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Про відображення в гончарних виробах прикметних ознак етнічної культури, внаслідок чого народна кераміка постає своєрід-
ним етнічним символом і водночас індикатором часових змін, тенденцій розвитку того чи іншого етносу. Проаналізовано 
ознаки занепаду гончарства і, відповідно, етнічної культури українців від кінця ХІХ до початку ХХІ століття. Зроблено 
висновок, що частина сучасних гончарних виробів, які продаються на численних святах народної творчості, ярмарках, 
у художніх салонах тощо, виявляють суспільно%ідеологічну настанову на нівелювання етнічної культури українців, 
формування спотворених уявлень про неї та її дискредитацію на побутовому рівні        [Одержано 12 грудня 2004]

Ключові слова: гончарство, етнічний символ, національна культура, нівелювання,  дискредитація 

«К сожалению с недавнего времени самобытность стиля,
а вместе и присущая ему красота, стали утрачиваться 

и заменяться формами, которые близко походят
 на малорусскую песню, спетую великоросом» 

[1894; 3, с.87�88]

©Людмила Гурин, 2003

ГОНЧАРСТВО 
як індикатор  

етносуспільних 
пріоритетів

ончарство ніколи не було статичним, один раз і назавжди усталеним явищем. Упродовж тисячоліть воно 
динамічно розвивалося відповідно до суспільних потреб. Розмаїта кераміка археологічних культур різних 
хронологічних та географічних параметрів – найкрасномовніше підтвердження цього. «Форми посуду, 

як і техніка виробництва, змінюються від старих часів до сучасних, – писала керамолог Лідія Шульгина. – Деякі 
форми посуду вдосконалюються та розвиваються що раз більше, инші доходять певного щабля розвитку й починають 
спрощуватися та втрачають місцеву колоритність, ще инші цілк ом виводяться з уживання, але натомість приходять і 
нові форми, що розвиваються під впливом міста. Подібне до цього явища доводиться спостерігати й по инших ганчарних 
пунктах Поділля та й по всій Україні» [11, с.184].

Інший український керамолог – Євгенія Спаська – у 1926 році, під час інвентаризації майже 600 виробів бубнівських 
гончарів з фондів Кустарного відділу Київського сільськогосподарського музею, зробила висновок: «...Придивляючись 
до великої кількости посуду з одного села, бачимо, як на протязі 70-ти років, опанувавши новий матеріал, нову техніку, 
гончарі змінюють і загальний вигляд посуду, і самий орнамент, і розміщення його на поверхні посуду» [8, с.202]. За моїми 
спостереженнями, які підтверджуються й процитованими словами Євгенії Спаської, стильові ознаки кераміки того 
чи іншого осередку змінювалися в межах одного століття, точніше – приблизно кожні 50>70 років. Ці видозміни 
складалися поступово як наслідок творчо�виробничої діяльності гончарського тріумвірату (батько–син–внук). Упродовж 
трьох поколінь майстрів еволюційно накопичувалися незначні зміни, які через певний час сукупно витворювали нові 
посутні ознаки народної кераміки. Впровадження новацій кожним наступним поколінням (власне, на очах трьох поколінь) 
сприймалося цілком закономірним явищем, оскільки ґрунтувалося на досягненнях попередників. Кожне нове покоління 
гончарів вносило помітні зміни у формотворчі та декоративні особливості гончарних виробів, залежно від потреб і смаків 
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населення. При цьому художньо�стилістичні прикмети побутової кераміки майже не залежали від пануючих концепцій 
суспільного розвитку, правлячих режимів, ідеологічних настанов. Через три покоління ці зміни сукупно витворювали вже 
інший стиль, який, у свою чергу, продовжував зазнавати часових видозмін.

Перші писемні згадки про спостережену часову змінюваність форм та художніх ознак української кераміки знаходимо в 
працях дослідників кустарних промислів другої половини ХІХ століття. Ґрунтовне ознайомлення з економікою та традиціями 
гончарних осередків, нерідко доповнене формуванням перших колекцій народної кераміки, підводило їх до висновку про 
часово�стильові видозміни в гончарстві. Так,  керамолог Іван Зарецький у 1894 році із сумом констатував: «К сожалению с 
недавнего времени самобытность стиля, а вместе и присущая ему красота, стали утрачиваться и заменяться формами, 
которые близко походят на малорусскую песню, спетую великоросом. С другой стороны, гончары стали выпускать изделия 
все чаще и чаще без всякого орнамента» [3, с.87�88]. У даному випадку маємо свідчення авторитетного дослідника не 
тільки про нові тенденції в розвитку гончарства, а й про перші ознаки занепаду його як своєрідного виду народної 
художньої культури українців. Уже тоді, наприкінці ХІХ століття, народна естетика, етнічна культура в цілому почали 
зазнавати активного впливу як зденаціоналізованої пролетарської культури, так і конформістської культури пануючої 
аристократії.

На початку ХХ століття тенденція до нівелювання етнічної своєрідності набула все більш окреслених форм вияву 
в гончарстві. Через два десятиліття після Івана Зарецького, у 1916 році, інший дослідник кустарних промислів  – Олександр 
Прусевич  – відзначав, що на Поділлі «...прежние изделия носили печать большой самобытности и художественности. 
Оригинальные подсвечники и много других вещей теперь уже не выделываются. Что же касается росписи гончарных 
изделий, то, судя по сохранившимся обломкам давних мисок, приходится сказать, что роспись прежде была художественнее 
и изящнее современной» [6, с.19].

Ще через десять років уже керамолог Лідія Шульгина, досліджуючи бубнівське гончарство, продовжувала фіксувати 
прогресуючий занепад професійно�мистецьких здобутків майстрів: «Старі миски та инші полив’яні вироби відрізняються 
від сучасних якістю роботи. Вони краще вироблені, багатше орнаментовані, делеко важчі від теперішніх... «...Тепер 
роблять гірше, бо менше голива на них кладут; хочут, щоб дешевші та щоб скоріше зробить, через те посуд тепер не 
той, що колись діди робили... Щодо оздоблення мисок, то треба сказати, що за старих часів, як про це свідчать сами 
гончарі, миски були орнаментовані скромніше. Потім настає період розвитку ряснішого орнаменту, що згодом занепадає. 
Миски сучасної роботи, навіть найкращих теперішніх ганчарів, не можна дорівняти до «колишніх», тоб-то до тих, що їх 
робили років 40-50 тому» [11, с.151].

Спрощення форм і втрату художніх достоїнств виробів можна було не лише прослідкувати за музейними колекціями, а 
й спостерегти на тогочасних базарах і ярмарках. Так, у 1924 році, оглянувши гончарний ряд на ніжинському базарі, Євгенія 
Спаська записала в щоденнику: «...Посуда вся скучная, однообразная, почти ничем не украшенная, сортов мало: от прежнего 
богатства – осталось лишь несколько приятных форм да всегда красивые цвета обожженной глины... С каждым моим 
приездом в Нежин глиняная посуда нежинских гончаров становится все проще и хуже...» [9, с.343, 353].

З�понад 700 гончарних осередків, що функціонували на початку ХХ століття, нині, на початку ХХІ століття, маємо 
в Україні не більше 50 діючих, тобто таких, у яких працюють 3 або більше гончарів. Одним із важливих чинників, що 
забезпечували високу технічну якість і художні достоїнства гончарних виробів, була конкуренція в середовищі гончарів. Зі 
зменшенням кількості майстрів зникала внутрішньопрофесійна спонука до їх самовдосконалення, а їхні вироби все більше 
втрачали ознаки колективної творчості. Уже на початку ХХ століття все більше гончарів прагнули задовольняти смаки 
заможних верств населення, які потребували не традиційного глиняного посуду, а виробів нових форм і нових художніх 
стилів оздоблення, які б відповідали тогочасній моді. Так, за матеріалами Всеросійської кустарної виставки 1913 року, 
її організатори зробили висновок, що «на первое место выдвинулось стремление удовлетворить спрос не со стороны 
народных масс, а со стороны обеспеченных классов» [4, с.18]. На цей шлях спрямовували кустарів і губернські земства 
через систему кустарних складів, виставок, навчальних майстерень тощо. Проте особливо сприятливий ґрунт ці настанови 
знайшли лише в поодиноких гончарних осередках, наприклад, у Опішному, гончарі якого від кінця ХІХ століття почали 
сміливо експериментувати з формами виробів, поливами, орнаментальними мотивами, виготовленням елементів художнього 
оформлення екстер’єрів та інтер’єрів громадських будівель (цегла, черепиця, облицювальна плитка, кахлі), робили перші 
спроби формування садово�паркових посудних і скульптурних форм. Згодом, саме тоді запроваджені стильові зміни, на все 
ХХ століття визначили особливості опішненської кераміки, забезпечили її стабільний розвиток, попит на вироби, що стали 
своєрідним етнічним символом українського гончарства ХХ століття. Успішне  втілення земських культурологічних ініціатив 
у Опішному грунтувалося на дбайливому ставленні до попередніх досягнень народного гончарства, на практичних зусиллях 
з осучаснення опішненської кераміки через надання їй виразних етнічних ознак, залученні до  реалізації земської програми 
видатних діячів національної культури (Сергій Васильківський, Василь Кричевський, Микола Самокиш, Опанас Сластьон, 
Олена Пчілка, Михайло Русов, Федір Вовк, Юрій Лебіщак, Осип Білоскурський та багато інших). Щодо цього повчальна історія 
гончарства Опішного кінця ХІХ–початку ХХ століття й донині не втратила своєї актуальності й дидактичного значення для 
українського суспільства. На жаль, унікальний націотворчий досвід полтавських земців не став прикладом для наслідування 
в інших гончарних осередках країни.

Починаючи з 1930-х років, більшовицька влада робила все можливе для знищення будь-яких ознак етнічної 
самобутності українців. Для цього вона скористалася, по суті, безплідним негативним (як для майбутнього розвитку 
народного гончарства, так і в цілому для національної культури) досвідом діяльності деяких губернських та повітових 
земств, які націлювали гончарів на копіювання фарфорового і фаянсового посуду та задоволення потреб передовсім 
міських жителів. У такий спосіб вироби гончарів усе більше «пролетаризувалися», тобто набували інтернаціональних 
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ознак, не пов‘язаних з особливостями етнічної культури українців. «В сервизах украшенной суровой древней росписью 
столовой посуды колхозных гончаров появляются комфортабельные подставки для вилок и ножей – признак городской 
культуры, все шире проникающей в зажиточные колхозные села», – констатувалося в 1936 році в передньому слові до 
одного з альбомів виставки українського народного мистецтва в Москві [10, с.15].

Від 30�х років ХХ століття гончарство, як і інші види народного мистецтва й ремісничої діяльності в Україні, чинний 
окупаційний режим поступово перетворив на засіб ідеологічного впливу на населення, виховання рабської покори та 
уславлення ідеологів національного гноблення. Задля цього в Києві було організовано Центральні експериментальні 
майстерні при Державному музеї українського мистецтва, куди зібрали талановитих народних майстрів з різних регіонів 
України й примусили їх «ґвалтувати» традиційні орнаментальні системи, засмічуючи їх портретами Леніна, Сталіна, 
Ворошилова, піонерів тощо [див.: 1]. У традиційному гончарстві заохочувалися твори із зображеннями комуністичних 
керманичів, більшовицької атрибутики, з присвятами партійним з’їздам та совєтській обрядовості. На виставках народного 
мистецтва відзначалися твори гончарної пластики, які оспівували «щасливе» колгоспне життя та «героїку» буднів.

І все ж таки, незважаючи на світові тенденції, упродовж ХХ століття вироби українських гончарів задовольняли потреби 
здебільшого сільського населення країни. «Зосереджуючись переважно в сільських місцевостях або в містах сільського типу, 
кустарно-реміснича промисловість так у далекім минулім, як і нині, майже виключно напрямована до обслуговання сільського 
господарства та задоволення побутових потреб місцевого населення в межах відповідних етнографічних районів», – писав 
у 1927 році дослідник гончарства Полтавщини Яків Риженко [7, с.259].

Горщики, глечики, макітри, ринки за своїм основним функціональним призначенням передбачають наявність домашнього 
господарства з піччю. Газифікація населених пунктів упродовд 1960-х–1980-х років, нове житлове будівництво на селі, яке не 
передбачає наявність у хаті печі, зробили непотрібними ці форми виробів для приготування їжі, тримання молочних продуктів 
тощо. Тепер страви готуються на газових і електричних плитах. Більш придатним для цього є металевий і скляний посуд, 
який, до того ж, є більш довговічним у користуванні (середня тривалість використання в господарстві кухонного і столового 
череп’яного посуду – 7 років, що відображено в народних прислів’ях та загадках, наприклад: «Чернець�молодець сім літ 
панував, чужі діти годував; а як упав, то пропав» [5, с.339]. Нині вже місто визначає вподобання селян, а в пріоритетах 
міської культури в Україні кераміка займає мізерний відсоток: більшість асортиментного попиту становлять переважно 
декоративні речі – від дитячих забавок до садово�паркової скульптури. Таку кераміку можуть виготовляти здебільшого 
художники�керамісти. Народним майстрам з традиційних сільських осередків гончарювання складно переорієнтуватися 
на задоволення потреб міста, яке постає суттєвим чинником нівелювання етнічної культури. Саме тому на всіх масових 
заходах з виставками�продажем декоративно�ужиткових виробів гончарство представляють в основному майстри  – жителі 
міст. Подібна ситуація спостерігається і в сусідніх державах. Так, учасниками І�го й ІІ�го Міжнародних фестивалів гончарів 
у м.Скопин Російської Федерації (2002, 2004) були переважно неспадкові майстри – мешканці міст, які ніколи не були 
осередками традиційного гончарства.

Отже, наприкінці 1960�х–на початку 1970�х років в Україні було закладено передумови неконкурентноспроможнос
ті народної кераміки, чому, значною мірою, сприяла позиція тогочасних мистецтвознавців, які не враховували світових 
тенденцій розвитку гончарства. «Щоб протриматись в умовах бурхливого розвитку промисловості, – писала дослідниця 
Леся Данченко, – художні промисли і окремі народні майстри повинні взяти чимось іншим, де вони будуть поза конкуренцією. 
І це інше – створення оригінальних, високохудожніх, переважно декоративних речей... Вироби народних майстрів стають 
цінними для нас насамперед своєю художньою стороною, а не утилітарністю. Саме декоративність предметів починає 
цінуватися в першу чергу, саме краса їх стає «корисною» [2, с.140]. Втрата утилітарності, орієнтація народних майстрів 
на виготовлення декоративних виробів, переважно сувенірного характеру, зробили їх «непотрібними» в останньому 
«жебрацькому» десятилітті ХХ століття. Натомість українські магазини й базари наповнилися ужитковою керамікою з 
Китаю, Румунії, Ізраїлю та багатьох інших країн.

На сьогодні в Україні немає жодного гончарного осередку, де б заняття гончарством мало ознаки промислу 
(масовість за кількістю задіяних осіб, значущість в економіці осередку, товарний характер виробництва). Повсюдно 
гончарювання повернулося до своєї первісної історичної форми побутування – ремесла, за якої глиняні вироби 
виготовляються переважно на замовлення. Виняток становить м.Слов’янськ Донецької області, де виготовлення кераміки 
цілком підпадає під ознаки промислу. Проте, позбавлені будь�яких етнічних особливостей місцеві вироби успішно 
здійснюють кітчеву експансію в Україні, заполонивши магазини й базари багатьох міст і містечок України. Це стрімке 
поширення дешевого несмаку схоже на антикультурну епідемію, бо руйнує традиційні уявлення українців про красу 
і національні естетичні стереотипи, пов’язані з народною керамікою. Дійшло навіть до того, що в гончарській столиці 
України – Опішному– спритні торговці, надбавши задешево цього ширужитку, перепродують його, видаючи за ...опішненську 
кераміку! Подібним чином від середини 1990�х років фальсифікуються вироби знаменитої Гавареччини: на святах народної 
творчості, ярмарках, у художніх салонах можна зустріти димлену «гаварецьку» кераміку, виготовлену де завгодно, але не 
в самій Гавареччині.

З набуттям Україною незалежності народне мистецтво стало полем ідеологічної експансії колишнього 
агресора. Концептуальні напрацювання чужоземних політтехнологів на теренах сучасної Української Держави ефективно 
втілюються на практиці зусиллями представників вищих щаблів української проросійської влади. Під пильним контролем 
президентсько�урядових структур упродовж 1992�2004 років особливо активно обмежувалася (переважно через фінансові 
схеми впливу) діяльність, спрямована на вивчення традиційно�побутової культури українців (майже повне припинення 
польових досліджень, різке скорочення кількості етнографічних та фольклористичних видань, відсутність коштів 
на придбання унікальних предметів народного побуту), розвиток національної культури. Було знищено майже всі 
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Мал.1. 
Пограбований цех №3 
Опішненського заводу 
«Художній керамік». 
Опішне. 2005. 
Фото Олеся Пошивайла. 
Національний музей�заповідник 
українського гончарства 
в Опішному, Національний 
архів українського гончарства. 
Публікуються вперше

Мал.2. 
Понівечений основний корпус Опішненського заводу «Художній керамік». 
Опішне. 2005. Фото Олеся Пошивайла. Національний музей�заповідник 
українського гончарства в Опішному, Національний архів українського 
гончарства. Публікується вперше 
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підприємства народних художніх промислів, які стали знаковими для творення української національної культури 
ХХ століття, у тому числі провідні гончарні заводи [Опішненські заводи «Художній керамік» (заснований 1929 року) 
та «Керамік» (1970), Васильківський майоліковий завод (1934), Маньківський майоліковий завод (1960), Косівський 
художньо�виробничий комбінат (1959), Хустський керамічний завод (1967), Виноградівський керамічний завод (1965) та 
інші] (мал.1�2); ліквідовано повноцінну діяльність республіканського та обласних центрів народної творчості, припинено 
практику регулярного проведення обласних та всеукраїнських виставок народного мистецтва. У цьому ряду симптоматичною 
реалією першого п’ятиріччя ХХІ століття стало заохочуване в Україні культивування трипільської кераміки – немовби 
найбільш етнічно знакової для українців, що не відповідає історичним реаліям, – і одночасне забуття справжніх 
етнічних символів українства в гончарстві: знаменитої опішненської, васильківської, маньківської кераміки, виробів 
гончарів Поділля тощо.  

Відсутність національної державницької ідеології призвела до культивування потворних форм* та образотворчих 
стереотипів у народному гончарстві. Провідні позиції на торговельних майданчиках країни зайняли самодіяльні майстри, 
не пов’язані зі спадковими традиціями в гончарстві. Поставлені в жорсткі умови фізичного виживання до їхнього рівня 
опустилося чимало спадкових майстрів традиційного гончарства.

Гончарні вироби до початку 1990�х років продавалися на різних ярмарках, у художніх салонах, куди потрапляли через 
художні ради, які здійснювали певну селекцію пропонованих до продажу виробів. Згодом вони «вихлюпнулися» на вулиці, 
узвози, базари, на придорожні зупинки й у торговельні рундуки, де асортимент гончарного краму вже ніким не контролювався. 
За ліплення як один із простонародних способів швидкого заробляння грошей взялися випадкові в гончарстві люди, 
які не успадковували гончарської культури й ремісничих знань і, зрозуміло, не мали будь>якої художньої освіти. Саме 
ці ліпаки та їхні ліпленики поступово стають домінуючими на українському ринку глиняної сувенірної продукції. В умовах 
державного конформізму й космополітизму вироби більшості мистців усе більше набувають інтернаціональних рис. 
Тому колискою національного етнічного мистецтва поступово стає не масова колективна творчість, а індивідуальна, 
цілком самобутня діяльність окремих національно свідомих мистців.

На фоні закономірного занепаду традиційних форм глиняного посуду різко зросло виготовлення любительських 
глиняних скульптурних виробів, що особливо інтенсивно формує візуальний образ етнічної культури українців 
та стереотипні уявлення про націю в цілому на побутовому рівні. Більшість із них зображають українців у різних 
побутових ситуаціях. Переважаючими стають потворні фізіономії чоловіків і жінок із вгодованими свиноподібними мордами, 
скривлені, перекошені, з великими бульбоподібними носами, лантухоподібними грудьми. Їх майже обов’язкий антураж 
складають пляшка чи сулія горілки, макогін. Нерідко ще й сидять попід шинком або на здоровенній вгодованій свині. Усі 
глиняні персонажі обов’язково вдягнені в українські етнографічні шати (вишивана сорочка, шаровари, плахта, смушева 
шапка, намітка, віночок, стрічки, намисто), мають особливі прикмети (довгі вуса, коса), що дозволяє чітко ідентифікувати їх 
національну належність. Скульптурки відображають лайдакуватість, придуркуватість, гультяйство зображених персонажів, 
риси характеру яких, внаслідок надмірної гіперболізації, нерідко переходять у дебілізм, цинізм, сарказм, потворність. 
Ґлузд над етнічним образом українця став суспільною модою, а кераміка в державній системі суспільно>політичної 
денаціоналізації стала ефективним способом моделювання, реального втілення потуг з дискредитації цього образу. 
Подібні вироби нині заполонили етнографічні ярмарки, свята народної творчості, узвози, художні салони та галереї (мал.3�5), 
де високохудожні твори українських гончарів нерідко почуваються байстрюками.

На думку їх творців, чим потворніше виглядає фігурка, тим веселіше має бути тому, хто на неї дивитиметься. Проте, по 
суті, висміюється українець як представник певної етнічної культури. Водночас, через певні збірні образи й символи, що 
уособлюють негативні риси людської особистості, через виставляння останніх напоказ як найбільш прикметних, знакових 
для цього етносу, на підсвідомому рівні в пересічного українця формується настанова на несприйняття всього 
комплексу традиційно>побутової культури, національної культури в цілому. У такий спосіб національні цінності 
немовби протиставляються загальнолюдським, відносяться до розряду архаїчних, що буцімто несумісно з сучасними 
світовими глобалізаційними процесами. Послідовно формуються світоглядні стереотипи, в ієрархії яких провідне місце 
відводиться російській культурі, а українська, з її модельованими в глині (і певною мірою, увічненими) потворними 
вадами, посідає найнижчі щаблі. Власне, маємо переконливі ознаки культивування вторинності української етнічної 
культури, порівняно з російською. Більше того, в ліплений образ українця вкладаються загальновідомі уявлення про 
схильність до гультяйства та пияцтва власне росіян. [У дні проведення Національного Сорочинського ярмарку 2004�го року 
за підписами двох керівників Полтавської області по всій країні розсилалися запрошення на цю подію, на обкладинці якого 
зображено не етнічні символи українства (та ж сама опішненська кераміка, решетилівське килимарство!), а п’яний козак з 
червоним носом, який пригортає до грудей здоровенну сулію самогону (мал.6)!!! І скажіть при цьому, що держава непричетна 
до творення негативного образу українця!]. Отже, з метою дискредитації української культури й утвердження вищості 
російської побутові ґанджі мешканців імперської «культурної метрополії» втілено в глиняних скульптурках українських 
творців маскульту. Поширення такої анафемної ліпнини, відсутність україностверджуючої альтернативи виконує 
українофобну роль, насаджує в суспільстві несприйняття національних основ етнобуття українців, дезінтегрує 

*У народному гончарстві спотворення форми предметів та їх суті ніколи не заохочувалося: 
вважалося, що це може викликати нещастя. Дотримання усталених у регіоні форм та функціонального 
призначення виробів було одним із постулатів, на яких покоїлися етнічні традиції, що сукупно формували 
цілісний етноорганізм.
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Мал.3. 
Глиняні вироби на Національному Сорочинському ярмарку. Великі Сорочинці, Полтавщина. 2003 (1), 2004 (2). 

Фото Олеся Пошивайла. Національний музей�заповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства. Публікуються вперше
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й деморалізує суспільство, позбавляє його історичної пам’яті, 
що ніскільки не сприяє зміцненню Української Держави, 
консолідації її громадян на основі певних національних 
ідей. По суті, ламається системність етнокодів нації, серед 
яких народномистецький є одним із провідних; окремі 
автентичні ланки цієї етносистеми послідовно замінюються 
сурогатами, які загрожують незалежності Держави. Усе це 
цілком задовольняє північного сусіда України, який ніколи не 
розлучався з думками про повернення «Малоросії» чи її окремих 
частин у своє імперське лоно.

Подібна антидержавницька «художня» творчість стала 
прикметною ознакою України кінця ХХ–початку ХХІ століття. 
Існування подібного явища в якійсь іншій країні важко навіть 
уявити. Це стало закономірним наслідком антиукраїнськості 
досьогочасних провідників новітньої Української Держави. 
Слід відверто визнати, що в ідеологічній битві за Україну 
завтрашнього дня президентські Леоніди – Кравчук та 
Кучма – добровільно капітулювали на безумовну вигоду 
спадкоємцям колишньої царсько>совєтської імперії. 
І надзвичайно прикро, що саме сучасне самодіяльне гончарство 
в цьому процесі знищення національної самосвідомості 
відігравало й продовжує відігравати помітну етнонівелюючу, 
етнодискредитуючу роль.

Виготовлення подібних потворних виробів заохочується 
загальним криміналізованим суспільним синдромом, коли 
в усіх сферах духовного життя, через усі можливі засоби 
масової інформації населенню нав’язується бандитський стиль 
життя. Саме побутові запити й спосіб життя новоукраїнської 
«еліти», далекої від культури і мистецтва, багато представників 
якої потрапили на суспільну владну вершину, завдячуючи 
кримінальному минулому та розкраданню державного майна 
і коштів, упродовж останнього десятиліття активно впливали 
на формування естетичних смаків пересічних українців. 

Мал.6. 
Зворотний бік запрошення на Національний Сорочинський ярмарок. 
Полтава. 2004. Національний музей�заповідник українського гончарства 
в Опішному, Національний архів українського гончарства

Мал.4. 
Глиняні вироби на святі народної творчості «День гончаря» в Музеї 
народної архітектури та побуту України. Київ. 21.06.2003. 
Фото Олеся Пошивайла. Національний музей�заповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства. 
Публікується вперше

Мал.5. 
Глиняні вироби на Національному Сорочинському ярмарку. 
Великі Сорочинці, Полтавщина. 2003. Фото Олеся Пошивайла. 
Національний музей�заповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства. Публікується вперше
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Мистці все частіше потрапляють у фарватер їхніх спотворених смаків. Тому гончарні ряди на багатьох ярмарках і в 
салонних вітринах нерідко нагадують «табірну творчість». Асортимент виробів нині часто формують придорожні 
магазинчики й базарчики, найбагатшими покупцями яких є ті ж самі новоукраїнці. (Чи не найприкметнішим осередком 
поширення такої антиукраїнської творчості на шосе Київ–Харків стало місто Пирятин, буквально завалене потворною 
керамікою місцевого виробництва). У такий спосіб відбувся ринковий відбір «жаргонних» («продажних», «касових») 
гончарних виробів, відповідних смакам кримінальних провладних елементів. Пануючим став кітч у гончарстві, 
як шансон у повсякденній музичній культурі. Попит сформував пропозицію: маса молодих ремісників�ліпників 
кинулася догоджати смакам нових хазяїв української землі. Пануючий гончарський кітч став одним із результатів 
(і віддзеркаленням) державної політики в галузі культури 1992>2004 років.

За нинішніх історичних реалій ефективна протидія геноциду національної культури неможлива без активної 
державної підтримки формування української ідентичності, розвитку національної культури, президентсько-урядово-
парламентського лобіювання інтересів саме Української Держави в галузі духовної культури, культивування національних 
історичних і етнічних цінностей, патріотичного виховання, починаючи з дитячого садка. У цьому ряду першочергових 
заходів украй актуальним стає перетворення провідних гончарних осередків на регіональні центри розвитку сучасної 
художньої культури українців, обов’язковими структурними елементами яких мають стати художньо>виробнича 
майстерня, загальноосвітня спеціалізована художня школа, музей>заповідник, меморіальні музеї>садиби гончарів. 
Осередки гончарства важливо зберегти і як унікальні пам’ятки художньої культури, які мають стати основою розвитку 
національного та міжнародного туризму. 

Державне патронування розвитку в Україні гончарства – це ефективний шлях збереження української 
ідентичності в епоху світових глобалізаційних процесів, дієвий засіб одухотворення середовища життєдіяльності, 
передовсім житла, і протидії тотальному наступу в Україні технократії й космополітизму. Сприяння творенню 
етноозначеної кераміки є одним із важливих чинників консолідації українського суспільства, формування 
національної самосвідомості.
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POTTERY AS THE INDICATOR OF ETHNIC AND SOCIAL PRIORITIES
Oles Poshyvaylo (Opishne)
Owing to the reflection of the characteristic signs of ethnic culture in earthenware, folk pottery becomes a distinctive ethnic 
symbol and the indicator of the temporal alterations and the tendencies of the development of one or other ethnos at the same 
time. The symptoms of the decline of the pottery craft as well as the ethnic culture of the Ukrainians upon the whole in the late 
nineteenth – the early twenty-first centuries are analyzed. The author comes to the conclusion, that the part of modern ceramics, 
which are for sale during the numerous fairs and festivals of amateur and folk arts, in the art salons and so on, demonstrates the 
public and ideological aim at the leveling of the ethnic culture of the Ukrainians, the forming of the distorted conceptions of it 
and its discredit at an everyday level                             [Received December 12, 2004]
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Русини – етнічна спільнота, яка територіально охоплює сучасну 
Закарпатську область України, суміжні райони Словаччини (Пряшів-
щину), північний схід Румунії, вздовж р.Тиса на Мармарощині, 

у незначній кількості північно-східну Угорщину, а також колишню Юго-
славію (округи Бачка у Воєводині і Срем на сході Хорватії). У Польщі 

«ВІД СЯНУ І ПО ДОН 
РУСИН ВСЮДИ АВТОХТОН...»:

Слово
членів редколегії «УКЖ»

Подано існуючі концепції етнічної ідентифікації русинів. Побіжно проаналізовано їх походження, основні етнічні ознаки, 
спорідненість з іншими народами. Зроблено висновок, що русини є субетнічною групою українців. З’ясовано причини 
сучасного русинського сепаратизму                               [Одержано 16 серпня 2003]
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русини жили на Лемківщині, проте були депортовані 
після Другої світової війни.

Загальну кількість русинів визначити важко. За 
офіційними даними в світі їх налічується близько 
87 тис., тоді як на думку Павла Магочія, головного 
ідеолога сучасного політичного русинізму, їх понад 
1,5 млн. чол. Дані Павла Магочія явно перебільшені. 
Так, у США, за переписом 1991 року, їх зазначено лише 
12,5 тис., тоді як він, невідомо на якій підставі, нази-
ває цифру 620 тис. (!) чол.1. Поза сумнівом, у даному 
випадку до русинів віднесено й тих, хто себе так не 
ідентифікує. Хоча слід також нагадати, що в Україні до 
останніх років за статистичними джерелами вони не 
фіксувалися, а записувалися українцями. За даними 
Всеукраїнського перепису 2001 року, лише один відсо-
ток населення Закарпаття назвав себе русинами, а це 
– десять тисяч осіб.

Існує кілька концепцій етнічної ідентифікації (само-
усвідомлення) русинів.

Перша, поширена від кінця ХVІІІ століття, у зв’язку 
з виникненням суспільно-політичної течії москвофіль-
ства, проголошувала, що вони є частиною російського 
етносу, його відгалуженням. Уся діяльність прихильни-
ків москвофільських поглядів (Михайло Погодін, Олек-
сій Соболевський, Ніл Попов, Федір Аристов та інші) 
була спрямована на утвердження «общерусского нацио-
нально-культурного единства»2. На Закарпатті ідейними 
провідниками москвофільства були Адольф Добрянсь-
кий, Олександр Духнович, Іван Раковський та інші.

Згідно з другою, «українофільською» концепцією, 
русини є частиною українського народу. На користь 
цього погляду свідчить їх походження, мова, культура. 
Слід підкреслити, що усвідомлення русинами Закар-
паття своєї єдності з українським народом ніколи їх не 
покидало, хоча, безперечно, інспіроване і фінансоване 
російським урядом москвофільство дещо загальмувало 
розвиток етнічної самосвідомості русинів і їх консоліда-
цію з рештою українців3.

Прихильники третьої, «угорської», концепції прого-
лошували неможливість виокремлення закарпатських 
українців («горных русских», «угорських українців») від 
Угорщини4, з якою вони були історично пов’язані.

Нарешті, останніми роками все частіше вислов-
люються ідеї, що русини нібито становлять «окрему 
центрально-європейську карпато-русинську національ-
ність»5, «четвертий східнослов’янський народ». До 
речі, після того, як ідеї москвофільства повністю вичер-
пали себе, офіційними колами Угорщини, відповідно 
до їх політичних інтересів, також висувалася теза про 
етнічну і політичну «окремішність» русинів.

Отже, як бачимо, погляди на русинську етнічну 
ідентичність постійно змінюються під впливом різних 

суспільних і особливо політичних чинників як серед 
самих русинів, так і з боку їх зарубіжних прихильників: 
від «російської» до «самостійницької» ідеї, від «веры 
в грядущее и уже неразделенное объединение своего 
обездоленного края с общерусской родиной – Россией»6 
до відмови від ідеї «собирания русских земель», «наци-
онального единства всей Руси – от Карпат до Тихого 
океана» на користь тези про утворення з русинів нової 
держави – Русинії.

Розглянемо, бодай побіжно, ким є русини з точки 
зору їх походження, основних етнічних ознак та куль-
тури і наскільки вони споріднені з іншими наро-
дами.

Назва «русини» походить від слова «Русь», тобто 
з давніх часів так себе називали всі належні до Руси, 
«руського» народу. Ця назва побутувала на сучасній 
етнічній території розселення українців принаймні з 
Х століття. І саме так – русинами (в латинській транс-
крипції – «рутенами»), а також руськими, руснаками, 
русичами називали себе наші предки, яку б концепцію 
етногенезу українців ми не розглядали, будь-то «авто-
хтонну» Михайла Грушевського чи «колиски трьох брат-
ніх народів», поширену в радянській історіографії.

Лише набагато пізніше, в XV столітті, щодо наших 
предків з’явилася назва «українці». І не випадково 
свою багатотомну працю Михайло Грушевський назвав 
«Історія України-Руси», а відомий письменник і громад-
сько-політичний діяч Осип Маковей писав: «Від Сяну і по 
Дон русин всюди автохтон». Сучасні політично заанга-
жовані русини не люблять про це згадувати.

Інша річ, що назва «русини» на західноукраїнсь-
ких землях, які входили до складу Галичини й Буковини, 
в силу історичних обставин і, передусім, соціально-полі-
тичної розмежованості в складі інших країн утрималася 
до ХХ століття, а на Закарпатті збереглася й дотепер. 
Мало того, подекуди етнонім «русини», «руські» побу-
тував паралельно з «українцями» і на східній Україні 
навіть за радянських часів, про що свідчать віднайдені 
нами першоджерела перепису населення 1926 року. 
І це зовсім не означає, що вони становили якийсь від-
мінний від інших українців етнос, що підтверджує їх похо-
дження, мова і особливості культури.

Хоча назва «Русь» – найдавніша назва України, 
а прикметник «руський» вживався як самовизначення 
українців і безперервно протягом століть зберігався, 
особливо у західному регіоні, але поступово назва 
«Україна» поширилася і на західні регіони й стала спіль-
ною для всієї етнічної території розселення українців.

«Зміна національного етноніма «русин», 
«руський» від Русь на «українець» (від Україна), –
пише відомий мовознавець, член-кореспондент НАН 
України Григорій Півторак, – була історично необхідна. 
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В умовах, коли Московська імперія з експансіоністських 
мотивів присвоїла собі назву України – Русь, а для панів-
ного етносу запровадила похідний від слова «руський» 
етнонім «русский» і поширила його й на мешканців істо-
ричної Русі-України, перехід від самоназви «русин», «русь-
кий» до етноніма «українець» завдав істотного удару 
по ідеї московського самодержавства «единого русского 
народа от Камчатки до Карпат». Це мало величезне 
значення для утвердження національної ідентичності 
всього українського народу. Спочатку суто географічна 
назва «Україна» поступово перетворилася в національну 
ідею, яка об’єднала в єдине ціле такі історично й гео-
графічно несхожі між собою регіони, як Полісся, Сівер-
щина, Полтавщина, Слобожанщина, Наддніпрянщина, 
Причорномор’я і, з другого боку, – Волинь, Поділля, 
Гуцульщина, Буковина, Прикарпаття і Закарпаття7.

Водночас, поза будь-яким сумнівом, русини 
мають повне право усвідомлювати й називати себе 
русинами й всебічно розвивати свою культуру, не 
забуваючи, однак, про свою спорідненість з більшою 
й вищою за ієрархічністю етнічною спільністю, субет-
нічну групу якої вони становлять, – українцями.

Натомість сьогодні прихильники політичного 
русинізму, за підтримки деяких зарубіжних «ідеоло-
гів», керуючись не стільки турботою про долю русинів, 
скільки бажанням мати вплив на важливі у геополітич-
ному значенні терени Закарпаття, вдаються навіть до 
протиправних дій (створення «уряду Підкарпатської 
Руси», українофобська пропаганда8, спотворення істо-
ричних фактів, видання абеток і підручників з «русинсь-
кої» мови і т.п.). Одночасно вони заявляють, що проти 
них з боку української влади нібито порушується стаття 
11 Закону України «Про національні меншини України» та 
ратифікована «Рамкова конференція про захист націо-
нальних меншин».

Але ж русини не є «національною меншиною». 
Розглянемо це питання з урахуванням основних ознак 
русинського етносу (територія розселення, мова, куль-
тура, самосвідомість).

1. Територія. По-перше, територіально закарпатські 
й пряшівські русини становлять органічне продовження 
основного етнічного масиву розселення українського 
народу і тому не можуть бути «національною менши-
ною». Гори не стільки роз’єднували народи, скільки 
єднали їх, а державні кордони цього регіону ніколи не 
відігравали суттєвої ролі етнорозмежовуючого чинника. 
По обидва боки Карпат практично до Другої світової 
війни було понад 5 млн. русинів. Більшість із них цілком 
природно одночасно усвідомлювали себе українцями, 
тобто народом, генетично похідним від... русинів.

Розуміючи це, на противагу галицьким і буковинсь-
ким русинам, які без будь-яких застережень вважа-

ють себе українцями, ідеологи політичного русинізму 
на Закарпатті абсолютно штучно ввели новий термін 
– «карпаторусини», хоча цим етнонімом ніхто, ніколи 
і ніде себе не називав: «русинами» – так, «карпатору-
синами» – ніколи! Натомість з’являються публікації про 
якийсь окремий «карпаторусинський народ»9, а зго-
дом – ідеї про необхідність створення для нього окре-
мої держави.

Це щодо сучасного розселення русинів. Що ж до 
теренів їх формування у зв’язку з етногенетичними 
процесами, не можна погодитися з вельмишанованим 
академіком Петром Толочком, який вважає, що оскільки 
Закарпаття не було під владою Київської Руси, то підкар-
патські русини не можуть бути субетносом українського 
народу10. Але ж, скажімо, на Далекому Сході теж ніколи 
не було Київської Руси, а там сформувалися мільйонні 
колонії українців. До речі, часто-густо вони називали 
себе «черкасами», тобто вихідцями з Наддніпрянщини та 
Козаччини. То, може, на зразок вигаданої Русинії і нам 
треба створити там якусь «Черкасію»?

З іншого боку, Закарпаття неодноразово (Х–XIV 
століття) входило до складу Галицько-Волинської 
держави, в якій, як відомо, жили предки українців. І 
головне, державні кордони ніколи, особливо у серед-
ньовіччі, не збігалися з етнічними. Протягом століть 
до Закарпаття емігрувала чимала кількість людей з 
українських земель. Тільки наприкінці ХIV століття сюди 
з Поділля та Галичини переселилися 40 тис. українців11. 
Одночасно існували безпосередні економічні й культурні 
зв’язки з рештою України.

2. Мова і правопис. Згідно з дослідженнями мово-
знавців, мова закарпатських русинів належить до захід-
ного варіанта української літературної мови, а народна 
«жива» мова – до одного з її діалектів. Їхні говірки, 
і це не заперечують сучасні ідеологи русинизму12, є 
українськими. Як і українці, вони користуються кири-
личною азбукою. Навіть впливи церковнослов’янської 
мови, штучно насаджувані на Закарпатті й Пряшівщині, 
особливо з другої половини ХІХ століття, і деякі елементи 
польської, словацької і угорської мов не можуть змінити 
того факту, що мова русинів ненабагато відрізняється 
від мови галичан або буковинців. Діалектні відмінності 
закарпатців аж ніяк не більші, аніж у інших історико-
етнографічних регіонах України. Отже, мова русинів є 
важливим аргументом на користь іхнього українства.

Як уже зазначалося, останніми роками має місце 
штучне поширення серед русинів норм русинської «літе-
ратурної» мови. Йдеться про навчальні посібники, в яких 
особлива увага приділяється застарілим, віджилим або 
запозиченим мовним нормам, з метою будь-якою ціною 
підкреслити відмінності русинської мови від української. 
Щодо цього справедливо зазначає І.Мигович: «Якщо є 
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недоцільне створення русинської літературної мови, то 
вживання русинських слів не загрожує чудовій, загально-
визнаній українській мові»13. Отже, незаперечливо ото-
тожнюються українська і русинська мови.

3. Культура. Як свідчать численні дослідження, тра-
диційна культура закарпатців у основних рисах (струк-
тура, найважливіші елементи, обрядовість тощо) подібна 
до інших історико-етнографічних регіонів України. Від-
мінності стосуються лише місцевих явищ, залежно від 
соціальних, історичних і природно-географічних пере-
думов. Тому дослідники Закарпаття нерідко взагалі не 
відрізняють його від усієї історико-етнографічної зони 
Карпат, хоча з цим важко погодитися. Щодо Закарпаття 
відомий історик і етнограф Степан Макарчук пише: 
«В народному будівництві, господарських заняттях, 
одязі, промислах і ремеслах, харчуванні, звичаях, фоль-
клорі, розмовній мові простежується поєднання різних 
взаємовпливів. Водночас у цьому складному комплексі 
культурних перехрещень, нашарувань і впливів чітко 
простежується субстракт етнографічної єдності і 
спільності закарпатських українців (чи як вони нази-
вали себе ще в недалекому минулому – русинів) з основ-
ним материком українського народу»14.

4. Етнічне самоусвідомлення. Наші багаторічні екс-
педиційні дослідження на Закарпатті показали, що біль-
шість русинів усвідомлюють себе русинами й українцями 
одночасно. Показовими щодо їх самоідентифікації є 
соціологічні дослідження, проведені на Закарпатті в 
1996 році Ярославом Пеленським. Вони показали, що 
більшість опитаних назвали себе українцями (51%) й 
одночасно русинами і українцями (14%).

