеоліту4. Найдав-
ніші ж етнографічні відомості з території Східного Поділля ми 
має мо про ярма, що використовувалися чумаками ще в XIX ст. 
Відомо, що вони були дуже красиво оздоблені. Недарма в пісен-
ній творчості їх називали «мережані», «мальовані» або «кленові»5. 
Побутували ярма двох видів: звичайне ярмо для пари волів і ярмо-
бовкун для одного вола. Останнє на досліджуваній території прак-
тично не траплялося, але набуло значного поширення на Поліссі6.

Виготовляли ярма майстри деревообробки, яких називали яр-
маками або просто столярами. Свої вироби вони продавали на 
ярмарках або виготовляли на замовлення односельців. Зупини-

1 Боньковська С. Ковальство на Україні… . С. 55.
2 Гульдман В. Указ. соч. С. 133.
3 Завадська І. Сільське господарство Подільської губернії в період капі-

талізації (друга половина XIX — початок ХХ ст.) // Вісник аграрної історії. 
2012. № 3. С. 13.

4 Глушко М. Генезис тваринного запрягу… . С. 234—235.
5 Букатевич Н. Зазнач. твір. С. 68.
6 Глушко М. Традиційний сухопутний транспорт // Полісся України: ма-

теріали історико-етнографічного дослідження. Львів: Інститут народознав-
ства НАН України, 1994. Вип. 1. С. 27.
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мось більш детально на конструкції парного ярма, яке було поши-
рене на території Східного Поділля. Його основу складала верх-
ня частина (вутиця), яку в багатьох селах називали безпосередньо 
«ярмо», нижня частина (підгорлиця), що з’єднувалися двома сно-
зами (снізками) та двома занозами (занізками)1 (див. Додаток В, 
рис. 34). Наприкінці XIX — на початку ХХ ст. таке ярмо було по-
ширене в більшості історико-етнографічних регіонів України, за 
винятком частини Східнокарпатського ареалу та Полісся, що дає 
змогу класифікувати таке конструктивне рішення як загально- 
українське2.

Виготовляли ярма з деревини липи, клена та верби (червоного 
верболозу). Намагалися використовувати нижню частину дерева 
(відземок), оскільки вона була найміцніша, відрізаючи при цьо-
му не більше 34—35 вершків (приблизно 1,5 м). Якщо дерево було 
достатньо великим, то заготовку розколювали на дві або чотири 
частини й обирали для ярма кращу з них. Обробляли заготовку 
стругом та гебликом, виробляючи дві чашовини, якими ярмо опи-
ралося на шиї волів3. По краях цих чашовин робилося два отво-
ри, в які закладали по дві снози та занози. Такі ж отвори робили-
ся і в підгорлиці, що мала вигляд невеликої прямокутної планки, 
оскільки на неї навантаження не припадало. З’єднувалися ці дві 
частини ярма закладеними у внутрішні отвори снозами. Вони мо-
гли бути як дерев’яними, так і залізними, але обов’язково з по-
товщенням в нижній частині. Закріплювали їх, забивши кілочок у 
попередньо висвердлений отвір на верхній частині. Залізні снози, 
звісно, були більш надійними, але використовували їх рідше, бо 
вони могли задушити вола якщо віз перевертався4. Для того, щоб 
віл не виходив з ярма, в отвори на його краях закладали виготов-
лені з деревини вишні або черешні занози, що мали вигляд пали-
ці з розгалуженням або потовщенням на верхньому кінці5. В кол-
госпний період дерев’яні снози та занози були поступово заміне-
ні на залізні, які були більш надійними.

Крім вищеописаних, в ярмі видовбували ще один прямокутний 
отвір на його середині, щоб мати можливість прикріпити ярмо до 
війя. В інших історико-етнографічних регіонах України цей отвір 
могли робити круглим або овальним. Така, на перший погляд, 
незначна відмінність дає змогу розрізняти ярма різних типів, у 
першому випадку ярмо називалось українське, у другому — цен-
тральноєвропейське6. Зупинимося більш детально на способі при-

1 Косаківська Є., Косаківський В. Орнаментовані ярма з Поділля // Мате-
ріали до етнології Поділля: польові дослідження. Вінниця, 2005. С. 66.

2 Глушко М. Генезис тваринного запрягу… . С. 245.
3 Заглада Н. Зазнач. твір. С. 13.
4 Там само. С. 14.
5 Там само. С. 15.
6 Глушко М. Шляхи сполучення і транспортні… . С. 150.
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кріплення ярма з прямокутним отвором, оскільки саме воно по-
бутувало на досліджуваних теренах. Для скріплення такого ярма 
з війєм використовували привій, що утримував дерев’яне кільце 
(калачик), в яке безпосередньо вкладалося війя. Привій найкра-
ще було робити з дуба, але могли виготовляти ремінний, залізний 
чи з мотузки1. Калачик же сплітали з кількох вужевок, що у свою 
чергу, сплітались із гордовини (калини) чи молодої вишні2. На 
кінці війя робили отвір, в який забивали дерев’яний кілок (при-
тику), щоб закріпити за нього калачик. Такий спосіб з’єднання 
ярма з вієм побутував, поки у приватних господарствах селян ви-
користовувалися в якості тяглової сили воли. Втім у колгоспні 
часи війє вже приєднували до металевого кільця зі спеціальним 
болтом, який закріпляли в отвір в ярмі.

Окремої уваги заслуговує декорування ярем, що було дово-
лі поширине в доколгоспний період. Ярма прикрашали різьблен-
ням, що мало певне змістове значення, яке у ХХI ст. розкрити до-
сить важко, адже такі ярма ми можемо побачити лише у музеях. 
Так, у Національному музеї народної архітектури і побуту в хаті 
з с. Луги Чечельницького району Вінницької області експонуєть-
ся вісім орнаментованих ярем з території Східного Поділ ля (див. 
Додаток В, рис. 35, 36). Збережені тут ярма мають багатий геоме-
тричний орнамент, серед якого вирізняється ряд хвилястих ліній, 
що в подільській народній орнаментиці називаються «кривуль-
кою» або «вужем». Якщо брати до уваги, що в народній символі-
ці вуж вважається охоронцем домашньої худоби, то його симво-
лічне зображення на ярмі є цілком доречним3. Загалом орнамен-
тальні мотиви на ярмах потребують окремого, більш детального 
дослідження, що передбачало б розкриття їх символічного змісту.

Крім практичного застосування, ярмо відігравало певну роль 
й у віруваннях подолян. Так, вірили, що якщо покласти ярмо під 
голову старої людини, яка не могла вмерти, то вона помре лег-
ко. З ярмом також пов’язана низка повір’їв. Наприклад, вважа-
лося, що зламане або старе ярмо ні в якому разі не можна вики-
дати, рубати або спалювати, а потрібно віднести на річку — «хай 
собі плине». Робилося це задля того, аби волам легше «ходило-
ся» в новому ярмі. Також ярмо не можна було віддавати з двору, 
а можна було лише продати4.

Цікавим є також спосіб керування волами, запряженими в 
ярмо. Поганяли ними спеціальним довгим прутом — гарлигою5, 
подаючи при цьому команди голосом: для повороту направо — 

1 Заглада Н. Зазнач. твір. С. 18.
2 Косаківський В. Ремесла, промисли та допоміжні… . С. 110.
3 Косаківська Є., Косаківський В. Зазнач. твір. С. 67.
4 Там само.
5 АФ ВДПУ. Ф. 22. Оп. 5. Спр. 8. Арк. 22.
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«цабе», наліво — «цоп». У прикордонних із Молдовою районах 
для повороту направо вигукували: «чала», а наліво — «гойса»1. Як 
зазначали опитані нами респонденти, воли хоч і могли перевози-
ти значно більше вантажу, в порівнянні з кіньми, але були менш 
контрольовані: «Ними тяжко було літом, коли ґедзі кусають, тоді 
вони можуть згедзитися»2.

Основу кінної упряжі, яку використовували на досліджуваній 
території, становила шлея — упряж зі шкіри та сплетених мо-
тузків, виготовлення якої було спеціалізацією майстрів лимарів. 
В інших історико-етнографічних регіонах, як-от Карпати, По-
лісся чи Слобожанщина, для запрягання коней використовували 
дерев’яний хомут. Проте й тут починаючи з 1930-х років він по-
ступово замінювався на шлею3.

Отже, дослідивши традиційний транспорт Східного Поділля 
як важливу галузь деревообробних ремесел кінця XIX — початку 
ХХI ст., ми можемо відстежити його трансформацію на прикла-
ді окремого регіону. Цей процес найкраще репрезентується в роз-
витку традиційного воза та саней — здебільшого в заміні певних 
дерев’яних деталей на металеві та в удосконаленні ходової частини.

Говорячи про традиційний віз, слід зазначити, що зміни в його 
конструкції спочатку були викликані використанням коня як тя-
глової сили. Згодом, уже в колгоспний період, ми спостерігає-
мо певну конструктивну усталеність воза, що, напевне, пов’язано 
з виготовленням цього виду транспорту лише для потреб колек-
тивного господарства. Кардинальних змін вози зазнали в 1990-ті 
роки, після розвалу колгоспів, коли їх знову почали виготовляти 
для селянського господарства.

У досліджуваний період найменших змін зазнала конструк-
ція дерев’яних коліс традиційного транспорту. До повністю дере-
в’яного колеса була приєднана металева букша і шина, що збіль-
шило їх надійність. Натомість технологію їх виготовлення було 
вдосконалено, зокрема це виявлялось через поліпшення кон-
струкції токарних верстатів для виточування колодок та парень 
для гнуття ободів.

Традиційний полозний транспорт також зазнав певних транс-
формацій, що поліпшило його ходові якості та вантажопідйом-
ність. Господарські сани з брусковою системою з’єднання полозів 
стали незамінними в господарстві внаслідок простої конструкції 
та через невибагливість при виготовленні та ремонті. Водночас

1 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 769. Арк. 74. Записано в 
с. Серебрія Могилів-Подільського району Вінницької обл.

2 Там само. Арк. 92. Записано в с. Бернашівка Могилів-Подільського ра-
йону Вінницької обл.

3 Глушко М. Генезис тваринного запрягу… . С. 306.
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виїзні сани протягом всього досліджуваного періоду залишалися 
недоступними для більшості населення.

Із розвитком автотранспорту, починаючи з 1970-х років, стель-
маство зазнало поступового занепаду, а традиційні транспортні 
засоби в колгоспах почали масово замінювати автомобілями. Пев-
не відродження розпочалося в 1990-х роках, коли селяни виготов-
ляли вози та сани для власних господарств, втім саме в той пері-
од вони поступово втрачали свої традиційні риси.

У ХХI ст. традиційний транспорт у господарстві подільського 
селянина використовується все менше, а майстри, які його виго-
товляли, вже майже не займаються цим ремеслом. Проте остан-
нім часом помітна тенденція до збільшення використання гужо-
вого транспорту в сучасному селі. Власне, в кожному селі є хоча б 
один-два вози та коні, якими перевозять вантажі, переважно в 
межах села. Це зумовлено насамперед тим, що в селян немає ко-
штів на придбання автомобілів і вантажних авто та дорожнечею 
паливно-мастильних матеріалів.

4. ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ ДЕРЕВ’ЯНИХ 
ЗЕМЛЕРОБСЬКИХ ЗНАРЯДЬ ПРАці

Важливою складовою матеріальної культури українського на-
роду є традиційні дерев’яні землеробські знаряддя. Вони були 
матеріально-технічною основою розвитку сільського господар-
ства протягом значного історичного періоду. Із повною досто-
вірністю визначити добу, на яку припадає початок використан-
ня дерев’яних землеробських знарядь, говорити важко, адже де-
рево досить недовговічний матеріал, проте їх окремі металеві час-
тини археологи знаходять під час розкопок поселень, датованих 
ще I тисячоліттям нашої ери1. Більше відомо про дерев’яні зем-
леробські знаряддя в період їх найвищої технічної досконалості, 
який припадає на другу половину XIX — початок ХХ ст. Після 
чого розпочався процес витіснення із широкого вжитку більшості 
подібного роду знарядь металевими та промисловими аналогами, 
що були якіснішими та ефективнішими в роботі.

Дослідження комплексу дерев’яних землеробських знарядь 
праці на території України дає змогу розглядати їх як вироби дере-
вообробних ремесел, оскільки значна частина таких знарядь виго-
товлялася професійними майстрами деревообробки. Таке вивчен-
ня є найбільш важливим на територіях, де з давніх часів основним 
заняттям населення було землеробство. Адже саме тут дерев’яні 
землеробські знаряддя відігравали виняткову роль в господарстві.

У пропонованому дослідженні ми зосередимося на вивчен-
ні землеробських знарядь на території Східного Поділля в кінці 

1 Греков Б. Указ. соч. С. 52.
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XIX — початку ХХ ст., частина з яких збереглася в господарстві 
подільського селянина й у ХХI ст. При розгляді землеробських 
знарядь спиратимемось на польові етнографічні записи, зроблені 
у Вінницькій та Хмельницькій областях співробітницею Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнографії Л. Ф. Артюх у 
1970 р. Власні польові записи автора, зібрані в XXI ст., уже не да-
ють можливості детально описати більшість дерев’яних землероб-
ських знарядь, адже, як зазначалося вище, чимало виробів із цьо-
го комплексу на сьогодні вже не використовуються.