Майже всі опитані, хоча й віддали перевагу своєму 
етносу (87% – серед «українців», 79% – серед «русинів 
і українців» і 87% – серед «русинів»), виявили добро-
зичливе і толерантне ставлення до інших народів. На 
запитання, яке відтворює тенденції етнічного розвитку 
регіону, більшістю було висловлено бажання в майбут-
ньому належати до української держави15. І тут, знову 
ж таки, не можна не погодитися з І.Миговичем, корін-
ним русином, який зазначає: «Варто не протистав-
ляти поняття «русин» і «українець». Адже з історії 
бачимо, що це лише різні етапи суспільного розвитку 
одного етносу»16.

Причини сучасного русинського сепаратизму по-
різному пояснюються дослідниками. Згаданий вище 
І.Мигович, депутат Верховної Ради України, донедавна 
секретар Закарпатського обкому Комуністичної пар-
тії України, вбачає чинники цього явища в поглибленні 
економічних проблем регіону, високому «середньоєв-
ропейському» рівні матеріальних і культурних запитів 
закарпатців, їхньому намаганні швидше запроваджувати 
ринкові відносини, прагненні до різноманітних зв’язків 

з «праматірними» (?. – В.Н.) державами, діаспорою і 
суміжними країнами, тяжінням до незалежності і само-
управління. Серед інших чинників він особливу увагу 
надає давній проруській («російській». – В.Н.) політич-
ній орієнтації Закарпаття, надії на «Схід», який одно-
бічно ототожнюється з Росією. «Нині ця тенденція, –
пише він, – визначається бажанням зберегти з нею еко-
номічні, наукові та гуманітарні зв’язки»17. Але вини-
кає питання: «А хто ж проти цього?» І, з іншого боку, 
не зрозуміло, чому Закарпаття, яке знаходиться в цен-
трі Європи, має підтримувати зв’язки тільки зі Сходом, 
Росією?

Протилежне пояснення зазначеної проблеми зна-
ходимо в іншого русина, відомого політолога із США, 
професора Василя Маркуся. Серед інших чинників він 
називає: засилля в Закарпатті партократів, які не бажа-
ють перетворень; наявність етнічних меншин, належ-
них до суміжних держав, які намагаються розі грати 
русинську карту; рецидиви русофільства та політич-
ного угро- або чехофільства, які використовуються для 
послаблення українства. З цією метою було залучено 
різні українофобські сили – від шовіністичних кіл Росії, 
сусідніх ревізіоністів до «заокеанських» покровителів 
русинизму.

Негативну роль, на думку Василя Маркуся, у цих про-
цесах відіграла також церква: православна не стала на 
позицію державотворення України, а греко-католицька 
залишилась прихильницею угрофільства.

Серед інших чинників він вбачає не завжди виразну 
й послідовну політику Києва, нагадує про те, що ство-
рена «Ліга народів Закарпаття» і особливо «Общество» 
підкарпатських русинів створювалися під гаслом роз-
вивати регіональну культуру, але невдовзі виявилися 
їх тісні зв’язки з антиукраїнськими силами, а головною 
метою діяльності стало створення «самостійної Підкар-
патської республіки»18.

У 2002 році в приватному видавництві В.Падяка, в 
Ужгороді під маркою «Карпато-русского этнологичес-
кого центра США» вийшла друком, за авторством І.Попа, 
«Энциклопедия Подкарпатской Руси». Відомий дослід-
ник Олекса Мишанич охарактеризував це видання як 
«антиукраїнське і заполітизоване, яке поширює міф 
про відрубність Закарпаття від України». Безперечно, 
ця теза стосується не талановитої і своєрідної русинсь-
кої етнографічної спільноти, а лише тих політиканів, які 
намагаються сіяти розбрат між народами19.

Підсумовуючи, зазначимо, що вирішення проблеми 
русинства можливе лише шляхом надання їм всебічних 
прав і можливостей вільного розвитку. Одночасно пот-
рібна активна протидія антидержавницьким, відверто 
українофобським силам задля поглиблення суспільно-
політичної інтеграції цієї етнічної спільності у загально-
національне українське суспільство20.
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«FROM SYAN AND TO DON THE RUTHENIAN IS EVERYWHERE AN AUTOCHTHON…»: CONCERNING THE MATTER 
OF THE ETHNIC IDENTIFICATION OF THE RUTHENIANS
Vsevolod Naulko (Kyiv)

The existing conceptions of the ethnic identification of the Ruthenians are given. Their origin, basic ethnic features and the 
relationship with other peoples are analyzed in passing. The author forms a conclusion, that the Ruthenians are one of the 
subethnic groups of the Ukrainians. He ascertaines the causes of the modern Ruthenian separatism too
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САКРАЛЬНОГО

Етнографія
гончарства

Охарактеризовано проблематику дослідження традиційних ремесел, зокрема, гончарства, як частини духовної культури. 
Визначено джерела, завдання та можливості студіювання проявів сакрального (ієрофаній) в українському гончарстві. 
Зроблено висновок про доцільність реконструкції стародавніх світоглядних парадигм, визначальних для сакралізації цього 
ремесла, на основі аналізу міфологічних уявлень про гончарство й гончарів та семантики гончарських звичаїв виготовлення 
посуду               [Одержано 10 червня 2004]

Ключові слова: гончарство, духовна культура, ієрофанія, міфологія, обряди, міфологічна модель світу

© Костянтин Рахно, керамолог
(Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному)

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ  
В УКРАЇНСЬКОМУ ГОНЧАРСТВІ*

Етнологи дедалі частіше звертають увагу на вив-
чення традиційних ремесел як феномена духовної 
культури, оскільки, за словами українського етно-

графа Олени Боряк, добре уторований шлях опису зна-
рядь праці, технології та визначення етнічної специфіки 
різних видів людської діяльності, здається, значною 
мірою подолано [6, с.9]. Розуміння того, що в народній 
свідомості будь-яка технологія є невід’ємною від міфо-
логії (а отже, в поняття «ремесло» слід включити, окрім 
суто виробничих, ритуально-магічні дії, спрямовані на 
досягнення позитивного результату, а також міфоло-
гічні уявлення про технологію виробництва, сировину 
тощо, розглядаючи їх у контексті основних світоглядних 
категорій, традиційної звичаєвості, ментальних стерео-
типів) зумовлює відмову від неправомірного протистав-
лення «раціонального» «ірраціональному». Це відкриває 
шлях для дослідження того аспекту ремісничого «буття 
в культурі», який упритул стосується самого майстра 
як носія традиційної духовності етносу. Провідний 

українсь кий керамолог Олесь Пошивайло, котрий уперше 
у вітчизняній науці докладно розглянув і дослідив сак-
ральні функції гончарства як самобутньої форми вті-
лення етнічного світогляду, певного типу світобачення, 
пов’язаного передовсім з духовними, релігійними цін-
ностями, вказує, що «гончарство як мистецтво і як дійс-
тво починається і завершується не горщиками, а Творцем, 
тому й вивчення гончарства мусить починатися саме з 
нього, а не з плодів його діяльності» [24, с.18].

Ремесло у фольклорному мисленні завжди є магіч-
ним явищем: ремісник – «скромний, але легітимний поб-
ратим» чародія, відуна, волхва [29, с.304]. Російський 
культуролог Альберт Байбурін прийшов до висновку, що 
основні матеріали, з яких ремісник виготовляв необхідні 
людині речі (метали, глина, дерево, шерсть та інші), наді-
лялися особливим статусом: саме вони послужили вис-
хідною сировиною для творення світу і самої людини. 
Основні учасники технологічного процесу – людина (яка 
бере на себе функції Бога) і стихії (вогонь, вода, повітря) 
– по суті, дублюють учасників космологічного акту тво-
рення, у результаті якого був створений світ. Правила, 
за якими світ був створений, тотожні первісній техно-
логії. Принципова схема творення світу і виготовлення 
речей – одна й та ж:

* Статтю підготовлено в рамках відомчого наукового 
проекту Національної академії наук України «Гончарство 
України ХХ–початку ХХІ століття: історія, сучасність, 
перспективи» (державний реєстраційний №0103U001988)
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1) запровадження просторових і часових 
показників: світла й темряви, дня і ночі, верху 
і низу, неба і землі, що відповідає обов’язковим 
просторовим і часовим обмеженням під час 
виготовлення речей;

2) вибір матеріалу;
3) перетворення матеріалу за допомогою 

природних агентів (води, вогню, повітря);
4) «оживлення» створеного.
Дослідники, які вивчали найдавніші виробництва 

(гончарство, ковальство, плетіння, ткацтво, будівниц-
тво та інші), щоразу відзначали «надлишковість» тех-
нологічних процесів, тобто наявність у них певної кіль-
кості магічних операцій, що не мали, з сучасної точки 
зору, утилітарного призначення, не впливали на кін-
цевий результат. Окрім того, власне технічні прийоми 
мали не лише технічне значення [2, с.152; 3, с.67], про 
що свідчать хоча б заборони шити, прясти, тіпати льон, 
снувати в поминальні дні з характерним мотивуванням: 
«Заш’єш дідам очі», «Щоб не курило мертвим у вічі», 
«Покійнику очі терміттям засипати», «Дєдам дорогу 
заснувать» [3, с.68; 6, с.91, 99, 120]. Ці операції отри-
мали в літературі назву «обряди, які супроводжують...», 
наприклад, виготовлення гончарних виробів. Нерідко їх 
просто ігнорували, вважаючи необов’язковим додатком 
до раціонального процесу, а тому й не фіксували. Проте 
є всі підстави стверджувати, зважаючи, у тому числі, й 
на висновки Альберта Байбуріна, що технологія була 
одним цілим з ритуалом, а не «супроводжувалася риту-
альними діями». Ритуал становив невіддільну сутність 
найдавнішої технології. Саме він наділяв об’єкт сенсом, 
співставляючи з полем значень, істотних для учасників 
обрядодії, що, в результаті, забезпечувало включення 
цього об’єкта до сфери освоєного. Отриманий унаслі-
док ритуалу створення речі цілком корисний предмет 
мислився як природний наслідок правильності висхід-
ної схеми, підтвердження її плідності. Тобто, співвідно-
шення практичних і символічних аспектів виготовлення 
речей саме й було оберненим. Практична придатність 
речей визначалася, з-поміж іншого, відповідністю двом 
ритуалам – творенню світу і виготовленню речей [2, 
с.152-153; 3, с.68].

Численні дані, і зокрема міфи про походження реме-
сел, свідчать про те, що, створюючи річ, людина ніби 
повторювала ті операції, які на Початку (ab origine) міг 
виконувати тільки Творець чи Творці Всесвіту. Будь-який 
акт творення в міфологічній свідомості так чи інакше 
повторює первісний акт космогонії – сотворіння світу. 
Міфи, що описують його, слугують зразками, парадиг-
мами й архетипами для всіх людських обрядів і для всіх 
істотних видів мирської, повсякденної діяльності. Це 
пов’язано з тим, що людина традиційного суспільства 
вірила, що прообрази її установлень і норми числен-

них правил поведінки були «явлені» на Початку часів, і 
внаслідок цього вони мали для неї надприродне і «транс-
цендентне» джерело. Як довів румунський етнолог, куль-
туролог та історик релігії Мірча Еліаде, в архаїчній свідо-
мості предмети зовнішнього світу – так, як і самі людські 
дії, не мають самостійної, внутрішньо властивої їм цін-
ності. Цю цінність Еліаде прирівнює до реальності, яку 
можна набути лише шляхом повторення певного архе-
типу. Архаїчна людина не знає дії, яка не була вчинена 
і пережита кимось іншим, і при цьому не людиною. Те, 
що вона робить, уже робилося. Її життя – безперервне 
повторення дій, відкритих іншими. Усі значущі мирські 
дії й ритуали мають значення, яке їм надається, лише 
тому, що вони умисно повторюють архетипові дії, скоєні 
від Початку світу (in illo tempore) Богами, героями чи 
предками [10, с.32-57; 8, с.16-18, 28, 31, 43-44; 9, с.43-
45; 11, с.45, 367, 373-194]. У багатьох традиціях запо-
чаткування ремесел відбувається саме завдяки Богам, і 
до цієї первісної події постійно повертаються як до від-
творюваного «еталону». Особливо чітко це вивляється у 
застосуванні ремесла для виготовлення того чи іншого 
продукту, відзначеного як сакральний і співвіднесеного 
з певними святами або з часовими віхами. Головні техно-
логічні операції у даних ремеслах можуть розглядатися 
як подальший розвиток основних дій під час символіч-
ного створення чи відтворення Всесвіту [13, с.87-88].

Тотожність процесу створення предметів зі струк-
турно неоформленої сировини та діяльності Божеств-
деміургів, зумовлювала зв’язок найдавніших видів реміс-
ничої діяльності, у тому числі й гончарства, з найбільш 
архаїчними шарами міфологічної традиції. Людина про-
довжувала розпочату деміургами справу творення світу, 
поклавши на себе завдання не тільки відшкодування 
природних втрат, але й подальшого заповнення, ущіль-
нення світу. Таким чином процес створення речей входив 
у загальну космологічну схему. Не дивно, що технологія 
виготовлення речей належала до сфери сакрального 
знання. Практично в усіх культурах спеціалістам – гон-
чарям, ковалям, будівельникам тощо – приписувалися 
особливі властивості, якості і знання, що слугувало під-
ставою для їх виокремлення (ремісничі касти на Сході, 
цехи на Заході). Серед цих особливих якостей звертає на 
себе увагу одна разюче стійка деталь: сила й могутність 
спеціалістів у очах решти суспільства виходили далеко 
за рамки ремесла. Завдяки своєму знанню вони набували 
здатності спілкуватися з тими силами, які могли впливати 
на долі людей, і контролювати канал зв’язку між світом 
людини і світом природи та Богів, будучи своєрідними 
посередниками. Наділені владою над стихіями та пере-
вертенством, необхідним для переходу в «інший» світ, 
фахівці з того чи іншого ремесла проникали у сферу 
«чужого» з метою освоєння її або добування тих цін-
ностей, які їй належать (наприклад, сировини для свого 
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виробництва) [7, с.35-36; 13, с.87; 17, с.98-99, 163, 217-
218, 226; 24, с.15-18; 2, с.153, 193, 200-201; 3, с.64; 4, 
с.13-20; 5, с.30-57]. Тому особливе зацікавлення викли-
кають гончарі, які в українській традиційній етнокультурі 
мають однозначно високий позитивний статус і посіда-
ють проміжне місце у фольклорному функціонально-
семантичному ряді «Боги – звичайні люди (індивіди)», 
постаючи колективним утіленням особливої сакраль-
ності. Їх первісна, прімордіальна святість, відзначена 
у ХVІ столітті Марціном Бєльським, а наприкінці XVII 
століття – Климентієм Зіновієвим та Михайлом Андре-
лою-Росвиговським, а в інвертованому вигляді постуло-
вана відомою паремією, побудованою на її запереченні, 
на феноменальному рівні виявлялася як маніфестація 
потужної життєвої родючої сили; у біологічній плодю-
чості стихій, рослин, тварин і людей, нею відзначених; 
у процвітанні й зростанні багатства та сили, у творчій 
потенції; а на ноуменальному – як результат певної 
сакральної цілісності, незайнятості, чистоти, як певний 
«надлюдський» благодатний стан, коли відбувається 
зростання і творчість у духові, та як детермінована цим 
життєва позиція носіїв святості [див.: 27, с.7-9, 432-433, 
438-490; 28, с.16-44].

Із занепадом етнорелігійних духовних центрів ця 
прімордіальна традиція затемнюється і розподіляється 
на кілька вторинних потоків, які деградують під впли-
вом різноманітних факторів контрініціатичного харак-
теру. Але ще в ХІХ–на початку ХХ століття на території 
Лівобережної України гончарство належало до занять, 
які особливо поважалися населенням. Воно визнавалося 
«чистим», почесним ремеслом, своєрідним Божим Одкро-
венням. Відповідно, гончар – адепт Божого ремесла 
– постає у народних віруваннях наділеним не лише 
професійними знаннями, але також мудрістю, великою 
фізичною силою, яку зберігає аж до глибокої старо-
сті, і потужними магічними здібностями амбівалентного 
характеру. Він може як зцілювати хворих, так і карати 
тих, хто перед ним завинив; тут імпліцитно присутні і 
теми вовкулацтва та взаємин з потойбічними істотами. 
Сам процес гончарювання, трактований у фольклорі як 
ритуально-магічна діяльність, багато в чому залежить 
від того, наскільки майстер реалізує ці свої здібності, 
таємні знання, зв’язки з «іншим» світом. Його одночасно 
і побоюються, і шанують, відчуваючи потребу в його 
уміннях. У численних міфологічних легендах, відомих 
на всій території України, гончар постає медіатором між 
соціумом та могутніми надприродними силами, з якими 
він безпосередньо, на рівних, входить у контакт. Писемні 
джерела фіксують такі погляди, починаючи з Х століття. 
Згідно з Новгородським ІІІ-м, Софійським І-м, Тверським, 
Московським, Холмогорським та іншими літописами [20, 
с.121; 19, с.207; 21, с.114; 22, с.366; 23, с.29], гончарі 
були жерцями громовержця Перуна. Окрім легенд, у яких 
гончар стає транслятором Перунової волі, його зв’язок 

з культом Божества грому й блискавки засвідчений у 
деяких інших архаїчних міфоритуальних текстах, у обря-
довості й магії; він проявляється на різних рівнях сві-
тоглядної системи і є важливим елементом міфологічних 
коннотацій гончарного ремесла [18, с.17-24].

На заваді з’ясуванню ролі й місця образу гончаря 
– особливого складного концепту або ж сукупності 
взаємопов’язаних концептів – у міфологічній моделі 
світу українців стає надзвичайна різнорідність фак-
тичних матеріалів, що, втім, типово для досліджень 
слов’янської, германської, кельтської етнічних релігій 
[11, с.20-21; 32, с.15-16, 207-331]. Дані, що є у нашому 
розпорядженні, різнорідні не лише за своїм походжен-
ням (одні походять від самих ремісників, інші – від 
невтаємничених у їх ремесло народних мас; в одних 
випадках маємо справу не більше, ніж з натяками, фраг-
ментами чи чутками, в інших – з повноцінними текстами), 
але й за формою. Розрізнена інформація про вияви сак-
рального (ієрофанії) в гончарстві міститься як у хроні-
ках, творах середньовічної української літератури, госпо-
дарсько-календарних текстах, документації ремісничих 
цехів, географічних описах, записках мандрівників, так 
і в усній традиції, яка донедавна залишалася основним 
видом трансмісії фахових знань у гончарному ремеслі. 
Матеріалами для аналізу передовсім мусять слугувати 
дані мови (і в першу чергу, професійна реміснича тер-
мінологія), обряди, фольклор і міфологія. Саме в них 
реалізується образ гончаря як такого, «описуються» ті 
зв’язки, об’єктивованим виявом яких є гончарство у його 
матеріальній виробничо-діяльній сутності. Багатогранне 
розуміння діяльності гончаря, яка визначається, у широ-
кому значенні слова, як уся сукупність його занять, не 
обмежуючись суто професійними функціями (гончарю-
ванням), не означає ігнорування чи утвердження вто-
ринності для даного дослідження етнографічних реалій 
– внаслідок високого ступеня їх семіотичності [1, с.4-20].
У цьому розумінні вони принципово не відрізняються від 
решти знакових систем. За умови розробки відповідної 
методики аналізу, з традиційних форм і декору гончар-
них виробів, у тому числі з орнаментики посуду, з асор-
тименту та оздоблення дрібної глиняної пластики, вдас-
ться отримати багато цінної інформації.

Гончарські обряди, вірування, дані мови і фольклору 
представлені в основному записами ХІХ–ХХ століть, 
більшість яких мають побіжний, фрагментарний харак-
тер, що ускладнює створення якихось регіональних зве-
день одного й того ж обряду, картографування його 
поширення, як у ситуації з календарною обрядовістю. У 
деяких випадках маємо лише поодинокі факти, зафіксо-
вані в якомусь конкретному гончарному осередку. Різ-
ними є також ступінь збереженості й повнота їх опису. 
За відсутності описів різного часу важко без діахрон-
ного аналізу гадати про їхню збереженість. Зрозуміло 
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лише, що до ХІХ–ХХ століть конкретне значення бага-
тьох обрядових дій було вже майже повністю втрачено. 
Часом їх виконували за інерцією, не усвідомлюючи, чому 
треба робити саме так, а не інакше. Залишилася тільки 
загальна прагматична мотивація – досягнення пози-
тивного результату у виробництві. Семантика ж цих дій 
була вже незрозумілою їх виконавцям, хоча предмети, з 
якими вони здійснювали маніпуляції, наприклад, – свя-
чена вербова гілочка, страсна свічка, освячена в Чистий 
четвер, – мали в традиційній культурі етносу стійкий 
ритуально-магічний статус. Найкраще ж у обрядах збе-
реглася їх формальна структура («синтаксис»). У цьому 
відношенні гончарські обряди виготовлення посуду ста-
новлять собою явище, досить відоме в історії культури, 
коли «текст» надовго переживає «мову», яка його поро-
дила [1, c.20]. Щоб з’ясувати їх значення, доводиться 
звертатися до типологічно подібних даних інших куль-
турних традицій.

Найнадійніший метод, як пояснює Мірча Еліаде, 
очевидячки, полягає в тому, щоб брати до уваги і вико-
ристовувати всю цю різнорідну інформацію, не виклю-
чаючи з розгляду жодного можливого її типу, але праг-
нучи в той же час відповісти на питання про значення 
кожної з ієрофаній. Таким чином ми отримаємо цілісну 
множину загальних характеристик, на основі якої можна 
буде побудувати зв’язну систему модальностей сакраль-
ного в культі. Еліаде показує, що будь-яка ієрофанія має 
передумовою таку систему, елементи якої містять у собі 
одну й ту ж форму сакрального. Деякі з ієрофаній мають 
недостатньо «відкритий», майже «таємний» характер 
– у тому розумінні, що лише частково або зашифровано 
розкривають закладений у них сакральний зміст, тоді як 
інші, істинно «фанічні» ієрофанії являють сакральне як 
ціле, з усіма його модальностями. Усі вони вказують на 
певну систему взаємопов’язаних тверджень, чітко окрес-
лену «теорію», що стоїть за ними. Не меншою мірою, аніж 
в інших, ця «теорія» міститься в ієрофаніях, не досить 
«відкритих» [11, с.24].

Ні історична різнорідність матеріалів (частина яких 
є езотеричною ідеологією ремісничих об’єднань, час-
тина – екзотеричними масовими віруваннями, частина є 
продуктом розвиненої етнічної релігії, частина – пород-
женням християнського синкретизму), ні його структурна 
різнорідність (міфи, ритуали, вербальні тексти, повір’я 
тощо), згідно з Еліаде, не становлять перешкоди для 
розуміння ієрофанії. Незважаючи на практичні труд-
нощі, пов’язані з цією різнорідністю, саме завдяки їй нам 
відкриваються всі модальності сакрального, оскільки в 
символі і міфі отримують ясне вираження ті модаль-
ності сакрального, які ритуал не може висловити, на які 
він може лише натякнути. Різниця між рівнем символу і 
рівнем ритуалу така, що ритуал ніколи не може розкрити 
те, що розкриває символ. Але, як показує Мірча Еліаде, 

ієрофанія, присутня в одному ритуалі, передбачає існу-
вання системи в цілому, тобто великої кількості модаль-
ностей однієї з форм сакрального, що розкриваються з 
більшою чи меншою повнотою в інших ієрофаніях [11, 
с.24-25]. Прояви сакрального завжди є системними, поза 
системою вони не можуть існувати.

Із цих спостережень румунського вченого випли-
ває дуже важливий висновок. Те, що ремісник здійс-
нює архаїчний магічний ритуал, не маючи ясного уяв-
лення про теорію, яка є передумовою цього магічного 
акту, про кредо давньої релігії, які стоять за ним, ніяк 
не вплине на розуміння сенсу цієї магії. А що насправді 
важливо для розуміння її, так це те, що в основі ритуалу 
лежить уявлення про своєрідну «просторову мережу», 
яка пов’язує якнайвіддаленіші одна від одної речі за 
допомогою симпатії, що керується особливими законами 
(органічного співіснування, формальної чи символічної 
аналогії, функціональної симетрії). Віра гончаря в ефек-
тивність його дій виправдана настільки, наскільки існує 
така «просторова мережа». Знає він чи ні про цю «про-
сторову мережу», чи відомо йому щось про надприродні 
сили, до яких він апелює і з якими взаємодіє, щоб зро-
бити свої дії ефективними, – не має ніякого значення. 
Природно, що переважна більшість українських гончарів 
ХХ століття не мала такого уявлення про світ, яке узгод-
жувалося б з їх магічними діями. Але, взяті самі по собі, 
ці дії можуть багато повідати нам про той світ, звідки 
вони принесені, навіть якщо їх виконавці не знають 
цього світу теоретично. Ментальний універсум носія тра-
диційної культури не виводиться логічно з явно вираже-
них уявлень якихось індивідів, він зберігається у міфах, 
символах, звичаях, у яких, незважаючи на різноманітні 
процеси деградації, лишається виразно розрізнюваним 
їх первісне значення. У них ми маємо справу зі своєрід-
ними «живими викопними», і нерідко одного такого 
«викопного» виявляється досить для відновлення всього 
організму [11, с.25]. Це не скасовує необхідності ретель-
ної фіксації й систематизації фактів, проте дозволяє опе-
рувати спорадично фіксованими даними, які, попри всю 
свою «реліктовість», теж заслуговують на інтерпретацію. 
Такий підхід знімає з етнолога звинувачення в тому, що 
він досліджує «те, чого реально немає», «язичництво» 
людей, котрі не декларують себе «язичниками».

Глибинний аналіз кожного з елементів гончарського 
обряду виготовлення посуду (ритуалізованої технології), 
що включатиме зіставлення різних архаїчних контек-
стів з метою виявлення значення кожного обрядового 
символу, мусить відповісти на питання про семантику 
всього обряду. Сам по собі обряд виготовлення посуду 
можна розглядати як текст, за характером і структурою, 
зіставний з текстами оповідними. Він репрезентує певну 
загальнофольклорну (міфологічну) модель світу (imago 
mundi), неспецифічну для даного ритуалу, що стано-
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вить особливу цінність для міфологічних досліджень 
[14, с.212]. Міф і обрядодія, як наголошує британський 
етнолог Броніслав Маліновський, є частинами єдиного 
органічного цілого; у традиційній культурі немає риту-
алів, церемоній чи магічних практик, які б існували поза 
міфілогією [18, с.105, 132]. Релевантність обряду схемі 
творення світу робить його цінним джерелом для реконс-
трукції слов’янської етнічної релігії, даючи можливість 
розглянути архаїчну космологію «зсередини» і осягнути 
гончарську обрядовість не як набір примітивних забо-
бонів, але як частину «духовної культури гончарів», за 
висловом польського керамолога Діоніз’юша Чубалі [33, 
с.197], як зведення одвічних фундаментальних езоте-
ричних прийомів долучення до сфери сакрального.

Значною мірою ця космологія відображена і в міфо-
логічних легендах про гончарів, які ґрунтуються на сюже-
тах, властивих архаїчним міфологіям. Як аргументовано 
довів французький етнолог Клод Леві-Строс, який, до 
речі, не раз говорив про важливість вивчення традицій-
ної духовності в її проекції на побут, а не лише пред-
метів матеріальної культури, вихоплених з контексту, – 
у віруваннях більшості народів світу гончар і виготовлені 
ним вироби відігравали роль медіатора між, з одного 
боку, небесними силами та, з іншого боку, силами землі, 
акватичними і хтонічними, які вели запеклу боротьбу за 
вогонь. Людство залишалося у виграші від цієї косміч-
ної битви, навіть просто залишаючись пасивним свід-
ком, однак у багатьох міфах люди ставали на бік небес-
них Богів, наділених владою над громом, і отримували 
від них за це в дарунок гончарне ремесло – на певних 
умовах і не без ризику [15, с.35; 16, с.165-279]. Росій-
ські вчені Вячеслав Іванов та Володимир Топоров вва-
жають сюжет протиборства Перуна з хтонічним Божест-
вом Велесом «основним міфом» слов’янської міфології, 
успадкованим від часів індоєвропейської мовно-етнічної 
спільноти: перемога Громовержця забезпечує панування 
Космосу (упорядкованого світу) над Хаосом (невпоряд-
кованим), очищення світу і людини від демонічних сил, 
родючість (дощ) і добробут [12, с.4 і далі]. Цей міф так 
чи інакше реалізується в більшості ритуалів і сакраль-
них текстів [26, с.141-149]. Легенди про гончарів містять 
дуже багато архаїчних елементів, які підлягають аналізу, 
розшифруванню та реконструкції. Міфологічна модель 

світу, закладена в легендах, зорієнтована щодо змісту 
на граничну космологізованість [30, с.5; 31, с.193], тому 
такий аналіз передбачатиме, перш за все, виявлення і 
опис основних параметрів міфічної світобудови – про-
сторово-часових (організація простору і часу та зв’язок 
між ними), причинних (встановлення загальних схем, що 
визначають буття космологізованого Всесвіту), етичних 
(визначення сфер позитивного і негативного, корисного 
і шкідливого, дозволеного й забороненого, належного і 
неналежного), кількісних (числові характеристики Всес-
віту і окремих його частин), семантичних (що визначають 
якісну структуру макро- і мікрокосма), персонажних, де, 
відповідно до жанру, незмінним є лише образ гончаря, 
наділеного функціями медіатора (жерця) та виробника 
культурно значущих реалій. Порівняння отриманих пара-
метрів з тими, що є висхідними для гончарської обря-
довості, дозволить, внаслідок системності традиційної 
культури, реконструювати комплекс уявлень, визначаль-
них для сакралізації гончарного ремесла, і простежити 
процес їх трансформації та деградації.

Дослідження гончарства як особливого, у бага-
тьох відношеннях – унікального феномена духовної 
та матеріальної культури, має величезний потенціал 
для етнологічних, етнолінгвістичних та керамологічних 
реконструкцій. Наявність у східно-, західно- і південно-
слов’янських гончарів спільних магічних практик і 
вірувань дозволяє з певною вірогідністю відносити 
досліджуваний комплекс до праслов’янського періоду і 
розглядати розрізнені факти як його фрагменти, успад-
ковані окремими традиціями. Попередній аналіз міфо-
логічних легенд про гончарів, як і семантика гончарських 
обрядів виготовлення посуду, дозволяють говорити про 
включеність гончаря в міфологічній моделі світу україн-
ців і праслов’ян як жерця Перуна, медіатора між Вищими 
Силами і соціумом, до контексту «основного міфа». Його 
дії під час виробничого процесу відтворювали архети-
пові деміургічні діяння Громовержця. Завдяки цьому в 
процесі гончарювання земний, профанічний, світ відкри-
вався світові надприродному, надісторичному, сакраль-
ному, світові трансцендентальних (вічних) аксіологічних 
цінностей, акумульованих у міфі. Міф реактуалізову-
вався, даючи ремісникові можливість долучитися до 
Вічності.
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PROBLEMS AND DIRECTIONS OF THE INVESTIGATIONS OF THE SACRED ONE IN THE UKRAINIAN POTTERY
Kostyantyn Rakhno (Opishne)

The problems of the investigation of traditional handicrafts, pottery in particular, as the part of spiritual culture is characterized. 
The sources, tasks and possibilities of the studying of the manifestations of the sacred one (hierophanies) in the Ukrainian pottery 
are defined. The author arrives at the conclusion to the expediency of the reconstruction of ancient world-outlook paradigms, 
which were the condition of the sacralization of this handicraft, on the basis of the analyzis of the mythological conceptions of 
pottery craft and potters and the semantics of pottery manufacturing rites               [Received June 10, 2004]

Key words: pottery handicraft, spiritual culture, hierophany, mythology, rites, mythological model of the world
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Канів – один із найбільших гончарних осеред-
ків Середньої Наддніпрянщини. У 1960-ті роки 
канівське гончарство досліджувала мистецтво-

знавець Леся Данченко. У статті «Канівське гончар-
ство» вона в загальних рисах охарактеризувала місцеве 
ремесло, традиційні форми посуду, його орнаментику, 
при цьому лише побіжно висвітливши особливості про-
цесу виготовлення виробів [1].

© Анатолій Щербань, керамолог
© Олена Щербань, керамолог

(Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному)

За матеріалами, здобутими під час керамологічної експедиції Інституту керамології (15-17.08.2002) охарактеризовано 
гончарство у місті Канів на Черкащині. Подано прізвища гончарів, описано технологію виготовлення глиняного посуду. 
Звернено увагу на лічбу посуду та його продаж гончарями             [Одержано 12 жовтня 2004]

Ключові слова: Канів, гончарство, посуд, глина

ПРО ВИГОТОВЛЕННЯ 
ГЛИНЯНОГО ПОСУДУ 
В КАНЕВІ*

* Статтю підготовлено в рамках проекту №07.07/00118 
Державного фонду фундаментальних досліджень 
Міністерства освіти і науки України «Гончарство 
України ХХ–початку ХХІ століття: історія, сучасність, 
перспективи»

Мал.1. 
Краєвид гончарського кутка Монастирок. Вдалині помітно хату 
гончарівни Ольги Савівни Слинько. Канів, Черкащина. 2002. 
Фото Анатолія Щербаня. Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства. 
Публікується вперше

Метою триденної керамологічної експедиції Інсти-
туту керамології – відділення Інституту народознав-
ства НАН України (15-17.08.2002) у складі авторів цієї 
статті до Канева було з’ясування сучасного стану місце-
вого гончарства, опис технології виготовлення глиня-
ного посуду, формування колекції виробів та збирання 
матеріалів для укладання словника місцевих гончарів. 
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* Автори статті щиро вдячні керівництву і науковим 
співробітникам Канівського музею народного 
декоративного мистецтва за всебічну підтримку 
й допомогу в опрацюванні музейної колекції

Перша літописна згадка про Канів датується 1144 
роком, хоча, зрозуміло, місто було засновано раніше [5, 
с.324]. Відомості про час появи гончарства у Каневі від-
сутні. Є згадка, що Йосип Білинський з Канева, упродовж 
1726-1729 років оздобив ліпниною Успенський собор 
Києво-Печерської лаври [4, с.62]. У 1849 році в міс-
течку діяла невелика цегельня [5, с.326]. Можливо, саме 
відтоді один із пагорбів, де гончарі брали глину, нази-
вається Цегельнею. В «Історії міст і сіл УРСР» є згадка 
про існування в Каневі наприкінці ХІХ століття невели-
кого заводу, де виготовляли полив’яний посуд [5, с.326]. 
Проте найбільше посуду виготовляли гончарі-кустарі, 
яких у 1865 році налічувалося 19 осіб [2, с.29]. Протя-
гом 1920-1941 років виготовленням глиняного посуду 
там займалися 45 родин [1, с.60], а саме: 

 Баді – 
Іван Гордійович, 
Василь Гордійович, 
Гордій Корнійович, 
Микола Корнійович(?), 
Корній; 

 Баліцькі –
Андрій Федотович, 
Филимон Федотович, 
Федот, 
Сава Петрович, 
Іван Григорович, 
Степан Григорович, 
Григорій Гордійович(?), 
Гордій, 
Софрон, 
Явтух, 
Мотря Григорівна, 
Марія Афонівна, 
Ганна Давидівна, 
Надія Іванівна; 

 Бєлінські –
Олександр Макарович, 
Степан Макарович, 
Макар, 
Мусій Хомович, 
Хома Григорович, 
Григорій Іванович, 
Микола Юхимович, 
Ганна Юхимівна; 

 Мазуркевичі –
Семен Гурійович, 
Гурій, 
Яким Гордійович, 
Гордій,
Ганна Сафронівна; 

 Пшеничні –
Антон Якимович, 
Григорій Якимович; 

 Сергієнки –
Іван Трифононович, 
Клим Трифонович, 
Григорій Климович; 

 Слиньки –
Олекса Савович, 
Олекса Прокопович, 
Сава Харитонович, 
Харитон; 
а також 
Гордієнко Михайло Кирилович, 
Гончаренко Оникій, 
Лебедко Кирило Данилович,
Майдек Петро, 
Марута Іван, 
Осиченко Костянтин,
Решетняк Микола Олександрович, 
Руденко Григорій Кузьмович, 
Слюсаренко Пантелій Данилович, 
Тимошенко Тимофій,
Ядловський Євген. 

У 1940-х роках у місті було 17 гончарів [1, с.60]. 
На час проведення експедиції в Каневі проживали 

три майстри, які через похилий вік уже не гончарю-
вали: Бадя Василь Гордійович (09.01.1921–10.09.2002) 
(мал.4;5), Слинько Олекса Савович (17.03.1914–
20.09.2003) (мал.6) та Слинько Олекса Прокопович 
(24.03.1925 р.н.) (мал.7). Вони описали процес виго-
товлення глиняних виробів, побут гончарів. Вда-
лося також опитати малювальницю з відомого роду 
Баліцьких – Надію Іванівну Радовську (1928 р.н.),
яка розповіла про свою родину та про особливості виго-
товлення мисок. Цікавою інформацією поділилася ста-
рожил, дружина гончаря Антона Якимовича Пшенич-
ного, Пелагея Юхимівна Лопата (Бєлінська) (1912 р.н.), 
яка пригадала багато прізвищ гончарів, які працювали 
у міжвоєнний період, а також описала процес виготов-
лення посуду своїм чоловіком.

Для вивчення канівського гончарства важливою є 
колекція Канівського музею народного декоративного 
мистецтва* (мал.11; 12; 13).

Гончарство в Каневі розвивалося в передмісті, на 
кутках Бессарабія і Монастирок (мал.1) (зараз це вулиці, 
а до початку ХХ століття, ймовірно – окремі населені 
пункти) біля підніжжя Чернечої гори. Саме там меш-
кала більшість гончарів. Місцевість порізана глибокими 
ярами, які виходять до Дніпра, що визначило деякі особ-

УКЖ14.indd   28 17.05.2005   17:41:32



Етнографія гончарства

Український  КЕРАМОЛОГІЧНИЙ Журнал  · 4 (14) · 2004 29

ливості канівського гончарства, зокрема способи побу-
дови горнів і видобування глини.

У середині ХХ століття для виготовлення посуду 
канівські гончарі використовували сировину двох сор-
тів: «глину» і «глей». За основу брали переважно «жирну 
глину». («Там є такі слої. Нежирний показується, розко-
пуєш і там находиш жирну, хорошу») [6, арк.13].

Канівська глина відносно чиста, у ній мало природ-
них домішок. Її можна було віднайти на дні яру або на 
схилах пагорбів. Залежно від місцезнаходження, добу-
вали її або відкритим способом – ямою, або копаючи 
«убік», «норою». Шар глини був товщиною від 1 до 2 
метрів. Глину копали в урочищах Цегельня та Топило, а 

також біля підніжжя Чернечої гори. Глей добували від-
критим способом біля берега Дніпра, «метрів за 30». 
Звичайно, легше добувати глину в яру, де вона вимива-
лася стікаючою водою. Там одразу видно її якість. На дні 
яру збирали і «жовтий камінь», який використовувався 
для приготування барвників для орнаментування посуду. 
Глибоких глинищ не було. Копали «лопатою», «копа-
ницею». Спеціальних пристроїв для піднімання глини 
на поверхню не використовували. «Лопаткою копали, 
отако убік, а потом влазить та накопає там відро, та 
подає, руками подає, а ти стоїш на колінах, висипаєш та 
подаєш, і чоловікові насипаєш у мішечок, і несем на гору, 
по ярах, по кручах» [8, арк.30]. Видобувати глину було 

Мал.2. 
Зміна чисельності 
гончарів у Каневі 
від середини ХІХ
до кінця ХХ століття. 
Малюнок 
Анатолія Щербаня. 
Публікується вперше

Мал.3. 
Молодший науковий 
співробітник Інституту 
керамології – відділення 
Інституту народознавства 
НАН України Анатолій 
Щербань записує 
спогади гончаря Олекси 
Прокоповича Слинька. 
Канів, Черкащина. 2002. 
Фото Олени Щербань. 
Національний музей-
заповідник українського 
гончарства в Опішному, 
Національний архів 
українського гончарства. 
Публікується вперше
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нескладно, але важко виносити. У глибокі яри неможливо 
було заїхати транспортом, тому носили накопану глину 
або до дороги, або й додому в «мішках» («клунках») як 
чоловіки, так і жінки. («По шістдесят клунків на собі 
носили» [9, арк.32]. «Підводою возили, була підвода. 
З кручі винесеш на дорогу та на дорозі вже з мішка 
висипеш. А підводу привезе. А больш носили на собі» 
[10, арк.27]).

На Топилі брати глину не дозволялося («лісники 
гонили» [8, арк.30]), бо там був садок і виноградник. 
Після створення заповідника «Тарасова Могила», забо-
роняли брати глину в його околицях. 

Випадків, коли в глинищі «привалювало», гончарі 
пригадують мало. Лише Олекса Савович Слинько роз-
повів про такий випадок: «Було, що ночував у глинищі, 
ну, це батько розказував. Ну, копаєш, а воно туди такою 
норою, лазиш, а воно завалило. Він там остався, та на 
другий день збіглися і гончарі одкопали. Такий жовтий 
був, але живий оставсь» [6, арк.13].

Деякі гончарі накопували глину восени, щоб вона 
взимку «вилежалася» у дворі чи в погребі. Інші добували 
в різні пори року – одразу ж переробляли її після 

видобування, що дослідники пояснюють погіршенням 
становища гончарів і його занепадом у цілому («Щоб 
прожити, треба було працювати безпе рервно..., глину 
відразу пускали в роботу» [2, с.54]). 

Накопану глину розбивали «довбешкою», «довбнею»; 
розмоклу – сікли в дерев’яному ящику лопатою, місили 
руками на лаві, «шоб хватило на день», при цьому 
ретельно вибираючи з неї камінці: «Місили. Дерев’яний 
ящик єсть, оті грудки поб’єш сухі, намочиш, лопаткою 
посік-посік у ящику, потом береш, там є спеціально 
в гончарів у гончарні є така долівка. На долівку ото 
піску насипеш, туди глини, топчеш, топчеш, топчеш. 
А потом береш та качаєш її, береш оцю глину та 
місиш на лаві, шоб там не було ні грудини нічого. Шоб 
чиста була глина. Як чуть-чуть не вимісиш, вже не 
вона. Робиш, робиш руками, треба ж його ви... той, 
шоб не мішало воно. Багаць ко роботи» [10, арк.27]. 
«Січеш, поливаєш, а воно застоюється, розлагається, 
а потом на лаві її місиш і зробиш із цієї глини, як масло. 
Аж тоді уже вона іде в ход. Є така струна, проволочка 
– сюди-туди, сюди-туди, розрізаєш, і воно вмісюється, 
і хороша» [6, арк.14]. 

Мал.4. 
Гончар Василь Гордійович Бадя. Канів, Черкащина. 2002. 
Фото Олени Щербань. Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства. 
Публікується вперше

Мал.5. 
Гончар Василь Гордійович Бадя за роботою. Канів, Черкащина. 
1950-ті роки. Автор малюнка невідомий. Приватний архів Василя Баді. 
Фото Олени Щербань. Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства. 
Публікується вперше
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Для «огнєупорності» посуду, в глину додавали 
пісок. У жирну глину, коли виготовляли миски, додавали 
«трухлу» [6, арк.14], «піснішу, шоб не порвало мисок, як 
палитимуться» [11, арк.33], а піску не додавали, щоб 
поверхня була гладенькою.

З вимішаної глини, залежно від розміру бажа-
ної посудини, «грудка збивається в руках..: вона так 
ламається надвоє і б’ється. Разів нескілько, для того 
шоб не було, не получився воздух — буде дірка у горшку. 
Воно лопне» [7, арк.21].

Для виготовлення посуду канівські гончарі вико-
ристовували «волоський» круг, який виготовляв кожен 
для себе (мал.7). Хоча були й ті, хто не вмів цього 
робити – вони їх купували в інших майстрів. Круг скла-
дався з двох кружків, закріплених на залізному «вере-
тені». Нижній називався – «маховик», «великий круг», 
а верхній – «кружка». Вертикально круг утримувався 
за допомогою «ручки», один кінець якої прибивали 
до «лави» («ослона»), а до другого прив’язували вісь 

Мал.6. 
Гончар Олекса Савович Слинько. Канів, Черкащина. 2002. 
Фото Анатолія Щербаня. Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства. 
Публікується вперше

Мал.7. 
Гончар Олекса Прокопович Слинько з виготовленим ним гончарним 
кругом. Канів, Черкащина. 2002. Фото Анатолія Щербаня. 
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства. Публікується вперше

«ремінцем». Нижній кінець «веретена» до кінця 1940-х
років опирали на «желізяку..., накльовуєш у тому желі-
зяці, шоб стало веретено на те місце, шоб воно не 
сприскало, наклював, туди оцього налив, маслиця туди 
накапав, масла, а тоді воно постєпєнно, воно саме виїдає 
дірочку більшу-більшу і не сприскає» [7, арк.25]. Пізніше 
почали використовувати «підшипник». Маховик робили 
або «з половинок», або «суцільний». Його виготовляли 
з верби, «бо не пече так в ноги, як спинять, пускать. 
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Верба як м’яке, легке дерево не пече в ноги, а з другого – 
то кажуть, шо буде пекти в ноги» [7, арк.24]. Дерев’яні 
частини гончарних кругів, які зношувалися, спалювали в 
горні. Лише Олекса Савович Слинько вже в 1990-ті роки 
використовував круг з електромотором.

Для формування посуду застосовували також 
дерев’яний ножик «полукруглий, зроблено для подрєзки 
утора» [7, арк.24].

Починали роботу з того, що гончар «набиває грудку 
на кружку верхню. Начинаєш крутить круга, начинаєш 
вмочать руки у воду, бо без води нічого не буде, і зма-
зуєш іще смазкою, водою. Виводиш. Сразу виводиш 
угору, стовпцем, потом кладеш хрест-навхрест два 
пальці, давиш униз. Пішло. Цими двома пальцями начи-
наєш видавлювать виямку. Вроді солянки товстої полу-
чається. Потом береш боки і все врем’я змазуєш водою. 
Тоді тягну я це все. Више, више, више. Воно получається 
широкувате. Потом беру два пальці накидаю, а з того 
боку рукою держу. Беру зужую, зузив, встромляю руку 
всередину: там пальцями, а з цього боку щиколотком. 
Не щиколотком, а коло щиколотка, як вроді отим паль-
цем показним. І я його начинаю гнать цю глину вгору. 
Як я чую під руками, шо вже приблизно так хватить 
тянуть вище, начинаєш розширять, допустім на гор-
шок. Макітерка вона не дуже зужується, вона йде шире. 
А горшок надо зужувать, шоб були вінечка. Об кость 

робиться це все і робиться горшок. Вазонник, макітра 
легше робиться, швидше. 

Покришка робиться на великій грудці. Набиваєш 
велику грудку глини, її трохи піднімаєш, шоб вона стала 
конусна той. І воно руками тіки раз, придавив, глина 
розтой, потяг наче ото резинову, воно получається 
зразу, а отут підрізаєш рукою, а отут розтягуєш, оп 
– кришечка, зрізав проволочкою – поставив. Другу – на 
цім самім місці, на цій самій грудці нескілько штук вихо-
дить... Горшки, так я тільки до ножика, уже не руками, 
а до ножика, потому шо, якшо рукою я самою буду кон-
чать, я можу самими руками робить, будуть полоси 
на горшку. А коли я до ножика до цього, дерев’яшки, 
дерев’яного ножика так ми називали, він буде гладкий, 
проводиш, то вінечка все зробив, підрізаєш цим же ножем 
утор, утор робиться для того, шоб горщок можна було 
взять в руки, от для складання в горн так надо, шоб 
руками взять, он на макітрі там тоже є. Ну, оце і все, 
кончив, зрізав, поставив, начинаєш сначала. Макітерку 
– то так само, тіки ширше – закотуються так, як ви 
бачили вінечка сюди, ну, все, робиться отак. Для гор-
шка нада зужувать, шоб були вінечка, макітерка не дуже 
зужується» [7, арк.21].

Олексі Савовичу Слиньку навчитися робити пок-
ришки, вушка було важко. «Оця кришка мене мучила, 
одну ж не зробиш, а на грудку ж намісиш, та з грудки, 

Мал.8. Хата гончарів Слиньків. Канів, Черкащина. Кінець ХІХ століття. 
Фото Анатолія Щербаня 2002 року. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 

Національний архів українського гончарства. Публікується вперше
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так вони в мене злітали. А тоді поки так пальці закла-
деш. О, получилось. То ті кришки було, а вони саме в ходу. 
Їх як нема, горшка с кришкою, то вона не бере...». Тра-
диційно кухонний посуд у Каневі виготовляли переважно 
без вушок. Але внаслідок конкуренції гончарі були виму-
шені доліплювати і їх. Щоправда, доліплювання вушок 
до посуду уповільнювало його виготовлення. «Швидше 
зробиш глечика, як ту ручку. А ранше їх не купували, 
а тоді таки отбили бабів. Плати за ручку дорожче, як за 
горшок. А ручка, горшка зробив, а глину отдєльно нака-
чав м’якшу і притуляєш, і робиш. Ну, то задержка. Ста-
новиш, ручка м’якша за горшка. Горшок видержує ручку, 
шо зробив, приліпив» [6, арк.14-15].

Орнаментували кухонний посуд дуже просто. Його 
прикрашали смугою – «мережкою» (мал.11:1, 4) за 
допомогою фарби з «жовтого каменю», який знахо-
дили на дні яру, товкли, перетирали на порошок, розво-
дили водою. Малювали «до мокрого, пирцем, на крузі» 
[6, арк.16]. «Ми старалися малювать, оце робить, 
шоб швидше, не видєлувать, полоску поставив. Перо 
із куриці, в’яжеться два пера такі не м’які, а такі, шоб 
стирчали, як перо. Тоді умочаєш, воно ж крутиться, 
і пішло, скільки тобі полосок треба – три, чотири, 

п’ять, а тоді уже, як треба подобне квіточки, умо-
чив, торк-торк, і воно получається, наче птички такі 
стоять на ньому, по полосках, випалилося, і воно вроді 
прикрашене» [7, арк.23]. Після випалювання малюнок 
набував бурого кольору. Іноді малювали білою глиною, 
але «білим, як малюєш, біле і буде, він не видає краси..., 
їх не так брали» [6, арк.16].

Над малюванням мисок працювали ретельніше. 
При цьому використовували різні фарби: зелену, буру, 
білу, жовту, чорну. Малювали за допомогою «ріжка», 
куди фарбу наливали ложечкою. Малювали «квіточки», 
«смужки», поширеною була фляндрівка [8; 11].

Зрізали сформований виріб з кружки «струною», 
«проволочкою», слідкуючи, «шоб дно оказалося». При 
цьому зрізали лише «до себе», бо «од себе поваляєш» 
[6, арк.15].

Сушили в хаті на «п’ятрах» («п’ятрині»), «у печі» 
(мал.9). «Сушили, ну, як вам сказать, смотря, коли 
яка глина. Глина буває така, шо на сонці рве. А друга на 
сонці не рвала, а сушилась повністю на сонці. А уже яка 
рве, то у холодку сушили. Літом це тіки на воздусі, над-
ворі. А зимою сушили на печі і лежанці» [7, арк.21-22]. 

Мал.9. Піч у хаті гончаря Олекси Прокоповича Слинька. Канів, Черкащина. Кінець ХІХ століття. 
Фото Анатолія Щербаня 2002 року. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства. Публікується вперше
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 Чи висох горщик, перевіряли в такий спосіб: «Пош-
крябав по дну – він шамкотить, ну, звуком голосним 
вроді, а єслі той, то під нігті глина набивається» 
[7, арк.22]. Перед випалюванням висушені вироби скла-
дали в кутках хати чи сараю.

Як пригадують старожили, у першій половині ХХ 
століття «тіки полив’яні робили, обливали свинцем» 
(мал.11:2;12;13) [6, арк.16]. Свинець плавили з кабелю, 
куль для вогнепальної зброї або купували у перекуп-
ників. Перепалювали його в спеціальних пічках. «Повз 
горен копається пічка, і отакий, як банка трьохлітрова, 
тільки більша, і зробиться банка. Вирізається віконце 
наче, і це віконце сюди до огню. Отуто кладеш дровця, 
а воно розплавляється, і отам таке, як ото кочережка, 
кругленьке, колотиш» [8, арк.31]. За будовою така 
пічка дуже подібна до баченої Іваном Зарецьким у гон-
чарів Полтавщини [3, с.28]. Далі «оливо» розмелювали 
на жорнах. Готовий порошок розводили водою під час 
поливання посуду. Розчин наливали всередину однієї 
посудини, обколочували, переливали в іншу.

Для зафарбовування поливи використовували як 
барвники окисли металів. «Шоб був зелений, перепа-
люємо мідь, у ступці товчем, мелемо у жорнах і мішаємо 
в олово, і то воно перепалюється і стає зелене, а як той, 
то марганець сиплемо, шоб коричневе було, усяко при-
способлялися» [8, арк.31].

Хоча полив’яний посуд і був дорожчим на ринках 
збуту, але біля нього було й більше роботи, аніж біля 
«рудого». «Буває так, шо невдашно випалиш, то воно 
вже блєску нема того» [10, арк.26]. До середини 1950-
х років «полив’яні вироби були більш у ходу» [7], а після 

1955 року робили виключно «рудий посуд». 
Випалювали посуд у горнах. Особливістю їх конс-

трукції було широке використання каменю. За спога-
дами Олекси Прокоповича Слинька, це був пісковик, 
виходи якого є в одному з канівських ярів. Від середини 
ХХ століття використовували «сірий камінь» (граніт) 
(мал.10). «Сльоси» і «козьольчик» викладали з цегли-
сирцю. Вдалося побачити два горни, розташовані на 
схилі яру. Перед їх будівництвом горизонтально вирів-
нювали обрану ділянку. Таке місце розташування горна 
було не випадковим і пояснювалося кількома причи-
нами: не займалася орна площа землі, якої й так було 
обмаль; горно було подалі від хати – «від пожару»; буду-
вати горно було легше під гору. «Зверху камінь, а кирпич 
усередину, бо камінь – він лопає. З того боку, де клалися 
дрова, називалась пічка, потім посередині цього горна, 
де викладалися горшки, був такий підмурований козьо-
льчик, ми його називали, як підставка; тоді робили ми 
до цього козьольчика – називалися сльоси. Вони роби-
лися з дірками. Робили ми їх із кирпича-сирцю. Ну, і дирки 
ці всі, которі, шоб пламя йшло отуди, під ці ж горшки, 
куди накладаєм, а там виход. Виход називався клобуком. 
Де залазиш, складаєш і вибираєш» [7, арк.22]. У кон струк-
ції горна використовували драні горщики і глечики, пос-
тавлені один в один. За обрисами канівські горни були 
схожі на один з горнів Полтавщини, описаний Іваном 
Зарецьким [3, рис.11].

Носили посуд в горно «найбільш після обід, шоб його 
обжигать ноччю» [6, арк.16]. Дрова накладали в пічку, 
ставили горщики на сльоси. Горни поділялись на великі 
– на 8-12 мішків посуду (~ 600 штук), малі – на 4 мішки 

Мал.10. Клобук горна Олекси Савовича Слинька. Глина, граніт. Канів, Черкащина. 1960-ті роки. 
Фото Анатолія Щербаня 2002 року. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 

Національний архів українського гончарства. Публікується вперше
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Мал.11. 

1. Василь Гордійович Бадя. Тиква. 
Глина, гончарний круг, ліплення, писання «опискою», теракота. 
Канів, Черкащина. 1971.

2. Василь Гордійович Бадя. Тиквач. 
Глина, гончарний круг, ліплення, полива. 
Канів, Черкащина. 1950-ті роки.

3. Олекса Савович Слинько. Макітра. 
Глина, гончарний круг, лискування, теракота, дріт. 
Канів, Черкащина. 1970-ті роки. 

4. Олекса Савович Слинько. Глечик (а) і горщик (б). 
Глина, гончарний круг, писання «опискою», теракота. 
Канів, Черкащина. 1991. 

Канівський музей народного декоративного мистецтва. Фото Анатолія Щербаня. 
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства. Публікується вперше
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(~ 200 штук) [6, арк.18;7, арк.22]. Рахували більші й 
менші посудини, окрім покришок [7]. Посуд клали він-
цями донизу, спочатку макітерки, одна в одну – «ложу 
маленьку (шестірню), потом більшу (четвірню), зверху 
ще більшу (потрійню), получається в мене три на 
одному місці» [7, арк.22]. Далі ставили горщики, глечики. 
Покришки розставляли поміж горщиками.

Палили вночі, щоб було видно, як випа-
люється посуд. Вважалося, що палити краще 
деревом твердої породи – «грабові, акація, 
дуб – півметра – метр дров, то ти вже 
випалив. А тако сміттям оцево – вільха, 
верба, то спалим два-три метри» [10, 
арк.29]. Гірші породи дерева використову-
вали для допалювання; також для допалювання 
кидали «галагурку» – хмиз.

Спочатку, наклавши дрова, вигрівали горно. 
Клобук «закладали черепицею (побитим посудом), 
бо як горщок буде від воздуху, воно останеться цей 
кусок вроді сирого» [7, арк.23]. Температуру в горні 
визначали так: «Плюнув – черепиця верхня шипить, 
верхом всігда швидше вигрівається, а як низ уже шквар-
чить – накладаю повну пічку і палю... Догониш їх 
(посуд. – Анатолій Щербань) до біла пошти, і начинає 
вона робить осадку, зробили так осадку од верху паль-
ців на два, всьо – туши» [7, арк.23].

Мал.13. 
Микола Олександрович Решетняк. Куманець (1). Глина, гончарний круг, ритування, ангоби, полива. 1963. 
Андрій Федотович Баліцький. Глечик (2). Глина, гончарний круг, ангоби, полива. Канів, Черкащина. 1949. 
Канівський музей народного декоративного мистецтва. Фото Анатолія Щербаня. Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства. Публікується вперше

Мал.12. 
Микола Олександрович Решетняк. Баранець. 
Глина, гончарний круг, ліплення, полива. 
Канів, Черкащина. 1950-1960-ті роки. 
Канівський музей народного декоративного мистецтва. 
Фото Олени Щербань. Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства. 
Публікується вперше
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Більшість гончарів «випалювали під неділю, 
в суботу складалися, їхали на базар» [7, арк.22]. Неза-
лежно від типу посуду, «випалювали раз і полив’яний, 
і всякий» [6, арк.17]. Від якості випалювання залежав 
прибуток гончаря. Недопалені вироби потребували пов-
торного випалювання, «а перепалив – то вже вбиток 
тобі» [6, арк.17]. Іноді покришки «палили» 
в звичайній печі. 

Зафіксовано лише один звичай, якого 
дотримувалися під час закладання посуду в 
горно: «Оце підносив чоловік до горна (посуд. 
– Олена Щербань), перехрестив горно: «Гос-
поди, поможи, Мати Божа, мені скласти горен 
і випалить добре!» Це таке було той. Став, 
помолився коло ікон, нас так колись учили 
батьки» [8, арк.32]. Напевно, з віруваннями 
пов’язано й те, що садиби багатьох канівських 
гончарів були розташовані біля кладовищ.

Канівські гончарі поділялися на тих, хто 
спеціалізувався на виготовленні мисок, і на 
тих, хто робив кухонний і господарський посуд. 
Хоча і перші, й другі вміли виготовляти все з 
місцевого асортименту: «миски», «горщики» 
(мал.11:4б), «тикви» (мал.11:1), «глечики» 
(мал.11:4А; 13:2), «банки», «чашечки», «пок-
ришки», «вазонники», «макітри» (мал.11:3). 
Лише один майстер – Микола Олександрович 
Решетняк (19.12.1918–28.12.2000) у 1940-
1950-ті роки виготовляв у невеликій кіль-
кості декоративний посуд – баранці (мал.12), 
куманці (мал.13:1) та дитячі іграшки. 

Виготовлений посуд «рахували гон-
чарським счьо том» [7, арк.22], залежно від 
місткості посудин, причому горщики поділя-
лися на: «золільники» (1,5-2 відра), «кілаші» 
(1 відро), «підкілаші» (0,5 відра), «трояки» (1/3 відра), 
«четверики» (1/4 відра), «шестерики» (1/6 відра) і так 
до десяти; макітри і миски на: «поєдинок», «подвійню», 
«потрійню», «четвірню» і так до десяти [7, арк.22]. 
Але від середини ХХ століття великих посудин (більше 
15 літрів) уже майже не виготовляли.

Канівські гончарі, окрім мисочників, продавали свої 
вироби частіше не в самому Каневі, а возили в інші насе- 
лені пункти (мал.14): Гельмязів, Городище, Межиріч, Мошни, 
Переяслав-Хмельницький, Ташань, Ходорів, Яснозір’я, 
таким чином охоплюючи досить значну територію. Однією 
з причин цього була низька якість канівської глини, її 
низька вогнетривкість, на відміну від якісної дибинець-
кої глини. Тому люди на базарах купували переважно 
дибинецький посуд. Зважаючи на це, канівські гончарі 
вигадали нехитрий спосіб заробляти й собі на прожиття: 
«Взяли піддєлки: отако, все горща перед тим, як його випа-
лювать, побілимо, помалюємо, під форму дибенські. Форма 
така сама. Їм перебивали торговлю» [10, арк.29].

Носили вироби на продаж «клунками», «переклавши 
соломою», возили «підводами», «параходом» (якщо про-
давали на Лівобережжі), «машиною» (якщо місце про-
дажу було на Правобережжі). Протягом 1920-1990-х 
років продавали посуд переважно за гроші, але в між-
воєнний період та одразу ж після Другої світової війни 
також міняли посуд «на зерно, полотно» [10, арк.29]. 
За метр полотна віддавали, «чи два, чи три горщики» 
[10, арк.29], за миску – «хто купує, зерно висипає 
(миску) або дві, як маленька» [11, арк.34]. Окрім цього, 
у 1920-1930-ті роки у Переяславі посуд «здавали жидам 
на гузь», «при німцях приїжджали (у Канів. – Ана-
толій Щербань), здавали оптом» [6, арк.17]. До Василя 
Гордійовича Баді «приходили баби з мішками додому» 
[10, арк.29].

У процесі виготовлення глиняних виробів була 
задіяна вся сім’я гончаря. Дружини допомагали носити 
глину, розмальовувати сформовані вироби, торгу-
вати на базарах, а після Другої світової війни, коли 

Мал.14. 
Основні місця збуту виробів канівських гончарів у ХХ столітті. 
Малюнок Анатолія Щербаня. Публікується вперше
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багато чоловіків-гончарів не повернулися додому, 
їхні дружини, щоб прогодувати дітей, почали самі гон-
чарювати. Діти (хлопчики) уже з п’яти років допо-
магали батькові місити глину, а пізніше, у 7-14
років, починали й самі робити невеликий посуд – «гор-
шечки», «чашечки».

Таким чином, канівське гончарство 1920-х–1990-х
років розвивалося в руслі загальноукраїнських тен-
денцій, хоча, на відміну від інших гончарних осеред-
ків регіону, на той час там не було створено гончарного 
цеху чи заводу; промисел розвивався виключно в рам-
ках домашнього виробництва. Щоправда, кілька років у 
другій половині 1940-х років у Каневі існувала артіль 
«Соцпраця», де, окрім майстрів інших спеціальностей, 

працювали три гончарі – Слинько Олекса Прокопович, 
Мазуркевич Яким Гордійович і Бадя Василь Гордійович. 
Але справа виявилася невигідною й артіль невдовзі 
закрили. 

Після Першої світової війни для місцевого гончар-
ства настав період тимчасового піднесення, зумовле-
ний значним попитом на глиняний посуд, а в 1950-ті – 
тамтешнє гончарство почало стрімко занепадати. Голо-
вною причиною згасання ремесла було зменшення 
попиту на продукцію гончарів. Проте аж до середини 
1990-х років у місті працювали гончарі – Василь Горді-
йович Бадя та Олекса Савович Слинько, які виготовляли 
кухонний посуд у невеликих кількостях. Нині в Каневі 
уже ніхто не гончарює.
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ON THE POTTERY MANUFACTURE IN KANIV
Anatoly Shcherban, Olena Shcherban (Opishne)

The pottery craft in the city of Kaniv in the Cherkasy region is characterized on the basis of materials, collected during the 
ceramological expedition of the Ceramology Institute (August 15-17, 2002). The surnames of the local potters are given, the 
pottery manufacturing technique is elucidated. The authors paid attention to the earthenware count and the its sale by the 
potters too             [Received  October 12, 2004]
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Гончарство є одним із найдавніших занять україн-
ців, комплексне вивчення якого дозволяє глибше 
пізнавати свій народ, його етнічну історію й тради-

ційно-побутову культуру. Вивчення професійної освіти 
в гончарстві України кінця ХІХ–початку ХХ століття доз-
воляє зробити висновок, що характерною ознакою цього 
періоду було значне зацікавлення земств тогочасними 
кустарними промислами. З-поміж інших заходів, які, на 
думку земських діячів, мали б сприяти подальшому роз-
витку традиційних виробництв, великі сподівання пок-
ладалися на земські навчальні майстерні, навчально-
показові пункти, художньо-промислові школи, які вже на 
початку ХХ століття стали повсюдним явищем у Російсь-
кій імперії. Ретельне з’ясування того, чи оправдали вони 
сподівання, чи змогли суттєво вплинути на розвиток про-
мислів, чи дали поштовх до нових якісних зрушень у них, 
допомагає зрозуміти їх роль і місце в економічно-куль-
турному поступі України кінця ХІХ–початку ХХ століття.

©  Людмила Овчаренко, керамолог
©  Олесь Пошивайло, доктор історичних наук

(Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному)

 

БЕЗРЕЗУЛЬТАТИВНІ СПРОБИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
НАРОДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ГОНЧАРСТВА*

Одним із таких закладів, на які покладалися великі 
надії в справі підтримки й розвитку гончарного промислу 
в Чернігівській губернії, була Олешнянська земська нав-
чальна гончарна майстерня, відкрита в 1895 році. Вона 
була єдиним на теренах губернії закладом, який шля-
хом поширення нових технологічних знань повинен був 
допомогти кустарям Олешнянського гончарного району 
вижити в нових економічних умовах.

Найдавнішим описом технології традиційного 
гончарства Олешні є невелика за обсягом розвідка 
М.Могильченка [7]. У сучасній керамологічній науці 
гончарний промисел Чернігівщини, зокрема Олешні, у 
середині 1980-х років досліджував Олесь Пошивайло 
[12]. У той же час, Олешнянська земська гончарна май-
стерня як засіб земського впливу на гончар ство Чер-
нігівщини ХІХ–початку ХХ століття ще не була об’єктом 
наукових студій.

У ХІХ столітті, внаслідок значного вирубування лісів, 
спричиненого діяльністю підприємств з виготовлення 
скла та паперу, довкола Олешні нестримно зростала 
площа піскуватих земель, незайнятих лісами, із-за чого ця 
місцевість була схожою на «маленьку Сахару» [6, с.84]; 
сінокоси заростали мичкою, що унеможливлювало 
ефективне заняття землеробством чи скотар ством. За 
таких природних умов чи не єдиним способом вижи-

* Статтю підготовлено в рамках проекту №07.07/00118 
Державного фонду фундаментальних досліджень 
Міністерства освіти і науки України «Гончарство 
України ХХ–початку ХХІ століття: історія, сучасність, 
перспективи»

ОЛЕШНЯНСЬКА ЗЕМСЬКА 
ГОНЧАРНА МАЙСТЕРНЯ:

У загальних рисах відтворено народну технологію виготовлення глиняних виробів у Олешнянському гончарному районі 
Чернігівської губернії наприкінці ХІХ–на початку ХХ століття. З’ясовано особливості технологічного процесу та охаракте-
ризовано експериментальну діяльність земської навчальної гончарної майстерні, відкритої в Олешні у 1895 році. Подано 
відомості про дослідження глин, проведені земськими фахівцями на околицях Олешні; про запроваджувані в майстерні 
новітні технологічні процеси, механізми та інструменти. Проаналізовано намагання майстерні модернізувати традиційну 
в регіоні технологію гончарного виробництва і зроблено висновки про причини невдач у цій справі 

[Одержано 12 серпня 2003]

Ключові слова: гончар, земська навчальна гончарна майстерня, технологія гончарства, Олешня
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вання місцевого населення стало масове заняття гон-
чарством [9, с.138]. Олешнянець, показуючи дослід-
никам своє горно, казав: «Оце моя борона, моя соха, 
– тут моє все» [4, с.217]. М.Могильченко наприкінці ХІХ 
століття писав: «Теперечки з гончарства живе вже більша 
частина селян.., по деяких селах нема навіть ні одної 
хати, де-б не робили горшків… Працюють коло гончар-
ства більше у зімі. У літі Олешняньцям, окрім невелич-
кого хліборобства, треба косити сіно на болоті Замглаї, 
недалеко од свого села» [7, с.53].

У той же час в Олешнянському гончарному районі 
до якого входили села – Олешня, Ловинь, Олександ-
рівка, Папірня, Ганнівка, Глібів хутір, Рудня [11, с.74] 
– мешкали 328 гончарів із 518 у Городнянському повіті 
(за даними Всеросійського перепису населення 1883 
року) [9, с.145]. Відомості про економічний стан насе-
лення Олешнянського гончарного району та динаміку 
зростання кількості гончарів, за даними Румянцевсь-
кого генерального опису Малоросії (1765-1769) та Все-
російського перепису населення 1883 року, подано в 
таблиці:

Економічний стан населення 
Олешнянського гончарного району

№
п/п

Гончарний 
осередок

Румянцевський генеральний опис Малоросії 
(1765-1769)

Всеросійський перепис населення 
(1883)

Кількість 
дворів

Власна 
орна земля 
(десятин)

Власний 
сінокіс 

(десятин) 

Кількість 
гончарів

Кількість 
дворів

Власна 
орна земля 
(десятин)

Власний 
сінокіс 

(десятин)

Кількість 
гончарів

1
2
3
4
5
6
7

Ганнівка
Глібів хутір

Ловинь
Олександрівка

Олешня
Папірня

Рудня

7
20
32
18
11
9

17

–
–
1
2
–
–
–

3
19
5

38
15
11
13

–
–
9
–
–
–
–

47
77
94
52
52
53
57

48
156
11
14
54
70
28

92
139
207
207
102
144
167

1
100
86
66
43
16
16

Разом 114 3 104 9 435 381 1058 328

Наділивши селянам непридатну для землероб ства 
землю, російський уряд сформував хибне уявлення 
про покращення економічного стану їх господарств. 
Насправді ж, зростання кількості гончарів із 9 до 328 під-
тверджує неспроможність кустарів прогодувати свої сім’ї 
лише за рахунок заняття сільським господарством.

У 1874-1875 роках, завдяки активній громадсь-
кій діяльності гласного Чернігівського губернського 
земства Олександра Федоровича Ліндфорса, до Олеш-
нянського гончарного району, за дорученням Київського 
товариства дослідників природи, для обстеження міс-
цевих глин прибув геолог, професор П.Армашевський. 
У його звіті зазначено: «Вказані пункти (Ловинь, Сухо-
верщина, Олешня) знаходяться на північ від великого 

болота Замглай, у місцевості досить рівній, майже пов-
ністю вкритій лісами. Оголення тут спостерігаються 
майже виключно в штучних виїмках (глинищах), зробле-
них при добуванні гончарних та вогнетривких глин для 
виробництва гончарних виробів, черепиці, вогнетривкої 
цегли, що становить найголовніший промисел навколиш-
ніх поселень. Ці глинища розташовані у таких місцях: 
1) за 2 км на північ від Суховерщини по дорозі до села 
Строївка; 2) на цегельних заводах поблизу Олешні; 
3) у лісі поблизу скляного заводу в Ловині» [9, с.150]. 
В усіх цих пунктах почерговість нашарування була досить 
одноманітною і схематично виглядала так: пісок – глина 
– пісок [9, с.150-151]. Оскільки місцевість була сильно 
заболоченою, П.Армашевський схилявся до висновку, що 
водостійке дно цих боліт складали жирні гончарні глини. 
Геолог здійснив дослідження й самих глин Олешнянсь-
кого гончарного району [9, с.151-152].

Наприкінці 1880-х років глини поблизу Грабова та 
Суховерщини дослідив також член ради Міністерства 
державного майна Ф.Н.Корольов, який зробив висновок 
про їх придатність для виготовлення добротного вогне-
тривкого посуду [2, с.29].

На початку 1890-х років член Чернігівської губернсь-
кої земської управи П.Н.Солонина, разом із гірничим 
інженером В.О.Вознесенським, обстежив розташовані 
поблизу Олешні урочище Свірженець та Юрків гай на 
наявність гончарних глин. Обстежені землі знаходилися 
на південний захід від Олешні, на відстані 1,6 км від села, 
серед мішаного лісу. По кутах рівнобічного трикутника 
площею 639 м2 було закладено 3 бурові свердловини, 
завглибшки по 21,3 м, у результаті чого було виявлено, 
що гончарна глина попелястого кольору, малозерниста, 
тягка і пластична, знаходилася на глибині 5 м. Для лабо-
раторних досліджень було взято зразки, зроблено проб-
ний горщик [3, с.117].

Геолог П.А.Земятченський, який у 1896 році дослі-
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див глини Чернігівської губернії, виділив на її території 
кілька гончарних районів: Олешнянський, Осьмаківсь-
кий, Шатрищенський. До Олешнянського від відніс села 
Олешня, Олександрівка, Глібів хутір, Ганнівка, Ловинь 
Городнянського повіту, село Грабів та містечко Ріпки 
[4, с.216]. Незначне добування глини в глинищах, роз-
ташованих поблизу Олешнянської земської майстерні, 
дослідник пояснював тим, що глина була неякісною, 
належала до типу кремнеземистих і являла собою, 
за його даними, «пилоподібну крем’янисту кислоту»
[4, с.218]. Така глина без попередніх підготовчих опера-
цій, які виконувалися у земській навчальній майстерні 
(відмучування, змішування з іншими глинами), не могла 
застосовуватися в кустарному гончарному виробництві. 
П.Земятченський не проводив власних геологічних роз-
відок для з’ясування якості глин та умов їх залягання. 
Свої висновки він робив на основі візуальних спостере-
жень, а також за звітами попередніх дослідників – діячів 
губернської земської управи: С.І.Лисенка, П.Н.Солонини, 
І.А.Буштедта, М.А.Пакульського, – та за рукописними 
звітами завідувача земської гончарної майстерні Петра 
Пашутинського. За ініціативою останнього було закла-
дено бурові свердловини й знайдено гончарні глини 
червоного кольору. В урочищі Свірженець було відкрито 
родовище сірої глини із валунчиками граніту й кварцу; 
поблизу майстерні – поклади синьо-сірої глини; у Юрко-
вому гаю – «руду глину», яка після відмулювання та 
випалювання давала черепок різних відтінків [4, с.217]. 
Глинища Глібового хутора були багаті на вогнетривку 
глину синього кольору, а поблизу, у так званому «Гли-
няному лісі», знаходилися поклади сірувато-білої фар-
форової глини – каоліну (місцеві кустарі сплачували 
за віз останньої 50 коп.) [4, с.215-221]. Дослідження 
П.Земятченського цінне ще й тим, що вченим було 
зафіксовано місцеві назви поширених у Грабові глин: 
«пустяк», «хилівка», «гутнянка», «глей», «гончарка», 
«кахлівка», «євтушка». Однією з кращих гончарі вва-
жали «гончарку» [4, с.222].

18 травня 1897 року до Олешні прибув член губернсь-
кої управи С.І.Лашкевич та завідувач технічного відділу 
губернської управи І.В.Кеппе. Метою їх відрядження 
було вивчення гончарного промислу в Олешні взагалі та 
діяльності земської гончарної майстерні зокрема. Вони 
підтвердили, що місцеве населення існувало виключно 
за рахунок гончарства, оскільки в Олешнянському гон-
чарному районі ґрунт настільки бідний, що врожаї зерно-
вих були б меншими за кількість затраченого посівного 
матеріалу. Тож лише багаті поклади глини та гончарство 
давали населенню прибуток [5, с.1].

Глини Олешнянського гончарного району дослідники 
поділяли на три сорти: жирну, середню і виснажену. Міс-
цезнаходження першої глини – Глібів хутір (вироби з неї 
були досить міцними); друга знаходилася на ділянці, яку 

родина Ліндфорсів надала гончарній майстерні; третьою 
користувалася переважна більшість гончарів Олешні, і 
знаходилася вона на громадському глинищі (була при-
датна лише для виготовлення найпростіших виробів, 
наприклад, глечиків); її поєднання із жирною та серед-
ньою глинами дозволяло виготовляти більш складні гон-
чарні форми) [5, с.2].

Олешнянська земська гончарня й місцеві кустарі 
користувалися глинищами дещо по-різному. Зокрема, 
Петро Пашутинський прагнув, щоб копання глини не 
було якимось стихійним явищем, а являло собою органі-
зований процес, за якого глину з глинища вибирали б 
повністю, а саме добування сировини було б безпеч-
ним. Зразком цього була шахта для правильного добу-
вання глини, всередину якої, як у колодязь, опускався 
дерев’яний зруб. Вона знаходилася з правого боку від 
майстерні і була необхідною для наочного прикладу 
місцевим кустарям, які на громадському глинищі брали 
глину, де прийдеться, кожного разу в новому місці, бо в 
попередній ямі глина змішувалася з дощовими чи ґрунто-
вими водами, листям та піском. Такий спосіб експлуатації 
громадського глинища Петро Пашутинський справедливо 
називав хижацьким.

Кустарі заготовляли глину переважно самостійно, 
накопуючи її в глинищах поблизу свого села, але в тих 
місцевостях, де промисел існував десятки років. Родо-
вища місцевих глин були виснажені, і гончарям дово-
дилося шукати сировину для свого виробництва в 
глибинних шарах землі. Об’єднавшись у артіль, вони 
викопували глибокі колодязі глибиною до 17-21 м.
Такий спосіб добування глини був надзвичайно важким 
і ризикованим для копачів. 

Приклад земської майстерні був би дуже дореч-
ним, якби гончарі мали внутрішню спонуку до спільних 
дій, адже влаштувати подібну шахту можна було лише 
об’єднаними зусиллями. Проте, одного пасивного усві-
домлення вигідності спільних дій було замало. Потрібні 
були віра у здійсненність справи, відчуття солідарності 
інтересів, що не могло викликатися лише мотивацією 
матеріальної вигоди. Їх треба було виховувати: у дорос-
лих – конкретним прикладом і наполегливістю керівника 
та майстрів земської майстерні, у підлітків – навчанням 
у школі. Паралельний вплив майстерні на дорослих, 
а школи на підлітків, вважали земські діячі, мав би 
наблизити здійснення завдань у справі покращення гон-
чарства [6, с.86], починаючи із заготівлі глини і завер-
шуючи реалізацією готової продукції.

Наприкінці ХІХ століття майже всі виробничі про-
цеси були зосереджені в хатах гончарів, бо кустарі не 
мали окремо збудованих майстерень. 

Дослідник М.Могильченко зробив загальний опис 
кожного виробничого етапу. Він виділив у кустарному 
гончарному виробництві 3 основні процеси: 1) «наго-
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товлюваннє глини»; 2) виготовлення посуду на гончар-
ному крузі і 3) випалювання [7, с.53]. 

«Наготовлюваннє глини» включало всі роботи, 
пов’язані з підготовкою глини до виготовлення з неї 
посуду. Копали глину «копаницею», яка в Олешні, Олек-
сандрівці та Ловині дещо відрізнялася від такого ж зна-
ряддя гончарів Грабового. Накопану глину складали в 
хаті, у ямі, викопаній під полом. Вона мала видовжену 
форму, обкладалася дошками. Причин для зберігання 
глини в хаті було кілька: щоб не замерзала; щоб ніхто не 
вкрав; тому що не було іншого приміщення для її збері-
гання. На відміну від інших дослідників, М.Могильченко 
відзначив старанне ставлення місцевих гончарів до під-
готовки формувальної маси. 

Взявши глину (150-180 кг), гончар подрібнював її 
«копаницею», потім, поступово додаючи води, розмі-
шував до однорідної маси, схожої на густе тісто. Так 
званим «веслом» кілька разів збивав її в один великий 
шматок, а далі розплескував ребром весла. Потім глину 
били «колотушками», доки вона не перетворювалася 
в однорідну масу і переставала налипати на дерево. 
Тоді її розділяли на окремі шматки – «кобилки», клали 
на лаву й стругали залізним «стругом», намагаючись 
нарізати якомога тонші шматки. Глину перестругували 
кілька разів, кожного разу знову згортаючи «кобил-
кою», доки повністю не очищали від різних сторон-
ніх домішок. Очищену глину різали на окремі шматки, 
і знову старанно перемішували. Перед гончарюванням 
на крузі, наготовлену глину знов перебивали, щоб поз-
бутися бульбашок повітря. Для цього брали шмат глини 
обома руками, розривали його надвоє і дуже швидко 
знову збивали обидві половини докупи. Таку процедуру 
повторювали кілька разів, після чого із глини форму-
вали кулясті грудки і складали на лаві біля гончарного 
круга [7, с.55-56]. 

У гончарному виробництві брали участь усі члени 
родини: допомагали завантажувати і розвантажувати 
горно, готували поливу тощо; хлопчики 10-12 років 
виготовляли маленькі горщики, так звані «питуни» та 
іграшки (коники, свистунці). Один дорослий гончар за 
5 днів міг виготовити від 150 до 200 різноманітних гор-
щиків різної величини. Якщо ж майстер мав помічника, 
який заготовляв глину, вимішував її, прибирав і розстав-
ляв готовий посуд, то кількість виготовлених горщиків за 
тиждень зростала до 250 штук [9, с.152].

По-іншому готували формувальну масу в Олешнянсь-
кій земській навчальній майстерні. Там було просторе 
приміщення, яке поділялося на 5 відділень: 1 – для 
підготовки глини; 2-3 – для формування виробів та їх 
сушіння; 4 – клас для вечірніх і теоретичних занять 
з учнями; 5 – горнове приміщення, де знаходилися 
навчальний та вдосконалений горни. Окрім гончарних 
кругів, у головній майстерні були: токарний верстат, 

чавунний товкач для приготування поливи, стіл для фор-
мування вушок і носиків, полиці для сушіння виробів та 
залізна піч. У підлозі були 2 отвори: вхід до льоху та вхід 
до топки випарювальної сковороди [6, с.88-89]. Майс-
терню було з’єднано з підготовчим відділенням коридо-
ром, із якого можна було потрапити до горнового і кап-
сульного приміщень [6, с.89].

За підготовче відділення слугувала невелика бокова 
кімната, де глина проходила кілька етапів обробки. Спо-
чатку глину, накопану восени в наданому Ліндфорсами 
глинищі, привозили у двір і складали в спеціальну яму, 
стінки якої було укріплено дошками. Там глина вивітрю-
валася й вимерзала. За потреби, її заносили до першого 
відділення, складали в шаплик і заливали водою. Роз-
ведену глину переливали в інший шаплик, де, постійно 
розбовтуючи веслом, відділяли від глини пісок та інші 
важкі домішки. Такий процес називався відмулюван-
ням. Разом із водою глина утворювала так зване «гли-
няне молочко», яке проціджували через сито, виловлю-
ючи легкі домішки. У шаплику залишався розчин чистої 
глини. Щоб зменшити її жирність, додавали розмеленого 
білого кварцевого піску або шамоту у співвідношенні до 
глини 1:2. Отриману таким чином рідку масу виливали 
на випарювальну сковороду [5, с.3-4] у вигляді чоти-
рикутного чавунного ящика (глибина близько 0,35-0,36 
м, ширина і довжина по 1,5 м). Повна сковорода давала 
1310 кг формувальної маси, але, через обмаль робо-
чих рук, замішували тільки близько 400 кг глини, і цієї 
кількості вистачало на 3 робочі дні майстерні. Менше 
глини не клали, оскільки від полум’я під сковородою 
вона пригоряла [6, с.89]. Застосування випарювальної 
сковороди прискорювало процес загустіння відмуле-
ної глини. За умов природного сонячного чи хатнього 
висушування, цей процес займав набагато більше часу. 
Окрім того, підігрівання глини, за переконанням Петра 
Пашутинського, сприяло розчиненню тих часток глини, 
які за звичайної температури не розчинялися [6, с.90]. 
Випарювання однієї порції сировини обходилося земсь-
кій майстерні в 0,67 крб. Спеціальна витяжка виводила 
назовні велику кількість випаровувань, які піднімалися 
над сковородою під час її нагрівання. Коли глиняна маса 
досягала необхідної густоти, її викладали на брезент; 
робітник майстерні ще раз гарно розминав її ногами, 
складав у куби і виносив у погріб для досягнення ще 
більшої густини, близької до консистенції холодного 
коров’ячого масла. Безпосередньо перед використанням 
глину знову розминали руками, витискували бульбашки 
повітря збиванням частин докупи, а потім починали фор-
мування виробів [5, с.5].