Розпочнемо аналіз комплексу дерев’яних традиційних земле-
робських знарядь праці з їх умовного поділу на дві групи: зна-
ряддя для обробітку ґрунту та знаряддя збору й обробки врожаю. 
До першої групи належали плуги, рала, драпаки, борони, риска-
лі (заступи), катки (качалки). До другої — коси, граблі, вила та 
ціпи. Вироблялися ці вироби місцевими майстрами деревооброб-
ки або селянами у власних господарствах, оскільки виготовлен-
ня деяких з них не потребувало якихось особливих навичок чи 
інструментів.

Найбільш досконалим орним знаряддям, що з давніх часів 
було поширене на території сучасної України загалом, і на Схід-
ному Поділлі зокрема, був дерев’яний плуг. Згідно з археологіч-
ними даними, відомо, що він існував у східних слов’ян вже в 
IX ст.1 Про це свідчать знахідки металевих частин плуга — леме-
ша й чересла на давньоруських городищах. Спочатку плуг був без 
колісного передка, який виник пізніше через необхідність нада-
ти знаряддю стійкості2. В нашому дослідженні розглянемо розви-
ток дерев’яного плуга в період, що охоплює кінець XIX — поча-
ток ХХ ст. Плуг був найпоширенішим орним знаряддям, що ви-
готовлявся майстрами деревообробки.

Наприкінці XIX ст. плуг на території Східного Поділля робили 
здебільшого лише з двома металевими деталями — череслом і ле-
мешем. Він не мав значних відмінностей від традиційного україн-
ського плуга, що був поширений в інших історико-етнографічних 
регіонах України. Більше того, аналогічний за конструкцією плуг 
використовували і в сусідній Молдові, де він мав українське по-
ходження3.

На початку ХХ ст. традиційний дерев’яний плуг був поступо-
во замінений спочатку на модифікований, більшість частин якого 
було виготовлено із заліза, а потім і на цілком залізний. Уже після 
Першої світової війни дерев’яний плуг майже вийшов з ужитку і 
використовувався лише в найбідніших господарствах.

1 Довженок В. Зазнач. твір. С. 73.
2 Там само. С. 76.
3 Демченко Н. Земледельческие орудия молдаван… . С. 60.
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У літературі можна натрапити на різні назви традиційно-
го українського плуга: малоросійський, новоросійський, україн-
ський, степовий, дерев’яний тощо1. Крім того, існували й місцеві 
його найменування. Так, в селах сучасного Тульчинського райо-
ну Вінницької області такий плуг називали «адамовим», говоря- 
чи, що він ніби з’явився ще в ті часи, коли люди лише почали зай-
матися землеробством2. Втім, незалежно від назви, спільною була 
конструкція плугів, на якій зупинимося більш детально.

Основа (корпус) плуга складалася з вигнутої дерев’яної коло-
ди — гряділя (ряділя), виготовленої з твердих порід дерева, пере-
важно дуба чи ясена3. В окремих випадках гряділь могли виробля-
ти і з рівного дерева (у сучасних Літинському та Летичівському 
районах)4. На задньому кінці гряділь забивався в ліву чепігу — 
одну з двох ручок, що виготовлялися з грубої, природно загну-
тої дубової гіляки5. При цьому нижня частина чепіг слугувала під-
ошвою плуга, на кінець якої набивали залізний леміш. Залізним 
було також і чересло, яке вертикально забивали в гряділь відра-
зу перед лемешем. Підошву і гряділь додатково з’єднували верти-
кальною стовбою — дерев’яним бруском. До правої чепіги, пі- 
дошви і стовби прикріплювали дерев’яну дошку — полицю.

Спереду гряділь приєднували до теліжки (колішні, колісні), 
яка складалась із дерев’яної осі з накладеним на неї бруском — 
подушкою, та двох дерев’яних коліс — двойняків6. Колеса могли 
використовувати від воза або виготовляли спеціально для плугів. 
У першому випадку вони були рівними, а в другому — «борозен-
не» колесо робили більшим. Також залежно від можливостей гос-
подаря колеса могли бути як з металевими шинами, так і без них. 
Теліжку і гряділь скріплювали між собою так званими тяжелями 
(калачиками) — сплетеними з лози або залізними кільцями7.

Тип з’єднання передка і тяглової частини плуга, поширений 
на досліджуваній території, описаний в науковій літературі відо-
мим дослідником В. Горленком. Він зазначає, що сполучалися 

1 Горленко В. Народна землеробська техніка… . С. 43.
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 761. Арк. 87. Записано в 

с. Клембань Тульчинського району Вінницької обл.
3 Там само. Од. зб. 762. Арк. 64. Записано в с. Вербка Летичівського ра-

йону Хмельницької обл.
4 Там само. Од. зб. 762. Арк. 64. Записано в с. Вербка Летичівського ра-

йону Хмельницької обл.; Там само. Од. зб. 762. Арк. 77. Записано в с. Дяків-
ці Літинського району Вінницької обл.

5 Там само. Од. зб. 761. Арк. 41. Записано в с. Зятківці Гайсинського ра-
йону Вінницької обл.

6 Там само. Од. зб. 761. Арк. 106. Записано в с. Стіна Томашпільського 
району Вінницької обл.

7 Там само. Од. зб. 761. Арк. 88. Записано в с. Клембань Тульчинського 
району Вінницької обл.
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вони між собою за допомогою «правила», яке складалося з диш-
ла (ключа) і кривулини (топірні). Дишло мало вигляд нетовстої 
прямої жердини, скріпленої з віссю теліжки ближче до правого  
колеса. Кривулина ж була трохи зігнутою та кріпилась одним 
кінцем з віссю ближче до лівого колеса, а іншим — приблизно  
посередині дишла. Дишло і кривулина з’єднувалися кілочком, за-
битим в один з кількох попередньо висвердлених на кривули-
ні отворів. Переставляючи кілок, можна було регулювати шири-
ну оранки. Щоб запрягти в плуга волів чи коней, до дишла уже 
приєднували війя або дишло відповідно1. Обов’язковим атрибу-
том при роботі з таким плугом була спеціальна сокира (топор) — 
барда, за допомогою якої його могли ремонтувати прямо в полі2. 
Перевозили її у спеціальному отворі у кривулині, звідки й пішла 
її назва — топірня3.

Принцип роботи такого плуга полягав у підрізанні знизу плас-
та ґрунту лемешем, а збоку — череслом, і його перевертанні за до-
помогою полиці, таким чином утворювалася борозна. Глибину ж 
оранки залежно від конструкції плуга можна було регулювати де-
кількома способами. У рамках першого глибина регулювалася за 
допомогою підіймання або опускання гряділя, шляхом забиван-
ня дерев’яних «клинців» у отвори в стовбі4. За другим способом 
«клинці» вже забивали в отвори на кінці гряділя, змінюючи та-
ким чином відстань від лемеша до колішні. Відповідно, якщо ле-
міш розміщували ближче до колішні, то отримували глибшу ріл-
лю, якщо ж далі — меншу5. Наступний спосіб використовували, 
коли подушку робили не просто з невеликого бруска, а з висо-
кої та широкої дошки. В ній по вертикалі робили декілька отво-
рів, в які й вставляли гряділь. В залежності від необхідної глибини 
оранки, гряділь переміщували вище — задля глибшої, або ниж-
че — задля меншої6. Ще одним варіантом було регулювання гли-
бини оранки за допомогою гвинтового регулятора на стовбі, ви-
користання якого зафіксовано в с. Голосків Летичівського району 
Хмельницької області, втім, на жаль, його конструктивні особли-
вості сьогодні вже визначити неможливо7.

1 Горленко В. Господарська діяльність… . С. 85.
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 761. Арк. 89. Записано в 

с. Клембань Тульчинського району Вінницької обл.
3 Горленко В. Господарська діяльність… . С. 85.
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 761. Арк. 49. Записано в 

с. Скитна Липовецького району Вінницької обл.
5 Там само. Од. зб. 761. Арк. 89. Записано в с. Клембань Тульчинського 

району Вінницької обл.
6 Там само. Од. зб. 762. Арк. 1. Записано в с. Солобківці Ярмолинецько-

го району Хмельницької обл.
7 Там само. Од. зб. 762. Арк. 46. Записано в с. Голосків Летичівського ра-

йону Хмельницької обл.
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Тягловою силою для дерев’яного плуга здебільшого були воли, 
рідше — коні. Їхня кількість залежала від розмірів плуга та статку 
господаря, найчастіше — це були дві-три пари «тягла». В с. Зят-
ківці Гайсинського району Вінницької області використовували 
змішану упряжку, коли спереду запрягали коней, а за ними во-
лів1. Різними були і способи запрягання: для волів використовува-
ли ярмо, а для коней — шлею. Оскільки більшість селян не мали 
достатньої кількості худоби, вони об’єднувалися із сусідами та 
спільною тягловою силою орали по черзі (спрягалися в супрягу)2.

Виготовляли плуги місцеві майстри, здебільшого це були сто-
ляри або штельмахи. Майстри вивозили вироби на ярмарки або 
виготовляли на замовлення односельців. Якщо ж господар хотів 
виготовити плуг самостійно, він міг придбати необхідні металеві 
елементи в євреїв на ярмарку або замовити в коваля.

На початку ХХ ст. традиційні дерев’яні плуги почали масово 
замінювати на модифіковані та фабричні. Модифіковані відрізня-
лися більшою кількістю залізних частин. Крім лемеша й чересла, 
в таких плугах залізними були полиця, підошва, стовба, а інколи 
дерев’яним залишали лише гряділь. Їх виготовленням займалися 
місцеві ковалі. В цей самий період відбувалося поступове поши-
рення фабричних плугів, які були відомі й раніше, але «не при-
жилися» в господарстві подільського селянина. Так, подорожую-
чи Могилівським повітом у 1883 р., кореспондент «Земледельчес-
кой газеты» писав: «Проїжаючи броницькими ланами — я бачив, 
що вони обробляються малоросійськими плугами, де відвал замі-
нюється дошкою. На питання, куди поділися німецькі плуги (ро-
ків п’ять тому тут працювало механічне підприємство англійця), 
працюючі не без іронії відповідали мені, що “вже нема” і що ці 
кращі, бо “легчі на скотину”»3. Та з появою більш досконалих мо-
дифікацій фабричних плугів вони масово поширилися серед міс-
цевого населення. Найпоширенішими з них були: саківські4, ге-
нівські5, рудсак6 та рамсон7. Більш детально їх конструкцію в на-
шій роботі ми не будемо розглядати, оскільки це питання потре-
бує окремого дослідження.

1 Там само. Од. зб. 761. Арк. 41. Записано в с. Зятківці Гайсинського ра-
йону Вінницької обл.

2 Там само. Од. зб. 762. Арк. 19. Записано в с. Кордишівка Козятинсько-
го району Вінницької обл.

3 Горленко В. Господарська діяльність… . С. 89.
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 762. Арк. 54. Записано в 

с. Требухівці Летичівського району Хмельницької обл.
5 Там само. Од. зб. 762. Арк. 64. Записано в с. Вербка Летичівського ра-

йону Хмельницької обл.
6 Там само. Од. зб. 761. Арк. 42. Записано в с. Зятківці Гайсинського ра-

йону Вінницької обл.
7 Там само. Од. зб. 769. Арк. 75. Записано в с. Серебрія Могилів-По діль-

ського району Вінницької обл.
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Загалом можна зазначити, традиційний дерев’яний плуг був 
надійним й ефективним знаряддям, відігравав важливу роль в гос-
подарстві подільського селянина. Його використання значно по-
ліпшувало процес обробітку землі та давало змогу підвищити її 
врожайність.

Найдавнішим знаряддям обробітку ґрунту як на території Схід-
ного Поділля, так і в Україні загалом, було рало. Про його існуван-
ня у східних слов’ян, завдяки археологічним знахідкам металевих 
наральників, відомо ще з перших століть нашої ери. Вчені вважа-
ють, що спочатку рала не мали робочої металевої частини, а тому 
точний час їх появи як господарського знаряддя встановити важко1.