Гончарі Олешні до відмулювання глини ставилися 
скептично: визнаючи високу якість такої сировини 
(пластичність, чистоту, щільність), вони називали її 
«панською», бо, на їхню думку, її приготування потре-
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бувало багато часу. Насправді ж, доки глина відстою-
валася, гончар міг виконувати будь-яку іншу роботу, не 
марнуючи часу; саме процес очищення глини від домі-
шок, який традиційно застосовували гончарі, був важчим 
і тривалішим. Випарювання глини гончарі могли здійс-
нювати або в артільній майстерні (для випарювальної 
сковороди потрібне місце, якого в хаті гончаря не було), 
або способом природного випаровування вологи з глини 
під сонячними променями [6, с.91].

Отже, весь процес приготування глини гончарем у 
домашніх умовах здійснювався вручну, у той час як у 
земській майстерні цей процес було спрощено механіч-
ними засобами. Спеціально підготовлена в земській 
гончарні глина відповідала якісним характеристикам, 
необхідним для виготовлення добротного вжиткового 
посуду.

Певна відмінність спостерігалася і в роботі з гончар-
ним кругом. Кустар виготовляв глиняні вироби, керую-
чись лише власним відчуттям матеріалу, розвиненим до 
рівня віртуозності. Під час гончарювання він викорис-
товував лише один інструмент – гончарний ножик, за 
допомогою якого вирівнював стінки посудини ззовні, 
формував вінця, наносив простий орнамент. Виготов-
ляли його з дерева довжиною 10-12 см, шириною 6-7 см 
і товщиною 2-3 мм. Два вузенькі бруски, збиті навхрест, 
допомагали виготовляти однакові за розмірами вироби 
[7, с.59]. 

У земській майстерні гончарі застосовували в роботі 
з гончарним кругом різноманітні за формою гончарні 
ножики, які дозволяли досягнути у виготовленні виробів 
правильної форми [7, с.91-92]. Спеціальні палички із 
позначками дозволяли здійснювати точні вимірювання 
висоти та діаметрів виробів. Гончарні ножики дозволяли 
виготовляти посудини з тонкими стінками, які ще й обто-
чувалися на токарному верстаті, що додавало виробам 
вишуканості та делікатності. Застосовування шаблонів 
дозволяло виготовляти значну кількість однакових за 
формою і місткістю глиняних виробів, що в домашніх 
умовах досягалося рідко. Формування руками в земській 
майстерні застосовували здебільшого для виготовлення 
виробів, які мали відмінну від круглої форму. Готові 
вироби добу знаходилися в сушарці, далі їх обточували 
на токарному верстаті і знову сушили. Завдяки жирності 
та в’язкості використовуваних глин, під час обточування 
глиняних виробів «спритно знята різцем стружка глини 
тягнулася довгою тонкою стрічкою, яка зовні нага-
дувала своїм виглядом дерев’яну стружку...»[6, с.93]. 
Ззовні гончарні вироби набували приємного глянце-
вого полиску. 

Запровадити використання шаблонів та різної 
форми ножиків у домашньому гончарному виробництві 
було нескладно, а придбання токарного верстата було по 
кишені лише для заможних гончарів чи гончарній артілі. 
Функцію токарного верстата в кустаря виконував звичай-

ний огляд виробів, під час якого всі недоліки загладжу-
вали, замазували глиною, а потім лискували шматочком 
скла [5, с.2]. У стінці виробу могла утворитися дірка, яку 
гончар заліплював, проте рано чи пізно цей дефект «вко-
рочував життя» посудини, бо під час її випалювання чи 
експлуатації латка нерідко відпадала [6, с.93].

Порівнюючи домашнє гончарне виробництво і тех-
нологію, запроваджену в земській майстерні, знаходимо 
суттєву відмінність і в конструкції самого гончарного 
круга. Гончарний круг майстри виготовляли самостійно. 
Він складався із двох дерев’яних кругів та дерев’яної 
вісі. Верхній круг, або «головка» (іноді «верхняк»), був 
діаметром 22-25 см; нижній круг, або «спідняк», був 
діаметром близько 60 см і товщиною 5 см; вісь («вере-
тено»), до якої прикріплювали обидва круги, мала 
висоту 50-60 см і закінчувалася внизу гострим заліз-
ним «шпеном». «Веретено» й лаву, на якій сидів гончар, 
з’єднував дерев’яний брусок – «лисичка», який фіксував 
стійке положення гончарного круга [7, с.57-58]. 

Земська майстерня мала 7 гончарних кругів, 5 із 
яких було встановлено так, щоб світло з вікон падало на 
виріб, який виготовляли. Таке розташування мало значні 
переваги над тим, як встановлювали гончарні круги у 
себе вдома кустарі: вони прикріплювали круг до лав, що 
стояли в хаті попід стінами, і, сідаючи спиною до вікна, 
закривали собою доступ світла до круга [6, с.87-88].

Усі круги в майстерні були покращеного типу: два з 
них було виписано із заводу Варламова в Санкт-Петер-
бурзі, решту ж виготовлено або самим завідувачем, або 
за його вказівкою. Головним удосконаленням цих кругів 
було те, що діаметр нижнього круга був більшим, аніж 
у кустарного; кожен гончарний круг був стійким і не 
хитався, чого постійно бракувало кустарним; інерцій-
ність руху була значно довшою. Остання характеристика 
була дуже суттєвою, оскільки у домашньому виробниц-
тві гончарі Олешні змушені були постійно підштовхувати 
свій круг ногою, щоб він не зупинявся і обертався рів-
номірніше (при виведенні тонких стінок це мало велике 
значення), а такі рухи дуже виснажували. У земській 
майстерні обертові рухи одному з гончарних кругів нада-
вали за допомогою педалі, що гарантувало більш рівно-
мірне обертання за найменших зусиль [5, с.5].

Покращений гончарний круг дозволяв виготовляти 
більш якісні глиняні вироби, давав економію фізичної 
сили. До того ж, ніяких серйозних перешкод до його 
запозичення кустарями не було: 1) його вартість виго-
товлення становила 1,5-2 крб.; 2) запровадження в 
домашнє виробництво не вимагало від гончарів при-
дбання якихось інших технічних удосконалень. Ста-
роста Олешні Корній Денисенко один із перших вия-
вив бажання мати такий гончарний круг і звернувся до 
Петра Пашутинського з проханням допомогти придбати 
його [6, с.88].
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Земська майстерня впроваджувала ще одну техно-
логічну новинку в процесі прикріплення вушок і носиків 
до чайників та інших виробів. У кустарному виробниц-
тві гончар формував носик з грудки глини на гончар-
ному крузі, а в майстерні носики та вушка виготовляли 
за допомогою алебастрових форм, нерідко чудернаць-
кої форми. Щоб під час випалювання вони не відпа-
дали, необхідно було досконало оволодіти прийомами 
приєднання окремих частин до глиняного виробу. Для 
цього місце з’єднання розпушували (ритували), змо-
чували рідкою глиною і щільно притискували до нього 
вушко чи носик; місце з’єднання зачищали ножиком, а 
в посудині зсередини робили отвір, відповідно до діа-
метра каналу носика [6, с.95]. Проте більшість гончарів 
не сприйняли це нововведення (вушка й носики у формі 
дракона та інших химерних тварин, маски з людського 
обличчя були чужими і незрозумілими кустарям; за 
словами С.Лисенка, цими масками, чого доброго, жінки, 
будуть лякати дітей) [6, с.95].

Наступні етапи гончарного виробництва – сушіння та 
випалювання виробів. У земській майстерні його здій-
снювали за допомогою залізної печі, від якої по всій 
довжині кімнати, попід стелею, проходили залізні труби. 
Вироби з відмуленої глини були особливо чутливими до 
змін температурного режиму, і, якщо він не витриму-
вався, вкривалися тріщинами [6, с.98]. Тому, щоб процес 
висихання відбувався рівномірно, у сушильні підтриму-
вали постійну температуру.

Кустар, за допомогою молодших членів родини, 
щойно виготовлений на гончарному крузі посуд розстав-
ляв на полицях у хаті («п’ятрах»), де вироби протягом 
доби «в’янули», потім їх деякий час сушили на печі, яку 
палили «по-чорному». Від цього повітря в будинку було 
вогким і задушливим, що шкодило здоров’ю гончаря та 
членів його родини, і за 10-15 років повністю руйнува-
лося житло [2, с.11-12; 7, с.59]. 

Особливістю земської навчальної майстерні була 
наявність капсульного приміщення – ізольованої, неве-
ликої кімнати, у якій були два гончарні круги (на них 
виготовляли капсулі), пультову піч, жорна для розме-
лювання складових поливи. Капсулі мали циліндричну 
форму і забезпечували рівномірне нагрівання виробів, 
які під час випалювання знаходилися всередині них. 
Полум’я розжарювало капсулі, але безпосередньо гон-
чарних виробів не торкалося, тому вони рідко тріска-
лися, мали однотонний колір. Самі капсулі витримували 
не більше 10 випалювань, а потім розсипалися [6, с.99]. 
Гончарі не хотіли запроваджувати капсулі, оскільки вва-
жали недоречним витрачати час і сировину на їх виго-
товлення. Виготовлення капсулів потребувало значної 
фізичної сили, бо вага окремих із них сягала 32 кг і 
більше. 

Пультова піч вирізнялася з-поміж інших тим, що тяга 
в ній йшла не вгору, а вниз – у дно печі, де був протяг. 
Така піч рівномірно нагрівала приміщення не зверху, 
а знизу, де стояли капсулі. Селяни, спостерігаючи за 
полум’ям нижче дров, сприймали це явище як результат 
дії надприродних сил [6, с.99], а тому відмовлялися від 
будівництва такої ж печі у себе вдома. 

Конструкція горна в земській майстерні була уск-
ладнена: округлої форми, із центральним надходжен-
ням полум’я, яке з топок потрапляло через трубу в 
горно, а далі, через отвори в черені, виходило в 4 димарі 
[8, с.249-250]. Детальний опис триповерхового горна 
майстерні подано в одному із земських видань [6, с.100-
101]. Гончарні вироби перший раз випалювалися у вер-
хній камері місткістю до 1200 виробів до температури 
«червоного жару», далі його склили і випалювали в 
нижній камері за температури «білого жару»; при цьому 
вхідні отвори камер щільно замуровували. Спостерігати 
за температурою вогню можна було через отвори у вер-
хній камері. Характеристики цього горна вражали всіх, 
хто його бачив. Без допомоги фахівців Петро Пашу-
тинський збудував горно, яке дозволяло: 1) отримувати 
високу температуру; 2) економити паливо; 3)рівномірно 
і всебічно нагрівати вироби; 4) випалювати вироби різ-
них типів і технічної досконалості [11, с.101]. 

У той же час, горни кустарів були значно простіші 
за конструкцією (ямного типу): вони мали форму пів-
кулі з широким отвором у передній частині; позаду 
знаходилася топка; вогонь майже одразу ж виходив 
назовні, і дрова використовувалися нераціонально. 
Влаштовували такі горни подалі від жител, на задвірках 
[2, с.12]. Будували їх із цегли, а ту частину, яка виступала 
поверх землі, обкладали дерев’яним зрубом. Для збере-
ження тепла, проміжок між зрубом і цегельним муром 
заповнювали землею. Звичайне горно вміщало від 600 
до 1000 горщиків середніх розмірів [8, с.250]. 

Гончарі поступово приходили до усвідомлення необ-
хідності удосконалення горнів. Першу таку спробу зро-
бив гончар Іван Нечипоренко: за порадою завідувача 
земської майстерні він побудував горно кубічної форми 
з вузькою вивідною трубою вгорі (а не збоку, як у тра-
диційному горні), за рахунок чого тепло економилося й 
розподілялося рівномірніше [6, с.102]. Гончарі Олешні 
також планували побудувати громадське горно, кон-
струкцію якого розробив Петро Пашутинський [6, с.103], 
але писемного підтвердження реалізації цього задуму 
віднайти не вдалося. 

Як уже зазначалося, для виготовлення посуду майс-
три Олешні використовували місцеву глину, яку копали 
в глинищі по 20 коп. за віз. Неполив’яний посуд часто 
робили димленим. З цією метою землею закладали 
отвір, через який з горна виходили гази [5, с.3]. Випа-
лені в такий спосіб горщики мали темне, сіро-сталеве 
забарвлення. 
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Полив’яних виробів у Олешні на початку ХХ століття 
виготовляли мало, оскільки глина не витримувала пов-
торного випалювання. У П.Замятченського знаходимо 
інформацію, що для земської майстерні, «за свідченням 
місцевого кустаря Вовченка, полива, яку отримували із 
Варшави, і яка виявилася непридатною для однієї з міс-
цевих глин, була прийнята суховерщинською гончарною 
глиною, що цілком зрозуміло, оскільки остання скла-
дається переважно із водяного кремнекислого глино-
зему, а перша із кремнезему» [4, с.218]. Полива з Польщі 
була недоступною місцевим кустарям, тому вони виготов-
ляли її самотужки. 

Для виробництва полив’яного посуду гончарі Олешні 
використовували: 
1. Глину, яку копали поблизу Суховерщини (50 коп. 

за віз). Якщо до возу такої глини додавали 3 вози 
олешнянської, можна було виготовити близько 1200 
посудин.

2. Пісок привозили з-під Чернігова або Седнева, який 
по дорозі додому з півдня губернії, де продавали 
свої вироби, гончарі безплатно набирали у свої вози, 
а потім продавали по 15 коп. за пуд.

3. «Циндру» купували в ковалів (не дорожче 1 коп. за 
фунт), або замінювали залізною рудою, яку самі й 
добували на болотах.

4. «Моргун» – для приготування жовтої поливи купували 
по 30 коп. за фунт.

5. «Мідянку» – купували по 30 коп. за фунт для приготу-
вання зеленої поливи;

6. Дьоготь купували по 2,5 коп. за фунт.
7. Свинець купували по 2-2,5 руб. за пуд.
8. Дрова 1/4 сажені за 2 руб.; ціна на них зростала 

з кожним роком: у 1883 році 1 сажень коштував 
4,5-4,75 руб, у 1895 – 8-10 руб. [9, с.153].

Полив’яний посуд мав світле, жовтувате, або чер-
воно-руде забарвлення, залежно від температури випа-
лювання. Найбільш якісним вважався світлий колір. 
Усередині горщики були або зелені, або руді. Колір виз-
начався складом поливи. Для приготування червоно-
рудої поливи брали одну склянку свинцю (купували в 
крамницях і плавили в спеціальному горщику, вмазаному 
в піч, а потім розтирали до стану пороху), одну склянку 
дуже дрібного білого піску (брали поблизу Чернігова), 
1/10 склянки залізної болотної руди (гончарі самі її 
добували на численних місцевих болотах), або циндри 
(так називали залізну окалину, що накопичувалася в 
ковалів під час кування заліза).

Зелену поливу готували з однієї склянки свинцю, 
однієї склянки дрібного білого піску, 1/20 частини 
склянки мідного купоросу (купували в крамницях) 
[7, с.63-64]. Перед поливанням горщик зсередини вима-
зували коломаззю (дьогтем), а потім посипали сухою 
поливою (гльотом), повертаючи посудину в руках кілька 

разів в усі боки. Поливу, що не пристала, висипали. 
Після цього посуд випалювали в горні [7, с.64; 8, с.250]. 
Приготування поливи та покриття нею посуду шкодило 
здоров’ю всієї родини гончаря, бо обидва процеси від-
бувалися в хаті [8, с.251].

Керівник земської навчальної майстерні був переко-
наний у перевагах полив’яного посуду. Тому лише в 1896 
році учні земської майстерні провели 32 досліди із поли-
вами, під час яких використали 11 пудів свинцю, 8 пудів 
кремнію, 1 пуд вохри, 2 пуди поташу, 20 фунтів мідного 
купоросу, 20 фунтів смальти, 10 фунтів марганцю, 20 
фунтів залізного купоросу, 10 фунтів сурику, 1,2 фунти 
кобальту, 2 пуди 5 фунтів селітри, 0,25 фунта миш’яку 
[3, арк.6]. У результаті 13 проведених дослідів було отри-
мано рецепт поливи, на думку завідувача, придатної для 
однієї з місцевих глин. Її склад був таким:

– кварцовий білий пісок – 1 пуд і 5 фунтів;
– глухівська глина – 25 фунтів;
– кремній – 3 фунти;
– крейда – 3 фунти;
– миш’як – 1/32 фунта;
– смальта – 1/32 фунта [1, арк.6]. 
Експериментально Петро Пашутинський наблизився 

до рецепту поливи, яка могла б застосовуватися до однієї 
з місцевих глин [10, с.317]. При цьому варто заува-
жити, що витративши понад 1,5 року на пошуки рецепта 
поливи, завідувач майстерні перетворив цю проблему 
на найголовнішу, залишивши поза своєю увагою деякі 
інші, не менш суттєві для подальшого розвитку закладу, 
зокрема такі, як залучення до навчання більшої кількості 
учнів (штат дозволяв), зорієнтування діяльності майс-
терні передовсім на задоволення потреб сільських спо-
живачів, сприяння впровадженню доступних кустарям 
удосконалень у домашнє виробництво тощо. 

В Олешні найбільш поширеними були такі види 
посуду: горщики, глечики, гладишки, чайники, ринки, 
макітри, миски, кухлі [7, с.65]. Готовий посуд гончар 
укладав на віз, борти якого робилися вищими за допомо-
гою додатково набитих тонких дощок; усі вироби пере-
кладалися соломою [7, с.65]. 

Реалізація продукції відбувалася по-різному: 
1) гончар сам їздив по селах і містечках, продаючи свої 
вироби (цей процес міг тривати, за різних обставин, від 
3 до 14 днів), вартість сотні виробів змінювалася від 
0,7 до 1,0 руб.; 2) збували вироби оптом перекупникам 
із Могилевської губернії по 1,5 руб. за сотню [5, с.3]. 
Олешнянські гончарі торгували переважно на базарах 
у Добрянці та Городні. Роздрібні ціни були такі: сотня 
полив’яного посуду – 3,5 руб., сотня димленого посуду 
– 2 руб. Гуртові ціни були, відповідно, 2,5 руб. та 1,3 руб. 
На ярмарках у Чернігові та Седневі кожна сотня давала 
додатково 50 коп. прибутку [9, с.153]. У середньому, 
реалізація 500 гончарних полив’яних виробів, які гон-
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чар отримував після випалювання одного горна, давала 
15 руб. виторгу, із яких 12 затрачалося на придбання 
необхідних для виготовлення посуду матеріалів та дров. 
Таким чином, чистий прибуток гончарів, які виготовляли 
полив’яний посуд, за 2 тижні становив лише 3 руб. Цих 
коштів було недостатньо для задоволення навіть першо-
чергових потреб сімей кустарів, тому вони все частіше 
заявляли про бажання навчитися виготовленню покра-
щеного посуду, який би успішно продавався на базарах 
і ярмарках [9, с.154].

У той же час, у земській майстерні виготовляли різ-
номанітні каструлі, чашки, горщики, глечики, «польські 
вершківники», маслянки, горщики для квітів із підстав-
ками, глечики і тазики для умивання, свічники, чорниль-
ниці тощо [6, с.95-96]. Асортиментний склад її продукції 
спрямовувався на задоволення потреб передовсім місь-
ких споживачів (згадаймо хоча б ті ж самі чудернаць-
кої форми накладні носики та вушка, які приваблювали 
жителів міста, але видавалися жахливими для селян!). 
Завідувач був переконаний, що збут виробів майстерні 
доречно здійснювати через власну мережу магазинів 
у містах, а коли б кустарі переконалися, що покращені 
вироби користуються попитом, тоді й вони почали б 
їх виготовляти. Щодо сільських ринків збуту, то Петро 
Пашутинський допускав можливість виготовлення такого 
посуду, який продавався б у селах, прямо із воза [6, с.96-
97], але його кількість мала бути незначною.

Саме в цьому полягала одна із помилок Петра Пашу-
тинського. Зробивши ставку майже виключно на місь-
ких жителів, він не врахував трьох важливих факторів: 
1) сільський споживач був значно чисельнішим, і на 
дешевші горщики попит був завжди; 2) у містах дедалі 
частіше з’являвся дешевший і зручніший металевий та 
фаянсовий посуд; 3) переважна більшість гончарів-
кустарів прагнула виготовляти не «панський посуд», а 
такий, який можна зробити швидко, у великій кількості 
і продати будь-де; 4) оскільки поруч інші земства теж 
звертали належну увагу на розвиток гончарства, знайти 
ринки збуту для виробів майстерні за межами Чернігів-
щини було нелегко. Частина кустарів Олешні сприймала 
земську майстерню як «панський» завод, який не мав із 
ними нічого спільного [6, с.97]. Така ситуація виникла 
тому, що на момент відкриття майстерні губернське 
земство ще не мало досвіду в цій справі; поставивши за 
основну мету закладу покращення гончарного вироб-
ництва, не було деталізовано основні завдання, які май-
стерня повинна була виконати; не маючи достатніх знань 
і фахівців із гончарного виробництва, земські діячі особ-
ливо не втручалися в діяльність майстерні. Ф.Н.Корольов 
вважав, що земська майстерня не повинна була ставити 
дуже широкі завдання. Передовсім потрібно було нав-
чити гончарів виготовляти водо- та вогнетривкий посуд і 
урізноманітнити його форми. Саме цього бракувало сіль-
ському виробнику гончарних виробів: «Майстерня пок-

ликана не дива техніки здійснювати, а навчати кустарів, 
як їм легше здобути шматок хліба» [6, с.97-98]. 

З’ясовуючи особливості кустарного гончарства 
наприкінці ХІХ століття, і порівнюючи його з вироб-
ництвом земської майстерні, приходимо до висновку 
про актуальність і своєчасність її заснування. За умов 
економічної скрути, в якій перебувала більшість гон-
чарів, діяльність земської гончарні була зорієнтована на 
вдосконалення народної технології гончарного вироб-
ництва. Проте, зосередивши свою увагу на розв’язанні 
поточних завдань, майстерня забула про свою кінцеву 
мету. На певний час вона, експериментуючи з поливами, 
забула про кустарів, які очікували швидких результатів. 
Петру Пашутинському бракувало спеціальної техніч-
ної освіти, тому ці досліди забрали 1,5 року (на той час 
у Російській імперії, професійно й швидко підібрати 
поливу до того чи іншого черепка могли лише в Санкт-
Петербурзі, Миргороді та кількох інших містах). Фахівців 
із технології кераміки було обмаль. Тому Олешнянська 
земська гончарна майстерня й не могла суттєво вплинути 
на місцевий гончарний промисел, хоча вона й поширю-
вала серед гончарів нові технологічні знання: олешняни 
та відвідувачі майстерні з інших гончарних осередків 
на власні очі бачили, а дехто з них брав безпосередню 
участь у «цивілізованій» заготівлі глини, її відмулюванні 
та випарюванні; могли порівнювати формувальні маси, 
гончарні круги, горни, запроваджені в майстерні, і свої 
традиційні. 

Гончарі поступово усвідомлювали необхідність тех-
нічного і технологічного вдосконалення власного кус-
тарного виробництва. Щоправда, Петро Пашутинський 
цілком справедливо дотримувався думки, що перейняти 
вибірково якусь одну операцію покращеного гончар-
ного виробництва неможливо, бо всі вони між собою 
взаємопов’язані і взаємозумовлені [6, с.94]. Така пози-
ція була не на користь кустарів і кустарного виробництва 
в цілому, оскільки гончарі неспроможні були обладнати 
в себе вдома сучасні гончарні майстерні. Тому майстри 
запроваджували лише окремі нововведення, які були 
фізично й економічно їм під силу: будували досконаліші 
горни, замовляли гончарні круги покращеного типу, вво-
дили в своє виробництво використання гончарних ножи-
ків різної форми тощо. І хоча таких гончарів було неба-
гато, проте вони продовжували справу майстерні щодо 
поширення прогресивних знань.

Отже, підсумовуючи викладене вище, приходимо до 
висновку про безрезультативність спроб Олешнянської 
земської гончарної майстерні суттєво вплинути на стан 
народної технології місцевого гончарного виробництва. 
Усі намагання через наочний приклад удосконалених 
технологічних операцій у майстерні спонукати гончарів 
до активного запровадження новітніх технологій не 
мали очікуваних результатів. Головною причиною цього 
були ілюзії керівників земства про можливість запро-
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вадження окремих технологічних операцій, характер-
них для тогочасної керамічної промисловості, у кустар-
ному виробництві. Проте в гончарів не було фінансових 
можливостей для впровадження вдома суголосих часу 
технічних удосконалень. Більше того, вони об’єктивно 
не могли конкурувати зі зростаючою могутністю фаб-
рично-заводської промисловості. Навіть заможні гон-
чарі розуміли приреченість домашнього виробництва в 
новітніх економічних умовах, а тому ніхто з них вповні 
так і не скористався земськими настановами.

Історичний досвід свідчить, що земства, як органи 
місцевого самоврядування, в галузі гончарства, як і в 
багатьох інших сферах економіки і культури, ніколи не 
працювали концептуально на далеку перспективу. Вони 
завжди зосереджувалися майже виключно на поточних 
проблемах і способах їх сьогочасного вирішення. Тому 
всі заходи з підтримки кустарних промислів суттєво не 
впливали на їх закономірний розвиток, у тому числі, й 
гончарства, у якому вже на початку ХХ століття спостері-
галася чітка й незворотна тенденція до занепаду.
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THE OLESHNYA  DISTRICT COUNCIL POTTERY WORKSHOP: THE UNSUCCESSFUL ATTEMPTS OF THE MODERNIZATION 
OF THE FOLK POTTERY MANUFACTURING TECHNIQUE 
Lyudmyla Ovcharenko, Oles Poshyvaylo (Opishne)

The folk pottery manufacturing technique of the Oleshnya pottery area in the Chernigov government in the late nineteenth – the 
early twentieth centuries is reconstructed in general outline. The peculiarities of the technological process are ascertained and 
the experimental activity of the district council educational pottery workshop, opened in Oleshnya in 1895, are characterized. 
The information about the investigations of clays, carried on by the district council agents in the neighbourhood of Oleshnya 
and the newest technological processes, mashinery, tools and implements, which have been introduced in the workshop, is given. 
The author analyses the attempts of this workshop to modernize the pottery manufacturing technique, which was traditional for 
this area and сomes to the conclusion of the causes of the failures in this matter          [Received August 12, 2003]

 Key words: potter, district council educational pottery workshop, pottery manufacturing technique, Oleshnya
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ДО ІСТОРІЇ ГОНЧАРНОГО ПРОМИСЛУ 
СЕЛА МАКАРІВ ЯР

Наприкінці ХІХ–на початку ХХ століть на території 
сучасної Луганської області гончарний проми-
сел існував у 21 селі. Найважливішими його 

центрами були Макарів Яр та Євсуг. У червні 2002 року 
нами було проведено керамологічну експедицію з метою 
дослідження історії гончарного промислу Макарового 
Яру (нині с.Пархоменко). Зібрані матеріали дозволяють
частково реконструювати основні етапи розвитку 
гончарства в цьому осередку.

Село знаходиться на правому березі річки Сіверський 
Донець, на відстані 30 кілометрів на схід від Луганська. 
Перші відомості про заселення цієї місцевості стосу-
ються середини XVII століття: у 1660 році, за наказом 
Коша запорозького, тут було розміщено частину Сухо-
дольського пікету. Головним завданням розселених у 
цій місцевості козаків було спостереження за перела-
зами турецько-татарської орди, зокрема здійснення кон-
тролю за «Мишкиним перелазом» — переправою через 
Сіверський Донець, і нагляд за переміщенням донського 
козацтва (на іншому березі річки було велике поселення 
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донських козаків — станиця Мітякинська). На околиці 
села наприкінці XVII–на початку XVIII століття височіла 
козацька «калавурня». Про заснування Макарового Яру 
знаходимо відомості в «Сборнике статистических сведе-
ний по Екатеринославской губернии»: «Около 1738 года 
в этой местности появился отставной престарелый 
запорожец Макар Безродный. Устроивши здесь обшир-
ный зимовник с множеством землянок, Макар до конца 
дней своих, со своей челядью, со своими наймитами, 
усе рдно занимался скотоводством, жил долго и имя своё 
оставил на память своему зимовнику» [13, с.4].

У 1773 році поселення подаровано Катериною ІІ пол-
ковнику Бахмутського гусарського полку О.Г.Рашковичу. 
Саме в цей час сюди було переселено селян з інших 
повітів Катеринославської губернії [13, с.13]. Село 
почали називати Рашківка. За повідомленням академіка 
Йоганна Антона Гюльденштедта, у 1774 році тут було вже 
близько сотні дворів [9, с.26]. У 1786 році, за рішенням 
суду, село було передано у володіння поміщику Степану 
Божедаровичу. У 1780-х роках тут було збудовано церк ву 
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Мал.1. 
Краєвид села. Макарів Яр, Луганщина. 1903. Автор фото невідомий.
Фотокопія — Луганський обласний краєзнавчий музей

на честь Архангела Михаїла, а саме селище деякий час 
іменували Архангельським. Проте на початку ХІХ ст. 
знову було відновлено стару назву — Макарів Яр.

Відомості про походження в селі гончарного про-
мислу незначні. У вже цитованому вище «Сборнике 
статистических сведений по Екатеринославской губер-
нии» зазначається: «В селе Макаровом Яру этот про-
мысел существует так давно, что даже отцы ста-
риков передавали, что при них уже занимались этим 
производством. Кто был основателем этого промысла 
— добиться нет возможности. Одни передают, что 
промысел перенесен сюда из Харьковской губернии, дру-
гие рассказывают, что горшечному производству поло-
жили начало «захожалые люди», литвины, неизвестно 
откуда пришедшие более 100 лет назад» [13, с.302]. 
З цього повідомлення можна зробити такі висновки: 
по-перше, станом на 1780 рік гончарне виробництво у 
Макаровому Яру вже існувало; по-друге, цей промисел 
тут започаткували українці, які наслідували й розвивали 
традиції рідного їм гончарства. Важко достеменно ска-
зати, звідки походили перші майстри Макарового Яру: 
чи були вони з Катеринославщини, чи з Харківщини, чи 
з Чернігівщини (адже саме чернігівців називали «лит-
винами»), чи з якогось іншого регіону — це питання ще 
потребує ґрунтовного з’ясування.

Археологічні матеріали дозволяють датувати запо-
чаткування гончарного промислу в селі Макарів Яр більш 
раннім періодом — часом існування зимівника Макара 
Безрідного. Наприкінці 1990-х років дослідник історії 
козацтва Максим Ключнєв провів там археологічну роз-
відку, за матеріалами якої встановив місце розташу-
вання зимівника (результати дослідження опубліковано 
в збірнику «Нові дослідження пам’яток козацької доби в 
Україні») [6]. Було зібрано фрагменти гончарного посуду 
та кахель. Максим Ключнєв частково реконструював 
чотири групи посуду — це горщики, макітри, миски та 
баклага (мал.2). Черепки мають бежевий, світло-жов-
тий, червоно-коричневий та сірий кольори, щільну струк-
туру випаленої глини, що має домішки піску. Переважну 
більшість фрагментів виробів прикрашено орнаментами, 
нанесеними червоно-коричневою мінеральною фарбою 
(основні елементи — прямі паралельні та хвилясті лінії, 
мазки різної конфігурації). Кілька уламків мають рито-
ваний орнамент у вигляді прямих паралельних та хви-
лястих ліній; зустрічається й геометричний орнамент, 
нанесений коліщатим штампом [6, с.18].

Ретельний аналіз археологічних знахідок дозво-
лив Максиму Ключнєву зробити такий висновок: «Усі 
виявлені різновиди кераміки мають широкі аналогії 
серед українського посуду кінця XVII–початку XVIII 
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століть, що зустрічається на всій території України, 
у тому числі і на Луганщині. Слід звернути увагу на різ-
номанітність груп кераміки та велику кількість підйом-
ного матеріалу. Це може опосередковано свідчити про 
наявність тут у XVIII ст. гончарного виробництва» 
[6, с.20]. 

Отже, ще у XVIIІ столітті в Макаровому Яру склалися 
сприятливі умови для започаткування гончарного вироб-
ництва, з-поміж яких однією з найважливіших була наяв-
ність на околицях села родовищ високоякісної глини. 
Проте гончарний промисел, незважаючи на значну кіль-
кість гончарів, до другої половини ХІХ століття посідав 
у господарстві мешканців Макарового Яру другорядне 

місце, оскільки вони повинні були працювати на пан-
щині [13, с.302].

Розвитку в Макаровому Яру гончарного промислу 
сприяла відміна кріпацького права в 1861 році. Після 
ліквідації панщини загострилося питання про землю, 
адже Макарів Яр — невелике село, з усіх боків стиснуте 
мергельними пасмами, де родючої землі завжди було 
обмаль. В «Сборнике статистических сведений...» опи-
сується становище, в якому опинилася в другій поло-
вині ХІХ століття Макаровоярівська сільська громада: 
«Усадебная земля здесь уже вся занята и положение 
крестьян является в этом отношении безысходным, 
так как полевую землю утилизировать с этой целью 

Мал.2. 
Матеріали дослідження 
Максима Ключнєва. 1999. 
1 — топографічна карта с.Макарів Яр; 
2-5, 7-11 — фрагменти горщиків; 
6 — фрагмент баклаги; 
12-16 — фрагменти макітер; 
17-20 — фрагменти мисок; 
21-26 — фрагменти кахель. 
Малюнок Ірини Ключнєвої [6, с.19]
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нельзя: она отрезана в виде узкой полосы, растянув-
шейся на расстояние 131/2 верст. «Полевая земля 
далеко, — говорят крестьяне, — на степу она, реки 
там нет и колодцев рыть нельзя, там сажень 15 до 
воды, там селиться нельзя. Так нигде не обрезана 
земля», — жалуются они. Навек стеснены усадьбой, 
уся занята, ни клочка, ни прута нет, некоторые уже по 
несколько лет, по четыре года дожидаются, лес поги-
бает, а строиться негде. Где были большие усадьбы — 
и там не хватает, там двора 2-3 стали — теперь семе-
йство размножилось. «Хату на хату будем ставить, — 
иронизируют крестьяне. — Сами себе не придумаем, 
як жить на свете!» [13, с.92].

За таких умов одним із виходів зі скрутного ста-
новища було заняття гончарством, що вже в 1880-ті 
роки давало певні прибутки. Середньорічний заробі-
ток кустаря в цей час становив 30-40 карбованців 
[13, с.304]. У Макаровому Яру в 1880-х роках гончарювали
в 211 господарствах (усього ж у селі було 315 госпо-
дарств), а кількість майстрів сягала 239 осіб [13, с.301].

Найстаріші мешканці села й зараз пам’ятають, як 
працювали їхні батьки-гончарі, чиє життя припало саме 
на кінець ХІХ–початок ХХ століття (мал.1).

За спогадами Петра Яковича Середи (1908 р.н.), 
його батько, гончар Яків Микитович Середа, глину брав 
переважно у так званих Копанях, розташованих поб-
лизу хутора Водотоки. Саме там була найкраща глина 
на всю округу. (У самих Водотоках гончарів не було — 
селяни там мали достатню кількість родючої землі, тому 
вважали за краще займатися хліборобством, а горщики 
купувати в майстрів Макарового Яру). Ями, з яких виби-
рали глину в Копанях, сягали двох метрів глибини. Яків 
Середа під час видобування глини завжди звертав увагу 
на її якість. Глину вищого ґатунку розпізнати було дуже 
просто — вона мала світло-сірий колір і при стиску-
ванні невеликої грудочки не розтріскувалася, на проти-
вагу глинам гіршої якості, що при цьому репалися, і які 
називали «сипець».

Зазвичай глину копали восени або навесні. При-
возили її на подвір’я й висипали у спеціально влашто-
вану яму, яку називали «груба». Там глина повинна була 
пролежати 2-3 тижні. Після цього її різали лопатою й 
великі грудки землі розкладали на піску або на дошках. 
У кожній майстерні була влаштована яма, де глину вимі-
шували, м’яли ногами, товкли дерев’яними «довбнями». 
Після цього глину різали, знову м’яли ногами, перемі-
шуючи з піском (пісок додавали для того, щоб посуд не 
репався). Далі формували невеликі грудки — «вальки», 
які кілька разів пересікали «дротами», що називалося 
«чесати вальок». Основною метою цього процесу було 
вибирання грудочок крейди або мергелю, які досить 
часто зустрічалися в місцевій глині [10]. Тільки після 

такої підготовки глина була придатною для виготовлення 
з неї різних виробів.

Формували посуд на гончарному крузі, який нази-
вали «машинкою». В «Сборнике статистических сведе-
ний...» подано опис гончарного круга, яким користува-
лися майстри Макарового Яру наприкінці ХІХ століття: 
«Оба круга деревянные, исподний иногда оббит желе-
зом. В нижний конец веретена вставлена стальная 
шпилька. Она втыкается (ходит) в стальном гнез-
дышке, которое вделано в деревянную колодку, укреп-
ленную в глиняном полу. Веретено приделывается к 
скамье с помощью деревянной пластинки, «лисички», 
в 6 вершков длины, в которой сделана выемка для вде-
лывания веретена. Верхний круг называется «кружка», 
а нижний «круг». Веретено делается из осины, круг 
из дуба. Приводится машинка в движение с помощью 
исподнего круга» [13, с.302].

Сформований на гончарному крузі посуд залишали 
сушитися на дерев’яній полиці попід стелею, яку нази-
вали «п’ятрило». Випалювали вироби навесні в горнах, 
що належали селянській громаді. У селі були 24 горни, 
які розташовувалися на схилах струмків та річки: 3 — 
біля Сіверського Донця, 9 — біля Макарового струмка, 
12 — біля Білоусового струмка. На сьогодні відоме міс-
цезнаходження одного з горнів. Його залишки знахо-
дяться на відстані кількох метрів на південь від мосту 
через Білоусів струмок. На цьому місці знайдено велику 
кількість черепків з бракованого посуду, які вигорта-
лися з горна й залишилися там до нашого часу. Але 
описати конструкцію горна неможливо, оскільки воно 
повністю засипане глиною та землею. Горно можна 
реконструювати за описом в «Сборнике статистичес-
ких сведений...»: «Горн делается из кирпичной глины 
и белого камня… Каждый занимает пространство 
около 4 квадратных сажен. Горн разделяется на две 
части: чирень, в котором сделаны проходы для огня, 
для равномерного его действия; над ним две слесы, 
рядом с которыми разводится огонь, идущий, т. о.,
на три части: две слесы и затем через отверстия 
вверх на чирень» [13, с.302-303]. Зі слів Петра Яковича 
Середи, подібним горном, який уміщував близько півтори 
тисячі гончарних виробів, користувався і його батько.

Макаровоярівські гончарі виготовляли різноманіт-
ний посуд: горщики, глечики, макітри, миски, квітники 
тощо. Посуд мав різні розміри: від малих, на півлітри, 
до великих — об’ємом до 1 відра, які називалися «піс-
никовими». Серед майстрів існувала спеціалізація. Так, 
дядько Петра Яковича Середи — Олексій Середа, виго-
товляв переважно макітри і на замовлення міг зробити 
посудину на 5 відер. Свистуни виготовляли діти, бо «гон-
чар їх не робив» [10].

Збували гончарі свою продукцію по-різному. Іноді 
продавали перекупникам, яких була значна кількість. 
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Часто й самі майстри возили вироби «аж до моря, у 
хутора, у станицю». Коли гончар привозив свій товар 
до села, він їхав і гукав: «Горшков! Горшков!» [10]. 
З хат виходили господарі й купували все, що їм було 
потрібно. Звичайним явищем був обмін посуду на різні 
продукти, переважно на зерно. Міняли на таку кіль-
кість зерна, яка вміщувалася в посудині. Постійних 
цін не було — міняли у співвідношеннях 1:1, 1:1,5,
й 1:2, залежно від урожаю. Гончарі вважали за краще 
одразу отримати за свій товар зерно, оскільки оброб-
ляти землю в них бракувало часу й досвіду. Наприклад, 
родина гончаря Середи жила небагато, була середняць-
кою. «Бо не сіяли, — пояснив Петро Якович. — Оброб-
ляли хибно землю». Коли родина Середи отримала три 
десятини землі, то «сіяли лише один рік», бо не вміли 
працювати на полі та дати землі лад [10].

Таким чином, уже на початку ХХ століття гончарс-
тво поступово стало основним заняттям досить значної 
кількості населення Макарового Яру. Обсяги гончарного 
виробництва значно зросли. «По приблизительному под-
счету ежегодно выделываются в Макаровом Яре до ста 
тысяч горшков, которые затем развозятся по ярмар-
кам Екатеринославской губернии и Донской области, 
— так описується стан справ у доповіді Земської управи 
Слов’яносербського повіту. — От продажи горшков еже-
годно выручается до 4-х тысяч руб. по расчету на все 
село. Т.о. доход от гончарного производства следует 
признать довольно значительным подспорьем в бюд-
жете Макаровояровского крестьянства» [5, с.160].

Отже, на початку ХХ століття рівень життя гончарів 
Макарового Яру дещо підвищився. З’явилися серед них 
і досить заможні люди. Кутько Захар Юхимович розпові-
дав, що його дід, гончар Артюшенко Василь Семенович 
(1882 р.н.), був досить багатою людиною. Кожна з його 
5-ти дочок отримала на посаг по швейній машинці, які 
тоді коштували, як 2-3 корови [10].

Про побут гончарів с.Макарів Яр відомостей дуже 
мало. Садиба гончаря відрізнялася від садиби пере-
січного селянина хіба тим, що на подвір’ї у нього зна-
ходилась яма — «груба», де зберігався запас гончар-
ної глини. Хата гончаря збереглася в селі Пар хоменко 
у досить цікавий спосіб. Нині там знахо   диться Істо-
рико-меморіальний музей відомого діяча часів 
громадянської війни Олександра Пархоменка, 
батько якого був гончарем, а його будинок і є части-
ною експозиції музею. Хата Якова Пархоменка мала 
2 кімнати. Зайшовши до неї, спочатку опинялися в кім-
наті-майстерні. Зліва від входу розташовувалася кам’яна 
пічка. Біля протилежної від входу стіни стояла довга лава, 
до якої кріпився гончарний круг. Поблизу круга була яма 
(«груба») — невелике заглиблення в підлозі, обмощене 
кам’яними плитами. Там гончар вимішував глину та збері-

гав глиняні вальки. Над лавою, біля дверей до другої кім-
нати, до стелі кріпилися «п’ятрила» — великі дошки, 
на яких гончар сушив щойно зроблений посуд. У другій 
кімнаті жила вся родина гончаря. Вона не відрізнялася 
від будь-якого іншого житлового приміщення селян 
степової смуги: справа від входу стояла піч, за піччю 
розташовувався піл, укритий рядном, навпроти входу 
— стіл, на покуті — ікони, обрамлені рушниками. Як 
бачимо, умови життя гончарів Макарового Яру майже не 
відрізнялися від тих, у яких жила більшість селян на 
території сучасної Луганської області кінця ХІХ–початку 
ХХ століття.

Описуючи стан гончарної справи в Макаровому Яру 
на межі ХІХ–ХХ століть, не можна не звернути увагу на 
заходи, які здійснювало Слов’яносербське земство для 
вивчення та розвитку гончарного промислу в селі.

У 1887 році Міністерство внутрішніх справ та 
Міністерство фінансів доручили земським установам 
організувати та провести в повітах кустарні виставки – 

«в виду полезности для поощрения кустарного про-
изводства». Організація такої виставки передба-
чала попереднє дослідження стану кустарних про-
мислів у повітах. Результат дослідження, проведеного 
у Слов’яносербському повіті, був таким: «Управа докла-
дывала Земскому Собранию, что по собранным ею све-
дениям в Славяносербском уезде кустарных промыслов 
нет, если не считать того, что в селе Макаровом Яре в 
небольших количествах, для собственного употребле-
ния крестьяне делают горшки. Поэтому Управа затруд-
нилась составлять правила для кустарных выставок 
в Славяносербском уезде» [14, с.474]. Зрозуміло, що 
виставку кустарних виробів у Слов’яносербському повіті 
так і не було організовано. Позиція земства щодо цього 
виявилася дещо несподіваною, оскільки висновки, зроб-
лені земським представником, цілком суперечать ста-
тистичним даним, що подано в «Сборнике статистичес-
ких сведений...». Вірогідно, земським діячам просто не 
хотілося займатися організацією виставки, а висловлене 
бачення проблеми дозволяло не виконувати доручення 
міністерств.

На початку ХХ століття Слов’яносербське земство 
знову зацікавилося гончарним промислом Макарового 
Яру. І знову це сталося після відповідного наказу 
міністерства. У 1902 році земство взялося за дослід-
ження глини Макарового Яру. Зразки місцевих міне-
ралів було відправлено на аналіз у Миргородську худож-
ньо-промислову школу імені Миколи Гоголя. Результати 
було отримано в 1905 році: «По отзыву школы мака-
ровояровская глина обладает высокими качествами» 
[14, с.671]. Слов’яносербське земство почало розроб-
ляти більш ефективні заходи сприяння розвитку гончар-
ного виробництва у Макаровому Яру. Найбільш дореч-
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ним було визнано навчання макаровоярівських майстрів 
виготовленню полив’яного посуду: «Гончарное произ-
водство в Макаровом Яру отличается своею крайнею 
примитивностью. Посуда выделывается хотя и прочная 
— благодаря прекрасным качествам глины, но весьма 
грубая, даже без глазури (поливы), почему и малоцен-
ная. Введя некоторые, хотя бы лишь незначительные 
усовершенствования в местное гончарное производс-
тво, легко можно было бы поднять его доходность» 
[5, с.160-161].

Проте конкретних дій до 1909 року земство не роз-
почало: за цей час обговорювалася програма заходів, 
вирішувалися питання її фінансування. У 1909 році 
кошти було виділено. На запрошення земства до Мака-
рового Яру прибув з Опішного Федір Микола йович Чир-
венко, який мав навчити місцевих гончарів виготовляти 
полив’яний посуд. Прибулець працював у Макаровому 
Яру протягом чотирьох місяців (з 25 січня до 25 березня 
та з 10 травня до 10 липня 1909 року). В «Докладе уез-
дной земской управе об улучшении гончарного произ-
водства в селе Макаровом Яре» за 1910 рік підведено 
підсумок чотиримісячної роботи опішненського майс-
тра. Вона була визнана малопродуктивною: «Причины 
этого следующие: 1) краткость срока, в течение кото-
рого инструктор работал в Макаровом Яру, 2) малая 
осведомленность крестьян о том, что все они имеют 
право бесплатно пользоваться советами и настав-
лениями инструктора, 3) то обстоятельство, что у 
присланного инструктора, по отзывам макаровояров-
ских гончаров, у самого плохо удавались его изделия, и, 
наконец, 4) отсутствие правильно устроенного усовер-
шенствованного горна для обжига посуды» [5, с.162]. 
Серед зазначених причин найбільше здивування викли-
кає третя, адже подібна реакція гончарів Макарового 
Яру була несподіваною. Відомий земський діяч, дослід-
ник кустарних промислів Росії Ф.М.Корольов ще в 1890 
році дуже високо оцінював здібності Федора Чирвенка: 
«...Молодий, дуже здібний чоловік, який навчився гон-
чарству і грамоті самоукою, відомий нині в своїй міс-
цевості як кращий гончар» [12, с.182]. Якщо в чомусь і 
можна було звинуватити запрошеного зем ством майстра, 
то зовсім не у невмінні, а, напевно, у від сутності поро-
зуміння з тими, кого він навчав. Макаровоярівські майс-
три, вірогідно, за чотири місяці так і не збагнули, навіщо 
їм треба навчатися в інструктора, оскільки вони й без 
того вміли виготовляти посуд, що цінувався й у Таганрозі, 
й у Новочеркаську, причому цінувався не за оздоби, а за 
високу якість. «Глина наша води не пропускала, хороша», 
— й зараз пишаються мешканці Макарового Яру [10].

За висновком Олеся Пошивайла, Федір Чирвенко був 
майстром-новатором [12, с.182], місцеві ж майстри виго-
товляли посуд так, як батьки й діди робили, — подібні 

розбіжності у поглядах спричинили своєрідне протисто-
яння, яке мало й позитивні наслідки: «Значительная 
часть гончаров Макарова Яра, хотя и не усвоили новых 
приёмов, но поняли, что из имеющихся у них глин можно 
приготовлять лучшую посуду и интерес к производ-
ству у них сильно увеличился» [14, с.675]. Проте Федір 
Чирвенко знайшов серед макаровоярівців і здібного 
учня — майстра Семена Звіряку, який більше за всіх 
перейняв у нього досвіду.

Про несприйняття заходів, що запроваджувалися 
земством для покращення гончарного промислу в селі, 
свідчить позиція, якої дотримувалася макаровоярівська 
сільська громада. Селяни не чинили активного опору 
нововведенням, вони лише ігнорували земські заходи 
або ж усіляко гальмували їх реалізацію. Так, Федору 
Чирвенку необхідно було спорудити зразкове горно 
(для цього земством уже було виділено кошти), проте 
«… усовершенствованный горн инструктор не успел 
устроить, так как слишком поздно пришло утвержде-
ние приговора крестьян Макаровояровского общества 
об отводе места для него…» [5, с.162].

Спорудження зразкового горна мало велике зна-
чення, оскільки виготовляти полив’яний посуд у 
ма ка рово ярівському традиційному горні не вда-
валося: «…В обыкновенном же макаровояровском 
горне поливанная посуда при обжигании портится» 
[5, с.162]. Якщо й виготовлявся подібний посуд, полива 
була дуже нетривкою [14, с.671].

7 серпня 1909 року Макарів Яр відвідав професор 
кераміки Санкт-Петербурзького технологічного інституту 
Соколов. «Осмотрев посуду, приготовляемую из мест-
ной глины, г.Соколов предложил послать образцы этих 
глин на испытание в Петербург, в отдел Сельской эко-
номии и Сельскохозяйственной статистики, где будет 
произведен технический анализ, т.е. определится необ-
ходимый состав глазури, выяснится что из глины Мака-
рова Яра можно производить наилучшего», — саме 
таким був підсумок перебування професора Соколова в 
селі Макарів Яр [14, с.675]. Результати аналізів, на жаль, 
залишаються для нас невідомими, як і те, чи отримало 
Слов’яносербське земство відповідь.

У наступні роки стало зрозумілим, що епізодичні 
заходи достатнього впливу на стан гончарного виробниц-
тва не мали, тому земська управа розпочала роботу над 
реалізацією ідеї відкриття в селі гончарної майстерні, 
що повинна була стати осередком виробництва; місцем, 
де макаровоярівські гончарі мали б змогу підвищувати 
свій професійний рівень. Можна гадати, що ця майстерня 
почала працювати в Макаровому Яру наприкінці 1913 
року. Прямих вказівок на відкриття майстерні саме цього 
року немає, проте відомо, що на 1912 рік такі заходи ще 
не планувалися [14, с.677], а наприкінці 1914 року зем-
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ська управа вже повинна була скласти звіт про вплив 
гончарної майстерні на місцеве виробництво [3, с.47].

Перша світова війна та бурхливі події кінця другого 
десятиріччя ХХ століття поклали край усім земським 
починанням. Проте діяльність Слов’яносербського земс-
тва не була безплідною — саме завдяки їй гончарі Мака-
рового Яру навчилися виготовляти полив’яний посуд. Це 
відбулося вже за пам’яті найстаріших мешканців сучас-
ного села Пархоменко. Петро Якович Середа згадував, 
що полива з’явилася «пізніше», коли його батько був у 
зрілому віці, тобто приблизно наприкінці 1910-х років. 
Він уже не пам’ятав, з чого саме виготовляли поливу, 
тому розповів тільки, що порошок, яким посипали посуд, 
перепалювали в казані. Полив’яний посуд отримували 
таким чином: виготовлений і висушений посуд мазали 
дьогтем і посипали порошком. Потім вироби випалю-
вали в горні. Після цього «горщик стає красивий-кра-
сивий» [10].

1900–початок 1910-х років були періодом найви-
щого розвитку гончарного промислу Макарового Яру. 
Невипадково саме цим часом датується більшість (29) 
виробів гончарів цього осередку, що нині зберіга-
ються в Луганському обласному краєзнавчому музеї. 
Музейна колекція гончарних виробів на початок 2003 
року становила 147 одиниць зберігання, 51 з яких 
— вироби макаровоярівських майстрів. Основна час-
тина цих виробів — столовий та кухонний посуд: гор-
щики, глечики, банки, макітри, кухлі тощо. Поверхня 
більшості виробів має бежевий колір, однак зустріча-
ються й вироби з сірою, сіро-жовтою та червоно-корич-
невою поверхнями. Черепок у перерізі має щільну 
структуру, з домішками піску. Випалення рівномірне. 
Більшість виробів — теракотові й неорнаментовані. 
Лише 9 посудин покрито поливою (причому 3 з них –
із поливою поганої якості). 7 виробів прикрашено орна-
ментом, що складається з кількох ритованих прямих 
горизонтальних ліній, іноді у поєднанні з кривульками; 
6 виробів покрито поливою в поєднанні з ритованим 
орнаментом. 

У 1920-ті роки гончарний промисел Макарового 
Яру почав занепадати, кількість гончарів неухильно 
зменшувалася. За даними, зібраними Макарово-
ярівською сільрадою в 1925 році, гончарством на той 
час займалися 389 осіб (10% населення від загаль-
ної кількості — 3890 осіб). Валова кількість гончар-
них виробів також зменшилася: «Продукция умень-
шена на 50% (по сравнению с довоенным уровнем)» 
[1, с.29]. Наступного року кількість гончарів зменшилася
більше ніж удвічі: гончарством займалися тільки 117 
осіб (3% населення) [2, с.15]. Однак, незважаючи на 
зменшення кількості майстрів, гончарство продовжувало 
відігравати значну роль у житті населення Макарового 

Яру. За спогадами жительки села Олександри Петрівни 
Трегубової (1917 р.н.), у ці часи все ще ліпили посуд по 
хатах; його продавали й обмінювали на продукти. Гонча-
рювати стали менше, коли розпочалася колективізація. 
У 1929 році в селі було організовано сільськогоспо-
дарську артіль «12 років Жовтня», а через 2 роки було 
утворено ще одну артіль — імені Олександра Пархо-
менка. Переважна більшість мешканців села вступила 
до артілей і вже не мала часу для занять традиційним 
промислом. 

У другій половині 1920-х років «Кустпромсою зом» 
вживалися заходи для подальшого розвитку гончарної 
справи в Макаровому Яру. В 1927 році тут розпочала 
свою діяльність кустарно-промислова керамічна школа. 
Історію гончарної школи Макарового Яру описано її 
ученицями — сестрами Трегубовими — Лідією Петрів-
ною (1911-2000) та Олександрою Петрівною (1917 р.н.). 
Організатором, директором та душею Макаровоярівсь-
кої керамічної школи був Павло Андрійович Дубинсь-
кий, який народився на Чернігівщині (у Новгороді-
Сіверському?). За спогадами Олександри Трегубової, він 
був надзвичайно обдарованою людиною, високоосвіче-
ним, талановитим майстром, художником, активно зай-
мався громадською діяльністю. Такі люди для мешканців 
села були дивним, незрозумілим явищем. Павло Андрій-
ович розмовляв виключно українською мовою (що для 
території Донбасу було певною «екзотикою»), тому, коли 
він виступав з промовою в клубі, мешканці села кричали: 
«Говорите по-русски, мы не понимаем!»

Гончарна школа стала важливим культурно-освіт-
нім закладом, де навчалася молодь не тільки з Макаро-
вого Яру, а й з навколишніх сіл, із сусіднього Станично-
Луганського району (с.Верхньотепле, Нижньотепле), 
з Росії (зі ст.Мітякинської). Навчання в школі три-
вало 4 роки. Тут вивчали не тільки гончарну справу, 
але й загальноосвітні дисципліни. Викладацький склад 
школи мав високу фахову підготовку. Павло Андрійович 
Дубинський викладав технологію кераміки, хімію, гра-
фічну грамоту, а дещо пізніше — українську мову і навіть 
фізвиховання. Фізику й математику викладав Іван Яко-
вич Петров з Луганська. Малюванню глиняних виробів 
підполивними фарбами навчав Кирячок Михайло Іва-
нович, родом з Опішного. Ліплення викладала дружина 
Павла Дубинського — Валентина Федорівна Васильєва. 
Основною метою заснування школи була популяризація 
традиційного промислу серед сільської молоді, розвиток 
місцевих традицій гончарного виробництва й піднесення 
їх до рівня декоративного мистецтва. Тут разом із висо-
коосвіченими викладачами працювали й два найкращі 
гончарі Макарового Яру — Шкурко Іван Іванович та 
Звіряка Микола Павлович.

Макаровоярівська школа мала хорошу матеріальну 
базу — вона розташовувалася у двох приміщеннях: 
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школи, де було два класи й фізкабінет, і гончарної май-
стерні, побудованої під керівництвом Павла Дубинсь-
кого й обладнаної найкращим на той час устаткуванням 
(там були верстати для перемелювання глини, гончарні 
круги, горно, муфельна піч). У приміщенні майстерні 
розташовувався хімічний кабінет, де велися практичні 
заняття й виготовлялися мінеральні фарби та полива. 
Учні отримували невелику стипендію. Таким чином, мака-
ровоярівська кустарно-промислова керамічна школа у 
1927-1931 роках була одним із кращих спеціалізова-
них навчальних закладів на території сучасної Луган-
щини. Перший і, на жаль, останній її випуск відбувся 
у 1931 році. Це стало подією на все село. У майстерні 
було оформлено виставку праць випускників, де було 
представлено різноманітні вироби: декоративні вази, 

куманці, попільнички, розписані таці та панно, вкриті 
розписами, декоративним ліпленням та поливою. Усі 
мешканці села відвідали цю виставку. Олександра Пет-
рівна Трегубова зберегла фотографію цього випуску: 
учні та викладачі на фоні гончарної майстерні. Серед 
учнів-випускників 1931 року, були й майбутні про-
фесійні скульптори Лідія Трегубова та Наталія Артю-
шенко [4, с.2] (мал.3).

У колекції Луганського обласного краєзнавчого 
музею зберігаються 5 виробів учнів Макаровоярівської 
кустарно-промислової керамічної школи: свистунець, 
чорнильниця, дві декоративні підставки для чорнильного 
приладдя та кухоль. Теракотовий свистунець у вигляді 
птаха вкритий світло-зеленим ангобом. Теракотова чор-
нильниця має подібну до кубічної форму, в її верхній цент-

Мал.3. 
Викладачі та учні Макаровоярівської керамічної кустарно-промислової школи: 
другий ряд знизу, третій ліворуч — Іван Шкурко, четвертий — Микола Звіряка; третій ряд, третя ліворуч — Валентина Васильєва; 
четвертий ряд, третій ліворуч — Павло Дубинський, четвертий — Іван Петров, п‘ятий — Михайло Кирячок. 
Макарів Яр, Луганщина. 1927. Автор фото невідомий. Історико-меморіальний музей с.Пархоменко; 
фотокопія — Луганський обласний краєзнавчий музей
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ральній частині — кругла місткість для чорнила; позаду 
та з боків вона обрамлена вертикальними декоратив-
ними стінками. Виріб прикрашено рельєфними багато-
кутниками, на одній із стінок є напис: «Здана 23.11.1931 
Левченковой Оксаны». Одна з декоративних підставок на 
зворотному боці також має напис: «Здано 14.11.1930 г.
Литвиновой Марии». Виріб має прямокутну основу з 
круглим невеликим заглибленням у центрі, три декора-
тивні стінки: високу масивну по центру та дві невеликі 
трикутні з боків. Стінки підставки прикрашено наліпним 
рослинним орнаментом. Усю підставку покрито зеле-
ною поливою (мал.4:5). Друга декоративна підставка 
для чорнильного приладдя надписів не має. Вона тера-
котова, має прямокутну основу та два круглі отвори для 
чорнильниць. Поверхню підставки оздоблено наліпною 
композицією: стовбур дерева, під яким маленькі гриби 
з червоними верхівками, поряд кущ з великими лист-
ками, синіми та червоними квітами. Підставку розписано 
ангобами. Завершує музейну колекцію виробів учнів 
Макаровоярівської керамічної школи кухоль, виготов-
лений учнем Добранчевим (на денці є напис: «Добран-
чев для себе»). Він прикрашений розписом ангобами 

білого, блакитного та зеленого кольорів, вкритий поли-
вою (мал.4:4). 

1932-1933 роки дуже змінили Макарів Яр. Село 
обезлюдніло: усі, хто мав змогу, тікали з села, молодь 
їхала до Луганська, де можна було влаштуватися працю-
вати на завод (робітникам давали 800 г хлібного пайка); 
згодом уже діти забирали своїх батьків до міста. Через 
кілька років у покинутих ними домівках оселялися нові 
мешканці з інших міст та сіл, яким було байдуже до тра-
диційного місцевого промислу. 

1931 рік був останнім щасливим роком і для гон-
чарної школи. Восени 1931 року в селі було відкрито 
середню школу, куди пішли навчатися багато учнів 
Павла Дубинського, оскільки гончарна школа не могла 
з нею конкурувати. Наступного року виникли про-
блеми з фінансуванням закладу, що змушувало викла-
дачів іти зі школи. Залишилися лише Павло Андрійович 
із дружиною, які продовжували працювати з кількома 
учнями, серед яких була й Олександра Петрівна Тре-
губова. Завдяки зусиллям Павла Дубинського, під час 
голодомору учні гончарної школи отримували хлібний 
пайок у 270 г (саме цей пайок дозволив пережити важкі 

Мал.4.

1. Автор невідомий. Горщик. 
Глина, гончарний круг, ліплення, полива, 10х10,5 см. 
Макарів Яр, Луганщина. Перша чверть ХХ століття. 
ЛОКМ, КП 21260/КСП 319.

2. Автор невідомий. Глечик. 
Глина, гончарний круг, теракота, 28х13 см. 
Макарів Яр, Луганщина. Кінець ХІХ–початок ХХ століття. 
ЛОКМ, КП 58159/КСП 680.

3. Автор невідомий. Банка. 
Глина, гончарний круг, ангоб, теракота, 25х13 см. 
Макарів Яр, Луганщина. Кінець ХІХ–початок ХХ століття. 
ЛОКМ, КП 44953/КСП 465. 

4. П.Добранчев. Кухоль. 
Глина, гончарний круг, ліплення, ангоб, полива, 10,5х10 см. 
Макарів Яр, Луганщина; Макаровоярівська керамічна 
кустарно-промислова школа.  Початок 1930-х років. 
ЛОКМ, КП 16077/КСП 331. 

5. Марія Литвинова. Підставка для чорнильниці. 
Глина, ліплення, полива, 19,8х32 см. 
Макарів Яр, Луганщина; Макаровоярівська 
керамічна кустарно-промислова школа. 14.11.1930. 
ЛОКМ, КП 24883/КСП 135.

6. Антон Дудак. Тиква. 
Глина, гончарний круг, ліплення, ангоб, теракота, 26х16 см. 
Луганськ. 1950-ті роки. ЛОКМ, КП 60676/КСП 849. 

7. Антон Дудак. Глечик. 
Глина, гончарний круг, ліплення, полива, 24х14 см. 
Луганськ. 1950-ті роки. ЛОКМ, КП 60674/КСП 847. 

Фото Іллі Кішенка Мал.5. 
Іван Шкурко. Чорнильне приладдя. 

Глина, ліплення, ангоби, полива, 19х22,5 см. Макарів Яр, Луганщина. 
1930-ті роки. ЛОКМ, КП 18028/КСП 330. Фото Іллі Кішенка
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роки родині Трегубових). У цей час Дубинський дозво-
лив місцевим гончарям користуватися шкільним облад-
нанням. Вони ліпили тут звичайний посуд, який потім 
обмінювали на хліб у станиці Мітякинській. Справи 
школи йшли погано. У 1935 році її було закрито. Це 
сталося після написання головою Луганської міськ ради 
Гудковим листа до Донецького облвиконкому, у якому 
було прохання закрити Макаровоярівську керамічну 
школу як заклад абсолютно непотрібний [7, с.8]. Відгу-
ком на цей лист була постанова Донецького облвикон-
кому від 25.03.1935 року про закриття гончарної школи 
[11, с.407].

Доля Павла Дубинського, як і більшості луганської 
інтелігенції 1930-х років, була трагічною. Після закриття 
Макаровоярівської школи він з дружиною переїхав до 
Луганська, де організував щось подібне до курсів гон-
чарної справи. Його студія розташовувалася в колиш-
ньому приміщенні міської школи №20. На початку 1937 
року Павла Андрійовича Дубинського було заарешто-
вано, а через рік він помер в ув’язненні.

Однак справу, якій присвятив своє життя Павло 
Дубинський, не було забуто. Уже в другій половині 
1930-х років багато його учнів почали займатися гон-
чарством на професійному рівні: працювали в гончар-
ному цеху при Луганському цегельному заводі. Одним 
із перших влаштувався туди працювати викладач кус-
тарно-промислової керамічної школи Іван Іванович 
Шкурко. Це сталося в 1932 році, коли під час голодо-
мору багато мешканців Макарового Яру залишили село. 
Згодом Іван Шкурко очолив гончарний цех. З 1934 року 
тут почала працювати Олександра Петрівна Трегубова. 
За її спогадами, у гончарному цеху виготовляли, насам-
перед, квітники, які закуповували великими партіями 
різні підприємства та організації. Окрім квітників, там 
виготовляли декоративні вази, столовий посуд, який ще 
побутував серед населення Луганська: банки, макітри, 
глечики тощо.

У фондах Луганського краєзнавчого музею збері-
гаються два чорнильні приладдя, виготовлені Іваном 
Шкурком. Вони дуже схожі на роботи учнів гончарної 
школи, однак виготовлені більш охайно. Обидва чор-
нильні приладдя мають прямокутні масивні підставки. 
Перший виріб оформлено у вигляді куточка лісу: два 
пеньки (чорнильниці з покришками), між якими лежить 
товстий стовбур (місткість з покришкою для канце-
лярських дрібниць), за ним – порожнистий стилізований 
стовбур дерева (стаканчик для олівців), на який перед-
німи лапами спирається ведмідь. Другий виріб відтворює 
куточок сільського пейзажу: дві чорнильниці виготов-
лено у вигляді великого пенька та дерев’яної криниці. 
Між ними — стежка, що веде до декоративної стінки 
з рельєфним ліпленим зображенням селянської хати з 
тином та деревами з обох боків (мал.5). Обидва вироби 

розписано ангобами та вкрито поливою.
У колекції Луганського краєзнавчого музею збері-

гаються також тринадцять виробів працівника гончар-
ного цеху Луганського цегельного заводу, колишнього 
учня Макаровоярівської кустарно-промислової кера-
мічної школи Антона Івановича Дудака. Це столовий 
та кухонний посуд, виготовлений у традиціях початку 
ХХ століття: банки, кухоль, макітри, глечики (мал.4:6,7). 
В іншому стилі виконано підставку для квітів та попіль-
ничку з ліпленою фігуркою собаки-боксера. Більшість 
виробів укрито зеленою поливою; посуд прикрашено 
традиційним для Макарового Яру ритованим орнамен-
том з прямих та хвилястих ліній. 

Після закриття Макаровоярівської керамічної школи 
її приміщення було передано дитбудинку. Однак уже в 
червні 1935 року дитбудинок отримав інше помешкання 
[11, с.65], а в старому відновила роботу гончарна май-
стерня. Так тривало досить довго: доки були живі майс-
три, які в ній працювали. Подвірні книги, заповнені в 
1943 році, зберегли імена тих майстрів (переважно літні 
люди, що навчилися гончарювати ще на початку ХХ ст., 
у час розквіту промислу): це Тимченко Лаврін Олексійо-
вич (1879 р.н.), його дружина Тимченко Марія Григорівна 
(1885 р.н.), Доля Любов Герасимівна (1908 р.н.), Кутько 
Василь Дем’янович (1889 р.н.), Склярова Єфимія Пет-
рівна (1907 р.н.), Звіряка Пантелеймон Тихонович (1875 
р.н.), Звіряка Павло Іванович (1868 р.н.), Звіряка Тимо-
фій П. (?) (1900 р.н.), Дудак Микола Григорович (1896 
р.н.) [8]. Мабуть, наймолодшою робітницею гончарної 
майстерні була Романенко Євдокія Гаврилівна (1919 
р.н.). За її спогадами, там виготовляли глечики, миски, 
кубушки (тикви), макітри (іноді міст кістю до двох відер), 
горщики та інші вироби. Посуд прикрашали «обливкою» 
— такий посуд був більше до вподоби покупцям. Виго-
товляли посуд майстри; молодь повинна була місити 
глину, м’яти вальки, різати глину дротом. Молодих поміч-
ників навчали робити посуд на гончарному крузі. Перед 
кожним випалюванням Євдокія Гаврилівна та її подруга 
Маруся Шабинська повинні були мазати горно глиною. 
Головний майстер (Євдокія Романенко називала лише 
його по-батькові — Капітонович) був дуже вередливий 
та завжди незадоволений їхньою працею, лаявся, ліз до 
горна й усе обдирав. Після цього треба було все горно 
обмазувати знову. Виготовлений у майстерні посуд збу-
вали по-різному. У селі жив перекупник, що скуповував 
посуд і вимінював на нього в козаків станиці Мітякинсь-
кої різні харчі. Працівники майстерні й самі продавали 
свої вироби по селах. Євдокія Романенко також ходила з 
горшками та макітрами до козаків: вимінювала посуд на 
їжу, брала усе, що давали — й зерно, й цибулю, й сушку 
— 1940-ві роки були голодні... [10].

У 1950-ті роки гончарний промисел у Макаровому 
Яру остаточно занепав. Мешканці села працювали в 
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колгоспі імені Олександра Пархоменка й не мали часу 
для занять традиційним промислом. У 1950-1960-ті роки 
гончарний посуд ще побутував серед місцевого насе-
лення, однак усе більше витіснявся фабричними мета-
левими виробами.

Освітніми та культурницькими закладами села нині 
ведеться робота, основною метою якої є збереження 
надбання гончарів, що працювали там у минулому. Проте 
навряд чи вони спроможні надати нове життя традицій-
ному промислу.

1. Анкета для заполнения сельсоветами. 1925 г. Макаров Яр. — ДАЛО. — Ф.Р.821. — Оп.1. — Од.зб.1. — Арк.29.
2. Анкета для заполнения сельсоветами. 1926 г. Макаров Яр. — ДАЛО. — Ф.Р.821. — Оп.2. — Од.зб.21. — Арк.15.
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Умовні скорочення:

ДАЛО .... Державний архів Луганської області
ЛОКМ .... Луганський обласний краєзнавчий музей

FROM THE HISTORY OF POTTERY HANDICRAFT IN THE VILLAGE OF MAKARIV YAR
Natalya Kaplun, Natalya Smilyanska (Lugansk)

The article deals with the history of pottery handicraft in the village of Makariv Yar (Parkhomenko) in the Lugansk region, 
founded by Ukrainian settlers in the eighteenth century. Makariv Yar was one of the leading pottery centers of the region in 
the nineteenth – early twentieth centuries. The authors examine in detail the local pottery manufacturing technique, the range 
of wares and the ways of their sale. The measures, taken by the Slovyanoserbsk district council in the early twentieth century, 
which purposed to develop this pottery manufacture, as well as the causes of its failure are analyzed. The educational work of 
the Makariv Yar Handicraft Industrial Pottery School in the twenties – the thirties, its achievements and the decline of the local 
pottery-making are elucidated too             [Received January 20, 2003]

Key words: pottery handicraft, Makariv Yar, the Slovyanoserbsk district council, Handicraft Industrial Pottery School

УКЖ14.indd   59 17.05.2005   17:41:54



Історія гончарства

60 Український  КЕРАМОЛОГІЧНИЙ Журнал  · 4 (14) · 2004

Среди керамики, датируемой XIX–началом XX века, 
собранной на Черниговщине и хранящейся в настоя-
щее время в ряде музеев Черниговской области, 

Киева, Санкт-Петербурга, обращают на себя внимание не 
типичные для этого региона, но вместе с тем достаточно 
распространенные образцы посуды с белой1 глазурью и 
чрезвычайно устойчивым (можно даже сказать – однооб-
разным) растительным орнаментом. Многочисленность 
сохранившихся до нашего времени образцов этой кера-
мики свидетельствует о значительном масштабе ее про-
изводства, популярности среди местного населения и 
высоком качестве.

На своеобразие этого пласта черниговской керамики 
в свое время обратила внимание исследователь Евгения 
Спасская (1892-1980)2, называвшая ее «пузыревской» в 
честь украинской гончарной династии Пузырей. Родо-
начальником этой династии был Моисей Пузырь (1812-
1895), а продолжателями – его сыновья Григорий (1850-
1930) и Лаврентий (1845-1917). Еще в 1920-е годы 
Евгения Спасская выдвинула гипотезу о проявившемся 
в творчестве Пузырей влиянии какого-то зарубежного 
гончарного производства и указала на сходство изготов-

© Марина Васильева, историк
 (Вологодский государственный педагогический университет, Россия)

Майоліку, яку робили німецькі гончарі в Моравії, Словаччині та Трансильванії наприкінці XVI – у середині XVIII століття, 
називали «хабанським фаянсом», тому що вона виготовлялася німецькомовними переселенцями-анабаптистами, так званими 
«хуттеровими братами», або «хабанами». У музеях Санкт-Петербурга, Києва та ряду міст Чернігівщини є гончарні вироби, 
датовані XIX століттям і виготовлені в Україні, які можуть бути визначені як постхабанська кераміка. Виготовляли їх 
переважно українські учні хабанських гончарів, котрі жили в маєтку Вишеньки в Чернігівській губернії в останній третині 
XVIII століття. Коли хуттерові брати переселилися в Україну, вони зберегли як свою етнічну та релігійну спільність, так і свої 
культурні традиції, включаючи традиційне гончарне виробництво. Вони збудували у Вишеньках гончарну піч. Її малюнок, 
датований 1803 роком, друкується вперше в даній статті. Його віднайдено в Державному архіві Одеської області. 1785 року 
у Вишеньках було прийнято особливий гончарський статут. Таким чином, Вишеньки стали першим осередком хабанського 
виробництва в Україні. Згодом воно розвивалося в громаді хуттерових братів, які в першій половині XIX століття переселилися 
до містечка Радичів Чернігівської губернії. У другій половині XIX століття та на початку XX століття хабанських традицій 
дотримувалися українські гончарі з династії Пузирів                  [Одержано 18 грудня 2004]

Ключові слова: гончарство, хуттерові брати, хабани, хабанська кераміка, гончарна піч, гончарська династія Пузирів,
Вишеньки, Чернігівщина

КАК ЦЕНТР ПОСТХАБАНСКОГО ГОНЧАРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ ХVІІІ ВЕКА*

ляемой ими посуды с венгерской и моравской керами-
кой. Она высказала предположение, что «пузыревская» 
керамика через «немцев-колонистов» пришла «на Чер-
ниговщину от западных славян – из Моравии, Словакии, 
из бывшей Австро-Венгрии»3. Как показали дальнейшие 
исследования, гончары из династии Пузырей являлись 
преемниками постхабанского гончарного производства, 
привнесенного на Черниговщину хуттеровыми братьями 
(нем. die Hutterischen Br der)4, жившими здесь во второй 
половине XVIII–первой половине XIX века. Ремесленни-
кам из их числа издревле предписывалась строгая ано-
нимность, поэтому они не оставляли на своих изделиях 
ни производственного клейма, ни имени мастера. Впос-
ледствии этого правила придерживались и их украинс-
кие преемники, поэтому сегодня из имеющегося набора 
сходных по многим признакам изделий этого типа про-
блематично вычленить работы самих хуттеровских гон-
чаров и их украинских последователей.

* Исследование выполнено при поддержке РГНФ, 
грант №03-04–00399а

ЧЕРНИГОВСКИЕ ВИШЕНКИ 
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Начало истории хуттерова братства восходит ко 
второй половине 1520-х–первой половине 1530-х 
годов. Именно тогда в Моравии беженцами-анабап-
тистами6, среди которых особенно много было выход-
цев из Тироля, сформировались первые хуттеровские 
общины7. В 1622 году хуттеровы братья были изгнаны 
из Моравии. Основными местами их проживания стали 
Словакия и несколько позднее – Трансильванское кня-
жество8 (рис.1). Здесь за обитателями хуттеровских 
братских дворов (нем. Haushaben) закрепилось название 
«хабаны». По всей видимости, оно возникло благодаря 
своеобразному воспроизведению местным населением 
немецкого слова «Haushabener» (то есть, житель брат-
ского двора)9. Согласно другой точке зрения, «хабаны» 
– уничижительное название хуттеровых братьев, упот-
ребляемое местным населением (в словацком языке 
есть созвучное оскорбительное слово). В связи с этим и 
керамику, которая производились в Моравии, Словакии 
и Трансильвании немецкоязычными гончарами из числа 

хуттеровых братьев (знаменитую центрально-европейс-
кую майолику XVI–XVIII веков), стали называть «хабан-
ской». Сегодня она по праву занимает одно из значимых 
мест в истории европейской керамики10. 

Ранние хабанские изделия существенно выделя-
лись на фоне местного гончарного производства, в пер-
вую очередь, белым цветом покрывающей их глазури 
(рис.2). По всей видимости, их своеобразие объясня-
ется тем, что анабаптисты переняли основы технологии 
и ведущие художественные приемы ренессансной италь-
янской майолики, сходство с которой хабанской посуды 
отмечается многими исследователями11. Историю собс-
твенно хабанской керамики принято заканчивать нача-
лом–серединой XVIII века (хотя некоторые исследова-
тели обнаруживают ее следы и в XIX веке)12. В связи с 
этим керамика XVIII–XIX веков, генетически восходящая 
к классическому хабанскому гончарству или в значитель-
ной мере испытавшая его влияние, может быть типологи-
зирована как постхабанская. Причем под постхабанской 

Рис. 1. 
Карта-схема переселения хуттеровых братьев в XVI–XIX веках в Центральной и Восточной Европе. 
Рисунок Марины Васильевой. Публикуется впервые
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нами подразумевается та керамика, которая в указанное 
время производилась не только самими хабанами, но и 
их последователями из иноэтничной среды13. 

Первым местом на территории бывшей Российс-
кой империи, где появилась община хуттеровых бра-
тьев, было поместье Вишенки на Черниговщине14. Здесь 
община просуществовала более 30 лет – с 1770 года по 
1802 год. О том, откуда, в связи с чем и каким образом 
хуттеровцы попали сюда, и как они здесь жили, повес-
твует «Малая книга истории» хуттеровых братьев (нем. 
«Das Klein-Geschichtsbuch» der Hutterischen Br der) – хро-
ника, начало составлению которой было положено в тех 

же Вишенках известным деятелем хуттерова братства 
Йоханнесом Вальднером (1749-1824)15. Между прочим, в 
орнаментике двустороннего титульного листа оригинала 
этой рукописной книги использовались декоративные 
элементы, напоминающие те, которые были приняты в 
росписи хабанских гончарных изделий (рис.3).

Ядро хуттеровской общины в Вишенках состав-
ляли выходцы из Каринтии, которые в 1755 году были 
выселены властями в Трансильванию как приверженцы 
лютеранского вероисповедания16. Это выселение стало 
результатом религиозных преследований, развернув-
шихся на подвластных Габсбургам территориях во вре-

Рис. 2. 
Образцы ранней хабанской 
керамики XVII века: кружка, блюдо.
[Kybalov  J., Novotn  J. Hab nsk  
faj ns, 1590–1730. – Um leckopr
myslov  muzeum v Praze; Moravsk  
galerie v Brn , 1981. – №56, №217]

Рис. 3. 
Двусторонний титульный лист 
«Малой книги истории» хуттеровых 
братьев. Начало составлению книги 
было положено в Вишенках 
 в 1794-1802 годах. Йоханнесом 
Вальднером. 
[Klein-Geschichtsbuch. – 
Macmillan Colony, Cayley, Alberta, 
Canada), 1983. – P.165]
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мена правления австрийской эрцгерцогини Марии 
Терезии (1740-1780). Весной 1756 года каринтские эмиг-
ранты вступили в контакт с проживавшими в Алвинце 
хуттеровцами17. Как будет подробнее показано далее, 
эта встреча оказалась судьбоносной для обеих сторон: 
каринтские эмигранты решили приобщиться к хуттеров-
скому вероисповеданию, а хуттерово братство в их лице 
приобрело новых преданных приверженцев, впоследс-
твии составивших ядро группы, которой удалось выйти 
за пределы досягаемости Габсбургов и благодаря этому 
сохранить свою культурную уникальность. Лишь за счет 
самоотверженности этой группы своих приверженцев 
братству удалось избежать полной рекатолизации, кото-
рой были подвергнуты все оставшиеся под властью авс-
трийских правителей хуттеровцы. В свете темы, вынесен-
ной в заглавие статьи, важно также отметить, что Алвинц 
известен как старинный центр хабанского гончарного 
производства.

Несмотря на противодействие властей, часть каринт-
ских эмигрантов в 1761 году собралась в Кройце18, где 
они приступили к созданию общины, основанной на 
проповедуемых хуттеровым братством принципах (в 
том числе на принципе общности имущества, привер-
женность которому отличала членов этого братства от 
большинства других анабаптистов). Присоединившихся 

к хуттерову братству каринтских эмигрантов безрезуль-
татно пытались наставить на «путь истинный» иезуиты.
Под их давлением 67 членов братства в 1767 году 
решили покинуть Трансильванию и бежать в находив-
шуюся в зависимости от Османской империи Валахию 
– туда, где они надеялись скрыться от преследований со 
стороны Габсбургов. В эту группу вошли 16 человек из 
хуттеровской общины Алвинца, а остальные были ново-
обращенными членами братства из Кройца и Штайна19 
(теми самыми выходцами из Каринтии, о которых упоми-
налось выше). Инициаторами побега стали два хабанс-
ких гончара – Йозеф Кур (ок.1714-1794) и Иоханнес 
Шталь (ок.1726-1788), которые ранее были изгнаны из 
Алвинца, но затем вернулись в Трансильванию за своими 
единоверцами20. 

В ноябре 1767 года бежавшая из Трансильвании 
группа хуттеровцев обосновалась близ Бухареста. Там 
они занялись традиционными промыслами, в том числе 
гончарством. Однако в Валахии братьев подстерегали 
новые бедствия. В 1768 году началась война между Рос-
сией и Турцией. Сосредоточенное на братских общинных 
дворах имущество и продукты являлись большим соблаз-
ном для мародеров21. В результате, спасаясь от грабежей 
и насилия, хуттеровцы решили переселиться на террито-
рию Российской империи. Весной 1770 году войско под 

Рис. 4. 
А.Кунавин. «Вишеньки». Акварель. 1769. 
[Врангель Н. Помещичья Россия // Старые годы. – 1910. – Июль–сентябрь. – С.42]
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командованием знаменитого русского полководца, гене-
рала-фельдмаршала, графа П.А.Румянцева (1725-1796; с 
1775 года – Румянцев-Задунайский) предприняло поход 
за Днестр. 23 апреля 1770 года русское войско высту-
пило с зимних квартир к г.Хотину (Буковина) и 15 мая 
переправилось через Днестр. Близ Хотина представи-
тели хуттеровых братьев были приняты командующим, 
который предложил их общине поселиться в своем чер-
ниговском имении Вишенки (рис.4)22. 

4 июня 1770 года в лагере на берегу р.Прут близ 
Ребога граф подписал документ23, в котором оговари-
вались условия поселения хуттеровцев на своих зем-
лях. Граф жаловал поселенцам свободное исповедание 
веры, освобождение от принесения присяг и от военной 
службы, соблюдение «спокойствия» и сохранение сво-
боды. Согласно договору, иностранные поселенцы могли 
беспрепятственно покинуть земли графа, заплатив долги 
и уступив десятую часть нажитого имущества. Им выде-
лялись деньги на дорожные издержки и обеспечива-
лось сопровождение. Граф обязывался на первое время 
предоставить переселенцам временное жилье, а впос-
ледствии выделить им лес и деньги для постройки собс-
твенных домов. До обзаведения хозяйством им гаран-
тировалось необходимое пропитание. На новых землях 
хуттеровым братьям предоставлялось три льготных года, 
в течение которых они освобождались от уплаты позе-
мельных денег. По истечении льготных лет они должны 
были платить «за землю и дома наличными деньгами» (то 
есть освобождались от барщины). В контексте данного 

исследования особенно важно подчеркнуть, что пере-
селенцам по договору с графом разрешалось «свободно 
отправлять промыслы свои», продавать изготовляемые 
ими изделия и при этом не записываться в цех24.