Наявні етнографічні матеріали дають змогу розглянути рала, 
які були поширені на території Східного Поділля в другій по-
ловині XIX — на початку ХХ ст. В цей період місцеве населен-
ня використовувало однозубі рала, які, у свою чергу, поділяли-
ся на два типи: безполозові та рала з полозом. Про перший тип 
вдалося віднайти інформацію лише в Гайсинському районі Він-
ницької області. Тут такі рала називали на один «орець» (з од-
ним зубом). Їх виготовляли із залізним «коньком» та високою че-
пігою2. Проте найпоширенішим типом рал на досліджуваній те-
риторії було рало з полозом та металевим наральником (лапою). 
Їх вдалося оглянути під час розвідок у Вінницькому обласному та 
Могилів-Подільському районному краєзнавчих музеях (див. До-
даток Г, рис. 1, 2). Представлені тут зразки можна описати слова-
ми відомого дослідника початку ХХ ст. Г. Александровича: «Рало 
мало вигляд найпростішого плуга без коліс. Для стебла (дишля) 
рала використовували молодий рівний стовбур “кругляк” верби, 
граба або береста. Зігнута гілка дерева або товстий стовбур із за-
гнутим корінням утворювали “чепігу” — частину рала, в середи-
ну якої вбивали стебло. У верхній своїй частині чепіга слугувала 
держаком для повороту рала, а в нижній — оковувалась і слугува-
ла для розрихлення ґрунту»3. Глибина оранки в такому ралі регу-
лювалася двома способами, залежно від того, яка використовува-
лася тяглова сила. Якщо були воли, то це робилося за допомогою 
розміщених на передньому кінці дишля отворів, в які закладали 
кілок і до якого чіпляли ярмо. Відповідно до необхідної глибини 
оранки, кілок могли переставляти ближче до чепіги (для більшої) 
або далі (для меншої). При запряганні в рало коней використову-
вали штельвагу й орчики, що кріпилися до залізного гака на диш-
лі, який також пересувався4.

1 Довженок В. Зазнач. твір. С. 57.
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 761. Арк. 42. Записано в 

с. Зятківці Гайсинського району Вінницької обл.
3 Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы… . С. 578.
4 Горленко В. Господарська діяльність… . С. 88.
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Часто рала виготовляли самі господарі, замовляючи нараль-
ники в ковалів, проте були й у селах майстри, які славилися якіс-
ним їх виготовленням. Простота конструкції та невибагливість у 
користуванні зробили рало основним знаряддям обробітку ґрунту 
на всій території України протягом багатьох століть.

Аналогічними ралами користувалися жителі й на території су-
сідньої Молдови. Відомо, що рала з полозом поділялися на два 
різновиди: з прямим і кривим гряділем (дишлем). Причому перші 
були поширені в степовій частині півночі та лівобережжя Молдо-
ви, а другі — на півдні країни1. Тобто можна з впевненістю гово-
рити про однотипність першого виду рал із ралами досліджувано-
го нами регіону.

Безпосередньо для розорювання ґрунту рало перестали вико-
ристовувати ще в першій половині XIX ст. Оскільки така робо-
та була малопродуктивною, рало лише розсовувало ґрунт по бо-
ках, тоді як дерев’яний плуг уже перевертав його. Втім перевагою 
рала над плугом було те, що в нього можна було запрягати лише 
пару волів або коней, тоді як дерев’яний плуг потребував більше 
тяглової сили.

В другій половині XIX — на початку ХХ ст. рало використо-
вували здебільшого для розпушування ріллі після оранки плугом. 
В окремих господарствах рало пізніше використовували для під-
гортання картоплі2.

Для повторного обробітку ґрунту, застосовували також бага-
тозубі рала — граблеподібні, бороноподібні та рала з трикутною 
рамою3 (див. Додаток Г, рис. 3). Рала останнього типу на почат-
ку ХХ ст. внаслідок певних вдосконалень перетворилися на більш 
ефективне і досконаліше знаряддя — драпак (трьохугольник, ска-
кун, рачок, клин). Одначе в с. Скитна Липовецького району Він-
ницької області його й надалі продовжували називати «ралом», 
через подібність функціонального призначення4. Основною від-
мінністю драпака від однозубого рала була наявність трьох або 
п’яти чи семи, а рідше й дев’яти металевих зубів (лаб, лап, ле-
мешків), забитих у трикутну дерев’яну раму (покліть)5. Це роби-
ло його ефективнішим знаряддям для обробітку ріллі перед вес-
няними польовими роботами. Більшість селян із появою драпаків 
намагалися використовувати лише їх, позичаючи за необхідності 

1 Демченко Н. Молдавские рала // Этнография и искусство Молдавии. 
Кишинев: Штиинца, 1972. С. 164.

2 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 762. Арк. 20. Записано в 
с. Струга Новоушицького району Хмельницької обл.

3 Горленко В. Господарська діяльність… . С. 88.
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 761. Арк. 52. Записано в 

с. Скитна Липовецького району Вінницької обл.
5 Там само. Од. зб. 761. Арк. 42. Записано в с. Зятківці Гайсинського ра-

йону Вінницької обл.

www.etnolog.org.ua

IM
FE

та була малопродуктивною, рало лише розсовувало ґрунт по бо-

IM
FE

та була малопродуктивною, рало лише розсовувало ґрунт по бо-
ках, тоді як дерев’яний плуг уже перевертав його. Втім перевагою 

IM
FE

ках, тоді як дерев’яний плуг уже перевертав його. Втім перевагою 
рала над плугом було те, що в нього можна було запрягати лише 

IM
FEрала над плугом було те, що в нього можна було запрягати лише 

пару волів або коней, тоді як дерев’яний плуг потребував більше 

IM
FEпару волів або коней, тоді як дерев’яний плуг потребував більше 

— на початку 

IM
FE— на початку ХХ

IM
FEХХ ст. рало використо-

IM
FEст. рало використо-

здебільшого для розпушування ріллі після оранки плугом. 

IM
FEздебільшого для розпушування ріллі після оранки плугом. 

В окремих господарствах рало пізніше використовували для під-

IM
FE

В окремих господарствах рало пізніше використовували для під-

Для повторного обробітку ґрунту, застосовували також бага-

IM
FE

Для повторного обробітку ґрунту, застосовували також бага-
— граблеподібні, бороноподібні 

IM
FE

— граблеподібні, бороноподібні 
 (див. Додаток Г, рис.IM

FE
 (див. Додаток Г, рис. 3). Рала останнього IM

FE
3). Рала останнього 

ст. внаслідок певних IM
FE

ст. внаслідок певних вдосконалень перетворилися на більш IM
FE

вдосконалень перетворилися на більш 
ефективне і досконаліше знаряддяIM

FE
ефективне і досконаліше знаряддяIM

FE
кун, рачок, клин). Одначе в с.IM

FE
кун, рачок, клин). Одначе в с.

й надалі продовжували називати «ралом», IM
FE

й надалі продовжували називати «ралом», 



Р о з д і л  3.  ДЕРЕВООБРОБНі РЕМЕСЛА СХіДНОГО ПОДіЛЛЯ ...

136

в сусідів. Адже драпак не просто обробляв ґрунт, а ще й підрізав і 
витягував коріння бур’янів, тим самим їх знищуючи.

Конструкція драпака залежала від кількості зубів в ньому 
та місцевих традицій виготовлення. Якщо драпак виготовляв-
ся більше ніж на три зуби, то його рама додатково скріплювала-
ся одною-двома дерев’яними або металевими поперечками. Зуби 
могли бути круглої або трикутної форми, але обов’язково трохи 
загнуті наперед у нижній частині та загострені. В с. Малинівка Лі-
тинського району Вінницької області використовували драпаки з 
прилаштованими дерев’яними або металевими колесами1.

Глибину культивації ґрунту драпаком регулювали з допомогою 
«гребінки» — спеціального металевого пристрою, закріпленого на 
його передку2. До нього вже приєднували дишло для запрягання 
коней або війя для волів. Кількість використовуваної тяглової ху-
доби залежала від розмірів драпака, найчастіше це були один-два 
коня або вола.

Виготовляли драпаки місцеві сільські майстри, раму — столя-
ри або теслярі, а зуби — ковалі. У 1920-х роках замість цього зна-
ряддя почали застосовувати більш досконале та повністю метале-
ве знаряддя — культиватор. Проте в окремих господарствах дра-
паками продовжували користуватися аж до середини ХХ ст.

Етнографічні матеріали засвідчують існування ручного зна-
ряддя обробітку ґрунту — рискаля (заступа), яким послуговували-
ся ще в другій половині XIX ст. жителі Східного Поділля. На те-
риторії сусідньої Молдови таким знаряддям продовжували корис-
туватися й на початку ХХ ст.3 Рискаль мав вигляд дерев’яної ло-
пати, окованої в нижній частині залізом, та був досить важким: 
«Вона важить коло 5 фунтів, в той час як сучасної виробки серед-
ня лопата важить не більше 2 фунтів. Зараз трудно найти з таким 
здоров’ям, що міг би справитися з рискалем»4.

Важливу роль в процесі обробітку ґрунту відігравало ще одне 
поширене землеробське знаряддя — борона. Нею розпушували 
ріллю після оранки, видирали коріння бур’янів (скородили) та 
пригортали насіння після посіву (волочили)5.

На території Східного Поділля існувало декілька варіантів 
конструкції борони. Наприкінці XIX — на початку ХХ ст. це була 
борона з дерев’яною рамою (поклітю) і забитими в неї залізни-
ми або дерев’яними зубами (пальцями). Рама складалася із чоти-

1 Там само. Од. зб. 762. Арк. 100. Записано в с. Малинівка Літинського 
району Вінницької обл.

2 Там само. Од. зб. 761. Арк. 109. Записано в с. Стіна Томашпільського 
району Вінницької обл.

3 Молдаване. 2010. С. 195.
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 33-3. Од. зб. 38. Арк. 8. Записано в 

с. Клембань Тульчинського району Вінницької обл.
5 Горленко В. Народна землеробська техніка… . С. 69.
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рьох—шести поздовжніх билець і двох-трьох поперечних глиць. 
Для них найчастіше використовували розколену деревину берес-
та, ясена або берези1 (див. Додаток Г, рис. 4). Здебільшого рама 
була прямокутної або квадратної форми, а на території сучасного 
Тульчинського району Вінницької області траплялася ще й тра-
пецієподібна2.

При виготовленні борони не можна було обійтися без допомо-
ги коваля, який, розігріваючи зубці в горні, почергово забивав їх 
у попередньо висвердлені в бильцях отвори. Такий спосіб закрі-
плення зубів запобігав їх випадінню під час роботи в полі. Кіль-
кість забитих зубів залежала від розмірів самої борони, найчасті-
ше в одне бильце забивалося п’ять — сім зубів. До появи достат-
ньої кількості заліза зуби могли виготовляти з терену, глоду або 
ясена. Такі повністю дерев’яні борони, за свідченням визначного 
вченого В. Довженка, були поширені ще в період Київської Русі3.

Відомо, що у XIX ст. найбідніше населення могло використо-
вувати для волочіння «волокушу». Це була одна або декілька гілок 
дерева, які чіпляли за тягловою худобою. Такий спосіб волочіння 
був більш поширений на Поліссі й у лісостеповій зоні Білорусі та 
Росії, де ним волочили на ділянках, що з’являлися після вирубки 
лісу, адже на них можна було пошкодити борону4.

Запрягали в борону одного-двох коней або волів. Причо-
му майже завжди за кут борони, де було прилаштовано гачок — 
посмик, до якого приєднувався орчик або віє5. Це давало змогу 
збільшити площу оброблюваної поверхні землі й за рахунок мен-
шої відстані між зубцями зробити борону легшою для тягла.

Повністю металеві борони з’явились у 1920-х роках, а «за кол-
госпів» стали кількісно переважати. Їх могли використовувати і 
як культиватор, для чого трохи загинали зуби в нижній частині. 
Проте борони з дерев’яною рамою використовувалися на приса-
дибних ділянках ще й наприкінці ХХ ст., бо вони були простіши-
ми в роботі.

Для прикочування ґрунту після посіву в кінці XIX ст. почали 
використовувати каток (качалку). Він давав змогу утрамбовувати 
й вирівнювати ґрунт, запобігши тим самим швидкому його виси-

1 Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы… . С. 579.
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 761. Арк. 22. Записано в 

с. Кордишівка Козятинського району Вінницької обл.; Там само. Арк. 34. За-
писано в с. Степ Великий Козятинського району Вінницької обл.

3 Довженок В. Зазнач. твір. С. 92—93.
4 Молчанова Л. Материальная культура белорусов. Минск: Наука и тех-

ника, 1968. С. 29; Русские. Историко-этнографический атлас. Земледелие. 
Кре стьянское жилище. Крестьянская одежда / Под ред. В. Александрова, 
В. Козлова, П. Кушнера. Москва: Наука, 1967. С. 285.

5 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 762. Арк. 48. Записано в 
с. Голосків Летичівського району Хмельницької обл.
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ханню. Найпростіший каток складався з довгої (до 2,5 м) дубової, 
грабової або ясенової колоди, з боків якої були забиті два «шти-
лі», за них чіпляли два дишлі1. Більш досконалий за конструк-
цією каток мав прилаштовану по периметру прямокутну дерев’яну 
раму. З двох боків рами посередині висвердлювали отвір, в який 
закладали штир, що був забитий у колоду2. Така конструкція утво-
рювала своєрідну вісь, завдяки якій каток рухався. Інколи над 
катком прикріплювали сидіння для погонича. Запрягали в нього 
одного-двох коней або волів.