1 августа 1770 года в Вишенки прибыло 67 хут-
теровцев. Им было предоставлено временное жилье, 
они стали быстро обустраиваться и уже 20 июля 1771 
года собрались под одной крышей в новом доме, где 24 
июля состоялась первая проповедь. В 1770–1780-е годы 
они развернули в Вишенках активную хозяйственную 
деятельность. В 1776 году ими была построена водяная 
мельница, в 1778 году – «большая» и «малая» школа 
(своего рода интернаты для детей младшего и старшего 
возрастов), в 1779 году – молитвенный дом, в 1787 году 
– ветряную мельницу и т.д.25 

Поселившиеся в Вишенках хуттеровы братья решили 
организовать свою жизнь на основе принципа «христи-
анской общности в духовном и бренном», которого дол-
гое время придерживались их предшественники. Под 
общностью в «бренном» («временном», «преходящем» 
– «Zeitlichen») подразумевалась общность имущества 
всех членов общины, общественное производство и 
потребление, коммунальный быт, общинное воспитание 
и т.п. Братья сообща выполняли сельскохозяйственные 
работы. Изделия, производимые их мастерами, счита-
лись общинной собственностью. Часть из них использо-
валась внутри общины, другая продавалась. Вырученные 
от продажи деньги использовались на общинные нужды. 
Члены общины не имели единоличных расходов. Все 
сферы жизни хуттеровского братского двора в Вишен-
ках регламентировались общинными уставами, которые 
базировались на старинных распорядках. Члены братс-
тва сообща питались. Одежду им выдавала община. 
В соответствии с принятыми нормами она отличалась 
простотой и единообразием: мужчины носили корот-
кие черные штаны, белые чулки, башмаки, белую кур-
тку, черный жилет и широкополую шляпу; в женской 
одежде преобладали платья синего цвета и белый пла-
ток. Быт хуттеровцев основывался на принципах обще-
жития. Неженатые мужчины спали в общих спальнях, 
также как и девушки. Браки заключались только внутри 
общины и находились под ее контролем. Кровли домов 
были высокими. Вдоль чердаков проходили коридоры, 
по обеим сторонам которых располагались небольшие 
комнаты с отдельными входами. Они служили спальнями 
для супружеских пар. Сразу после появления ребенка 
на свет женщина переводилась в специальное помеще-
ние, где она вместе с другими матерями ухаживала за 
младенцем до того момента, когда ему исполнялось 1,5 
года. Достигшие этого возраста дети передавались на 
воспитание общине. Они жили, воспитывались и обу-
чались отдельно от родителей. За ними ухаживали так 
называемые «школьные матери» и «сестры». С 12 лет 

Рис.5. 
Керамическая вывеска хабанской мастерской. 1732. Велки Левары 
(Надьлевард, Словакия). [Krisztinkovich B. Habaner Fayencen. – Budape t, 
1962. – №48]
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детей начинали обучать ремеслу, к которому они имели 
склонность. 

Во главе хуттерова братства в Вишенках стояли 
избираемые пожизненно старшины (der Vorsteher, или der 

lteste), которые управляли жизнью общины в целом и 
являлись ее духовными лидерами26. Старшины утверж-
дали в «служении Слову» избираемых общиной про-
поведников – «служителей Слова» («der Diener des 
Worts»)27. Во главе каждой отрасли хозяйства общины 
стояли «начальники» (die F rgestellten). Вопросами пот-
ребления в братстве ведал «эконом» (der Haushalter)28. 

В Вишенках хуттеровы братья возродили традици-
онные промыслы: ткачество, изготовление шляп, сапож-
ное и кузнечное дело, кожевенное производство и т.д. 
Вскоре ими стали предприниматься попытки наладить 
производство глазурованной посуды. Это удалось сде-
лать к 1773 году благодаря упорному экспериментиро-
ванию И.Шталя, которому в свое время уже удавалось 
возродить гончарное производство среди хуттеровцев 
в Валахии. Этот «белопосудник» («Wei hafner»), как его 
называет хуттеровская хроника, стал ведущим мастером 
гончарного дела среди поселившихся в Вишенках хутте-
ровских братьев и в течение 15 лет руководил общинным 
гончарным производством29. Его дело продолжил сын 
Иоханнес Шталь-младший (ок.1754-1810)30. 

В конце XIX века в связи со смертью Марии Терезии 
политическая ситуация в многонациональной монархии 
Габсбургов сущетвенно изменилась. Император Иосиф II31,
пытавшийся несколько ограничить влияние католи-
ческой церкви в австрийских землях, в 1781 году издал 
так называемый толерантный патент, частично предо-
ставлявший свободу вероисповедания на землях Габс-
бургов. В связи с этим у проживавших в Вишенках хутте-
ров появилась возможность возобновления контактов с 
собратьями по вере, оставшимися на землях Габсбургов. 
В 1781-1795 годы братьями из Вишенок было совершено 
7 миссионерских путешествий, во время которых они 
проводили агитацию за переселение в Вишенки в габс-
бургских и прусских владениях среди бывших хуттеров-
цев и меннонитов32. В результате в течение 1781-1783 
годов в Вишенки переселилось 14 человек из бывших 
венгерских и трансильванских общин хуттеровых бра-
тьев (с территории современной Словакии и Румынии, 
в том числе из таких известных словацких центров про-
изводства хабанской майолики, как Алвинц и Соботи-
ште)33. В 1784 году в Вишенки одновременно прибыло 47 
человек из Соботиште и Велких Левар (рис.5)34. Среди 
прибывших в эти годы в Вишенки хуттеровых братьев 
были гончары Якоб Вальтер, Андреас Валеман, Заха-
риас Титтель, Пауль Мэндлинг и Иоанн (Ян) Штерн35. В 
1784 году они приступили к сооружению новой печи для 
обжига керамики. В 1790 году братский двор в Вишен-
ках пополнился еще 4 выходцами из Германнштадта и 
Алвинца. 

Расширением гончарного производства и необходи-
мостью его регламентации, по всей видимости, обуслов-
лено принятие в вишенской общине хуттеровых братьев 
28 января 1785 года специального гончарного устава38. 
Симптоматично, что новый устав был составлен тогда, 
когда лидером общины снова стал гончар, – упоминав-
шийся выше Й.Кур39.

Гончарный устав, принятый в Вишенках, представ-
ляет собой весьма показательный документ, характери-
зующий в комплексе социальную и производственную 
организацию коммунитарной общины хуттеровых бра-
тьев. Вводный и заключительные пункты устава (1, 17-19, 
21) сводятся к требованиям «придерживаться во всем 
установленного доброго и твердого порядка, прилежно 
просить и скромно предупреждать, если кто-то поже-
лает быть беспорядочным и неприлежным», но при этом 
напоминают и об угрозе общественного «порицания» и 
даже «наказания» тех, кто решит проявить «стропти-
вость». Пункты 2-4, 16 и 20 посвящены рабочему распо-
рядку и трудовой этике мастеров – приступать к работе 
нужно по первому зову, поддерживать атмосферу при-
ветливости и благожелательства, а обеденный перерыв 
проводить по предназначению, а не «легкомысленно и 
бесполезно», и отнюдь (на злобу дня!) не ходить летом 
под окрестными плодовыми деревьями. Ученикам сле-
дует «прилежно уделять внимание, чтобы они были 
приставлены к работе и не имели повода болтаться, 
но держались в послушании». Чрезвычайно интерес-
ными представляются положения пункта 5: «Излиш-
няя роспись на блюдах и кувшинах, а также на мелкой 
посуде должна быть устранена. Но следует оставить 
всё в том виде, как это прежде было предписано, как 
наши предшественники признавали уместным и право-
мерным». Речь идет о принципах построения орнамен-
тальной композиции на керамике, в частности, о необ-
ходимости следования ее самым архаичным образцам, 
восходящим к ранней поре хабанского гончарства. 

Любопытно, что придерживались этой художествен-
ной концепции и украинские последователи хабанского 
производства из династии Пузырей. В результате в их 
творчестве стал стабильно воспроизводиться наиболее 
распространенный вариант хабанской изобразительной 
системы, сформировавшийся еще в первой половине 
XVII века. Сосуществуя с другими, этот вариант декора 
удерживался в качестве основного на протяжении всей 
истории хабанского гончарного производства. Речь идет 
о стилизованном цветочном мотиве с отголосками ита-
льянских ренессансных традиций, которым украшались 
преимущественно кружки и кувшины, – разветвленном 
изгибающемся побеге с листьями, украшенном цветами 
и мелкими завитками с точками. Декорировалось прежде 
всего опоясывающее среднюю часть сосуда поле, огра-
ниченное горизонтальными линиями. Рисунок, распола-
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гавшийся в орнаментальном поле, как правило, не запол-
нял его целиком. В декоре тарелок и мисок также было 
принято членение поля, отвечающее форме изделия. В 
зеркале в центре помещен традиционный цветочный 
мотив, а на бортах симметрично расположены три (или 
более) одинаковых меньших цветочных мотива. По вне-
шнему и внутреннему краям орнаментальный пояс борта 
выделен отводкой темными линиями. Центральный ком-
позиционный элемент, которым зачастую также являлся 
традиционный цветочный мотив, троекратно повторялся 
по бортам изделий. Палитра из синего, зеленого, желтого 
и фиолетово-коричневого цветов (полностью совпадаю-
щая с хабанской XVII века), определялась как традицией, 
так и небольшим набором существующих термостойких 
красителей. Ограниченный набор постоянно воспроиз-
водившихся элементов хабанского растительного орна-
мента с течением времени в значительной степени был 
подвергнут схематизации (рис.6).

Пункт 6 устава может служить еще одной иллюстра-
цией аскетизма хуттеровцев: «Признано, что расписная 
посуда не должна даваться в (братский. – М.В.) дом для 
употребления. Посуда для питья, миски, чашки и мелкая 
посуда – все должно быть не расписано, и, насколько воз-

можно, одного цвета». Как видим, братья сознательно 
отказывали себе в привязанности к земным, преходя-
щим благам и излишествам, подчеркивая свое стрем-
ление к истинной духовной жизни, к стяжанию благ 
нетленных. В связи с этим уместно вспомнить о библей-
ском «сосуде скудельном» (то есть глиняном, хрупком, 
бренном), одном из известнейших образов временного 
земного человеческого существования. Человек срав-
нивается с непрочным сосудом, который должен быть 
наполнен истинными, а не мнимыми, сокровищами40. 

По своей форме правила, сведенные в вишенском 
гончарном уставе, напоминают средневековую цеховую 
регламентацию. Вместе с тем они принципиально отлича-
ются от любых цеховых установлений тем, что гончарные 
мастерские и все производившиеся гончарами-хуттеров-
цами изделия провозглашались общинным достоянием, 
следовательно, доходы от гончарного промысла должны 
были поступать не лично мастеру, а использоваться всем 
братством. Пункты устава (с 7 по 15) воспроизводят кар-
тину взаимоотношений между общиной и гончарами, с 
одной стороны, и гончарами и внешним миром, с дру-
гой. Часть продукции, по требованию эконома (но не 
по собственной инициативе), гончары обязаны переда-

Рис.6. Образцы «пузыревской» керамики второй половины XIX–начала XX века 
из собрания Российского этнографического музея (Санкт-Петербург, Россия). 

1 – кувшин; высота 25 см; приобретен Д.О.Святским в 1909 году в Глуховском уезде Черниговской губернии; 
Российский этнографический музей, инв.№2031-17; 

2 – миска; диаметр 28 см; приобретена профессором Ф.К.Волковым в с.Псаровка Кролевецкого уезда в 1915 году; 
Российский этнографический музей, инв.№3548-16; 

3 – «банька»; высота 30,7 см; приобретена профессором Ф.К.Волковым в с.Псаровка Кролевецкого уезда в 1915 году; 
Российский этнографический музей, инв.№3548-13. 

Фото А.В.Суворова. Публикуются впервые
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вать для нужд общины, а остальную должны продавать 
на рынке. Здесь гончары действуют в окружении таких 
персонажей, как «барышники (менялы)», «торговцы» и 
даже воры. Устав советует тщательно оберегать посуду 
от боя, а полученные деньги от воров. Среди покупа-
телей могут быть как «хорошие знакомые», так и люди 
«неизвестно откуда». Не следует ни давать им посуду 
в долг, ни получать с них долги без регистрации у эко-
нома, ни обменивать продукцию на то, что может быть 
«принесено в дар собственному удовольствию» («булка 
или что-либо подобное»), ни покупать такового. В слу-
чае получения какого-либо подарка или же обмена 
нетоварной, «наихудшей, разбитой посуды» на «плоды, 
яйца или другого рода продукцию» следует передать 
полученное общине, а не употреблять самому. Обо всех 
деньгах, кроме потраченных на самую необходимую еду 
(только после того, как будет «съедено то, что было 
дано с собой»), следует «честно отчитаться» эконому 
и сдать ему все деньги «на восьмой или четырнадцатый 
день» месяца41.

Вишенский устав во многом близок гончарному 
уставу, созданному духовным лидером хуттеровских 
братьев Андреасом Эренпрейсом42 еще в 1612 году. 
Например, согласно последнему документу, запреща-
лось слишком плотно заполнять сосуд декором, изобра-
жать фигуры и гротесковые формы43. Преемственность 
вишенского гончарного устава и устава А.Эренпрейса 
не была случайной: в вишенском документе в качестве 
обоснования правомерности того или иного установле-
ния часто использовались формулировки типа «наши 
предки признавали это справедливым» или «наши 
предки строго придерживались этого».

Гончарное производство, налаженное хуттеровыми 
братьями на Черниговщине, унаследовало не только 
декор, но и технические приемы хабанского гончар ства. 
По технологии производства – это майолика. После 
того, как изделие из высококачественной гончарной 
глины подвергалось первому обжигу, его поверхность 
покрывалась слоем глазури, содержащей окислы олова. 
Поверх необожженной глазури наносился рисунок, рас-
цветка деталей которого производилась поверх тонкой 
темной контурной прорисовки. В ходе второго (высоко-
температурного) обжига состав стеклообразной глазури 
сплавлялся с красками рисунка, глубокие тона которого, 
контрастирующие с белой непрозрачной глазурью фона, 
придавали изделиям высокие декоративные качества.

В результате архивных изысканий автору удалось 
обнаружить уникальный документ, озаглавленный «Чер-
теж обжигательной печи в Вишенках» («Abri  des Brenn 
offens in Wischinck»)44. Этот детальный чертеж (рис.7) 
составлен самими хуттеровыми братьями. Он являет 
собой редкий пример сохранения столь раннего, совре-
менного самой гончарной печи, чертежа. Данный доку-

мент представляет значительный интерес, во-первых, в 
качестве реального доказательства существования гон-
чарного производства хуттеровых братьев в Вишенках; 
во-вторых, для изучения технологических традиций 
этого гончарного производства45. 

На обороте чертежа написано: «Вашему Высокоро-
дию господину Иоганну Бригонцы посылаю в ответ на 
Вашу просьбу в соответствии с моим обещанием чер-
теж печи для обжига нашего гончара». 

Первый вопрос, который возникает после прочте-
ния этой надписи: кто такой Й.Вальднер, обращаю-
щийся к И.Бригоцы? Нет никаких сомнений в том, что 
это старшина хуттеровых братьев Йоханнес Вальднер. 
Тот самый, который, как было указано выше, положил 
начало составлению «Малой книги истории» хуттеровых 
братьев. Его родители – Энна и Георг Вальднер – были в 
числе тех переселенных в Трансильванию выходцев из 
Каринтии, которые, присоединившись к хуттеровым бра-
тьям, вместе с детьми перебрались в Валахию, а оттуда 
– на Черниговщину (в Вишенки). В 1782 году Й.Вальднер 
был избран «служителем Слова», а в 1794 году встал во 
главе общины. Он последовательно отстаивал тради-
ционную систему ценностей хуттеровых братьев, в том 
числе принцип общности имущества. Во многом благо-
даря именно его деятельности братству удалось сохра-
нить в инокультурной среде старинные обычаи, внут-
ренне укрепиться и выстоять в чрезвычайно трудный 
для него период. 

Второй вопрос: кто такой Иоганн Бригонцы, кото-
рому был предназначен чертеж? И.О.Бригонцы – чинов-
ник, товарищ Главного судьи Конторы опекунства ново-
российских иностранных поселенцев, учрежденной в 
начале XIX века в г.Екатеринославе (Новороссийске)46. 
Вслед за Конторой была образована особая Канцеля-
рия Одесского водворения иностранных колонистов, 
первоначально состоявшая всего из одного члена Кон-
торы опекунства, которым и являлся И.О.Бригонцы (не 
случайно первое время это учреждение носило назва-
ние «Канцелярия члена Конторы опекунства Бригонцы 
в Одессе»)47. В 1805 году герцог Э.О.Ришелье, под нача-
лом которого состояла Канцелярия, обнаружив нечест-
ность в счетах И.О.Бригонцы, решил заменить его кня-
зем П.С.Мещерским. Это было сделано весной 1806 года, 
незадолго до смерти И.О.Бригонцы48.

Чертеж занимает разворот из двух листов писчей 
бумаги. Линии и многочисленные надписи на нем выпол-
нены пером чернилами, заливка – акварелью. Размеще-
ние трех десятков пояснительных надписей на чертеже 
печи в Вишенках указано нами на специальной схеме, 
где каждый номер соответствует определенной надписи 
(рис.8). Далее в описании печи будет дан перевод име-
ющихся на чертеже надписей с указанием их номеров 
на этой схеме.
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Рис.7. 
Йоханнес Вальднер. 
«Чертеж обжигательной печи в Вишенках». 
1803. Государственный архив Одесской 
области. – Ф.6. – Оп.1. – Д.50. – Л.249. 
Публикуется впервые

Рис.8. 
Схема размещения надписей на чертеже 
обжигательной печи в Вишенках (пояснения 
см. в тексте статьи). Рисунок Марины 
Васильевой. Публикуется впервые
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Автором чертежа являлся Й.Вальднер. Он отмечает 
свою неопытность в подобных делах: «В связи с тем, 
что я ничего не смыслю в рисовании, я нарисовал печь по 
своему разумению так, как смог. И так как Ваше высо-
кородие ее видели, то я надеюсь, что Вы поймете рису-
нок. Остаюсь Вашим верноподданным Й.Вальднер» (20). 
На рисунке, действительно, не вполне последовательно 
совмещаются план и разрез печи, а пояснительные 
надписи обращены ко всем четырем краям листа, по 
его диагонали, и даже скручены в кольцо. Такая манера 
составления чертежей была характерной для Средневе-
ковья, для начала XIX века ее следует признать архаич-
ной. Однако чертеж достаточно информативен. На нем 
указано: «Размеры обозначены в немецких единицах 
– футах. Он равен 12 дюймам или 7 русским вершкам 
длины»49. 

Рассмотрим на основании этого документа устройс-
тво специализированной печи для обжига майолики, 
существовавшей в конце XVIII века в Вишенках. Чер-
теж сочетает в себе план нижнего яруса печи (на схеме 
– отделенная пунктиром нижняя половина) и разрез 
верхнего яруса печи и дымохода. Показанные на схеме 
частой штриховкой массивные наружные стены печи 
(1 – «каменная стена»; 6 – «эта стена – одновременно 
стена всего здания») были сложены из кирпича, но были 
полыми внутри и заполнялись для теплоизоляции зем-
лей (3 – «обе толстые боковые каменные стены возво-
дятся одинаковой высоты и свободное пространство 
заполняется землей»). Тонкие стены печи, перегородки 
в ней и дымоход сложены из кирпича (4 – «здесь поверх 
свода печи насыпана пробитая через решето глина»). 
Показаны в разрезе и стены специального здания, в 
котором помещена печь (3), и его перекрытие (6) (на 
схеме – редкая штриховка). На обороте чертежа пояс-
няется также, что четыре поперечные черты обозначают 
расположенные над печью деревянные связи, имеющие 
узкие отверстия и скрепленные клиньями, «которые над 
сводом печи сквозь стены выходят, чтобы печь была 
связана» для предупреждения растрескивания и пожара 
(на схеме указаны пунктиром – 5).

Сбоку от печи, в смежном помещении обрабаты-
вали глину (7 – «здесь в гончарне стоят чаны с гли-
ной»), откуда имелся проход к печи через проем во 
внутренней стене здания (8 – «вход к устью печи»). 
Перед устьем – яма, из которой разжигается печь (9). 
Для устья печи указаны размеры: «ширина отверстия 
печи – 1 фут 3 дюйма, высота – 1 с половиной фут» 
(10). Топочная камера имеет полукруглую в плане форму 
(11 – «здесь горит огонь»). Противоположная устью 
печи кирпичная стена топки имеет в нижней части три 
отверстия, напоминающие ворота (12 – «над этими 
сводами стоит каменная стена ворот»). Далее раска-
ленные газы от сжигаемых дров направлялись по трем 
параллельным газоотводящим каналам («воздушным 

отверстиям»), перекрытым кирпичными сводами, к 
дымоходу (14 – «эти три выкладываются в виде свода 
до поперечной черты»). «Эти три нижних свода покры-
вают только кирпичом» (15) – видимо, в один кирпич. 
Ширина и высота каналов по мере удаления от топки 
уменьшается: если в начале «все три одинаково равны 
по высоте целому футу» (16), то в конце «примерно 
высотой в половину фута все одинаково» (17). Указана 
длина этих каналов: «расстояние от ворот до отверстия 
тяги – 4 фута» (13). 

Выйдя из каналов, газы попадают в помещение под 
дымоходом, перекрытое круглым сводом (18). В торцо-
вой стене печи имеется отверстие (19 – «маленькое окно 
для наблюдения за огнем»). Вверху свода – отверстие 
дымовой трубы (20). Внутри дымохода в верхней части 
чертежа помещен следующий комментарий: «Ширина 
дымовой трубы в целый фут. Она должна быть сужена 
(в нижней части. – М.В.) до необходимого размера 
только с трех сторон. Высоту трудно определить, но 
она не должна быть ниже 3 саженей» (21). Под дымохо-
дом в боковой стене (22 – «высота стены – 2 фута») из 
смежного помещения имеется проход, закрытый желез-
ной дверью (23 – «железная дверь шириной 3 фута, 
высотой – на глаз, но не высоко»). Через эту дверь до 
разведения огня осуществлялся доступ в верхний ярус 
печи – в обжигательную камеру (показана в разрезе в 
верхней части чертежа).

Обжигательная камера располагалась над топоч-
ными каналами: «Высота печи до свода – 5 футов и 
3 дюйма, включая высоту воздушных отверстий (то 
есть газоотводящих каналов. – М.В.)» (24). В описании 
отмечено, что их своды тонкие (в отличие от заполнен-
ных землей наружных стен), они перекрыты «только 
кирпичом». От топочной камеры обжигательная отделе-
на каменной стенкой-перемычкой. Загрузка посуды для 
обжига производилась, очевидно, через специальный 
небольшой загрузочный ход в боковой стенке вблизи 
конца печи, под дымоходом, закрывавшийся железной 
дверью (23). 

Судя по описанию конструкции, в обжигательной 
камере печи выделялись три температурных зоны, раз-
личавшихся и функционально. При топке одновре-
менно велась и плавка стеклообразной эмали, и обжиг 
покрытой эмалью посуды, и первичный обжиг кера-
мики. «В свободном пространстве» каменной стены 
«стоят миски, в которых плавится стекло» (25) – 
здесь, у топки, температура была наивысшей. Судя по 
чертежу, можно предположить, что под «свободным 
пространством» подразумеваются маленькие ниши 
в стене. «Длина помещения, где находится посуда, – 
8 футов» (26). В ближней к топке половине обжигатель-
ной камеры температура выше: «Здесь находится глази-
рованная посуда» (27). В дальней от топки половине тем-
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пература ниже: «Здесь находится неглазированная или 
сырая» посуда (28). Эти половины камеры на чер-теже 
разделены двойной вертикальной чертой. Внутри обжи-
гательной камеры, видимо, находились какие-то полки 
из несгораемого материала. Вероятно, именно они пока-
заны в виде клеток, заполняющих пространство камеры. 
Комментарий на чертеже не вполне ясен: «Эти 4 пер-
вых ящичка стоят перед ящиками, которые делаются 
из кафеля и плит, в которые сажается по-суда» (29). 
Заполненную посудой камеру изолировали от топочных 
газов, закладывая проем между дымоходом и обжига-
тельной камерой кирпичом: «Здесь в конце печи сырая 
посуда закрывается слоем кирпича» (30). 

Подводя итог, отметим, что технология, которая 
может быть реконструирована на основе анализа дан-
ного чертежа, отвечает имеющимся представлениям о 
режимах обжига майоликовой посуды. Вначале она про-
ходит стадию первичного обжига, а затем, после покры-
тия глазурью, обжигается повторно, при более высокой 
температуре. При еще более высокой температуре пред-
варительно ведется плавка стекловидной поливы, состо-
ящей из окислов свинца и олова.

Как явствует из пометок, сделанных на чертеже (20), 
он был отправлен И.О.Бригонцы 4 марта 1803 года, и не 
из Вишенок, а из Радичева50. Никакой особой загадки в 
том, почему чертеж печи, сооруженной в Вишенках, был 
послан из Радичева, нет. Однако чтобы дать объяснение 
этому обстоятельству, необходимо обратиться к исто-
рии «черниговской» общины хуттеровых братьев конца 
XVIII–начала XIX века. 

В 1783 году в Малороссии был запрещен свободный 
переход посполитых (следовательно, утвердилось кре-
постное право), введена подушная подать, реформиро-
вано военное устройство малороссийских казаков51. В 
ходе проведенной в связи с этим в том же году ревизии 
были переписаны и проживавшие в Вишенках хуттеровы 
братья. Следовательно, в официальных документах они 
попадали в число закрепощенных владельческих крес-
тьян. С этого времени члены общины в Вишенках должны 
были от каждого лица мужского пола (независимо от 
возраста) платить подушную подать в размере 70 коп. 
(при этом сверх каждого уплачиваемого рубля следовало 
доплачивать по 2 коп.). В общей сложности они обязы-
вались ежегодно вносить 58 руб. 55 коп. поголовного 
сбора. Помимо этого, им следовало ежегодно платить 
поземельные деньги в размере 46 руб. 40 коп. Вместе 
поголовный и поземельный сборы составляли 104 руб. 
95 коп. В 1795 году хуттеровы братья в Вишенках вновь 
были подвергнуты ревизии. Постепенно члены братства 
все более явственно осознавали, что их личная свобода 
поставлена под угрозу. 

После смерти в 1796 году графа П.А.Румянцева-
Задунайского Вишенки перешли по наследству его сыну 
– известному русскому государственному деятелю, дип-

ломату, графу С.П.Румянцеву (1755-1838). Вскоре после 
этого остро обозначился вопрос о статусе иностранных 
поселенцев, проживавших в Вишенках. Они считали 
себя свободными людьми, но в ревизских документах 
числились как податные души и должны были нести 
рекрутскую повинность. В октябре 1797 года в Петер-
бург для решения этой проблемы были направлены 
Йоханнес Вальднер и Христиан Хофер. Они обратились 
к С.П.Румянцеву с просьбой о подтверждении прав, 
пожалованных поселившимся в Вишенках хуттеровым 
братьям его отцом. Граф отказался это сделать, ссылаясь 
на то, что официально вишенские поселенцы числятся 
людьми несвободными, обязанными платить поголовные 
деньги и привлекаться к военной службе. В связи с этим 
12 ноября 1797 года поверенные хуттеровцев подали 
на имя императора Павла I прошение о подтверждении 
прав, пожалованных им П.А.Румянцевым-Задунайским, и 
о предоставлении им как иностранным поселенцам льгот 
на основании манифеста от 22 июля 1763 года. В проше-
нии речь шла о подтверждении прав свободного испо-
ведания веры, беспрепятственного перехода с одной 
земли на другую, невмешательства во внутренние дела 
общины, свободного отправления промыслов, свободы 
от поставки рекрутов, от принесения присяги, от бар-
щины, от налогов на военные нужды53. Император отка-
зал вишенским иностранным поселенцам (как принадле-
жащим частному владельцу) в просьбе об уравнении в 
правах и привилегиях с «вызванными поселенными на 
счет короны» меннонитами и распорядился, чтобы они 
впредь оставались «на том же самом положении», на 
каком они были при П.А.Румянцеве-Задунайском54. 

Таким образом, чтобы добиться официального офор-
мления своего свободного статуса, избежать закрепоще-
ния и получить льготы, предоставляемые меннонитам, 
хуттеровцам следовало перейти с частных на государс-
твенные земли. Прошение об этом было подано на имя 
императора в апреле 1801 года. Оно было удовлетво-
рено, и 22 мая 1801 года уже императором Александ-
ром I издан именной указ55 о переселении иностранных 
поселенцев из Вишенок на казенные земли и предо-
ставлении им прав, пожалованных меннонитам 6 сен-
тября 1800 года Павлом I56. Переселение на казенные 
земли осуществлялось весной 1802 года. Деревянные 
постройки хуттеровцев в Вишенках были разобраны и 
перевезены на новое место. Для нового строительства 
за казенный счет был выделен лес. Десятая часть нажи-
того в Вишенках имущества была отдана хозяину имения 
деньгами, зерном и скотом. 15 июня 1802 года послед-
ние хуттеровы братья покинули Вишенки и пересели-
лись в местечко Радичев, где прежде располагались их 
оброчные земли57. 

Именно оттуда весной 1803 года и был послан 
И.О.Бригонцы чертеж печи для обжига керамики, которая
была построена последователями хабанов в Вишенках 

УКЖ14.indd   70 17.05.2005   17:42:01



Історія гончарства

Український  КЕРАМОЛОГІЧНИЙ Журнал  · 4 (14) · 2004 71

во второй половине XVIII века. Потребность в таком 
чертеже, по всей видимости, возникла в связи с нача-
лом сооружения новой печи в Радичеве. Есть осно-
вания полагать, что посланный Бригонцы чертеж был 
своеобразным проектом новой печи, которая должна 
была, как и печь в Вишенках, соответствовать хабанским 
традициям, и при ее сооружении представлялось необ-
ходимым учитывать накопленный единоверцами чер-
ниговских иностранных поселенцев двухвековый опыт 
гончарного производства. 

Согласно рапорту в Контору опекунства новороссий-
ских иностранных поселенцев старшины Радичевской 
колонии Й.Вальднера от 15 июня 1803 года, летом того 
года в колонии было изготовлено 20 тысяч штук кирпича. 
В том же рапорте Вальднер отмечал: «Если Бог даст, то 
в этом месяце будет начато строительство горшеч-
ного горна»58. Из рапорта от 27 июля 1803 года следует, 
что «начатая постройка каменной гончарни» на время 
полевой страды (жатвы и сенокоса) приостановлена, но 
после окончания работ в поле будет закончена59. Впос-
ледствии в Радичеве «постхабанское» гончарное произ-
водство получило значительное развитие.

В 1842 году хуттеровы братья переселились из Чер-
ниговской в Таврическую губернию, а в 1874-1877 годы 
эмигрировали в США. Однако в местах их прежнего оби-
тания на Черниговщине гончарное производство, осно-

ванное на традициях, восходящих к хабанскому деко-
ративно-прикладному искусству, не прекратилось. Их 
преемником стал украинский гончар Моисей Пузырь, 
мещанин из г.Короп Черниговской губернии. Мои-
сей Пузырь познакомился с традициями производства 
«немецкой» керамики, по всей видимости, работая в при-
надлежавшей колонистам, расположенной близ Ради-
чева гончарной мастерской (о том, как именно украинс-
кому мастеру удалось узнать производственные секреты 
хабанских мастеров, существует много предположений и 
легенд)60. После отъезда колонистов он стал хозяином 
этой мастерской. Моисей Пузырь передал знания и уме-
ния, основанные в значительной мере на хабанских тра-
дициях, своим сыновьям Григорию и Лаврентию. Григо-
рий Пузырь (1850-1930) остался жить с отцом на хуторе, 
и после его смерти продолжил производство гончарных 
изделий, придерживаясь усвоенных от отца традиций. 
Гончарством он занимался до начала коллективизации. 
В настоящее время на месте мастерской остались фун-
даменты строений и мощный культурный слой с много-
численными фрагментами керамики. Лаврентий Пузырь 
поселился отдельно от отца, в Новгороде-Северском, где 
продолжил занятие гончарным ремеслом61. Большое 
сходство с «пузыревской» керамикой проявляется и в 
произведениях коропского гончара Никифора Веприка 
(ок.1854-1926)62.

1 Порой цвет глазури не чисто белый, а с серыми, розоватыми, коричневатыми оттенками. 
2 Подробнее о Евгении Спасской см., например: Бiлокiнь C.I. Мистецтвознавча дiяльнiсть Є.Ю.Спаської // Народна 

творчiсть та етнографiя. – 1983. – №6. – С.64-67.
3 Спаська Євгенія. Пузирьовський посуд (перший етюд з циклу «Чернiгiвське ганчарство») // Українське гончарство: 

Нацiональний культурологiчний щорiчник. За рiк 1994. – Опiшне: Українське Народознавство, 1995. – Кн.2. – С.384.
4 Название «хуттерово братство» возникло в середине 1530-х годов. Оно происходит от имени известного 

анабаптистского лидера Якоба Хуттера.
5 Об этом подробнее см.: Васильева М. Хабанское керамическое производство и его украинские преемники // Регрес 

i регенерацiя в народному мистецтвi: Колективне дослiдження за матерiалами Третiх Гончарiвських читань. – 
К.: Музей Iвана Гончара; Родовiд, 1998. – С.186-199.

6 Анабаптисты (букв. «перекрещенцы») – представители радикального направления в Реформации, возникшего 
в первой половине XVI века. Анабаптисты не признавали крещения младенцев и отстаивали необходимость крещения 
взрослых. Практика повторного крещения взрослых объясняет происхождение термина «анабаптизм».

7 Подробнее об истории хуттерова братства см.: Васильева М.В. К истории раннего анабаптизма: хуттеровское 
братство // Германская история эпохи Реформации: Исследования и документы. – Вологда, 1993. – С.81-99; 
Она же: Гуттерiвське братство на Чернiгiвщинi // Сiверянський лiтопис. – Чернiгiв, 1995. – №5. – С.75-81; 
Она же: Хуттеровское вероисповедание по «Отчету о нашей религии, учении и вере» Петера Ридемана // Проблемы 
эволюции общественного строя и международных отношений в истории западноевропейской цивилизации. – Вологда, 
1997. – С.114-132; Она же: Исторические судьбы хуттеровских братьев в 1770-1870-е гг. и их отношение к принципу 
общности имуществ // Историческая мысль в современную эпоху: Материалы II межвузовских исторических чтений, 
посвященных памяти профессора В.А.Козюченко /Волгоград, 2-4 апреля 1996. – Волгоград, 1997. – 
С.61-69; Клаус А. Наши колонии: Опыты и материалы по истории и статистике иностранной колонизации в России. 
– СПб., 1869. – С.25-55; Clarc B.W. Die Hutterischen Gemeinschaften. – Leipzig, 1929; Friedmann R. Hutterite Studies / 
Ed. H.S. Bender. – Goshen (Ind.), 1961; Friedmann R. Die Schriften der hutterischen T ufergemeinschaften: Gesamtkatalog 
ihren Manuskriptb cher, ihrer Schrieben und Literatur, 1529-1667. – Wien, 1965; Gross L. The Golden Years of the Hutterites: 
The Witness and Thought of the Communal Moravian Anabaptists During the Walpot Era, 1565-1578. – Scottdale (Pa.); 
Kitchener (Ont.), 1980; Horsch J. The Hutterian Brethren: 1628-1931: A Story of Martidom and Loyalty. – Goshen (Ind.), 1931; 
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Hostetler J.A. Hutterite Society. – Baltimor; London, 1977; L ngin B.G. Die Hutterer: Gefangene der Vergandenheit, Pilger der 
Gegewart, Propheten der Zukunft. – Hamburg; Z rich, 1986; Loserth J. Der Communismus der m hrischen Wiedert uferim 16. 
Und 17. Jahrhundert // Archiv f r sterreichische Geschichte. – Wien, 1894. – Bd.81; M ller L. Der Communismus der 
m hrischen Wiedert ufer. – Leipzig, 1927; Riley M.P. The hutterite Brethren: An Annotated Bibliography with Special Reference 
to South Dacota Hutterite Colonies. – Brookings, 1965; Vasiljeva M. The Hutterian Brethren in the Ukraine (1770-1874) // 
Research Support Scheme: Network Chronicle. – Praque, January 1998. – P.19-21; Wolkan R. Die Hutterer. – Wien, 1918; 
Zeman J.K. The Anabaptists and the Czech Brethren in Moravia 1526-1628: A Study of Origins and Contacts. – Mouton, 1969. 

8 В те времена эти земли относились к числу венгерских.
9 Friedmann R. Habaner // Mennonite Encyclopedia. – Scottdale, 1958. – Vol.2. – P.583-584.
10 Подробнее о хабанской майолике см., например: Edgar E. Hab nsk  keramika. – Praha, 1918; Katona I. A Hab n ker mia 

Magyarorsz gon. – Budape t, 1974; Kud lkov  A., Zeminov  M. Hab nsk  faj ns. – Um leckopr myslov  muzeum v Praze, 
1961; Kybalov  J., Novotn  J. Hab nsk  faj ns, 1590-1730. – Um leckopr myslov  muzeum v Praze; Moravsk  galerie 
v Brn , 1981; Layer K. Oberungarische Habanerfayencen. – Berlin, 1927.

11 См., например: Kybalov  J., Novotn  J. Hab nsk  faj ns... – S.21, 23, 24; Kud lkov  A., Zeminov  M. Hab nsk  faj ns... – 
S.61; Friedmann R. Hutterite Studies. – Goshen (Ind.), 1961. – Р.143.

12 См., например: Katona I. A k s -hab n ker mia s a XVIII. sz zadi fajansz n h ny k rd se // M v szett rt neti rtes t . – 
1973. – XXII. vf. 4. sz m. – L.233-253.

13 В близком значении (хотя и по отношению к более раннему и узкому временному отрезку – 1710-1730 годы) этот 
термин употребляется в книге: Kybalov  J., Novotn  J. Hab nsk  faj ns, 1590–1730. – S.26.

14 Ныне село Вишенки Коропского района Черниговской области. О Вишенках см.: Вергунов А.П., Горохов В.А. Русские сады 
и парки. – М., 1988. – С.283-284; Врангель Н. Помещичья Россия // Старые годы. – 1910. – Июль–сентябрь. – С.50-51; 
Липский В. Приходская летопись села Вишенок Кролевецкого уезда // Черниговские епархиальные известия. – 1875. – 
№2. – 15 января. – С.61-67; №4. – 15 февраля. – С.11-117; Россия: Полное географическое описание нашего отечества 
/Под ред. В.П.Семенова. – СПб., 1903. – Т.7: Малороссия. – С.518; Село Вишеньки // Черниговские губернские ведомости. 
– 1850. – №8. – 24 февраля. – 1850. – Отд.II. – С.65. 

15 «Малая книга истории» хуттеровых братьев была найдена, обработана, снабжена богатым научным аппаратом 
и впервые опубликована на современном немецком языке в 1947 году профессором германистики из США 
А.Й.Фридрихом Цигльшмидом (1903-1950). Первая часть книги представляет экскурс в раннюю историю хуттерова 
братства. Вторая озаглавлена «Записки Йоханнеса Вальднера об упадке и крушении хуттеровых братьев в Венгрии 
и Трансильвании (1666-1767)», третья – «Мемуары Йоханнеса Вальднера о хуттеровых братьях в Валахии 
и в Малороссии (1752-1802)». Помимо текста, принадлежащего перу Вальднера, в Малую книгу вошли материалы 
других авторов, позволяющие проследить дальнейшую историю братства до 1940-х годов. 

16 Klein-Geschichtsbuch. – Macmillan Colony, Cayley, Alberta, Canada, 1983. – S.264-282.
17 Алвинц (нем. Alwinz, ныне Vintu de Jos, Трансильвания) расположен близ современного румынского города Алба-Юлия. 

Историю общины хуттеров в Алвинце кратко можно изложить следующим образом. В 1546 году группа хуттеровых 
братьев переселилась из Моравии в Соботиште (Словакия). Отсюда в 1621 году часть из них перебралась в Алвинц, 
где их поселил в своем поместье возглавлявший антигабсбургскую оппозицию трансильванского дворянства князь 
Габор Бетлен (1574-1629). Сюда же устремились многие хуттеровцы, в 1622 году изгнанные из Моравии. 

18 Кройц (Kreuz) – к северо-востоку от современного румынского города Сибиу.
19 Штайн (Stein) – к северо-востоку от Кройца.
20 Klein-Geschichtsbuch... – S.282-305.
21 Там же. – S.306-315.
22 К концу 1760-х годов Вишенки «по духовному ведомству» числились в Покошицком десятоначальстве Новгородской 

протопопии Черниговской епархии; по «гражданскому управлению» – в Понорницкой сотне Березинского 
комиссариатства Новгородского повета. После образования Черниговской губернии Вишенки вошли в ее состав, 
были приписаны к Кролевецкому уезду. См.: Липский В. Приходская летопись села Вишенок Кролевецкого уезда... // 
Черниговские епархиальные известия. – 1875. – 15 января. – №2. – C.66. 

23 25 мая 1770 года П.А.Румянцев выступил с войском из-под Хотина. Опасаясь чумы, он продвигался с войском по левому 
берегу р.Прут по малонаселенным местам. (См.: Соловьев С.М. Сочинения: В восемнадцати книгах. – М.: Мысль, 1994. 
– Книга XIV: История России с древнейших времен. – Т.17-28. – С.347-348). Судя по дате соглашения и указанному 
в документе месту его подписания, именно во время этого похода Румянцев и встретился с хуттеровцами.

24 Российский государственный исторический архив. – Ф.383. – Оп.29. – Д.861. – Л.13-13 об.; Klein-Geschichtsbuch... – 
S.316-325.

25 Klein-Geschichtsbuch... – S.326-331, 349, 383.
26 Старшины хуттерова братства в Вишенках: Хэнсель (Йоханн) Клайнсассер (1770-1779), Йозеф Кур (1779-1794), 

Йоханнес Вальднер (1794-1802).
27 В Вишенках «служителями Слова» были: Йозеф Кур (1770-1779), Йозеф Мюллер (1779-1792), Андреас Вурц (1792-1802).
28 С начала 1770-х годов до 1802 года эту должность в Вишенках занимал Йозеф Клайнсассер.
29 Klein-Geschichtsbuch... – S.306, 349, 387.
30 Там же. – S.422.
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31 Иосиф II (1741-1790) – император Священной Римской империи германской нации с 1765 года, соправитель своей 
матери Марии Терезии в Австрии, Богемии и Венгрии в 1765-1780 годах, австрийский эрцгерцог с 1780 года.

32 Меннониты – последователи протестантской церкви, возникшей в 1530-е годы в Нидерландах под влиянием умеренных 
анабаптистов. Близки по происхождению и вероучению к хуттеровым братьям.

33 Соботиште (нем. Sabatisch; ныне Soboti t ) находится в Словакии, близ моравской границы; хуттеровский братский 
двор в 1546-1762 годах.

34 История хуттеровской общины в Велких Леварах восходит к 1588 году, когда императорский стольник Бернат 
Ленбахи и его жена Франческа Белашши-Кюн заключили с хуттеровцами договор о постройке здесь братского двора. 
Соботиште и Велки Левары фигурируют в числе старинных центров хабанской майолики в Словакии, в частности, 
в следующем фундаментальном издании: Kybalov  J., Novotn  J. Hab nsk  faj ns, 1590-1730. – Um leckopr myslov  
muzeum v Praze; Moravsk  galerie v Brn , 1981. – S.17.

35 Klein-Geschichtsbuch. – S.373-375.
36 Там же. – S.375.
37 Ныне г.Сибиу, Румыния.
38 Klein-Geschichtsbuch. – S.543.
39 Йозеф Кур – выходец из Алвинца. 15 августа 1747 года был избран «служителем Слова» на собрании хуттеровцев 

в Соботиште, 12 октября 1748 года утвержден в этой должности через рукоположение хуттеровского старейшины 
в Алвинце. Подвергался в Трансильвании преследованиям за веру. С апреля по сентябрь 1763 года был в заключении. 
В апреле 1764 года был снова арестован, а в ноябре 1766 года выдворен в Галицию (тогда территория Речи 
Посполитой). Нарушив запрет, в 1767 году вернулся в Трансильванию и вместе с И.Шталем вывел оттуда группу 
единоверцев в Валахию. В 1770 году переселился в черниговские Вишенки. С 1779 по 1794 год руководил там 
хуттеровской общиной. В 1782 году совершил миссионерское путешествие в Трансильванию. Был одним из наиболее 
выдающихся проповедников и наставников в вере в хуттеровом братстве. Отстаивал сохранение старинных 
общинных традиций. О нем см.: Klein-Geschichtsbuch... – S.350, 351, 357, 390.

40 См.: Второе послание к коринфянам св. апостола Павла (гл. 4.–6,7): «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять 
свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие 
мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам».

41 Klein-Geschichtsbuch... – S.543.
42 А.Эренпрайс – известный лидер хуттеровых братьев, стоявший во главе братства с 1639 по 1662 год. Примечателен 

и характерен сам факт внимания лидера братства к, казалось бы, частному вопросу оформления и орнаментации 
посуды, предназначавшейся, к тому же, в основном для продажи (как отмечалось, сами хуттеровцы в быту были 
аскетичны).

43 Контроль за хабанскими гончарами в XVII веке, помимо периодически принимаемых уставов, осуществлялся 
и в повседневной практике. Так, в 1641 году на собрании старшин гончарных мастерских в Дейте гончарам вновь 
напомнили о том, что при обжиге керамики в печах братства строго запрещается помещать в них частную 
продукцию, а членам братства запрещается торговать частным образом гончарными изделиями, извлекая из 
этого прибыль и накапливая денежные сбережения. Поступающие от продажи общественной гончарной продукции 
денежные суммы каждые две недели следует сдавать старшинам. Об этом см.: Krisztinkovich B. Habaner Fayencen. 
– Budape t, 1962. – S.32.

44 Государственный архив Одесской области. – Ф.6. – Оп.1. – Д.50. – Л.248об.–249. 
45 Сопровождающие чертеж мелкие надписи сделаны на старонемецком языке. Это создавало существенные трудности 

при их расшифровке и переводе на русский язык, которые были преодолены благодаря содействию 
З.Зейферта и Л.В.Сафоновой. Автор статьи выражает им свою глубокую признательность.

46 6 апреля 1800 года был высочайше утвержден доклад Сената императору «О предполагаемых средствах к поправлению 
состояния новороссийских иностранных поселенцев и об учреждении ведомством Экспедиции государственного 
хозяйства Конторы опекунства новороссийских иностранных поселенцев» (Полное собрание законов Российской 
империи. Собрание первое. – Т.XXVI. – СПб., 1830. – №19372. – С.115-128). 26 июля 1800 года состоялось утверждение 
доклада Сената с инструкцией Конторе опекунства новороссийских иностранных поселенцев (Там же. – №19492. 
– С.243-245). 16 мая 1801 года была утверждена «Инструкция для внутреннего распорядка и управления 
новороссийских колоний» (Там же. – №19873. – С.635-649). В 1880 году в штат Конторы входили Главный судья, 
его товарищ, секретарь, бухгалтер и два канцеляриста (Российский государственный исторический архив. – Ф.383. 
– Оп.29. – Д.161. – Л.525).

47 Российский государственный исторический архив. – Ф.383. – Оп.29. – Д.964 – Л.3.
48 Государственный архив Одесской области. – Ф.93. – Оп.1. – Д.184а. – Л.35, 39об., 41, 43об., 46об.
49 Дометрические единицы длины: 1 сажень = 3 аршина = 7 футов = 2,1336 м; 1 фут = 12 дюймам = 0,3048 м; 1 дюйм = 2,54 см; 

1 вершок = 1 дюйм = 4,45 см. 
50 Укр. Радичiв – местечко в Черниговской губернии, расположенное недалеко от Вишенок; ныне село Радичев Коропского 

района Черниговской области.
51 Василенко Н. Малороссия // Россия. – Л.: Лениздат, 1991. – С.508.
52 4 декабря 1762 года Екатерина II призвала иностранцев переселяться на земли Российской империи, а 22 июля 1763 года 
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был издан «колонизационный» манифест, в котором российское правительство призывало иностранцев «въезжать 
и селиться, где только пожелают, во всех наших губерниях». Малоимущим предоставлялись средства 
для переселения. Всем переселявшимся разрешалось «иметь свободное отправление веры по их уставам и обрядам». 
Все иностранцы освобождались от воинской повинности и от казенных податей (от 5 до 30 лет в зависимости от 
рода деятельности и от места поселения). Кроме того, им предоставлялось право свободной внутренней юрисдикции 
на том условии, что она в целом не должна противоречить российскому законодательству. Особое покровительство 
правительство обещало оказать тем иностранцам, которые были «склонны к хлебопашеству» и к «заведению 
мануфактур, фабрик и заводов». Для обзаведения хозяйством правительство обещало выдать переселявшимся 
беспроцентную ссуду, а также предоставить в ряде случаев льготы при уплате пошлин.

53 Российский государственный исторический архив. – Ф.383. – Оп.29. – Д.861. – Л.1-2, 11-12.
54 Там же. – Л.31.
55 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. – Т.XXVI. – СПб., 1830. – №19887. – С.656.
56 Там же. – №19546. – С.286-287.
57 Российский государственный исторический архив. – Ф.383. – Оп.29. – Д.440. – Л.1; Государственный архив Одесской 

области. – Ф.6. – Оп.1. – Д.50, 530 л.
58 Государственный архив Одесской области. – Ф.6. – Оп.1. – Д.50. – Л.253, 254.
59 Там же. – Л.260.
60 См.: Спаська Євгенія. Пузирьовський посуд (перший етюд з циклу «Чернiгiвське ганчарство») // Українське гончарство: 

Нацiональний культурологiчний щорiчник. За рiк 1994. – Опiшне: Українське Народознавство, 1995. – Кн.2. – С.379-380.
61 О династии Пузырей см.: Митцi України /Пiд ред. А.В.Кудрицького. – К., 1992. – С.480-481; Спаська Евгенія. Пузирьовський 

посуд... – С.377-379.
62 О творчестве Н.Веприка см.: Спаська Євгенія. Подорожi по Чернiгiвщинi; уривки з щоденникiв, р.р. 1921-1926; головним 

чином про ганчарство чернiгiвське // Українське гончарство: Нацiональний культурологiчний щорiчник. За рiк 1994. 
– Опiшне: Українське Народознавство, 1995. – Кн.2. – С.369-370; Она же: Пузирьовський посуд (перший етюд з циклу 
«Чернiгiвське ганчарство») // Там же. – С.379-380.

VYSHENKY IN THE CHERNIGIV REGION AS THE CENTER OF POST-HABANER POTTERY MANUFACTURE 
LAST THIRD XVIII CENTURY
Marina Vasilyeva (Vologda, Russia)

The majolica ware made in Moravia, Slovakia and Transylvania in the late sixteenth – the mid-eighteenth by the German potters, 
was named as «Habaner fayence», because it was produced by the German-speaking Anabaptist immigrants, so called «The 
Hutterian brethren», or «Habaners». There are some ceramics dated from the nineteenth century and made in the Ukraine in the 
museums of Saint Petersburg, Kyiv and some cities of the Chernigiv region. These earthenware can be identified as «post-Habaner» 
ceramics. They were made by the Ukrainian apprentices of the Habaner potters basically, which lived in the manor of Vyshenky 
in the Chernigiv province in the late eighteenth century. When the Hutterian brethren have moved to the Ukraine, they have 
kept  both their ethnic and religious community and their cultural traditions, including the traditional pottery manufacture. 
They have built a pottery furnace in Vyshenky. Its drawing, dated from 1803, is published in this article for the first time. It has 
been found in the State Archives of the Odessa Region. The special potter’s charter has been accepted in Vyshenky in 1785. So, 
Vyshenky became the first center of the Habaner manufacture in the Ukraine. Then it continued to develop in the communities 
of the Hutterian brethren, that moved in the town of Radychev in the Chernigiv province in the early nineteenth century. In the 
late nineteenth century and in early twentieth century the Habaner traditions have been continued by the Ukrainian potters 
from the Puzyr dynasty                             [Received December 18, 2004]

Key words: pottery, Hutterian brethren, Habaners, Habaner ware, pottery furnace, the pottery dynasty of the Puzyrs, Vyshenky,
the Chernigiv region
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© Любов Спанатій, кандидат філологічних наук
(Миколаївський державний університет)

ЛІНГВОГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ
ДОСЛІДЖЕННЯ НОМІНАЦІЙ МАЙСТРА ПОСУДУ 
ТА ІНШИХ ВИРОБІВ ІЗ ГЛИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ* 

Майстра, який виготовляє посуд та інші вироби 
з глини, називають гонч р (на всій території 
дослідження), гонч рь (б.; ндп.), гонч р (г.), 

ганч р, ганч рь (поліс.; в.; п.; ндс.; ндп.), горшч р 
(з.п.), горч р (20), горшч рь (з.), горш чник (ндс.; 
ндп.), горшч чник (50), горш чник (55), горшкол п 
(ндс.; в.; п.), горшкол п (ндп.; с.п.; сх.п.; сл.), гар-
кал п, гаркалі п (сх.п.), пол в’яник (п.; с.п.; сл.), 
пол вляник (47), м сник (29), м сочник, м сошник 
(п.; с.; ндп.), пос дник (ндп.; с.; сл.), м йстер (з.; п.; 
ндп.), мак терник (29), ліп н (34), тул й (77) (див. 
карту).

  У наукових джерелах фіксується ще: ганч рь [Гол., 
472], гиньч рь, гонч р, гонч р [Ониш., 1, 168], гунч р 
[Бевз.УД, 74], горсьц р, здун [Дз.Пр., 209], горшн к 
[Лис., 58], горщ й [Явр., 156], горшк р [Жел., 1, 155], 
глин р [Врх.ГД., 99], скуд льник [СУМ, 9, 332], б лий 
гонч р [Мт., 100], гонч р б лий [Пош., 44], т кар-гонч р 
[Лев.Авт., 17], миск р, дзбаньк р, глин р, гл нник 
[Лев. Д.гр., 28], к хельник, цег льник, пічн к [Пош., 
44], кирп чник [Явр., 349].

Назва гонч р і її фонетичні варіанти гонч р, ганч р, 
ганч рь, горшч р, горч р, горшч рь, гошч рь, ган-
ч рь, гиньч рь, гунч р, горсц р, горшч й відомі в 
українській мові [див.: СУМ, 2, 124; Гр., 1, 309; Вас., 177; 
Б.-Нос., 103; Дз.Пр., 209; Лис., 243; Мог., 56; Пош., 44; 
Шух., 2, 260; Явр., 156].

Українське гонч р, ганч р продовжує рос. гонч р 
«тс» [СРЯ, 1, 331; Ожег., 134; Даль, 1, 375], горночар 
«тс» [СРНГ, 7, 51], біл. діал. гончар «тс» [Полесье, 188; 
БНГ, 143; ТС, 1, 217], ганч р [БРС, 201; СБГ, 1, 420], 
пол. garncarz [Моsz., 1, 357], болг. грънчюрь, грън-
чарь [Геров, 1, 252], ч. hrn i  [Niederle, 3, 308]; псл. 
*gъrnь arь, пов’язане з *gъrnьсь «горщик, горнець», 
що є похідним від *gъrnъ «горн», із суфіксом -аrь 
латинсько-германського похо дження на позначення про-
фесій. У східнослов’янських мовах -р- у сере дині слова 
гончар зникло в результаті дисиміляції [ЕСУМ, 1, 561].

У варіантах ганч р, ганч рь перехід [о] > [а] можна 
пояснити регресивною асиміляцією голосних, як у сло-
вах багато < богато.

Українське застаріле скуд льник утворено за допо-
могою суф. -ник-ъ від псл. *skqdel «глина» [див. іще 
антропонім  Скудєльник, зафіксований у н.п.47].

Слово здун < зъдъ «глина» [Срезн., 1, 519].
 Б лий гонч р, гонч р б лий  — майстер, який виго-

товляє неполив’яний посуд.
Назви горш чник, горшк р, горшч чник, 

горш чник, м сочник, м сошник, макітерник, 
дзбаньк р виникли залежно від переважаючого виду 
вироблюваного гончарем посуду: [горшч чник / тоi хто 

Гончарська 
термінологія

Досліджено номінації майстра, який виготовляє глиняні вироби, що побутують у говорах української мови; подано 
етимологію цих назв. Простежено вплив фонетичних процесів на формування гончарських термінів. У процесі аналізу засобів 
словотворення зроблено висновок, що це слова, утворені переважно від іменникових і прикметникових основ за допомогою 
суфіксів -ар, -ер, -ик, -ник            [Одержано 1 вересня 2002]

Ключові слова: майстер, гончар, мовний ареал

* Текст статті подано в авторській редакції
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виробл’  т’іл’ки г ршчики /ваз ни/ мак’ три / а гонч р 
ум’і  роб ти с’ ки  п суд // н.п.50].

Українські варіанти номена горш чник: горшч чник, 
горш чник, горшч шник мають про довження в біло-
руській і російській мовах – гаршчэчнік, горшчэчнык, 
горшчэчнік «тс» [СБГ, 1, 432; Шаталова, 40]  горш чник 
«тс» [СРЯ, 1, 337], горш чник «тс» [СРНГ, 7, 79].

Слово горш чник як гончарний термін багато-
значне і означає «загальну назву майстрів, які виго-
товляють гончарні вироби», «гончаря, який виготов-
ляє не полив’яний посуд», «місцеву назву торговця, який 
займався скуповуван ням гончарних виробів і їх роз-
продажем».

Назва горшкол п та фонетичні варіанти горшкол п, 
гаркалєп, гаркаліеп відзначена в науковій літературі 
[див.: Гр., 1, 316; Лис., 54, 58; Мт., 101]. Маємо паралель 
у біл. горшкол п «тс» [ТС, 1, 223], гаршкал п [СБГ, 1, 
431; БНГ, 143].

Ареал укр. горшч й продовжує біл. горшч й, гарш-
чай «тс» (НЛ, 131; Шаталова, 40; ТС, 1, 223).

Назва пол в’яник, що означає «гончаря-мисочника», 
«гончаря, який виготовляє полив’яний посуд», утворена 
від прикметникової основи пол в’ян- за допомогою 
суф. -ик;  продовжує назву біл. палі нік, палі шчык 
[БНГ, 145].

М сочник, м сошник, миск р – «гончар, який виго-

товляє полив’яні мис ки», утворено від іменникових 
основ мис-, мисък- за допомогою суф. -ник, -ар.

Слово ліп н похідне від дієслівної основи ліп-и-ти 
+ суфікс -ун.

Тулій – гончар, який робив посуд неякісно: [к со / 
кр во / аб  ж во// н.п.77] — утворено від дієслівної 
основи тул-и-ти з допомогою суфікса -ій.

Глинєр, глиняр, гл нник (див. іще глиняник «про-
давець глини» [Явр., 143]) утворено від іменника гл н-а 
за допомогою суфіксів -ер, -ар, -ник; порівняй біл. глі-
нянік «гончар» [СБГ, 1, 450].

Кирп чник – похідне утворення від кирп ч, що 
є запозиченням з тюркських мов: пор. тур. kіrрі , 
тат. kіrрі , азерб. k rрхі  «кирпич» [Фасмер, 2, 238].

К хельник – гончар, який виготовляє кахлі.
Цег льник – майстер, який виготовляє цеглу для 

печей або плитку з вогнетривкої цегли.
Пічн к як гончарський термін означає «гончар», 

«майстер-кахельник» [Пош., 44].
Назва м йстер [див. іще: Лащ., 38] зафіксована нами 

у закарпатських, подільських і середньонаддніпрянських 
говірках у значенні «гончар най вищого ґатунку».

Отже, українські літературні та діалектні номінації 
майстра посуду та інших виробів із глини  — це слова, що 
утворені переважно від іменникових і прикметникових 
основ за допомогою суф. -ар, -ер, -ик, -ник.

Б.-Нос. – Білецький-Носенко П.П. Словник української мови. – К.: Наукова думка, 1966. – 423 с. 
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THE LINGUOGEOGRAPHICAL ASPECT OF THE INVESTIGATION OF TERMS, USED FOR CRAFTSMAN, PRODUCING 
EARTHENWARE, IN THE UKRAINIAN LANGUAGE
Lyubov Spanatiy (Mykolayiv)

The terms, used for craftsmen who make pottery, which exist in the dialects of the Ukrainian language, are investigated; the 
etymology of these terms is given. The influence of phonetic processes on the forming of the pottery terms is traced. In the 
process of  the analysis of word-formation means the author arrives at a conclusion, that these  words are principally formed from 
the substantive and adjective stems with the help of suffixes «-ar», «-er», «-yk», «-nyk»      [Received September 1, 2002]

Key words: craftsman, potter, language area

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ:

азерб. — азербайджанська мова
б. — бойківський говір, говірки
біл. — білоруська мова
болг. — болгарська мова
в. — волинський говір, говірки
г. — гуцульський говір, говірки
з. — закарпатський говір, говірки
з.п. — західнополіський говір, говірки
ндп.— середньонаддніпрянський говір, говірки
ндс. — наддністрянський говір, говірки
п. — подільський говір, говірки
п.-б. — покутсько-буковинський говір, говірки

пол. — польська мова
поліс. — поліський говір, говірки
псл. — праслов’янська мова
рос. — російська мова
с. — степовий говір, говірки
сл. — слобожанський говір, говірки
с.п. — середньополіський говір, говірки
сх.п. — східнополіський говір, говірки
тат. — татарська мова
тур. — турецька мова
укр. — українська мова
ч. — чеська мова
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грашка – річ, призначена дітям для гри; забавка [8, т.4, с.9]. За’бавка 
– предмет, яким бавляться діти; іграшка [8, т.3, с.13]. Значення цих слів 
однакове, ці слова – синоніми, і утворені вони від синонімічних дієслів: 

іграшка – від гра’тис , за’бавка – від ба’витис . Іграшки з глини були 
поширеним явищем у культурі слов’янських народів. У гончарській лексиці 
української мови, крім назви і’грашки, побутує ще й фонетичний варіант 
ви’грашки із лексичним значенням «предмет, що служить дітям для гри» 
[8, т.1, с.379]. Паралельно як узагальнююча назва вживається і лексема 
ца’цка – «річ, призначена для гри; іграшка» [8, т.11, с.257]. 

В українському гончарстві слово і’грашка позначає різні групи іграшок, 
виготовлених з глини: свистуни’, ба’рині, моне’тки та торохту’шки.

СВИСТУНИ
Свисту’н – «дитяча іграшка, за допомогою якої утворюють свист» 

[8, т.9, с.75]. Частіше лексема вживана у формі множини свистуни’. Побу-
тують фонетичні, словотвірні варіанти: свистуне’ц , свисто’к, свисто’чок 

Мал.1. 
Олена Мороховець. Коник-свистунець (1). 
Вікторія Заліська. Коник-свистунець (2). 
Світлана Мотрій. Коник-свистунець (3). 
Світлана Мотрій. Коник-свистунець (4). 
Олена Мороховець. Козлик-свистунець (5). 
Глина, ліплення, ангоби, мальовка, полива. 
Опішне. 2000.

Фото Олеся Пошивайла. Національний 
музей-заповідник українського гончарства 
в Опішному, Національний архів українського 
гончарства. Публікується вперше

* Статтю підготовлено в рамках 
відомчого наукового проекту 
Національної академії наук України 
«Гончарство як джерело історичних 
реконструкцій» (державний 
реєстраційний №0104U004672)

© Світлана Литвиненко, керамолог
(Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному)

Аналізуються лексико-семантичні особливості назв українських глиняних іграшок; подано їх фонетичні варіанти. 
Охарактеризовано номени, що вказують на загальну назву іграшки (іграшка, виграшка, забавка) та лексеми на позначення 
різних видів іграшок, які умовно виділено в такі групи: свистуни, барині, торохтушки та посуд-монетка  
               [Одержано 12 серпня 2003]

Ключові слова: глиняна іграшка, свистуни, барині, торохтушки, посуд-монетка, лексема, діалектне мовлення
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(суфікси -ец , -очок вказують на зменшено-пестливу 
форму при звертанні до дитини), свисту’лка, свисто’ла 
[3, с.105], сви’ставка, сви’шчик, свиста’ло, свисту’х, 
свисті’лка [2, т.2, с.854], сви’стик [9, т.4, с.107], 
свиста’чка, св істо’к. Окрім цих назв, на означення 
іграшки, за допомогою якої утворюється свист, вжива-
ються пишча’лка, пи’шчик. Назви – солове’ , солове’ ко 
–  вживаються для виділення певного підвиду свистунів. 
Ці назви включають у себе поняття свистуне’ц  у вигляді 
посудини (горщечка, глечичка), куди наливається вода; 
вдуваючи туди через носик повітря, видобувають звуки, 
схожі до співу солов’я [6, с.148]. 

В етнографічних джерелах свистуне’ц , свисту’н 
– «маленька глиняна скульптурка у вигляді тварин та 
людей для видобування звуків» [6, с.145]. У межах цієї 
групи іграшок, залежно від форми іграшки, свистуни 
поділяються на:

 а) глиняні скульптурки у вигляді тварин, що утворю-
ють свист: ко’ник, ца’пик, бара’нчик, ко’тик, соба’чка, 
коза’, би’к, в і’л, коро’ва, в івца’, свина’, о’лен , во’вк, 
ведм і’д , ри’ба, черепа’ха [6, с.145];

б) глиняні скульптурки, що утворюють свист, у виг-
ляді птахів: п і’уник, ку’рочка, ка’чечка, гу’сочка, го’луб, 
оре’л, пеліка’н [6, с.145];

в) глиняні скульптурки, що утворюють свист, у виг-
ляді людей: ве’ршники на ко’нах чи аки’хос  і’нших 
твари’нах [6, с.145]:

г) глиняні скульптурки, що утворюють свист, у вигляді 
міфологічних, казкових героїв: павичка з павин’атами, 
к і’н  з трома’ го’ловами, ка’чка з бича’чо у, бара’начо у 
або к і’нско у голово’ у [6, с.145], лу’ди з го’ловами 
твари’н, чолов іки’ на барана’х [1, с.3].

Мал.3. 
Олександр Ковальов. Козлики-свистуни. Глина, ліплення, ангоби, 
мальовка, полива. Валки, Харківщина. 2001. Фото Олеся Пошивайла. 
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства. Публікується вперше

Мал.2. 
Ніна Дубинка. Корівки. Глина, гончарний круг, ліплення, теракота; 
8х7,5х5, 8х7х5, 8,5х7,5х5,5 см. Опішне. 2001. Автор фото невідомий. 
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства. Публікується вперше
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Лексема свисту’н чи її множинна форма 
свистуни’ у назвах іграшок конкретизується прикмет-
никами опішна’нск і, ко’с івск і, у’жгородск і [1, с.2], 
які вказують на місце виготовлення.

БАРИНІ, БАРИШНІ
У гончарській термінології лексеми ба’рина і 

ба’ришна вживаються на позначення «глиняної скуль-
птурки у вигляді жінки в капелюсі, яка тримає під 
рукою або в кошику курку, з дитиною на руках тощо; 
використовувалася в календарних обрядах землеробсь-

кого циклу; наприкінці ХІХ-на початку ХХ ст. засто-
совувалася, головним чином, як іграшка для дітей» 
[6, с.124], іноді на позначення ритуального глиняного 
посуду у вигляді пустотілої фігури жінки; використову-
вався для тримання міцних напоїв [6, с.124]. Словник 
української мови фіксує слово ба’ришна зі значенням 
незаміжня дівчина з багатої, панської родини; па’н:а;
па’н:очка [8, т.1, с.107]. Зрідка на позначення глиня-
них іграшок цього типу вживається термін па’ні /Як 
прикрасу в сільській хаті свищики колись ставили на 
підвіконні разом з глиняними ляльками – «панями»/ 

Мал.5. 
Олександр Ковальов. 
Вершники-козаки. 
Глина, ліплення, ангоби, мальовка, полива. 
Валки, Харківщина. 2001. Фото Олеся Пошивайла. 
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів 
українського гончарства. Публікується вперше

Мал.4. Олена Мороховець. Пташки-свистунці. Глина, ліплення, ангоби, мальовка, полива. Опішне. 2000. 
Автор фото невідомий. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 

Національний архів українського гончарства. Публікується вперше
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[1, с.4]. Опішняни вживають такі назви: па’н:и, куми’, ба’ришні, 
дівча’та, нарече’ні. Мистецтвознавець Олександр Найден згадує 
ще одну назву – «баби’», хоча лексема не фіксується в польових 
матеріалах авторки та в дослідженнях інших мовознавців [5, с.212]. 
У гончарних осередках Росії виготовляють іграшку у вигляді фігури 
жінки, зовні схожу на українську ба’рину, але за функцією подібну 
до торохту’шок і бра’зкалец , вони мають назви громоту’шка [7, 
с.3]. Її можна зіставити з українською назвою торохту’шка.

ТОРОХТУШКИ
Це іграшки різноманітних форм, які під час коливання утво-

рюють звуки, торохтять. Морфологічним різновидом цього слова 
є форма торохто’лка. Розмовне торохті’лка – «торохкітлива 
дитяча іграшка або торохкітливий пристрій в іграшці» [9, Т.Х, 
с.208]. Зрідка в побуті гончарів зустрічається назва тара’хкалца. 
Синонімом до слова торохті’лка можна вважати бра’зкалце 
(зменш. форма до брязкало – брязкуча дитяча іграшка) /На возах 
діти свистали в закуплені в місті свиставки, калатали глиняними 
брязкалами/ [8, т.1, с.243]. Рідше вживане бра’зк ітка – брязкуча 
дитяча іграшка, якою бавлять дітей; брязкальце» [8, т.1, с.243]. 
У Бориса Грінченка зафіксовані ще й такі варіанти: бра’зкало, 
бра’зк ілка, бр’азкота’ло, бра’зкутка [9, т.1 с.103]. У мові насе-

Мал.7. 
Федір Куркчі. Хихичка. Глина, ліплення, мальовка, 
полива. Хмельницький. 2002. Донецький обласний 
художній музей. Фото Людмили Меткої. 
Національний музей-заповідник українського гончарства 
в Опішному, Національний архів українського гончарства. 
Публікується вперше

Мал.6. Світлана Мотрій. Барині. Глина, ліплення, ангоби, мальовка, полива. Опішне. 2001. 
Фото Олеся Пошивайла. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства. Публікуються вперше
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лення Закарпаття є назва – хихи’чка: глиняна куле-
подібна іграшка, всередині якої міститься кулька випа-
леної глини. Кулька «при струсі створює звук, котрий 
начебто відлякував злі сили від дитини, яка грається» 
[4, с.86].

МОНЕТКИ 
У гончарській термінології моне’та, моне’тка – це 

узагальнююча назва маленького дитячого посуду, що 
відтворював усі традиційні форми глиняних виробів 
(горщечок, глечичок, чавунчик, горщечок для квітів, 
дійниця, банка, поросятник, вазочка, чашечка, макі-
терка, кухлик, зливушник, чайничок, мисочка, барильце, 
чарочка, сулійка, риночка, тиквочка, кошичок і т.п.); 
на базарах і торгах він коштував від півкопійки до 
копійки, тобто одну монетку, звідки й походить його 
назва [6, с.139]. Отже, мотиваційною ознакою цього різ-
новиду дитячої глиняної іграшки є вартість, еквівален-
тна в одній монеті. У діалектному мовленні зафіксовано 
інші фонетичні варіанти мане’та, мане’тка [3, с.106]. 
У літературній мові лексема моне’та відома зі значен-
ням «металевий грошовий знак» [8, т.4, с.795].

Мал.9. 
Валентина Лобойченко. Тарілочки–«монетки». Глина, гончарний круг, 
ангоби, фляндрування, полива; 1,5х6,2, 1,4х6 см. Опішне. 1999.
Автор фото невідомий. Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства. 
Публікується вперше

Мал.8. 
Вячеслав Шкурпела (форма; 1, 2, 3, 4), 
Ірина Мирко (мальовка; 1, 2, 4), Світлана Мотрій (мальовка; 3). 
Макітерка–«монетка» (1, 3, 4), горщик–«монетка» (2). 

Глина, гончарний круг, ангоби, мальовка, полива. 
Опішне. 2000. Автор фото невідомий. Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, Національний архів українського 
гончарства. Публікується вперше

Мал.10. 
Ніна Дубинка. Посуд–«монетка». Глина, гончарний круг, ліплення, 
ритування, теракота. Опішне. 1999. Автор фото невідомий. 
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства. Публікується вперше
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З короткого аналізу назв глиняних іграшок випли-
вають такі висновки. Характерною особливістю є пере-
важання серед назв не професійних слів, а загально-
вживаних, що виконують роль термінів. У словотворі 
використовуються словотвірні форманти (корені, 
суфікси, префікси), що мають загальнонародний харак-
тер. Наприклад, від іменника сви’ст за допомогою різ-
них суфіксів утворилося чимало лексем на означення 
іграшки, яка утворює свист – це й літературні слова: 
свисту’н, свисто’к, свистуне’ц , свисто’чок; і діалектні 
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THE VARIANTS OF THE UKRAINIAN TERMS FOR CLAY TOYS
Svitlana Lytvynenko (Opishne)

The lexical and semantical peculiarities of the Ukrainian terms, used for clay toys are analyzed  their phonetical variants are given. 
The nomenclature, pointing to the general appellation of a toy («igrashka», «vygrashka», «zabavka»), as well as the lexemes, 
denoting the diferent kinds of toys, are characterized. The last ones are conditionally divided into such groups: whistles, women’s 
figurines, rattles and toy crockery                  [Received August 12, 2003]

Key words: clay toy, whistles, women’s figurines, rattles, toy crockery, dialectal language

назви: сви’стик, свиста’чка, свист і’лка, сви’ставка, 
свисту’х, сви’шчик, свиста’ло, св істо’к, свисту’лка, 
св іс’то’лка. У свою чергу, гончарська професійна лек-
сика поповнює склад діалектного словника своїми лек-
сичними одиницями.

Під впливом різних факторів – занепаду гончарного 
ремесла, проникнення літературної мови в діалектну 
– назви типу торохту’шка, бра’зкалце, бра’зк ітка, 
хихи’чка на позначення глиняних іграшок стають мало-
вживаними.

УКЖ14.indd   84 17.05.2005   17:42:27



Гончарська термінологія

Український  КЕРАМОЛОГІЧНИЙ Журнал  · 4 (14) · 2004 85

Яскравим явищем української літератури кінця 
XVII–початку XVIII століття є творча спадщина 
Климентія Зіновіїва – поета, автора соціально-

побутових творів, одного з перших українських етно-
графів. Найбільше уваги поет приділив ремісникам, 
створивши справжню віршовану енциклопедію тогочас-
них ремесел та промислів [5, с.8-9] 

Розпочинає віршований цикл про ремісників саме 
«Слово в (р)шов  похв лно » про гончарів. Подамо 
цей вірш повністю: 
«П (р)вы(и) на св т  гонча(р) р м (с)никъ 
  тру(ж)д т (л): 
са(м) г(с)дь бгъ, Ад ма и v(ъ)вы созд т л(ъ). 
Кот ры(и) да(л) люд мъ вс  хы(т)рости ум ти: 
и всяку пр мудро(ст) хотящы(мъ) разум ти. 
Пр то мощно гонча(р)ство сты(м) д лом назв т(ъ): 
пон важъ бгъ Ад ма зв лилъ з(ъ) глины созда(т). 
І го(н)чаря(м) члов ка мощно (б) з глины zроб т(ъ): 
ты(л)ко (ж) н возмо(ж)но зробивши дш  вл п т(ъ).
Еднакъ сосуды робя(т) напи(т)ки выпив тъ:
и всякі  т (ж) го(р)шки що сти готов т(ъ).
Та(к) ж  и кафл вые п чи выставуютъ: 
и розны  на к фля(х) оздобы му(д)рують.
А ба(р)з (и) що пок щуваными назыв ютъ:
гд  фа(р)бами всяко  кр сы додаваю(т).

© Оксана Коваленко, керамолог
(Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України)

Про гончарську термінологію кінця ХVІІ–початку ХVІІІ століття, зафіксовану в творчій спадщині українського поета та 
автора соціально-побутових творів Климентія Зіновієва. «Вірші. Приповісті посполиті» розширюють сучасні уявлення про 
формування та еволюцію гончарської лексики в Україні             [Одержано 20 жовтня 2004]

Ключові слова: гончарна термінологія, гончар, цегельник, «горшикъ», «zбанъ», «тар лка», хихички, «лълки»

ГОНЧАРСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ 
КІНЦЯ ХVІІ–ПОЧАТКУ ХVІІІ СТОЛІТТЯ 
У ТВОРАХ КЛИМЕНТІЯ ЗІНОВІЄВА*

менно ж  мн гі  шма(л)цами кладу(т) цв ты:
и в (л)м  прм(д)ры  полагаютъ кв ты.
Ажъ бы б зпр чъ хот лъ на тую дивитис
п чъ: и гр ти(с) до тако(и) м ло притулитис .
Zачи(мъ) о го(н)чар  васъ кр пко похваляю:
и о(т) бга за то ва(мъ) спс (н)  пріяю» 
[2, с.131]

Отже, у сприйнятті поета діяльність гончаря – творча, 
свята [7, с.42]. Адже Климентій Зіновіїв порівнює працю 
гончаря з діяннями Бога, визначаючи різницю лише в 
тому, що гончар може зробити людину з глини, але не 
може вдихнути, вірніше — вліпити, в неї душу. Цей 
мотив «вліплення» чи «вложення» душі перегукується 
з наведеною ним приказкою: «Та(к) хорош  zл пивъ 
я(к) дш  не вл пивъ» [2, с.248], та з філософською 
приказкою про невідповідність форми та змісту, або 
зовнішнього та внутрішнього: «Якъ душ  н  вложивъ, 
такъ нарядивъ хорош » [2, с.261]. Незважаючи на те, 
що Климентій Зіновіїв був ієромонахом, у наведеному 
вірші він відступає від біблійного міфа про створення 
людини: «И созда Бог человека, перстъ взем от земли 
и в дуну в лице его дыханіє жизни» [І Книга Буття]. Він 
іде слідом за народними уявленнями та апокрифічними 
джерелами. Такі уявлення побутували наприкінці XVII 
століття, зокрема, знаходимо їх у міфі про створення 
світу від 1672 року: «Перъсть вземъ Бог отъ Земля 
и сотвори челов ка, сир чъ скудельникъ, еще естъ 
горшешникъ горъшокъ» [9, с.98].

Слово «глина» зустрічається у Климентія Зіновієва, 
окрім наведених цитат, ще один раз у приказці: 
«Помага(и) бо Гриню коплю глину» [2, с.243]

* Статтю підготовлено в рамках відомчого наукового 
проекту Національної академії наук України «Гончарство 
України як джерело історичних реконструкцій (від 
найдавніших часів до ХІХ століття» (державний 
реєстраційний №0104U004672)
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За творами поета можна відтворити назви гончарів 
та майстрів-спеціалістів з окремих напрямків гончарної 
справи. Спеціалізація гончарів на виготовленні пев-
ного виду продукції є характерною особливістю роз-
витку цехового ремесла в середині XVII–у XVIII столітті 
[7, с.82] Назви окремих категорій гончарів, за того-
часними джерелами, на сьогодні ще не повністю 
з’ясовано. Дослідник Дмитро Кепін, розподіливши зга-
дані Зіновієвим професії на основні категорії, до групи 
професій, пов’язаних з обробкою глини, відносить: гон-
чарів, сніцарів, яких він трактує, як скульпторів, бар-
дачників та цегельників [4, с.219]. Слід зауважити, що 
у вірші про сніцарів – різьбярів по дереву, зокрема тих, 
що виготовляли іконостаси, згадки про матеріал, з якого 
вони виготовляли речі, немає. Окрім того, додатково, за 
описом виготовлення «кафл вых» печей, варто виділити 
кахлярів [2, с.131].

В основу вірша «О цегельниках», вірогідно, покла-
дено історію якогось знайомого Климентію Зіновієву 
цегельника. 
«И ц г (л)никовъ люд  пова(ж)ны  тр буютъ: 
на муров ны  бо ц (р)кв  ц (г)лы готуютъ.
А хоча(и) и до ны(х) будынковъ муров ныхъ:
гд  ко(л)в къ часо(м) лю(д)м  мо(ж)ными 
  фундов нны(х).
І якъ ч (ст)но с  обх дя(т) да н  пропив ютъ:
то и ц г (л)ники то(ж) ч (ст)ными быв ютъ.
І и(х) рукод лі  іногда зароб тно:
хо(ч) то правда п тяжко и поч сти клопо(т)но.
Една(к) ж  мож (т) з свою потр бу zароб ти:
а заробивши грош (и), да хо(ч) ож н ти.
А им щы  ж ны ты  горшъ пропив ютъ:
а жоны таки(х) в дома(х) хл ба з(ъ) д тми не м ю(т).
Правда ж  и ц г (л)никъ іны(и) ст остор жны(и):
смир (н)ны(и) тыхы(и) лю(д)зски(и) и до бга 
  поб жны(и).
Да(и) таковы(м) г(с)ди щаслив  работ ти:
коры(ст) м тъ, и в т б  с  ла(с)ки заслугов ти»
[2, с.279].   

Довідуємося з віршів про назви деяких гончарних 
виробів. Серед асортименту продукції гончарів Климен-
тій Зіновіїв називає кухонний та столовий посуд: «сосуды 
робя(т) напи(т)ки выпиватъ» [2, с.131]; «го(р)шки, 
що сти готова(т)ъ» [2, с.131]; «zбаны» [2, с.257]; 
«покришки» [2, с.252]; «гл ки» [2, с.24]; «сковороди» 
[2, с.162].

 Частину назв зафіксовано також і в приказках та 
прислів’ях, зібраних поетом, більшість із яких увійшли 
до збірок українських народних приказок та прислів’їв, 
і подані в спеціальних керамологічних дослідженнях 
Олеся Пошивайла. Горщик у Климентія Зіновіїва зга-
дується кілька разів, зокрема й у приказці: «Zна (т) що 
в люд (и) и в го(р)шкахъ кипитъ» [2, с.226]. Ця при-
казка збереглася на Уманщині та увійшла в ХІХ столітті до 
збірника Матвія Номиса [7, с.341; 6, с.94]. Також зустрі-
чаємо назву горщика в тексті вірша, у народному вислові: 

«Коти по го(р)шкахъ никають» [2, с.25]. В усіх випад-
ках вживається слово «горшикъ». Хоча впродовж XVI–
XVIII століть слова «горшикъ», «горшокъ», «горщокъ» 
та похідна зменшена форма «горщочокъ» співіснували. 
Поширення цих варіантів написання підтверджується 
іншими джерелами: у праці «Жизнь князя Андрея Михай-
ловича Курбского в Литве и на Волыни» щодо подій XVI 
століття зустрічаємо: «Го(р)шко(в) в ликихъ м дяныхъ 
два» [11, с.102]; в інтермедії Іоаникія Гаватовича 1619 
року, написаній польською мовою, є повна та зменшена 
форми слова: «Chot wydysz mnoho horsczkow sczom do 
domu swoho tut pokupy na iarmarku» [3, с.17]; «W to neti-
estie wielike sczom vbostwo swoi poto k w ny wocz obroty  te 
horsczki moei» [3, с.19]; «Budu o  w toim horsczku … koli 
ryby dostanemo, toi borsczyky swaremo» [3, с.17]; чи, нап-
риклад, купчий запис 1692 року: «а на томъ моемъ двор  
в продаже изба да горнъ горшочной» [9, с.77]

 Покришку Климентій Зіновіїв вводить лише єдиний 
раз до вислову «Хата покришка» [2, с.253].

Найчастіше згадується такий вид посуду, як збан, 
який у ХІХ та на початку ХХ століття на Поділлі нази-
вали збанок, жбан. Наприклад, у прислів’ях: «До часу 
zбанъ воду носитъ» [2, с.222]; «Поты зба(н) воду 
носи(т), покул(ъ) ха н  вворв (т)» [2, с.240]; «Що 
zбанъ то пнъ» [2, с.257]. У літературі зустрічаються й 
інші варіанти перших двох прислів’їв [6, с.193; 7, с.344]. 
Доречно зауважити, що скляні збани виготовляли й гут-
ники – з-поміж гутного посуду це єдиний вид, названий 
осібно [2, с.142]. Згадана назва «zбанъ» є безперечним 
запозиченням з польської, оскільки навіть у сучасній 
польській мові посудина такої ж форми називається 
dzban. Ще одним запозиченням слід вважати назву 
великого келиха – «роструханъ» – польський roztruchan 
[2, с.380]. 

До іншого виду посуду для зберігання рідин відно-
ситься згаданий у прислів’ї глек: «Есть и в гл ку молоко 
да голова не вл зе» [2, с.224]. Це прислів’я широко 
побутувало на Полтавщині [7, с.343]. 