Загалом, дерев’яні знаряддя для обробітку ґрунту відігравали 
важливу роль в господарстві подільського селянина, особливо на-
прикінці XIX — на початку ХХ ст. Доступність деревини та про-
стота конструкції деяких знарядь зробила можливим їх виготов-
лення навіть для найбідніших селян.

Як ми вже зазначали на початку підрозділу, окрему групу 
дерев’яних традиційних землеробських знарядь праці становили 
знаряддя для збору і обробки врожаю. Найпоширенішим знаряд-
дям цієї групи як на теренах всієї України, так і на території Схід-
ного Поділля протягом всього досліджуваного періоду була коса. 
Її примітивний аналог — коса-горбуша, відомий нам ще від ча-
сів Київської Русі. Тоді вона мала вигляд серпа з малим вигином 
леза, що приєднувався до дерев’яної ручки під тупим кутом. Ви-
користовували її здебільшого для збирання сіна, адже через осо-
бливості конструкції під час косіння такою косою колоски зерно-
вих культур легко осипалися3.

Наприкінці XIX — на початку ХХ ст. на досліджуваній тери-
торії користувалися європейськими типами кіс, які тут назива-
ли австрійськими, чеськими, російськими, німецькими або ан-
глійськими4. Вони могли бути різних розмірів: від дев’ятиручних 
(найбільших) до п’ятиручних (найменших)5, або в іншому варіан-
ті назви — від «дев’яток» до «сімок»6.

Незалежно від типу і розміру конструктивно коса складала-
ся з таких частин: власне металевої коси, дерев’яного кісся, руч-
ки, п’ятки, наперстка (хомута) та пасклина (клинця, клинка). Зу-
пинимося більш детально на тій частині коси, що виготовлялася 
безпосередньо майстрами деревообробки. Кісся могли виготовля-

1 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 762. Арк. 79. Записано в 
с. Дяківці Літинського району Вінницької обл.

2 Там само. Од. зб. 770. Арк. 54.
3 Довженок В. Зазнач. твір. С. 151.
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 761. Арк. 44. Записано в 

с. Зятківці Гайсинського району Вінницької обл.
5 Там само. Од. зб. 761. Арк. 26. Записано в с. Кордишівка Козятинсько-

го району Вінницької обл.
6 Там само. Од. зб. 770. Арк. 55. Записано в с. Антонівка Хмельницько-

го району Хмельницької обл.
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ти з деревини ясена, клена, верби, рідше — липи або осики. Його 
висота приблизно відповідала зросту людини-косаря, а ручка роз-
міщувалась на рівні пояса. Закріпляли косу до кісся за допомо-
гою металевого кільця (наперстка) та дерев’яного клина (паскли-
на), який забивали між п’яткою коси та верхньою частиною кіс-
ся (див. Додаток Г, рис. 5). Виготовляли кісся місцеві майстри на 
замовлення або на ярмарок. Їх обробка не вимагала застосуван-
ня спеціального набору інструментів, достатньо було струга чи ге-
блика та вісного стільця, в якому закріпляли заготовки. Після ви-
готовлення вони зберігалися зв’язаними в «пачки», в кожну пачку 
укладали по дев’ять штук. Всередину пачки клали найрівніші кіс-
ся, а по сторонах — кривіші. Такий спосіб укладання давав змогу 
трохи вирівняти останні1.

Для збирання врожаю зернових культур, «шоби не розкидало, 
а збирало в валок», до коси могли прилаштовувати грабки2 (див. 
Додаток Г, рис. 6). Складалися вони з трьох—п’яти зубців, виго-
товлених із легкого дерева та закладених у вертикальний валок 
(нутичку), загнутий кінець якого забився замість пасклина. Зуб-
ці влаштовувалися вздовж коси таким чином, щоб перший із них 
був довший, а наступні почергово були трохи коротшими. Неза-
кріплений кінець валка з’єднувався за допомогою дугоподібного 
прута (ключки, лучки, каблучка, дуги) з кіссям, ближче до ручки. 
Така конструкція давала змогу класти покошені зернові та сіно у 
валок, «бо якшо не применити грабки, то воно порозкидає та й 
треба збирати. А так прив’язав до кісся ті грабки, забив і підкосив. 
Воно набрало на грабки отакий жметок і так кладеш»3. У с. Стру-
га Новоушицького району Хмельницької області крім грабків для 
скошування нижчих посівів могли застосовувати окремий лучок 
(мотичку), який вертикально закріплювали до кісся біля ручки й 
натягували за допомогою шнурка4.

При роботі в полі косу періодично потрібно було гострити 
(мантачити), для чого використовували кам’яний брус і дерев’яну 
мантачку (див. Додаток Г, рис. 7). Їх носили на поясі у спеціаль-
ній рогоподібній дерев’яній посудині — кушці, яку наповнювали 
водою та піском5. Перед початком роботи косу клепали молотком 
на спеціальній залізній бабці — невеликому ковадлі, забитому в 
дерев’яну колодку. Це ковадло могло бути двох видів — тупа (ні-

1 Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы… . С. 578.
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 769. Арк. 106. Записано 

в с. Жеребилівка Могилів-Подільського району Вінницької обл.
3 Там само. Од. зб. 769. Арк. 24. Записано в с. Виноградне Мурованоку-

риловецького району Вінницької обл.
4 Там само. Од. зб. 762. Арк. 23. Записано в с. Струга Новоушицького ра-

йону Хмельницької обл.
5 Там само. Од. зб. 762. Арк. 91. Записано в с. Городище Літинського ра-

йону Вінницької обл.
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мецька), коли клепали на ній гострою частиною молотка, і плес-
ката (сторчова), на якій клепали тупою його частиною1.

Розглянутий нами тип коси був характерним і для території 
Молдови, відрізняючись лише назвами конструктивних частин2. 
Подібною була й назва грабок, які тут називали «хряпки», що за 
відомостями відомого дослідника М. Демченка, свідчить про їх 
українське походження3. Про наявність взаємовпливів у цій сфері 
між двома народами вказує і те, що поряд зі звичайною, на півдні 
Поділля, особливо в молдавських селах, була відома мала коса — 
скисок, якою косили здебільшого траву й очерет4. Це знаряддя, 
очевидно, походить від коси — тирпана, якою в XIX ст. на тери-
торії Молдови косили сіно, зрізали стебла кукурудзи та очерет5.

Згрібання соломи та сіна на полі здійснювали вже за допомо-
гою граблів. Їх виготовляли з дерев’яного бруска (валка), куди, по-
передньо висвердливши отвори, забивали дерев’яні кілки (зуби) 
та приєднували держак (див. Додаток Г, рис. 8). Валок мав порів-
няно невеликі розміри (60—80 см). Його виготовляли переваж-
но з ясена, а якщо хотіли зробити граблі легшими, то з липи чи 
осики. Зуби робили лише з деревини твердих порід: терену, ясе-
на, дуба або акації. Щодо кількості зубів вдалося записати цікаву 
інформацію в с. Виноградне Мурованокуриловецького району Він-
ницької області, де респондент зазначав, що граблі потрібно ро-
бити лише з непарною кількістю зубців. Найчастіше їх кількість 
становила одинадцять або тринадцять6.

Для держака граблів (граблиська) використовували рівну гіл-
ку, що мала на своєму кінці природне розгалуження (рогульку), 
яке закладалося в отвори на валку і закріплювалося. Втім поде-
куди для виготовлення граблиська брали рівну гілку, яку на кінці 
розколювали до певної довжини, утворюючи таким чином штуч-
не розгалуження. Виробляли граблі або самі господарі, або купу-
вали їх у майстрів. Залізні граблі, що виготовлялися ковалями, 
з’явилися вже в 1920-х роках.

Для перенесення снопів або сіна подільські селяни викорис-
товували дерев’яні двозубі вила — двоянці (вилки, верки). Для 
них вибирали молодий ясен, ліщину або вербу з розгалуженням 
на кінці й обчищали від кори. Крім того, використовували вила з 
більшою кількістю зубців, фурки7 на чотири і габлі (карпили)8 на 

1 Горленко В. Народна землеробська техніка… . С. 87.
2 Молдаване.  2010. С. 196.
3 Демченко Н. Земледельческие орудия молдаван… . С. 128.
4 Горленко В. Господарська діяльність… . С. 96.
5 Молдаване. Очерки истории… . С. 79.
6 АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-5. Од. зб. 769. Арк. 30. Записано в 

с. Виноградне Мурованокуриловецького району Вінницької обл.
7 Там само. Од. зб. 761. Арк. 111. Записано в с. Стіна Томашпільського 

району Вінницької обл.
8 Там само. Од. зб. 761. Арк. 35. Записано в с. Степ Великий Козятин-

ського району Вінницької обл.
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п’ять зубців. Дерев’яні вила (суховила) могли використовувати і 
для перенесення гною, для чого зубці в них робилися плоскими1.

Слід зазначити, що дерев’яні вила вийшли з ужитку та були 
замінені металевими ще в середині ХХ ст., тоді як граблі навіть 
у ХХI ст. продовжує використовувати місцеве населення поряд із 
металевими. Звичайно, вони вже не трапляються у кожному гос-
подарстві, але залишились незамінними при згрібанні сіна, осо-
бливо у селах, де ще працюють майстри з їх виготовлення.

Важливу роль у господарстві українців відігравало найпошире-
ніше знаряддя обмолоту зернових культур — ціп (див. Додаток Г, 
рис. 9). Ще в першій половині ХХ ст. його масово використовува-
ли жителі Східного Поділля як у власних господарствах, так і в кол-
госпах. Складався він із двох круглих палиць: коротшої — бияка, ви-
готовленого з твердих порід дерева (переважно дерену або граба) та 
дов шої — ціпилна (держака), на який спеціально дерево не підбира-
ли. З’єднували бияк та ціпилно капицями (кашуями2) та ув’язю із си-
ровиці — необробленої шкіри бика3. Робилось це таким чином, щоб 
капиця на бияку кріпилася нерухомо, а на ціпилні — рухомо, даючи 
змогу йому обертатися. Процес молотьби відбувався відразу декіль-
кома ціпами, найчастіше молотили від двох до чотирьох селян4.

У деяких господарствах Південно-Східного Поділля поряд із 
ціпом для молотьби застосовували молотильний коток із ребра-
ми — дерев’яний або кам’яний. Відома тут була і молотьба за до-
помогою коней5. Подібні способи молотьби були також поширені 
в сусідній Молдові, що може свідчити про їх походження, адже на 
інших територіях Поділля вони траплялися спорадично6.

Дерев’яні знаряддя використовували і під час обробки вже об-
молочених зернових культур. Спочатку зерно віяли за допомогою 
дерев’яної лопати, якою його перекидали з купи на купу в вітряну 
погоду. Після чого зерно кружляли (точили) решетом з дерев’яною 
обичайкою і дном, виготовленим зі шкіри, лика або дроту.

Отже, розглянуті дерев’яні знаряддя для обробітку ґрунту та 
збору й обробітку врожаю дають змогу говорити про їх значне по-
ширення на території Східного Поділля в досліджуваний пері-
од. Крім того, детальний опис кожного знаряддя засвідчує наяв-
ність потреби в залученні до процесу їх виготовлення професій-
них майстрів деревообробки.

1 Там само. Ф. 14-5. Од. зб. 762. Арк. 58. Записано в с. Требухівці Лети-
чівського району Хмельницької обл.

2 Там само. Од. зб. 761. Арк. 28. Записано в с. Кордишівка Козятинсько-
го району Вінницької обл.

3 Там само. Од. зб. 769. Арк. 98. Записано в с. Бернашівка Могилів-
Подільського району Вінницької обл.

4 Там само. Од. зб. 761. Арк. 58. Записано в с. Скитна Липовецького ра-
йону Вінницької обл.

5 Горленко В. Господарська діяльність... . С. 97.
6 Демченко Н. Земледельческие орудия молдаван… . С. 139—145.
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Р о з д і л  3.  ДЕРЕВООБРОБНі РЕМЕСЛА СХіДНОГО ПОДіЛЛЯ ...

Також слід зазначити, що головними факторами, які вплива-
ли на вибір матеріалу для виготовлення того чи іншого знаряд-
дя, була його доступність і соціально-економічні умови, в яких в 
конкретні історичні періоди жило місцеве населення. Наприклад, 
якщо аналізувати плуг, то не викликає сумніву, що найбільш на-
дійним і продуктивним є його металева модифікація. Проте до 
кінця XIX ст. селяни здебільшого користувалися традиційним 
дерев’яним плугом із металевими робочими частинами. Це було 
викликано, з одного боку, високими цінами на залізо, а з іншо-
го — доступністю та простотою обробки дерева. Поява модифіко-
ваних металевих та фабричних плугів і доступність придбання се-
лянами такого знаряддя поступово привела до зникнення цього 
виду деревообробного ремесла.

Не мало металевих модифікацій рало. Це землеробське зна-
ряддя просто вийшло з ужитку через малу продуктивність та по-
яву більш досконалих знарядь. Хоча завдяки своїй простій кон-
струкції та невеликій кількості робочої худоби, рало досить довго 
співіснувало з плугом.

Спільно з ковалем столяр виготовляв такі знаряддя для обро-
бітку ґрунту, як драпак та борона. Їх робочі частини майстри за-
мовляли в кузні та прилаштовували до дерев’яних елементів. Така 
технологія робила ці знаряддя достатньо надійними і водночас до-
ступнішими, порівняно із повністю металевими. Та все ж у кол-
госпний період їх виготовлення вже перейшло повністю до кова-
лів або їх було замінено фабричними аналогами.

Для збору врожаю подільські майстри деревообробки протя-
гом всього досліджуваного періоду, виготовляли кісся до коси та 
граблі. Ці знаряддя були настільки практичними й надійними, що 
залишились у господарстві селянина й у ХХI ст. Останнім часом 
почали використовувати косарки (на бензині) й електрокосарки. 
Натомість дерев’яні вила, що також використовувалися при зби-
ранні врожаю і виготовлялися господарями самостійно для влас-
них потреб, були повністю замінені на залізні.

Ціп як головне ручне знаряддя для обмолоту зернових культур 
використовувався селянами до середини ХХ ст. Проста конструк-
ція та можливість самостійного виготовлення ціпа робили його 
незамінним у господарстві. Навіть у колгоспі ці знаряддя праці 
певний час продовжували використовувати поряд із молотарка-
ми і комбайнами.

Загалом землеробські знаряддя, виготовлені з дерева, мають 
давню історію побутування на території Східного Поділля, до того 
ж вирізняються певними особливостями з-поміж інших історико-
етнографічних регіонів України. Тому дослідивши ці знаряддя в 
контексті деревообробних ремесел, ми можемо простежити кон-
структивні особливості та матеріали, що в різні періоди застосову-
валися для виготовлення окремих частин подібних виробів.
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Здійснивши історико-етнографічне дослідження деревооброб-
них ремесел Східного Поділля кінця XIX — початку ХХI ст., вда-
лося проаналізувати їх розвиток за окремими різновидами та відо-
бразити історичні чинники, що впливали на них впродовж дослі-
джуваного періоду. Що, у свою чергу, дало змогу визначити місце 
традиційних дерев’яних виробів у системі життєзабезпечення та їх 
роль у традиційно-побутовій культурі.

Проведене дослідження дає підстави зробити такі узагальнення:
1. Аналіз історіографії та джерельної бази засвідчив, що в укра-

їнській етнології досі не було зроблено узагальнювального дослі-
дження, в рамках якого було б систематизовано питання розвитку 
деревообробних ремесел Східного Поділля кінця XIX — початку 
ХХI ст. Більшість наукових розвідок мали фрагментарний харак-
тер, стосувались окремих аспектів цієї тематики або були здійсне-
ні в контексті всієї території України. Водночас всебічне вивчен-
ня деревообробки, крім опрацювання етнологічних праць, потре-
бує більш широкого міждисциплінарного підходу. Саме тому до 
джерельної бази пропонованого дослідження автором було залу-
чено матеріали історичного, археологічного, мистецтвознавчого, 
економічного та правознавчого спрямування.

До фактологічної бази дослідження залучено також широке 
коло джерел, зокрема: архівні й опубліковані матеріали, музейні 
колекції та польові матеріали як авторські, так і збережені в архі-
вах. Це дало змогу заповнити прогалини в науковому вивченні де-
ревообробних ремесел Східного Поділля.

Опрацювання комплексу опублікованих праць, архівних до-
кументів і польових матеріалів визначило правомірність встанов-
лення автором чотирьох хронологічних періодів у царині дослі-
дження деревообробних ремесел: кінець XIX — початок ХХ ст., 
1920 — початок 1930-х років, 1950 — 1980-ті роки, 1990-ті роки — 
сьогодення. Кожен із періодів мав свої особливості, що вплива-
ли на напрям наукового зацікавлення щодо порушеної проблеми. 
Завдяки такому поділу вдалося комплексно та різнобічно досліди-
ти деревообробні ремесла регіону.

2. Відтворивши (ретроспективно) розвиток деревообробних 
ремесел на території Східного Поділля в історичній ретроспекти-
ві, нами встановлено, що в регіоні існували давні традиції дерево-
обробки, навіть незважаючи на постійне зменшення лісових ре-
сурсів. Дослідники фіксують витоки деревообробних ремесел ще 
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за доби Київської Русі, що підтверджується, зокрема, сучасною 
термінологією, яка має генеалогічний зв’язок із давніми писемни-
ми джерелами. В Середньовіччі ремесла розвивалися переважно у 
вигляді професійних ремісничих об’єднань — цехів, що стриму-
вали поширення приватного ремісництва аж до середини XIX ст. 
Проте в історичній ретроспективі розвитку деревообробних ре-
месел найбільш насиченим різноманітними змінами був період 
кінця XIX — початку 30-х років ХХ ст. Саме на цей відтинок 
припав як час значного розквіту деревообробки, так і початок її 
поступового занепаду. В зазначений період дрібні ремісничі гос-
подарства були основними виробниками побутових та господар-
ських виробів, навіть попри політику радянської держави, що час-
то була направлена проти приватновласницької ініціативи реміс-
ників. Надалі деревообробні ремесла розвивались у руслі транс-
формації форм виробництва, що, зокрема, проявлялось у спробах 
держави розвивати їх спочатку в межах артілей, а потім — великих 
фаб рик і комбінатів та менших майстерень і цехів. Вони виготов-
ляли здебільшого вироби «радянського народного мистецтва» для 
широкого вжитку, що були певним ідеологічним інструментом у 
руках влади. Така політика спричиняла занепад традиційної дере-
вообробки, що все більше втрачала свою роль навіть у середови-
щі сільських жителів.

3. У роботі встановлено основні чинники, що зумовлюва-
ли зміни в розвитку східноподільських деревообробних ремесел: 
соціально-економічні умови, державна політика та воєнні дії. Піс-
ля розпаду системи цехового виробництва та появи можливості 
доступу на ринок виробів приватних ремісників розпочалося під-
несення кустарних деревообробних промислів. Воно стимулюва-
лося зростаючими потребами населення, які фабрично-заводська 
промисловість повністю забезпечити не могла. А тому багато се-
лян шукали додаткові способи заробітку, які вони доволі часто 
знаходили у виготовленні виробів з дерева.

Політичні чинники розвитку деревообробних ремесел проявля-
лись у ставленні держави до ремісничого господарства як складо-
вої її промислового сектору. У досліджуваний період історії Ро-
сійської імперії держава хоч і поступово, але все ж зрозуміла важ-
ливість кустарної промисловості та надавала їй податкові префе-
ренції та певну підтримку. Крім того, лише завдяки сприянню з 
боку державних органів та Подільського земства, було проведе-
но анкетні та експедиційні обстеження деревообробних промис-
лів Подільської губернії. Проте спостерігаємо протилежну ситуа-
цію щодо ставлення радянської влади до приватних ремісників, 
адже спочатку приватників намагалися використати в процесі від-
будови народного господарства шляхом кооперування, а згодом 
взагалі знищити як клас.

У незалежній Україні деревообробні ремесла збережено зде-
більшого лише завдяки діяльності окремих майстрів, незважаю-
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чи на прийняття державою низки законів і постанов, що передба-
чали забезпечення підтримки відродження промислів, втім мали 
суто декларативний характер.

У ході дослідження з’ясовано, що значний вплив на розви-
ток деревообробних ремесел цілком природно зумовили дві сві-
тові війни. Бойові дії та спричинена ними руйнація фабрично-
заводської промисловості збільшували попит на вироби майстрів 
деревообробки. Така ситуація сприяла піднесенню ремесла, але 
воно не було тривалим і з розбудовою промисловості дерево- 
обробка знов зазнала поступового занепаду. Загалом занепад тра-
диційних ремесел, зокрема у сфері обробки дерева, став законо-
мірним явищем у нових історичних умовах, коли населення поча-
ло орієнтуватися у своїх потребах на промислові вироби.

4. Проаналізувавши основні статистичні відомості як у розрі-
зі окремих видів деревообробки, так і загалом по галузі, ми вста-
новили, що найчастіше їх збирання здійснювалося державними 
органами, рідше — окремими дослідниками. Основною інформа- 
цією для опрацювання були відомості про кількість господарств 
та зайнятих майстрів, їхній прибуток і обсяг коштів, потрібних 
для організації ремесла, час та сезон здійснення роботи тощо. Зі-
брані дані, крім кількісних характеристик, дають можливість про-
аналізувати зміни потреб населення в тих чи інших виробах, адже 
майстри працювали, орієнтуючись насамперед на ринок. Також 
отримані дані дають змогу встановити основні осередки окремих 
ремесел та території, де вони були найбільш поширені.

Слід зазначити, що збір статистичної інформації про кустарні 
промисли розпочався в другій половині XIX ст., коли ними почали 
«цікавитися» державні органи, і припинився на початку 1930-х 
років, коли держава зайняла щодо них позицію офіційного ігно-
рування. В окреслений період найбільш інформативні дані щодо 
кустарних деревообробних промислів на досліджуваній території 
було зібрано на початку ХХ ст. відомим науковцем Г. Алексан-
дровичем. Він обстежив деревообробні промисли експедиційним 
методом, що дало змогу отримати максимально точні й об’єктивні 
відомості. Тоді як державна статистика була підготовлена чинов-
никами, які часто не були зацікавлені в результатах роботи. Та й 
самі майстри нерідко уникали офіційного перепису або примен-
шували реальні розміри свого промислу, щоб ухилитися від додат-
кового оподаткування.

5. Охарактеризувавши традиційний асортимент виробів май-
стрів деревообробки, вдалося засвідчити їх вагому роль у задово-
ленні різноманітних господарських та побутових потреб населен-
ня. Встановлено, що ці вироби мали широке функціональне при-
значення: створювали житлове середовище подільського селяни-
на, застосовувалися для приготування, зберігання та споживання 
їжі, використовувались для транспортування різноманітних ван-
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тажів, а також як сільськогосподарські знаряддя тощо. Крім того, 
вироби майстрів деревообробки, прямо чи опосередковано засто-
совувались у багатьох обрядах та звичаях подолян. Вони мали без-
посередній вплив коли використовувались як атрибут у відповід-
них ритуальних діях, зазвичай в обрядах життєвого циклу або для 
захисту від стихійних сил природи. Опосередковане використан-
ня виробів із дерева найбільше пов’язане з їх символічним зна-
ченням як своєрідної межі двох світів.

Окремо слід зауважити, що в досліджуваний період ремісни-
чі дерев’яні вироби поступово втрачали свою роль. На початку 
ХХ ст. у зв’язку з появою надійніших і відносно доступних мета-
левих аналогів почали зникати дерев’яні землеробські знаряддя: 
плуги, рала, рискалі тощо. Тим часом як кісся чи дерев’яні граблі 
збереглися і навіть використовуються за призначенням у сучас-
ному селі, не зазнавши при цьому конструктивних змін. Видов-
бані вироби, що масово використовувались сільським населен-
ням до середини ХХ ст., спочатку були замінені бондарними, які, 
починаючи з 1960-х років, почали замінюватися промисловими 
зразками. Також протягом другої половини ХХ ст. промисловими 
аналогами було витіснено вироби ложкарів, токарів, решітників, 
ситників, а вироби стельмахів втратили притаманні їм традицій-
ні ознаки. У середині ХХ ст. у зв’язку з появою більш доступних 
технік будівництва, серед селян майже зник попит на вироби тес-
лярів. Проте здебільшого ці майстри продовжували виготовляти 
дерев’яні вироби, змінивши асортимент на столярний. Адже май-
стри столяри намагалися призвичаїтися до змінених потреб насе-
лення шляхом розширення асортименту та вдосконалення техно-
логії виробництва, незважаючи на поступову заміну цих виробів 
протягом другої половини ХХ ст. промисловими аналогами.

Найкраще пристосовуватися відповідно до вимог часу вдава-
лося майстрам лозоплетіння та різьбярам, що втілилося в розши-
ренні асортименту та поліпшенні техніки ремесла. Після того, як 
плетені вироби почали втрачати своє практичне значення, фахові 
майстри стали надавати їм більше декоративних функцій. Щодо 
різьблених виробів, то основною їх функцією в усі часи була де-
коративна, розвивалися різні техніки різьбярства і розширював-
ся асортимент, що також не дало ремеслу занепасти, навіть у су-
часних умовах.

6. Детальне дослідження основних аспектів виробництва тра-
диційних деревообробних ремесел стало можливим завдяки зосе-
редженню уваги на технології, матеріалах та інструментах, харак-
терних для кожного ремесла. Проте якщо щодо матеріалу вироб-
ництва можна впевнено зазначити, що різниця полягала лише в 
породах дерева та їх розмірах, то в двох інших випадках кожне ре-
месло мало індивідуальні особливості. Так, вивчаючи бондарство, 
автору вдалося з’ясувати, що існувало кілька етапів виготовлен-
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ня бондарних виробів, кожен з яких вирізнявся своїми техніко-
технологічними особливостями. При цьому встановлено, що на-
бір інструментів, яким послуговувалися майстри, мав давні істо-
ричні традиції та застосовувався багатьма бондарями навіть після 
появи досконаліших зразків. Проте технологічно простішим був 
процес видовбування виробів, який не потребував особливого на-
бору інструментів, а тому цим могли займатись як майстри дере-
вообробки, так і самі господарі — для власних потреб.

Існували інші ремесла, якими селяни займалися самостійно. 
Насамперед в цьому сенсі варто зазначити виготовлення більшос-
ті дерев’яних землеробських знарядь, необхідних у кожному гос-
подарстві. Таке ремесло не потребувало особливих навичок та ін-
струментів. Проте найпоширенішим видом деревообробки, яким 
могли займатися селяни у власному господарстві за умов доступ-
ності сировини, було лозоплетіння. Адже головним інструментом, 
що використовувався в роботі, міг бути звичайний ніж, а основ-
ним матеріалом — нечищена лоза. У досліджуваний період актив-
но розвивалося і різьбярство, пройшовши шлях розвитку від деко-
рування столярних виробів до самостійного художнього ремесла.

Технологія токарного ремесла трансформувалася відповідно 
до змін у конструкції токарного верстату: протягом ХХ ст. на змі-
ну примітивним токарням із ручним чи ножним приводом при-
йшли сучасні електроверстати. Втім слід зазначити, що виготов-
лення точених виробів траплялося здебільшого як побіжне, коли 
майстри виготовляли на токарному верстаті лише певні елементи.

Ложкарство вважалося ремеслом найбідніших верств населен-
ня, оскільки воно не потребувало значної кількості спеціальних 
інструментів і хорошої сировини. Специфічною була технологія 
виготовлення сит та решіт, що поділялася на два етапи: виготов-
лення обичайки та дна. Цим ремеслом займалися лише окремі 
майстри — ситники або решітники.

В ході дослідження традиційних транспортних засобів авто-
ру вдалося виявити трансформації у процесі їх виготовлення, які 
проявлялися в заміні певних дерев’яних елементів на металеві та 
вдосконалені конструкції. Також встановлено, що найбільший 
асортимент деревообробних інструментів був у майстрів-столярів, 
що, своєю чергою, давало їм можливість урізноманітнювати та 
вдосконалювати технологічні процеси й виготовляти максималь-
но якісні та декоративно оформлені вироби. Теслярі спеціалізува-
лись на зведенні зрубного житла: підготовці деревини, укладанні 
стін, стелі та даху, використовуючи при цьому універсальний на-
бір деревообробних інструментів. Загалом вивчення особливостей 
застосування технологій, матеріалів та інструментів дало змогу ві-
добразити певні особливості досліджуваних ремесел і прослідку-
вати трансформацію кожного з них.
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Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів 
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України

Ф. 1-4: Етнографічна комісія ВУАН

1. Од. зб. 319. Риженко Я. Українські скрині. Машинопис. 34 арк.

Ф. 14-5: Інститут мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Експедиції

2. Од. зб. 761. Артюх Л. Ф. Матеріали експедиції до Київської, Черкась-
кої та Вінницької областей. Серпень 1970. 123 арк.

3. Од. зб. 762. Артюх Л. Ф. Матеріали експедиції до Хмельницької облас-
ті. Серпень 1970. 112 арк.

4. Од. зб. 769. Польові етнографічні матеріали до теми деревообробні ре-
месла, зафіксовані провідним етнологом Сауляком Б. М. 2012—2014 рр. у се-
лах Мурованокуриловецького та Могилів-Подільського районів Вінницької 
області. Комп’ютерний набір. 106 арк.

5. Од. зб. 770. Польові етнографічні матеріали до теми деревообробні ре-
месла, зафіксовані провідним етнологом Сауляком Б. М. 2013 р. у Городоць-
кому, Дунаєвецькому, Летичівському, Хмельницькому районах Хмельницької 
області. Комп’ютерний набір. 112 арк.

Ф. 15: Фонд В. Кравченка

6. Од. зб. 107. Програми по збиранню матеріалів про житло (1924—1932). 
23 арк.

Ф. 33-3: Етнографічне товариство у Києві

7. Од. зб. 38. Описи сохи, «походінок», «рискаля», прялки (досвітки). Ма-
теріали з Могилів-Подільської та Шевченківської округи (1927—1928 р.). Ру-
копис. 9 арк.

Ф. 43: Кабінет антропології та етнології ім. Ф. Вовка

8. Од. зб. 448. Статистичні дані про кустарні промисли Подільської губер-
нії (1911 р.). Рукопис. 29 арк.

9. Од. зб. 97. Програми для дослідів народного побуту. 63 арк.

Ф. 43-5: Кабінет антропології та етнології ім. Ф. Вовка

10. Од. зб. 167. Ю. Павлович. До питання про еволюцію ніжки у стільця 
і стола. Рукопис. 20 арк.

11. Од. зб. 184. Матеріали етнографічного характеру. Зображення ярем, 
окремих деталей до них і використання їх в господарському житті. Ілюстра-
тивний матеріал до роботи Н. Заглади «Ярмо». 10 арк.
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Центральний державний історичний архів України,
м. Київ

Ф. 442. Канцелярія Київського, Подільського та Волинського генерал-
губернатора

12. Оп. 533. Спр. 183. О количестве экипажных заводов, их производи-
тельности и числе рабочих в Подольской губернии. 34 арк.

Ф. 442. Канцелярія Київського, Подільського та Волинського генерал-
губернатора

13. Оп. 534. Спр. 282. Дело по отношению Министерства Внутренних 
дел об образовании местных комиссий по еврейскому вопросу. 1881—1890. 
422 арк.

Центральний державний архів 
вищих органів влади та управління України

Ф. 2. Рада Міністрів Української РСР Харків, Київ. 1918—1988

14. Оп. 2. Спр. 881. Краткий обзор состояния промышленности и комму-
нального хозяйства Подолии. 275 арк.

Ф. 32. Комітет службовців Всеросійської профспілки працівників 
радянських, громадських і торговельних підприємств та установ 
при уповноваженому Головного лісового комітету Промислового бюро 
в Україні. Харків. 1920—1923

15. Оп. 3. Спр. 35. Отчеты Подольского Гублескома, докладные записки 
о результатах проверки его деятельности. 1920. 40 арк.

Ф. 337. Державний плановий комітет Ради Міністрів УРСР 
(Держплан УРСР). Київ. 1921—1991

16. Оп. 3. Спр. 2780. Про заходи оздоровлення кустарної промислової 
кооперації та про організацію всеукраїнського центру кустарно-промислової 
кооперації. 1925 —1927. 90 арк.

Ф. 828. Рада промислової кооперації Української РСР (Вукоопромрада) 
Харків, Київ. 1923—1934; 1937; 1939—1961

17. Оп. 1. Спр. 327. Вінницька райкустарспілка. 246 арк.

Державний архів Вінницької області

Ф. Р—154. Вінницька окружна планова комісія при окружних виконавчих 
комітетах ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. 
1924—1930

18. Оп. 1. Спр. 42. Материалы о деятельности предприятий кустарно-
ремесленной и лесоперерабатывающей промышленности (18 октября 1925 г. — 
18 декабря 1926 г.). 213 арк.

Ф. Р—489. Могилів-Подільський окружний виконавчий комітет 
рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. 1923—1930

19. Оп. 1. Спр. 411. Квартальные, месячные отчеты и тезисы к ним окрис-
полкома, окрадминотдела, окрколхозсоюза (8 марта — 17 июня 1930 г). 254 
арк.
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Ф. Р—991. Подільська губернська інспектура 
робітничо-селянської інспекції. 1919—1925

20. Оп. 2. Спр. 134. Доклад об обследовании состояния кустарной про-
мышленности Подолии (25 декабря 1924 г. — 22 июля 1925 г). 168 арк.

Ф. Р—992. Подільська губернська рада народного господарства.  
1919—1924

21. Оп. 1. Спр. 538. Список лесопильных заводов, деревообделочных и ку с-
тарных мастерских, находящихся в ведении Подгубкоп управления. 1921. 18 арк.

Ф. Р—1882. Подільський губернський прокурор. 1922—1925

22. Оп. 1. Спр. 6. Обзор Губпрокурору на 1925 р. 561 арк.

Ф. Р— 2625. Окружні продовольчі комітети. 1922—1924

23. Оп. 3. Спр. 39. Состояние деревообрабатывающей промышленности 
Подольской губернии. Доклад 1921 г. 16 арк.

Ф. Р—3419. Княжівський революційний комітет Ямпільського повіту. 
1919—1920

24. Оп. 1. Спр. 9. О регистрации лесопилок и мастерских по изготовле-
нию тары. 1920. 80 арк.

Ф. Р—3881. Обіднянський революційний комітет Брацлавського повіту. 
1918—1923

25. Оп. 1. Спр. 15. Приказ, постановление губисполкома и переписка с 
Вороновицким лесничеством по вопросу охраны лесов (24 октября 1921 г. — 
26 марта 1922 г.). 7 арк.

Ф. Р—4933. Бабчинецький революційний комітет Ямпільського повіту. 
1919—1921

26. Оп. 1. Спр. 2. Матеріали по виборах волосного та сільських ревкомів 
(8 січня 1920 р. — 2 січня 1921 р.). 101 арк.

Державний архів Хмельницької області

Ф. Р—735. Кам’янецьке статистичне бюро виконавчих комітетів повітових рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. 1920—1923

27. Оп. 1. Спр. 69. Списки мельниц, сечкарен, маслобоек, кузниц и 
столярных мастерских, которые находятся в Каменецком уезде. 1921. 45 арк.

Ф. Р—856. Кам’янецьке статистичне бюро виконавчих комітетів окружних 
рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. 1923—1930

28. Оп. 1. Спр. 587. Списки кустарно-ремесленных предприятий по Зинь-
ковскому району. 1929 г. 47 арк.

29. Оп. 1. Спр. 605. Материалы переписи кустарно-ремесленной промыш-
ленности 1929—1930 гг. (циркуляры, инструкции, переписка с райстатисти-
ками и их отчеты) 1929 г. 578 арк.

30. Оп. 1. Спр. 631. Данные Всесоюзной переписи мелкой промышленности 
по районам округа. 1930 г. 123 арк.

Архівні фонди Вінницького державного педагогічного університету 
ім. М. Коцюбинського. Архів В. А. Косаківського

31. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 7. Романюк В. Ремесла і промисли смт. Стрижавка 
Вінницького району Вінницької області. 24 арк.
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32. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 171. Темченко Ю. Деревообробний промисел у 
с. Красне Вінницького району Вінницької області. 18 арк.

33. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 172. Тімощенко Л. Деревообробний промисел с. Мі-
зяківські Хутори Вінницького району Вінницької області. 10 арк.

34. Ф. 1. Оп. 5. Спр. 59. Андрушкова Н. Ремесла та промисли с. Марти-
нівка Жмеринського району Вінницької області. 26 арк.

35. Ф. 1. Оп. 5. Спр. 93. Савченко А. Ремесла і промисли села Кармалю-
кове Жмеринського району Вінницької області. 26 арк.

36. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 85. Мазур Н. Ремесла та промисли села Красненьке 
Іллінецького району Вінницької області. 9 арк.

37. Ф. 1. Оп. 7. Спр. 1. Фалатюк І. Народні майстри с. Жигалівка Кали-
нівського району Вінницької області. 21 арк.

38. Ф. 1. Оп. 11. Спр. 56. Гладун О. Ремесла та промисли с. Кусиківці Лі-
тинського району Вінницької області. 25 арк.

39. Ф. 1. Оп. 11. Спр. 70. Маламура І. Ремесла та промисли (с. Пеньківка 
Літинського району Вінницької області). 10 арк.

40. Ф. 1. Оп. 13. Спр. 1. Коноваленко Т. Народні ремесла і промисли села 
Котюжани Вінницької області. 20 арк.

41. Ф. 1. Оп. 15. Спр. 29. Немерована І. Народна архітектура села Фрон-
тівка Оратівського району Вінницької області. 19 арк.

42. Ф. 1. Оп. 15. Спр. 66. Побережець Т. Ремесла та промисли с. Медівки 
Оратівського району Вінницької області. 14 арк.

43. Ф. 1. Оп. 18. Спр. 74. Осипенко О. Деревообробний промисел на По-
діллі (с. Метанівка Теплицького району Вінницької області). 12 арк.

44. Ф. 1. Оп. 19. Спр. 90. Хавлюк О. Деревообробний промисел на Поді-
ллі (с. Борсків Тиврівського району). 7 арк.

45. Ф. 1. Оп. 21. Спр. 4. Стогній А. Ремесла і промисли с. Ілляшівки 
Тростянецького району Вінницької області. 20 арк.

46. Ф. 1. Оп. 21. Спр. 75. Сікоринська О. Деревообробний промисел села 
Савинці Тростянецького району Вінницької області. 30 арк.

47. Ф. 1. Оп. 23. Спр. 69. Міньківська О. Ремесла та промисли в с. Кус-
тівці Хмільницького району Вінницької області. 21 арк.

48. Ф. 1. Оп. 26. Спр. 158. Заноза А. Деревообробний промисел на Поділ-
лі (м. Шаргород Вінницької області). 15 арк.

49. Ф. 22. Оп. 5. Спр 8. Ханицька А. Ремесла та промисли (с. Радівці Де-
ражнянського району Хмельницької області). 22 арк.

50. Ф. 22. Оп. 15. Спр. 14. Барало О. Ремесла та промисли села Адампіль 
Старосинявського району Хмельницької області. 14 арк.
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Додаток А

Рис. 2. Бочка для вина (с. Яруга Могилів-Подільського району 
Вінницької області). Фото О. Головка. 2013 р.

Рис. 1. Діжки (с. Оксанівка Ямпільського району Вінницької області).
Фото О. Головка. 2014 р.
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Рис. 5. Хлібна діжа (с. Митинці Красилівського району
Хмельницької області). Фото В. Косаківського. 2008 р.

Рис. 3. Барилко (с. Крищенці Туль-
чинського району Вінницької облас-
ті). Національний музей народної 
архітектури та побуту України. Фото 

Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 4. Барилко. Національний му-
зей народної архітектури та побуту 

України. Фото Б. Сауляка.  
2012 р.
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Рис. 6. Замок в обручі хлібної діжі. Національний музей народної архітек-
тури та побуту України. Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис 7. Цебро (с. Кадиївці Кам’янець-Подільського району Хмельницької 
області). Національний музей народної архітектури та побуту України. 

Фото Б. Сауляка. 2012 р.
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Рис. 9. Дерев’яне відро. Хмель-
ницький обласний краєзнавчий 

музей. Фото Б. Сауляка.  
2013 р.

Рис. 10. Масничка (с. Качнівка Ям-
пільського району Вінницької області). 
Етнографічний музей навчально-нау-
ко вої лабораторії з етнології Поділля 
Вінницького державного педагогічно-
го університету ім. М. Коцюбинського. 

Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 8. Коромисло (с. Жван Мурованокуриловецького району Вінницької 
області). Музей НВК с. Жван. 

Фото Б. Сауляка. 2012 р.
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Рис. 12. Мірка (с. Кадиївці Кам’я-
нець-Подільського району Хмельни-
цької області). Національний музей 
народної архітектури та побуту Укра-

їни. Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 11. Масничка. Національний 
музей народної архітектури та побу-
ту України. Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 13. Масничка (с. Польове Барського району Вінницької області). Етно-
графічний музей навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля Він-
ницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. 

Фото Б. Сауляка. 2012 р.

www.etnolog.org.ua

IM
FE

IM
FE

IM
FE

IM
FE

IM
FE

IM
FE

IM
FE

IM
FEРис.

IM
FEРис. 12.

IM
FE12. Мірка (с.

IM
FE Мірка (с.

нець

IM
FEнець-Подільського району Хмельни

IM
FE-Подільського району Хмельни

цько

IM
FEцької області). Національний музей 

IM
FEї області). Національний музей 

народної архітектури та побуту Укра-

IM
FE

народної архітектури та побуту Укра-
їни. Фото Б. Сауляка. 2012

IM
FE

їни. Фото Б. Сауляка. 2012

IM
FE Масничка. Національний 

IM
FE Масничка. Національний 

ей народної архітектури та побу-

IM
FEей народної архітектури та побу-

ту України. Фото Б. Сауляка. 2012

IM
FEту України. Фото Б. Сауляка. 2012 р.

IM
FEр.

IM
FE

IM
FE

IM
FE



ДОДАТОК А

167

Рис. 15. Майстер П. Мельник за роботою на бондарній лаві (с. Наддністрян-
ське Мурованокуриловецького району Вінницької області). Фото Б. Сауля-

ка. 2012 р.

Рис. 14. Барда (с. Мушкутинці Дунаєвецького району Хмельницької області).
Фото Б. Сауляка. 2013 р.
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Рис. 16. Прямий струг 
(с. Яришів Мо ги лів-
По діль ського району 
Він ницької області). 
Фото Б. Сауляка. 
2013 р.

Рис. 17. Ввігнутий 
струг. Національний  
музей народної архі-
тек тури та побуту 
України.  
Фото Б. Сауляка. 
2012 р.

Рис. 18. Шаблони для бондарних виробів (с. Маків Дунаєвецького району 
Хмельницької області). Фото Б. Сауляка. 2013 р.
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Рис. 20. З’єднання металевих обручів (с. Маків Дунаєвецького району 
Хмельницької області). Фото Б. Сауляка. 2013 р.

Рис. 19. Фуганок-лава (с. Виноградне Мурованокуриловецького району
Вінницької області). Фото Б. Сауляка. 2012 р.
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Рис. 21. Побивач 
(с. Серебрія Могилів-
Подільського району 
Вінницької області). 
Фото Б. Сауляка. 
2013 р.

Рис. 22. Шершебок 
(с. Виноградне Муро-
ванокуриловецького 
району Вінницької 
області). 
Фото Б. Сауляка. 
2012 р.

Рис. 23. Скобелка. 
Національний музей 
народної архітектури 
та побуту України. 
Фото Б. Сауляка. 
2012 р.
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Рис. 26. Бондарний 
циркуль (с. Жван Мурова-
нокуриловецького району 

Він ницької області).  
Музей НВК с. Жван.  

Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 24. Рубанок. 
Музей навчально-наукової 

лабораторії етнології 
Кам’янець-Подільського 

національного  
університету  

ім. І. Огієнка.  
Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 25. Уторнік.  Музей 
навчально-наукової лабора-

торії етнології Кам’янець-
Подільського  

національного університету  
ім. І. Огієнка.  

Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 27. Бондарний 
циркуль (с. Маків Дунає-

вецького району  
Хмельницької області).  

Фото Б. Сауляка. 2013 р.
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Рис. 28. Лучкова пилка (с. Западинці Летичівського району Хмельницької об-
ласті). Фото Б. Сауляка. 2013 р.

Рис. 30. Дно для діжки 
(с. Ма ків Дунаєвецького 
району Хмельницької  
області). Фото Б. Сауляка. 
2013 р.

Рис. 29. Потягач (с. Западинці Летичівського району Хмельницької області).
Фото Б. Сауляка. 2013 р.
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Рис. 31. Ночви. Хмельницький обласний краєзнавчий музей. 
Фото Б. Сауляка. 2013 р.

Рис. 33. Жлукто. Кам’янець-Поді льсь-
кий державний історичний музей-за-

повідник. Фото Б. Сауляка. 2013 р.

Рис. 32. Тесло (с. Бернашівка
Могилів-Подільського району  

Він ницької області). Фото 
Б. Сау ляка. 2013 р.

www.etnolog.org.ua
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Рис. 34. Праник. Музей етнографії 
та народного мистецтва ім. М.А. Ру-

денко. Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 35. Кадуб. Музей етнології По-
ділля Вінницького державного педа-
гогічного університету ім. М. Коцю-
бинського. Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 36. Рубель (с. Кадиївці Кам’янець-Подільського району Хмельницької 
області). Національний музей народної архітектури та побуту України. 

Фото Б. Сауляка. 2012 р.
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Рис. 37. Ножна ступа. Музей навчально-наукової лабораторії етнології 
Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. 

Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 38. Ножна ступа. Вінницький обласний краєзнавчий музей.
Фото Б. Сауляка. 2012 р.
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Рис. 39. Ручна ступа. Музей етноло-
гії Поділля Вінницького державного  
педагогічного університету ім. М. Ко-

цюбинського. Фото Б. Сауляка. 
2012 р.

Рис. 40. Ступка-ковганка. Хмель ни-
ць  кий обласний краєзнавчий музей. 

Фото Б. Сауляка.
2013 р.

Рис. 41. Миска. Національний музей 
народної архітектури та побуту Укра- 

їни. Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 42. Тарілка (с. Жван Муровано-
куриловецького району Вінницької 
області). Музей НВК с. Жван. Фото 

Б. Сауляка. 2012 р.
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Рис. 43. Точена чарка (с. Миколаїв 
Хмельницького району Хмельниць-
кої області). Фото Б. Сауляка. 2013 р.

Рис. 44. Сільничка (с. Виноградне 
Му рованокуриловецького району  

Він ницької області). Фото Б. Сауляка. 
2012 р.

Рис. 45. Макогони. Музей етнографії та народного мистецтва ім. М. А. Руденко.
Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 46. Качалки (с. Конищів Мурованокуриловецького району Вінницької 
області). Фото Б. Сауляка. 2012 р.
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Рис. 47. Токарний верстат з лучковим приводом (с. Луги Чечельницького 
району Вінницької області). Національний музей народної архітектури 

та побуту України. Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 48. Токарний верстат з ножним приводом. Кам’янець-Подільський 
державний історичний музей-заповідник. 

Фото Б. Сауляка. 2013 р.

www.etnolog.org.ua
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Рис. 49. Хлібна ло-
па  та (с. Миколаїв 
Хмельницького райо-
ну Хмельницької об-
ласті). Фото Б. Сау-

ляка. 2013 р.

Рис. 50. Коцюба. 
На  ціональний музей 
народної архітекту-
ри та побуту Украї-
ни. Фото Б. Сауля-

ка. 2012 р.

Рис. 51. Рогач. Етнографіч-
ний музей навчально-науко-
вої лабораторії з етноло гії 
Поділля Вінницько го держа в-
ного педагогічного універси-
тету ім. М. Коцюбинського. 

Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 52. Ложки. Хмельницький обласний краєзнавчий музей.
Фото Б. Сауляка. 2013 р.
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Рис. 53. Ложки. Могилів-Подільський районний краєзнавчий музей.
Фото Б. Сауляка. 2013 р.

Рис. 54. Заготовки ложок (с. Луги Чечельницького району Вінницької 
області). Національний музей народної архітектури та побуту України. 

Фото Б. Сауляка. 2012 р.
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Рис. 55. Різець для ви-
готовлення ложок. На-
ціональний музей на-
ро д ної архітектури та 
по  буту України. Фото 

Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 56. Різець для ви-
готовлення ложок. На-
ціональний музей на-
родної архітектури та 
по буту України. Фото 

Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 57.  Ополоник.
Ка м’янець-Подільський
де р жавний історичний  
музей-заповідник. Фото 

Б. Сауляка. 2013 р.

Рис. 58. Решето (с. Кри-
щенці Тульчинського  

району Вінницької облас-
ті). Національний музей 

народної архітектури  
та побуту України. 

Фото Б. Сауляка. 2012 р.
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Рис. 59. Кошики (с. Рів Жмеринського району Вінницької області).
Фото І. Михайлової. 2009 р.

Рис. 60. Кошик (с. Наддністрянське Мурованокуриловецького
району Вінницької області). 

Фото Б. Сауляка. 2012 р.
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Рис. 61. Кошик з двома ручками (с. Жван Мурованокуриловецького району
Вінницької області). Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 62. Колиска (Велика Яромирка Городецького району
Хмельницької області). Фото Б. Сауляка. 2013 р.
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Рис. 63. Колиска. Музей етнології Поділля Вінницького державного педаго-
гічного університету ім. М. Коцюбинського. Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 64. Сім’я Лампітів зі своїми виробами (с. Адампіль Старосинявського 
району Хмельницької області). Фото О. Барало. 2008 р.

www.etnolog.org.ua
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Рис. 65. Різьблена миска. Кам’янець-Подільський державний історичний 
музей-заповідник. Фото Б. Сауляка. 2013 р.

Рис. 66. Набір інструментів для різьбярства (с. Конищів Мурованокурило-
вецького району Вінницької області). Фото Б. Сауляка. 2012 р.

www.etnolog.org.ua
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Додаток Б

Рис. 1. Зрубна хата (с. Дерешова Мурованокуриловецького
району Вінницької області). 

Фото Б. Сауляка. 2011 р.

Рис. 2. Процес розко-
лювання колоди. 
Малюнок зі статті 
А. Вертельника  
«Рубання і виготовлен-
ня дерева»

www.etnolog.org.ua
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Рис. 3. Розпилювання колоди на трацькій лаві.
Малюнок зі статті А. Вертельника «Рубання і виготовлення дерева»

Рис. 4. Позначення розмірів на колоді для розпилювання дощок.
Малюнок зі статті А. Вертельника «Рубання і виготовлення дерева»

www.etnolog.org.ua
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Рис. 5. Техніка 
укладання зрубів  
«в обло» (с. Дерешова 
Мурованокуриловець-
кого району  
Вінницької області).  
Фото Б. Сауляка. 
2011 р.

Рис. 6. Кріплення 
крокв за допомогою 
дерев’яних кілків —  
тиблів (с. Дерешова  
Мурованокуриловець-
кого району Вінниць-
кої області).  
Фото Б. Сауляка. 
2011 р.
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Рис. 7. Фігарей — інструмент 
для вистругування країв  

столярних виробів. Експонат 
Вінницького обласного  

краєзнавчого музею.  
Фото Б. Сауляка. 

2012 р.

Рис. 9. Шпунтубель — інструмент 
для вистругування поздовжніх па-
зів в столярних виробах. Кам’янець-
Подільський державний історичний 
музей-заповідник. Фото Б. Сауляка. 

2013 р.

Рис. 8. Отборнік — інструмент для ви-
стругування пазів в столярних виро-
бах (с. Яришів Могилів-Подільського 
району Вінницької області). Фото  

Б. Сауляка. 2013 р.

Рис. 10. Кальовка — інструмент для 
декоративного вистругування країв 
столярних виробів (с. Жван Мурова-
нокуриловецького району Вінницької 

області). Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 11. Нерухома лава (с. Луги Че-
чельницького району Вінницької 
області). Національний музей на-
родної архітектури та побуту Укра-

їни. Фото Б. Сауляка. 2012 р.

www.etnolog.org.ua
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Рис. 12. Лава зі спинкою. 
Хмельницький обласний 
краєзнавчий музей.  
Фото Б. Сауляка. 2013 р.

Рис. 13. Ослін (с. Кадиїв-
ці Кам’янець-Подільського 
району Хмельницької  
області). Національний 
музей народної архітектури 
та побуту України.  
Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 14. Ослінчики (с. Луги Чечельницького району Вінницької області). 
Національний музей народної архітектури та побуту України.  

Фото Б. Сауляка. 2012 р.

www.etnolog.org.ua
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Рис. 17. Стільчик. Кам’янець-Поді ль  -
ський державний історичний музей-

заповідник. Фото Б. Сауляка.
2013 р.

Рис. 15. Столяр 
І. Василюк з табуретка-

ми (с. Павлівка  
Погребищенського  
району Вінницької  

області). 
Фото І. Мельник. 

2007 р.

Рис. 16. Ослінчик (с. Кадиївці Кам’я-
нець-Подільського району Хмельниць-
кої області). Національний музей на-
родної архітектури та побуту України. 

Фото Б. Сауляка. 2012 р.
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Рис. 19. Піл та жердка (с. Кадиївці Кам’янець-Подільського району 
Хмельницької області). Національний музей народної архітектури  

та побуту України. 
Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 18. Стіл та ослін (с. Луги Чечельницького району Вінницької області). 
Національний музей народної архітектури та побуту України. 

Фото Б. Сауляка. 2012 р.

www.etnolog.org.ua
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Рис. 20. Жердка (с. Луги Чечельницького району Вінницької області). Націо-
нальний музей народної архітектури та побуту України. 

Фото Б. Сауляка. 2012 р. 

Рис. 21. Дерев’яне ліжко (с. Жван Мурованокуриловецького району 
Вінницької області). Музей НВК с. Жван. 

Фото Б. Сауляка. 2012 р.
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Рис. 23. Мисник 
(с. Наддністрянське  
Мурованокуриловецького 
району Вінницької  
області). Музей НВК 
с. Наддністрянське. 
Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 22. Стіл з точеними ніжками. Музей етнології Поділля Вінницького 
державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. 

Фото Б. Сауляка. 2012 р.

www.etnolog.org.ua
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Рис. 24. Мисник-шафа (с. Крищенці
Тульчинського району Вінницької об - 
ласті). Національний музей народної 

архітектури та побуту України.
Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 25. Мисник-шафа (с. Вино гра д-
 не Мурованокуриловецького ра  йону 
Вінницької    області).    Фото    Б.    Сауляка. 

2012 р.

Рис. 26. Буфет (с. Бернашівка Мо ги-
лів-Подільського району Вінницької 

області). Фото Б. Сауляка. 2013 р.

Рис. 27. Буфет (с. Павлівка Погре-
бищенського району Вінницької об-

ласті). Фото І. Мельник. 2007 р.

www.etnolog.org.ua
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Рис. 28. Скриня з кованими елементами (с. Наддністрянське Мурованоку-
риловецького району Вінницької області). 

Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 29. Скриня з кованими елементами (с. Бернашівка Могилів-
Подільського району Вінницької області). 

Фото Б. Сауляка. 2013 р.
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Рис. 30. Скриня з мальованим рослинним орнаментом (с. Теремці Ка м’я-
нець-Подільського району Хмельницької області). Національний музей  

народної архітектури та побуту України. Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 31. Сундук (с. Наддністрянське Мурованокуриловецького району 
Вінницької області). Музей НВК с. Наддністрянське. 

Фото Б. Сауляка. 2012 р.

www.etnolog.org.ua
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Додаток В

Рис. 1. Кінний віз центральноєвропейського типу (с. Росолівці Красилівсько-
го району Хмельницької області). Фото з фондів музею навчально-наукової 
лабораторії етнології Кам’янець-Подільського національного університету  

ім. І. Огієнка.

Рис. 2. Процес виготов-
лення кінного воза (с. Жи-
галівка Калинівського ра-
йону Вінницької області). 
Фото І. Фалатюк. 2008 р.

www.etnolog.org.ua
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Рис. 3. Конструкція передка кінного воза (с. Митинці Красилівського 
району Хмельницької області). Фото В. Косаківського. 2008 р.

Рис. 4. Задок кінного воза (с. Байраківка Немирівського 
району Вінницької області). Фото В. Косаківського. 2012 р.

www.etnolog.org.ua
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Рис. 5. Влаштування підто-
ки кінного воза (с. Ягідне 
Мурованокуриловець- 
кого району Вінницької  
області). Фото з фондів  
музею навчально-наукової 
лабораторії етнології 
Кам’янець-Подільського 
національного університету 
ім. І. Огієнка

Рис. 6. Влаштування розвори кінного воза (с. Ілляшівка Тростянецького 
району Вінницької області). Фото А. Стогній. 2004 р.

www.etnolog.org.ua
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Рис. 7. «Задник» 
кінного воза (с. Митинці  

Красилівського району  
Хмельницької області). 
Фото В. Косаківського. 

2008 р.

Рис. 8. Кінний віз із зашальованим кузовом (с. Митинці 
Красилівського району Хмельницької області). 

Фото В. Косаківського. 2008 р.
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Рис. 9. Влаштування люшні в кінно-
му возі (с. Дружба Мурованокурило- 
вецького  району  Вінницької  області). 

Фото Б. Сауляка. 2014 р.

Рис. 10. Влаштування люшні та ручи-
ці в кінному возі (с. Митинці Краси-
лівського району Хмельницької об-
ласті). Фото В. Косаківського. 2008 р.

Рис. 11. «Спідна» штельва-
га (с. Бернашівка Могилів-
Подільського району  
Вінницької області).  
Фото Б. Сауляка. 2013 р.

www.etnolog.org.ua
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Рис. 12. Віз-одноконка (с. Ягідне Мурованокуриловецького району Вінниць-
кої області). Фото з фондів музею навчально-наукової лабораторії етнології 

Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка

Рис. 13. Влаштування пе-
редка «одноконки» (с. Ягід-

не  Мурованокуриловець-
кого району Він ницької 

області). 
Фото з фондів музею  

нав чаль но-наукової 
лаборато рії етнології  

Кам’янець-По дільського 
національного університету 

ім. І. Огієнка

www.etnolog.org.ua
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Рис. 14. Гальмо-башмак 
у возі (с. Ягідне Муровано-
куриловецького району  
Вінницької області). 
Фото з фондів музею 
навчально-наукової  
лабо раторії етнології  
Ка м’я нець-Подільського 
національного університету  
ім. І. Огієнка

Рис. 15. Гарба (с. Ілляшівка Тростянецького району Вінницької області).
Фото А. Стогній. 2004 р.
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Рис. 16. Дерев’яні колеса
з металевими шинами 

(с. Галайківці Муровано-
куриловецького району  

Вінницької області). Фото 
Б. Сауляка. 2014 р.

Рис. 17. Заготовка колодки для де ре   -
в’яного колеса (с. Западинці Ле тичів- 
ського району Хмельницької області). 

Фото Б. Сауляка. 2013 р.

Рис. 18. Заготовка шпиці для де ре-
в’яного колеса (с. Западинці Летичів-
ського району Хмельницької області). 

Фото Б. Сауляка. 2013 р.

Рис. 19. Підготовка колодки до заби-
вання шпиць на кобилниці (с. Ягідне 
Мурованокуриловецького району Він- 
ницької області). Фото з фондів му-
зею навчально-наукової лабораторії ет-
нології Кам’янець-Подільського націо-

нального університету ім. І. Огієнка

Рис. 20. Процес обтісування кінців 
шпиць (с. Ягідне Мурованоку ри ло-
вецького району Вінницької облас-
ті). Фото з фондів музею навчально- 
наукової лабораторії етнології Ка  -
м’янець-Подільського національного 

університету ім. І. Огієнка
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Рис. 21. Мірка для вимірювання роз-
мірів кінців шпиць (с. Жван Муро-
ванокуриловецького району Вінниць-
кої області). Фото Б. Сауляка. 2014 р.

Рис. 22. Золотовка дерев’яного ко-
леса для воза без металевої шини 
(с. Наддністрянське Мурованокури-
ловецького району Вінницької облас-

ті). Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 23. Підстановка для натягуван-
ня металевої шини на дерев’яне колесо 
(с. Виноградне Мурованокуриловець-
кого району Вінницької області). Фото 

Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 24. Колодка із шпицями (с. Ви-
ноградне Мурованокуриловецького  
району Вінницької області). Фото  

Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 25. Процес натягуван-
ня металевої шини на 
дерев’яне колесо (с. Росо-
лівці Красилівського райо-
ну Хмельницької області). 
Фото з фондів музею нав-
чально-наукової лаборато-
рії етнології Кам’янець-
Подільського національного 
університету ім. І. Огієнка
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Рис. 26. Дерев’яне колесо 
із звеняків, скріплених 
«раками» (с. Ілляшівка 
Тростянецького району  

Вінницької області).  
Фото А. Стогній. 2004 р.

Рис. 27. Віз на гумових колесах (с. Жигалівка Калинівського району
Вінницької області). Фото І. Фалатюк. 2008 р.

www.etnolog.org.ua
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Рис. 28. Господарські сани 
(с. Байраківка Немирів- 
сь ко го району Вінницької 
області). Фото В. Косаків-
ського. 2012 р.

Рис. 29. Кузов господарських саней (с. Голенищеве Летичівського району 
Хмельницької області). Фото С. Ілюсь. 2013 р.

www.etnolog.org.ua
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Рис. 30. Господарські сани 
із зашальованим кузовом 

(с. Митинці Хмільницько-
го району Вінницької  

області). 
Фото Т. Токар. 2014.

Рис. 31. Господарські сани (с. Жигалівка Калинівського району 
Вінницької області). Фото І. Фалатюк. 2008 р.

www.etnolog.org.ua
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Рис. 32. Сани-копанички 
(с. Голенищеве Летичів-
ського району Хмельниць-
кої області).  
Фото С. Ілюсь. 2013 р.

Рис. 33. Виїзні сани (с. Дружба Мурованокуриловецького району 
Вінницької області). Фото Б. Сауляка. 2014 р.

www.etnolog.org.ua
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Рис. 34. Ярмо (с. Жван Мурованокуриловецького району Вінницької облас-
ті). Музей НВК с. Жван. Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 35. Орнаментоване ярмо (с. Луги Чечельницького району Вінницької 
області). Національний музей народної архітектури та побуту України. 

Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 36. Орнаменто вані 
ярма (с. Луги Чечельниць-

кого району Вінницької  
області). Національний му-

зей народної архітектури  
та побуту України. 

Фото Б. Сауляка. 2012 р.

www.etnolog.org.ua
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Додаток Г

Рис. 1. Рало з по-
лозом. Вінницький 
обласний краєзнав-
чий музей. Фото  
Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 2. Рало з поло-
зом. Могилів-По-
дільський районний 
краєзнавчий музей.  
Фото Б. Сауляка. 
2013 р.

Рис. 3. Багатозубе 
рало з трикутною 
рамою. Малюнок  
із книги «Поділля:  
історико- 
етнографіч не  
дослідження»

www.etnolog.org.ua

IM
FE

IM
FE

IM
FE

IM
FE

IM
FE

IM
FE

IM
FE

IM
FE



ДОДАТОК Г

213

Рис. 4. Дерев’яна борона. 
Вінницький обласний  

краєзнавчий музей.  
Фото Б. Сауляка. 2012 р.

Рис. 5. Спосіб кріплення коси до 
кісся (с. Мушкутинці Дунаєвецько-
го району Хмельницької області).  

Фото Б. Сауляка. 2013 р.

Рис. 6. Коса з грабками. Вінницький 
обласний краєзнавчий музей. Фото 

Б. Сауляка. 2012 р.
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Рис. 7. Кушка з кам’яним бруском 
(с. Біла Чемеровецького району Хмельницької  
області). Кам’янець-Подільський державний  
історичний музей-заповідник. 
Фото Б. Сауляка. 2013 р.

Рис. 8. Дерев’яні граблі (с. Яришів Могилів-
По дільського району Вінницької області). 

Фото Б. Сауляка. 2013 р.

Рис. 9. Ціп (с. Крищенці Тульчинського району Вінницької області). 
Національний музей народної архітектури та побуту України. 

Фото Б. Сауляка. 2012 р.

www.etnolog.org.ua
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