Серед посуду для їжі, тобто такого «іны(и) сосуд  в 
ч (ст) з(ъ) ко(т)рого пити ясти» [2, с.196], згадані у 
різних віршах: «тар лки» [2, с.173, 262]; «пу(л)мыски» 
[2, с.160], зокрема, і в жартівливій приказці «Покла(в)ши 
тар лки ста(в) на сто(л) гор лки» [2, с.262]. 

Відому за етнографічними джерелами миску-
кандійку – миску із ввігнутими досередини краями, що 
використовувалась для затовкування борщу, розтирання 
пшона і подібного [8, с.133], також зафіксовано Кли-
ментієм Зіновієвим, але в переліку посуду, зробленого 
«котлярами» з міді: «робя(т) … м дн  ква(р)ты и 
ка(н)д (и)ки» [2, с.275]. 

 У тексті знаходимо також відомості про назви окре-
мих предметів дрібної глиняної пластики: «хихички» 
[2, с.229]; «лълки» [2, с.215]; «ба(р)даки» [2, с.49].

Ймовірно, про глиняні брязкальця-хихички, кулько-
подібні предмети з камінцем усередині, йдеться у при-
казці: «И хихички тои же см хъ» [2, с.229]. Вони вико-
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нували функцію магічних оберегів дітей та роль іграшок 
– «брязка(л)ца що д т (и) забавляютъ». Про бряз-
кальця можемо прочитати також у визначній пам’ятці 
української літератури XVIII століття – «Енеїді» Івана 
Котляревського — «Скрізь будуть брязкальця дзвінкі» 
[10, с.103].  

Неодноразово поет звертається до проблеми тютю-
нопаління, яке поширилося на території України з дру-
гої половини XVII століття, у зв’язку з чим у тексті фігу-
рують «лълки» та «ба(р)даки». Климентій Зіновіїв не 
зазначає, з якого ж матеріалу зроблені ті люльки, без 
яких затяті курці початку XVIII століття почували себе 
вже «якъ б з жонкы» [2, с.215], але археологічні дже-
рела свідчать, що впродовж XVII–XVIII століть люльки 
робили переважно з глини. Щодо «бардаків», то вони 
зустрічаються двічі — у вірші «розных р м сниках» 
зазначені майстри «ба(р)дачники» [2, с.154], і у вірші 
«  табац , и о ужывающихъ я» – « собно (ж) іны(и) 
навы(к) ба(р)дакомъ тягнути: пр (з) котры(и) н  
дному пры(ш)ло смы(с)лу збути» [2, с.49]. У комента-

рях Валентини Колосової є тлумачення, що бардачники 
– це ті, хто виготовляє окремий різновид кальянів – бар-
даки, якими палили дуже міцний тютюн, хоча з якого 
матеріалу вони виготовлялися, невідомо [2, с.319, 379].

До архітектурно-будівельної кераміки слід віднести 
«на мурованы  бо ц (р)кви ц глы готуютъ» [2, с.279] та 

кахлі. Відзначає Климентій Зіновіїв різні способи деко-
рування кахель — «оздобы». Описує й полив’яні («поко-
щуваны »), мальовані «шма(л)цами». Серед оздоблення 
кахель його увагу привернули квіти, що не випадково, 
адже саме з 60-70 років XVII століття на кахлях поши-
рився декоративний мотив, умовно названий дослідни-
ками «вазон із квітами» [1, с.54]. 

«Вірші» та «Приповісті Посполиті», написані на 
початку XVIII століття, є одним із найповніших джерел 
щодо характеристики тогочасного ремісництва та реміс-
ничої термінології, зокрема, й гончарної лексики. Слід 
зазначити, що назви видів гончарного посуду та інших 
виробів з глини, приказки, згадані у творах Климентія 
Зіновієва, існували та етнографічно зафіксовані й у піз-
ніші часи – упродовж XVIII–ХХ століть, що, безперечно, 
свідчить про спадкоємність традицій у гончарській лек-
сиці. Твори поета розширюють наші уявлення про фор-
мування, зміни та еволюцію гончарської лексики в 
Україні, розкривають досі майже незнаний світ гончарс-
тва доби пізнього українського середньовіччя. Залу-
чення поетичних та актових джерел XVI–XVIII століть, 
у поєднанні з опрацюванням значного масиву архео-
логічних матеріалів, накопичених наукою на сьогодні, 
дозволяє пізнати багато невідомого в літопису давньо-
українського гончарства. 
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THE POTTERY TERMINOLOGY OF THE LATE SEVENTEENTH – THE EARLY EIGHTEENTH CENTURIES IN THE WORKS 
OF KLYMENTIY ZINOVIYIV
Oksana Kovalenko (Opishne)

The paper is devoted to the pottery terminology of the late seventeenth – the early eighteenth centuries, which is recorded in the 
literary heritage of Klymentiy Zinoviyiv, a Ukrainian poet and an author of social works. His «Verses. Folk Proverbs» broaden the 
modern notions of the forming and evolution of the pottery vocabulary in the Ukraine                    [Received October 20, 2004]

Key words: pottery terminology, potter, bricker, pot, jug, plate, clay rattles, clay tobacco pipes 
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Чужоземне 
гончарство

Про колекцію кераміки Національного музею в Кракові, яка є однією з найбільш репрезентативних у Польщі, та історію її 
формування. Авторка звертає увагу на творах провідних польських та іноземних фабрик фаянсу і порцеляни ХVІІІ – першої 
половини ХХ століття; означує деякі особливості польської порцеляни, її стилів та декору. Зазначено основні тенденції 
розвитку польського керамічного виробництва після Другої світової війни                             [Одержано 18 лютого 2004]

Ключові слова: Національний музей у Кракові, колекція кераміки, фаянс, порцеляна

Колекція кераміки у Національному музеї в Кракові, 
яка містить близько 13000 експонатів, є частиною 
найважливішої виставки в Польщі. Вона знахо-

диться у віданні Підвідділу кераміки, який є складовою 
частиною Відділу ужиткового мистецтва (Відділу №ІV) 
Національного музею. Догляд за колекцією здійснює 
група істориків мистецтва і реставраторів кераміки, які 
працюють у Музеї. Понад 800 експонатів виставлено в 
Галереї вжиткового мистецтва, яку було відкрито в Голо-
вній будівлі музею (алея 3 Травня, 1) наприкінці 1998 
року. Виставка охоплює мистецтво від романського стилю 
до початку ХХ століття і є найбільшою постійнодіючою 
виставкою вжиткового мистецтва в Польщі. Решта колек-
ції кераміки зберігається у двох великих сховищах, які, 
за спеціальним дозволом, можуть відвідувати спеціалісти 
і студенти.

© Божена Костух
(Національний музей у Кракові, Польща)

КЕРАМІКА 
У НАЦІОНАЛЬНОМУ 
МУЗЕЇ В КРАКОВІ*

Кераміка згадується в путівниках по Галереї вжитко-
вого мистецтва і Національному музею, але Музей нещо-
давно почав видавати більш детальні каталоги своїх влас-
них колекцій. Було вирішено почати з тих творів кераміки, 
які не експонуються в Галереї вжиткового мистецтва. 
У результаті, в 2001 році видано «Каталог кераміки пер-
шої половини ХХ століття», а роботу над «Каталогом кера-
міки другої половини ХХ століття» нині завершено, і пла-
нується його надрукувати нинішнього року. Найцікавіші 
і найкоштовніші твори опубліковано в книгах, присвяче-
них історії польської кераміки. Окрім цього, багато інших 
виробів згадуються в ряді інших джерел. Щороку велика 
кількість експонатів показується на виставках, влашто-
ваних Національним музеєм або іншими галереями в 
Польщі та за кордоном. Музей організовує лекції для 
студентів з Гірничо-металургійної академії, які вивчають 

Мал.1. 
Кахля з гербом та ініціалами Пйотра Гембіцького, краківського 
єпископа. Польща. Близько 1650 року. Національний музей 
у Кракові, Польща

* Коректуру статті виконав Kris Humphries, переклад 
українською мовою з англійської – Костянтин Рахно
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кераміку. Студенти із Торуньського університету, які вив-
чають історію мистецтва, щоліта мають тут свої заняття. 
Щороку один чи два студенти, що займаються досліджен-
ням своїх дипломних тем, потребують допомоги. Окрім 
цього, тут є спеціальні майстерні для дітей, організовані 
Міністерством освіти.

Колекція кераміки складається з двох частин: більша 
– це колекція, зібрана Національним музеєм, менша, хоча 
не менш цінна й важлива, – це колекція колишнього Про-
мислового музею в Кракові. Цей Музей закрито в 1950 
році, а його великі колекції передано Національному 
музею. Незважаючи на це, наша колекція створювалася 
роками, перші експонати було придбано ще в другій поло-
вині ХІХ століття. Наприклад, Промисловий музей прид-
бав свої найцінніші експонати під час Світових Виста-
вок у Відні (1873) та Парижі (1878), а також з місцевих 
виставок чи від самих мистців. Значні частини колекцій 
передано обом музеям видатними польськими колекціо-
нерами, чиї збірки містили ряд робіт мистців і ремісни-
ків, та пожертвувачами, котрі хотіли, щоб їхнє найбільш 
дорогоцінне майно перейшло у власність національної 
інституції. Серед наших пожертвувачів такі добре відомі 
колекціонери, як Емерик Гуттен-Чапська (власниця вели-
кої колекції монет, медалей і гемм), Фелікс Манґґха-
Ясєнський (найбільш відомий своєю колекцією японсь-
кого мистецтва) і Станіслав Урсин-Русєцький (серед його 
зацікавлень можна відзначити барокові ремесла). Всі 
вони у своїх колекціях брали до уваги кераміку, і завдяки 
їхній щедрості ми маємо у своєму розпорядженні багато 
захоплюючих експонатів. Це головна причина того, що 
зібрання містить таке розмаїття предметів. Найдавніші 
– доісторичні посудини та урни, знайдені під час архео-
логічних розкопок, за якими йдуть романські плитки для 
підлоги та готичні посудини й кахлі, багато з яких заслу-
жено можуть вважатися прекрасними витворами мистец-
тва. Ми маємо зразки італійської ренесансної майоліки, 
німецької барокової кераміки, делфтських кахель і посу-
дин, а також багаточисельну колекцію польських кахель 
ХVІІ століття. Величезна збірка старовинного європей-
ського фаянсу містить екземпляри, виготовлені в Гол-
ландії, Франції, Німеччині та Польщі, серед них – дві 
рідкісні речі, виготовлені на Радзивилівській фабриці 
в Телеханах, і найвідоміші витвори польського фаянсу. 
Існує думка, що це – найкрасивіші зразки європейського 
фаянсу; вони виготовлені на фабриках у Бельведері і 
Бєліно в другій половині ХVІІІ століття. Форми й декор 
посуду, що виготовлявся на цих фабриках, надихала або 
європейська, або азійська кераміка, хоча схильність до 
китайського стилю, здається, домінувала в той час. Кольо- 
ри – світлі, навіть яскраві, і техніка розпису сповнена 
експресії. Саме на Королівській фабриці у Бельведері 
в Варшаві 1777 року створено величезний обідній сер-
віз, названий «Султан», або «Турецький сервіз». Його 
так назвали тому, що це був подарунок від польського 
короля Станіслава Августа Понятовського Абдулхамідові І, 
султанові Туреччини (мал.3К; тут і далі літерою «К» позна-

чено малюнки, подані в кольоровому блоці. – Гол. ред.).
У Національному музеї в Кракові є також визначна 

колекція європейської порцеляни. Вона містить багато 
предметів, виготовлених відомими фабриками Май-
сена, Відня, Берліна та Гохста. Нам належить лише одна 
тарілка зі знаменитого «Лебединого сервізу», проте маємо 
кілька чудових майсенських фігурок та маленьку вазу 
з королівською монограмою «AR» («Augustus Rex», що 
вказує на короля Августа Сильного). У колекції також є 
соусник з так званого «Коронаційного сервізу», прикра-
шеного гербами Польщі, Литви і Саксонії. Він виготовле-
ний близько 1733 року – року коронації на польський пре-
стол саксонського кандидата – Августа ІІІ. Через те, що 
порцеляна з королівської фабрики в Майсені була попу-
лярна в Польщі, ні Август Сильний, ні Август ІІІ не хотіли 
засновувати там порцелянову фабрику. Натомість, коли 
Станіслав Август Понятовський став королем, він, усу-
переч їхнім бажанням, дозволив виготовляти порцеляну 
в Польщі. Завдяки йому було відкрито першу польську 
порцелянову фабрику – згадану раніше фаянсову фаб-
рику в Бельведері. Проте вона проіснувала лише десять 
років і була закрита в 1780 році; порцеляна там ніколи 
не вироблялася.

Першою польською фабрикою, де вироблялася пор-
целяна, була Корецька, заснована князем Казімєжем Чар-
торийським у своєму волинському маєтку. Спершу це була 
фабрика фаянсу. Порцеляну там почали виготовляти десь 
близько 1790 року. Оскільки українські ґрунти були багаті 
на каолін, протягом ХІХ століття там відкрилося ще кілька 
інших фабрик, зокрема друга найвідоміша – в Баранівці. 
Національний музей у Кракові має багату колекцію пор-
целяни, зробленої на цих фабриках. Серед експонатів є 
соусник з мальованим виглядом фабрики в Корці, який 
вважають зразком найдавнішої продукції. Є багато інших 
зразків цієї найбільш цінної польської порцеляни, виго-
товленої наприкінці ХVІІІ–у першій чверті ХІХ століття 
(фабрика була закрита в 1832 році). Вони включають 
тарілки і посудини, прикрашені букетами квітів, чайні й 
обідні сервізи з монограмами чи гербами, чашки і глеки, 
прикрашені букетами квітів, суницями, пташками, очере-
том та виноградним листям або живописними краєвидами 
Італії. Францішек Мезер, перший директор Корецької фаб-
рики, 1795 року переїхав до Томашова і хотів виробляти 
фаянс і порцеляну там. Його брат Міхал, другий директор, 
залишив фабрику у 1804 році і переїхав до Баранівки, 
взявши з собою кілька гончарів і таким чином зберігши 
назавжди Корецький стиль порцеляни. Баранівка була 
відома своїм декором. Найпопулярнішими були портрети 
князя Юзефа Понятовського, двоюрідного брата короля 
Станіслава Августа, який також був одним з Наполеоно-
вих генералів. Його портрети супроводжувалися словами, 
які поранений князь сказав перед тим, як втонув у річці 
Ельстер в 1813 році. Види італійських та польських пей-
зажів також були дуже популярні й копіювали тогочасні 
полотна. Яскраво забарвлені картинки звичайно показу-
валися у позолочених рамках. Найцікавіші зразки пор-
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целяни, виготовлені в Корці і Баранівці, експонуються в 
Галереї вжиткового мистецтва.

Найбільша частина нашої колекції походить з ХІХ 
століття. Протягом цього часу фабрики, засновані в Май-
сені, Севрі, Берліні та Відні, все ще розвивалися і впли-
вали на стиль порцеляни, що вироблялася на інших євро-
пейських фабриках. Колекція містить багато цікавих 
порцелянових виробів, виготовлених на цих фабриках. 
Протягом століття було також відкрито багато нових фаб-
рик. Деякі з них довго не проіснували, тоді як інші про-
цвітали й пізніше стали важливими осередками творення 
історії кераміки. Так було у випадку з Чмєлювською фаб-
рикою – найдавнішою в Польщі, що досі працює, – засно-
ваною на початку ХІХ століття. Окрім порцеляни, там виго-
товляли фаянс і звичайну кераміку. Музей володіє вартою 
уваги колекцією німецької і французької порцеляни ХІХ 
століття, а також творами англійської кераміки, популяр-
ними в Польщі на той час.

Формування колекції продовжувалося в ХХ столітті 
віденською керамікою, придбаною під час виставки 1912 
року, і кількома виробами, виготовленими в Копенгагені, 
Рьорстранді, Гаазі і Севрі. Є досить багато зразків простої, 
загальнопоширеної порцеляни, особливо з Чехії і Німеч-
чини, подібної до стилю «розенталь». Колекція польсь-
кої кераміки містить порцеляну з Чмєлюва, підприємство 
якого протягом 1920–1930-х років стало найбільшою і 
найвідомішою польською фабрикою. Уряд замовив там 
порцеляну для польських посольств і знаменитий «Пре-
зидентський сервіз». У колекції також є деякі з найбільш 
вартих уваги зразків фаянсу, виготовлених у Пацикуві і 
Дембніках, поблизу Кракова (мал.2К). Відділ мистецької 
кераміки у 1900 році було відкрито на фабриці в Дембні-
ках, яка випускала кахлі. Вона проіснувала лише десять 
років, але посудини, виготовлені там з прекрасної фаян-
сової маси, належать до найцікавіших і найважливіших 
зразків польської кераміки того часу. Деякі вироби були 
чистим модерном, у той час, як форми й декор інших нади-
хало польське народне мистецтво, особливо мистецтво 
горян. Найкращі вироби експонуються в Галереї вжитко-
вого мистецтва.

Народна кераміка також є важливою частиною колек-
ції Національного музею в Кракові, хоча заклад не спе-
ціалізується на народному мистецтві. Колекція містить 
здебільшого вироби ХІХ століття як зразок локальних 

традицій. Народна кераміка потрапила до Музею в дару-
нок від колекціонерів, науковців і мандрівників, які також 
привозили більш екзотичні вироби з таких місць, як Перу, 
Чилі й Мексика. Найцікавіші ж і найкрасивіші – зроблені 
гуцулами й придбані в Косові, Кутах і Коломиї впродовж 
1880-х років (мал.1К).

Друга світова війна є вододілом в історії польської 
кераміки, і це прослідковується у нашій колекції. Кордони 
Польщі після війни змінилися, а фабрики були націоналі-
зовані. У Національному музеї немає післявоєнної іно-
земної кераміки. Ця частина колекції складається лише 
з польської кераміки, виготовленої мист цями, особливо 
тими, що працюють у Кракові, а також з виробів різ-
них фабрик. Із середини 1950-х років був сильний тиск 
промислового дизайну і, як результат, наші фабрики (не 
беручи до уваги фабричного традиційного і народного 
стилів) почали виробляти посуд у сучасному стилі, геомет-
ричних чи асиметричних форм, або яскравих кольорів, або 
контрастуючих чорного і білого. Найбільш прикметними 
були фігури, створені мистцями, що працювали в Інституті 
промислового дизайну (IWP) у Варшаві. Вони були дуже 
популярні серед колекціонерів у той час. Кілька цікавих 
зразків тієї продукції знаходяться в колекції Національ-
ного музею.

Звичайно, ми намагаємося поповнити й збагатити 
нашу колекцію, хоча нині мало людей, які дарують свої 
колекції чи навіть окремі предмети музеєві, як це робили 
в минулому. Незважаючи на це, 2003 року до зібрання 
передано понад 150 кахель другої половини ХІХ–початку 
ХХ століття. Кілька цікавих предметів з післявоєнної про-
дукції також потрапили до Музею на довготривале збері-
гання. При нагоді співробітники закладу купують нові 
експонати. Наприклад, нещодавно придбали прекрасну 
велику фаянсову вазу, виготовлену на фабриці Вьов Пер-
рен у Марселі близько 1765 року, а також кілька цікавих 
зразків польської післявоєнної кераміки.

Якщо ви коли-небудь матимете нагоду відвідати 
Краків і цікавитеся керамікою, завітайте до Галереї 
вжиткового мистецтва у головній будівлі Національ-
ного музею в Кракові і будете бажаним гостем у Відділі
кераміки.

 [Кольорові малюнки до статті дивіться на стор. 173]

CERAMICS  IN  THE  NATIONAL  MUSEUM  IN  KRAKOW
Bojena Kostuch (Krakow, Poland)

The article deals with the collection of ceramics in the National Museum in Krakow, which is one of the most imposing in Poland, and 
the history of its forming. The author gives particular attention to the ware of the leading Polish and foreign faience and porcelain 
factories of the eighteenth – early twentieth centuries. She examines the peculiarities of Polish porcelain, its styles and decorations. 
The basic tendencies of the development of Polish pottery manufacture after the Second World War are described too  
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Повідомлення

Глиняний посуд переважав у побуті населення різних 
регіонів України до 1950-х років. Він був невід’єм-
ною частиною традиційної культури українців.

Незважаючи на значну кількість досліджень, при-
свячених гончарству взагалі, науковці мало звертали 
увагу на вивчення традиційних правил поводження 
з глиняним посудом. Найбільш повно охарактеризу-
вав звичаї купівлі-продажу, народні способи первісної 
обробки нового глиняного посуду, правила поводження 
з ним під час приготування страв провідний український 
керамолог Олесь Пошивайло у своїй монографії «Етно-
графія українського гончарства: Лівобережна Україна» 
[3, с.229-246].

У даній публікації описано традиційні правила 
поводження з новим глиняним посудом від моменту 
його придбання, систематизовані на основі зібраних 
мною матеріалів під час керамологічних експедицій в 
Полтавщині й Черкащині. 

Глиняний посуд купували переважно на базарах, що 
відбувалися в кожному великому селі чи місті, на ярмар-
ках, удома в гончарів, а також обмінювали на ганчір’я 
в «ганчурників». У гончарних осередках посуд купували 
в гончарів, не чекаючи базарного дня [1, c.29; 2, с.39]. 

У базарний день на торговельний майдан з’їжджалися 
гончарі з усієї округи, тому покупці мали можливість 
більш широкого вибору. Наприклад, у село Межиріч 
(Канівський район, Черкаська область), щоб продати 
свої вироби, приїздили гончарі з Дибинців, Канева, 
Бровах [1, с.12, 17]. З-поміж глиняного посуду зазначе-
них гончарних осередків вирізнялися своєю міцністю 
вироби дибинецьких гончарів, а тому й користувалися 

найбільшим попитом. Їх легко можна було розпізнати 
серед інших: вони були білішими, порівняно з виробами, 
скажімо, канівських гончарів. Нерідко канівські гончарі, 
глина в яких була гіршої якості, вдавалися до хитрощів: 
перед випалюванням зовні покривали горщики шаром 
білої глини (за формою вони були подібні до дибинець-
ких) і продавали, видаючи їх за дибинецькі [1, с.29]. 

Конкуренція на ринку змушувала гончарів виготов-
ляти більш якісний посуд, запроваджувати все нові його 
форми. Наприклад, канівські гончарі протягом 1940-
1950 років, щоб дорожче продати свої горщики, почали 
виготовляти їх з «вухами» [1, с.14]. 

Продати готову продукцію теж треба було вміти. 
Гончарі намагалися всіляко привернути увагу покуп-
ців. Менш здібні до торгівлі вигукували на весь базар-
ний майдан: «Горщики! Горщики! Кому горщиків?!» 
[2, с.32, 39]. Спритніші, ставали ногами на макітру чи 
горщик і витанцьовували на них, тим самим принаджу-
ючи покупців і демонструючи міцність своїх виробів 
[2, с.54]. Дехто з гончарів, зрозумівши, що доведеться 
везти додому повний віз своїх виробів, розбивав кілька 
посудин на очах у розгублених базарних роззяв, у такий 
незвичний спосіб вказуючи на те, що продасть товар 
дешевше [2, с.32]. 

* Повідомлення підготовлено в рамках відомчого наукового 
проекту Національної академії наук України «Гончарство 
України ХХ–початку ХХІ століття: історія, сучасність, 
перспективи» (державний реєстраційний №0103U001988)

© Олена Щербань, керамолог
(Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному)

НОТАТКИ ПРО ТРАДИЦІЙНІ 
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Покупцями глиняного посуду були майже виключно 
жінки [2, с.17]. Вони купували й використовували 
посуд відповідно до потреб домашнього господарства 
(мал.1). 

Протягом року попит на гончарні вироби періодично 
змінювався, зокрема, перед великими релігійними свя-
тами. Перед Різдвом, здебільшого, розкуповували гор-
щики, бо кутю, як вважали в Опішному на Полтавщині 
та Шарині Уманського району на Черкащині, годилося 
варити тільки в новій посудині [8; 2, с.37]. Григорій 
Червонюк, гончар із села Громи (Уманський район, Чер-
каська область), згадував, що перед Різдвом на одному 
базарному майдані могли торгувати більше двадцяти 
гончарів [2, с.17, 37]. 

Під час купівлі господиня уважно роздивлялася 
обрану посудину, щоб не було помітно грудочок вапна, 
тріщин; щоб полива рівномірно покривала всю поверхню 
виробу. Щоб пересвідчитися, що посуд не драний, гарно 
випалений, в Опішному стукали по ньому нігтем чи зігну-
тим пальцем і прислухалися – якщо він озивався глухо 
– це означало, що наявна тріщина; якщо звук був дзвін-
ким – це свідчило про якісно випалену посудину [8]. У 
селі Велика Грем’яча (Миргородський район, Полтавська 
область) з цією метою стукали горщиком об горщик [9]. 
Звертали увагу й на зовнішній вигляд посудини. Посуд 

сірого чи темно-сірого кольору не відштовхував покуп-
ців, бо досвідчена господиня знала, що «перепалений» 
посуд іноді буває міцнішим, а відтак і служитиме довше 

[2, с.39].
 Асортимент гончарних виробів для повсякден-

ного побуту був різноманітним. Найбільш поширеними 
видами з-поміж них були горщики (мал.3), глечики 
(мал.2), миски, макітри (мал.4), тикви, ринки, слоїки. 
Купуючи глиняний посуд, обов’язково звертали увагу 
на особливості, характерні саме для цього виду посуду. 
Макітра, призначена для замішування тіста, мала бути 
полив’яною, гладенькою всередині, з широкими, відхиле-
ними назовні товстими вінцями; макітра для розтирання 
маку, сиру, пшона, гороху, квасолі, часнику та інших 
продуктів (мал.4) мала бути всередині неполив’яною 
і «дряпкою»; глиняні слоїки для зберігання варення 
– з відхиленими назовні вінцями, щоб зручно було 
зав’язувати їх полотнинкою [1, с.24]. На дні глечика для 
молока шукали «пуп» (глиняний гузирчик). В Опішному 
вважали, що в такому глечику краще зсідатиметься сме-
тана, і її буде більше. Глечики намагалися не брати за 
вінця [8]. 

З часом склалася ціла система дій, які мали на меті 
продовження терміну використання глиняного посуду, 
надання йому приємного запаху, покращення смакових 

Мал.1. Гончарні ряди на сільському ярмарку. Лубенський повіт, Полтавщина. Близько 1902 року. 
Фото А.Завадського. Російський етнографічний музей (Санкт-Петербург, Росія), №135-103; 
копія – Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства
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якостей страв, які готувалися в ньому, захист страв від 
впливу «темних сил» [3, с.231]. Способів підготовки 
нового глиняного посуду до приготування страв у печі 
існувало багато, але були й загальні правила. Згадаю 
лише найбільш поширені з них на Полтавщині і Черка-
щині. Способи первісної обробки посуду в цих регіонах 
дуже подібні. Частину з них, характерних для Лівобере-
жжя, подано в монографії Олеся Пошивайла [3, с.231-
235]. 

Незважаючи на доступність, порівняну дешевизну 
глиняного посуду, господині різними способами нама-
галися подовжити термін його використання. Новий 
глиняний посуд, здебільшого горщики, в Полтавщині й 
Черкащині «заварювали» рідкою пшеничною кашею, 
розчином житнього борошна, відваром картоплі; змащу-
вали салом, смальцем, олією; кип’ятили в ньому молоко, 
рідше – воду. В більшості випадків посуд після такої 
обробки потрібно було поставити в піч. 

Марія Яковенко, жителька села Писарівщина 
(Диканський район, Полтавська область), згадувала, 
що новий посуд перед використанням, здебільшого гор-
щики, обмазували салом зсередини і ззовні, та ставили 
у ще гарячу після випікання хліба піч. Це робили для 

того, щоб стінки посудини, увібравши жир, не пропус-
кали рідини, а також, щоб не було чути запаху глини [11]. 
Аналогічні дії виконували і в селах Паланка та Томашівка 
Уманського району на Черкащині. Обмащений смаль-
цем, салом чи олією ззовні і зсередини горщик ставили 
в піч на ніч [2, с.29, 31, 46]. У нові глечики (іноді й гор-
щики) наливали молоко і чекали доки воно скисне. Після 
цього посудину вимивали й випарювали. Увібравши жир 
з молока, посуд не пропускав вологи [7]. У новому гле-

Мал.4. Василь Бадя. Макітерка. Глина, гончарний круг, ангоб, 
писання, теракота, 13х18 см. Канів, Черкащина. 1970-1980-ті роки.  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
Центр досліджень українського гончарства. Фото Олеся Пошивайла

Мал.3. Автор невідомий. Горщик. 
Глина, гончарний круг, ліплення, ритування, полива, 21,7х24,2 см. 
Опішне, Полтавщина. Середина ХХ століття. 
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
Центр досліджень українського гончарства, інв. №МГО кн-2852/к-2745. 
Фото Олеся Пошивайла

Мал.2. Автор невідомий. Глечик з хрестиком. 
Глина, гончарний круг, ліплення, ангоби, писання, теракота, 
21,7х24,2 см. Опішне, Полтавщина. Перша чверть 
ХХ століття. Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, Центр досліджень українського 
гончарства, інв. №МГО нд-1422. Фото Олеся Пошивайла
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[Одержано 8 вересня 2003]

чику стоплювали сир, парили молоко [11]. Щоб отримати 
смачніший сир, жирнішу сметану, досвідчені господині 
й нині рекомендують відстоювати молоко в глечику, і в 
ньому ж відтоплювати сир. 

Найскладніший спосіб підготовки горщика до вико-
ристання зафіксовано мною в селі Межиріч Канівського 
району, Черкаської області. Спочатку його натирали 
ззовні і зсередини обчищеною цибулиною, попередньо 
вмочивши її в борошно, потім старим салом, насипали 
в горщик жменю-дві пшона чи іншої крупи, лушпиння 
з картоплі – все це заливали гарячою водою і ставили 
варитися в піч. Отриманий відвар виливали, вимивали 
горщик і двічі кип’ятили в ньому воду [1, с.12]. 

Пізніше, коли народні звичаї поступово забулися, 
новий горщик чи глечик лише обмивали гарячою водою, 
або двічі кип’ятили в ньому воду. Так, зокрема, робили в 
селі Човно-Федорівка Зіньківського району Полтавської 
області [10]. У Опішному новий глиняний посуд наповню-
вали холодною водою і ставили в піч на годину-дві, щоб 
він «уварився»; вважалося, що від цього горщик ставав 
«кріпшим» [8; 5]. У 1950-х роках в Опішному нові гор-
щики ще випарювали водою із содою (на 10 літрів води 
додавали столову ложку харчової соди) [4]. Щоб про-
довжити термін використання глиняного посуду, в ньому 
не рекомендувалося солити овочі [4]. Проте, з огляду 
на дешевизну глиняного посуду, його практичність, у 
великих макітрах усе ж таки солили й квасили овочі та 
фрукти на зиму [6]. 

Попередня обробка посуду була досить ефектив-
ною. Одним із доказів цього є той факт, що, скажімо 

Марія Осавуленко, жителька села Межиріч Канівського 
району Черкаської області, й досі готує борщ у горщику, 
яким користувалася ще її мама (посудині вже близько 
40 років) [1, с.11]. Іноді навіть браковані горщики, 
підготовлені належним чином, могли довго слугувати 
в господарстві. Для цього в селі Бровахи Канівського 
району в посудині відварювали цукрові буряки, все-
редині натирали вмоченою в житнє борошно цибули-
ною і ставили в гарячу піч [1, с.43]. Після описаних дій 
посудом можна було користувалися для приготування і 
зберігання страв. 

Переліченими способами здебільшого готували до 
використання нові глиняні горщики й глечики. Інші види 
гончарного посуду, зазвичай, не піддавали первинній 
обробці [3, с.232]. 

Нині глиняний посуд майже вийшов з повсякден-
ного вжитку, а тому традиційні правила поводження з 
ним поступово забуваються. Проте способи первісної 
обробки нового глиняного посуду, вироблені й апро-
бовані тисячолітнім досвідом, ще й досі не втратили 
свого практичного значення, і, можливо, зацікавлять не 
лише науковців. Збережені в народній пам’яті правила 
поводження з глиняним посудом свідчать про спосте-
режливість і винахідливість наших далеких предків і 
про безперервну традицію народної культури успадко-
вувати й передавати майбутнім поколінням житейську 
мудрість попередників. Вони є цінним матеріалом для 
фундаментального вивчення давньої й сучасної побуто-
вої культури українців. 
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«ЄВСУЗЬКІ СВИСТУНИ»
Село Євсуг – один із найвизначніших гончарних 

осередків Луганщини. Розляглося воно з обох берегів 
мальовничої річки Євсуг, назва якої виникла ще в період 
монголо-татарської навали.

Євсуг було засновано наприкінці ХVІІ століття. Його 
першими поселенцями були, головним чином, козаки Ост-
рогозького полку й вихідці з Чернігівської, Харківської, 
Полтавської губерній та Великоросії, які, втікаючи від 
гніту поміщиків, оселялися на вільних землях. Щоб якось 
зводити кінці з кінцями, селяни змушені були займатися 
різними допоміжними промислами та ремеслами. 

Для євсугців таким ремеслом стало гончарство. Роз-
виток там гончарного виробництва був зумовлений і 
наявністю значної кількості високоякісних глин та пос-
тійною потребою населення в доступному, дешевому 
посуді. Працювали євсузькі гончарі на місцевій глині, 
яку копали у Високому лісі. У кожного з них було своє 
місце, де копали глину, причому тримали його в суворій 

* Повідомлення підготовлено в рамках проекту 
№07.07/00118 Державного фонду фундаментальних 
досліджень Міністерства освіти і науки України 
«Гончарство України ХХ–початку ХХІ століття: історія, 
сучасність, перспективи»

© Людмила Метка, керамолог
(Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному)

ЕТЮДИ 
З ІСТОРІЇ ГОНЧАРСТВА
ЛУГАНЩИНИ*

Куток села «Вершина», де жили гончарі. Євсуг, Луганщина. 2001. 
Фото Людмили Меткої. Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства

таємниці. Глину привозили додому, готували її до роботи: 
перетоптували ногами, переминали руками, пересікали 
стругами, вибираючи непотрібні домішки. А вже потім з 
таким чином підготовленої маси виготовляли гончарні 
вироби. Це були різноманітні горщики, глечики, макітри, 
банки, кубушки, миски, кухлі, іграшки, свистунці. Часто 
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жителів села так і називали – «євсузькі свистуни». Вису-
шені на спеціальних полицях («п’ятрах») вироби випа-
лювали в гончарних печах. Випалювання – дуже складна 
й копітка справа, від якої залежав добробут усієї родини. 
Вдале випалювання – буде хліб і до хліба, невдале – 
обсядуть бідність та злидні. Готовими виробами торгу-
вали на місцевих базарах та ярмарках, обмінюючи їх на 
зерно, крупи, борошно, рибу, фрукти. Возили на продаж 
у навколишні села, Крим, Росію.

Під час керамологічної експедиції на Луганщину нам 
вдалося знайти близько 20 давніх глиняних виробів, які 
свідчать про високу майстерність євсузьких гончарів. 
Найбільшого розквіту гончарство Євсуга досягло на межі 
ХІХ–ХХ століть. У 1914 році там працювали 250 гончарів. 
Імена деяких із них вдалося встановити під час наукової 
експедиції: Корсун Андрій Андрійович, Ткаченко Йосип 
Тарасович, Кіяк Володимир Никифорович, Михайліченко 
Яків Іванович, Ганзії – Андрій Костянтинович та його син 

Гончар Віктор Хоменко з власноруч виготовленою макітрою. 
Євсуг, Луганщина. 2001. Фото Людмили Меткої. 
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства

Гончар Микита Скрипник на порозі власної хати. 
Євсуг, Луганщина. 2001. Фото Людмили Меткої. 
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства

УКЖ14.indd   96 17.05.2005   17:42:35



Повідомлення

Український  КЕРАМОЛОГІЧНИЙ Журнал  · 4 (14) · 2004 97

Степан Андрійович, Кравець Іван Васильович, Скрипник 
Микита Свиридович, який живе в Євсузі й понині, але, на 
жаль, уже не гончарює. Займалися гончарством і чоловіки 
в родині Литвиненків – Іван Мартинович та його сини – 
Кузьма і Марко. У сім’ї Корочунів гончарювали батько й 
син — Федір Григорович та Костянтин Федорович. Також 
вдалося встановити імена гончарів: Вишневецького Афа-
насія, Коляди Єпифана, Жукова Захара. Інформацію про 
них отримано від їх родичів, які ще пам’ятають славу 
«євсузьких свистунів». Як саме виготовлялися вироби з 
глини в Євсузі, докладно розповіли Скорик Василь Іва-
нович, Корсун Віктор Федотович, Михайліченко Євдокія 
Іванівна, Корсун Ядвіга Сергіївна, Гамаюнова Валентина 
Іванівна, Власенко Марія Єпифанівна, Грицай Тетяна Анд-
ріївна, Бабич Людмила Андріївна, Михайліченко Кате-
рина Кузьмівна, Гребенюк Євдокія Костянтинівна. Багато 
хто дарував давні гончарні вироби, які збагатили колек-
ції Національного музею-заповідника українського гон-
чарства в Опішному. 

Євсуг керамологи залишали з найкращими вражен-
нями, проте найбільше вразила під час експедиції люд-
ська щирість та безкорисливе бажання людей допомогти 
вченим. Кожен, із ким довелося спілкуватися, надавав 
усіляку підтримку, за яку щиро вдячні.

ЛИТВИНІВКА
Село Литвинівка – один із давніх осередків гончарс-

тва Луганщини. Історію його заснування докладно опи-
сано уродженцем села Миколою Бугаївським [1].

Масове заселення північно-причорноморських 
степів пов’язане з багатовіковою боротьбою Києво-
руської держави з агресивними сусідами-кочівниками. 
Щоб убезпечити себе від постійних нападів татар, Росія 
в ХVІ–ХVІІ століттях вжила серйозні заходи для укріп-
лення південних і південно-західних кордонів, розташо-
вуючи від Дніпра до Дону козачі полки, які поступово 
витісняли кочівників на південь. Окрім того, на ці землі 
проникали втікачі з Росії та Гетьманщини, кріпаки-хлі-
бороби, робочі та служилі люди, які таємно втікали від 
хазяїв на вільні землі. Згодом вони й стали корінними 
жителями краю. 

Восени 1732 року російська імператриця Анна 
Іоанівна за вірну службу подарувала землі на схід від 
річки Айдар братам Павловим. Тоді ж із блискавичною 
швидкістю прокотилася хвиля заселення деркульських 
та євсузьких ковилових степів вихідцями з Полтавсь-
кої, Харківської, Чернігівської, Київської, Білгородсь-
кої, Воронезької губерній. Зокрема, на мальовничому 
березі ріки Обіток було засновано село Литвинівка, яке 

Хата литвинівського гончаря Василя Наріжного. Литвинівка, Луганщина. 2001. 
Фото Людмили Меткої. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства
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успадкувало свою назву від перших переселенців-лит-
винів з-за Десни. Ймовірно, серед них були й гончарі, 
які принесли з собою на нові землі своє ремесло. Поб-
лизу сіл Литвинівка та Брусівка є поклади якісних гон-
чарних глин. Тож селяни, прагнучи отримати додатковий 
заробіток, почали займатися гончарством. Відомо, що в 
1765 році в селі були 83 двори. Чоловіки п’яти дворів 
гончарювали [1, c.213]. 

Гончарювання було відоме жителям Литвинівки і в 
пізніші часи. Про це свідчать спогади місцевих жителів, 
численні знахідки частин глиняного посуду та кахель. 
Литвинівська земля буквально всіяна черепками. Під 
час керамологічної експедиції нам вдалося віднайти й 
цілі вироби з глини: глечики, макітри, кубушки. Але ще 
не можна однозначно стверджувати, що це литвинівська 
кераміка чи вироби сусідів-брусівчан. Вдалося дізна-
тися тільки про одного литвинівського гончаря Сер-
гієнка Григорія Романовича, який народився й проживав 
у Литвинівці. Його дочка – Сергієнко Ліда Григорівна – 

Дочка гончаря Григорія Сергієнка –
Лідія Сергієнко – на власному подвір’ї 
з виробами батька. 
Литвинівка, Луганщина. 2001. 
Фото Людмили Меткої. Національний 
музей-заповідник українського гончарства 
в Опішному, Національний архів 
українського гончарства

докладно розповіла про те, як батько копав глину, готу-
вав її до роботи, які вироби виготовляв, як випалював 
їх у власноруч збудованому на городі горні. Праця гон-
чаря була тяжкою. Скільки глини за все довге й нелегке 
життя перемісили його руки, а прожив Григорій Романо-
вич немало – аж 97 років! А ще ж треба було вміло зро-
бити посудину, вдало висушити і випалити вироби, та 
ще й успішно їх продати! Запрягав конячину, обережно 
вкладав на віз, перетрушуючи кожну посудину соломою, 
і возив аж у Росію, в Ростов. Також скуповував посуд у 
інших гончарів і возив продавати. Допомагав йому рід-
ний брат – Сергієнко Петро Романович. Що продадуть, а 
що й виміняють. Зате коли поверталися з торгів, то було 
чим нагодувати чималі сім’ї. А дітей у родині Григорія 
Романовича та Насті Максимівни Сергієнків було аж 
одинадцятеро. Коли були малими, допомагали батькові 
в роботі: місили та стругали глину, носили до горна гор-
щики, ліпили свистунці. На жаль, ніхто з дітей не продов-
жив справу батька. Кількох дітей забрала війна. Праця 
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гончаря стала невигідною; займатися одноосібно кустар-
ними промислами було заборонено, а на тих, хто, незва-
жаючи на заборону, все ж гончарював, накладали великі 
податки. Тому гончарство в післявоєнні роки почало 
швидко занепадати. З’явився більш дешевий та зручний 
фаянсовий, скляний, пластмасовий посуд. Колись життя 
селянина годі було й уявити без пукатого горщика чи гле-
чика для молока. У великих глиняних банках засолювали 
на зиму овочі, тримали мед, олію, різні крупи. Макітри 
служили для вчиняння тіста, для відстоювання води 
чи зоління білизни. Незамінними в господарстві були 
миски, кухлі, риночки, кубушки. Скільки чудових виробів 
лежать забутими на горищах, у клунях, сараях, скільки 
їх назавжди втрачено! Проте Сергієнко Лідія Григорівна 
зберегла прекрасні вироби свого батька й безкорис-
ливо подарувала їх Національному музею-заповіднику 
українського гончарства в Опішному. Тепер вони зайняли 
місце серед тисяч рідкісних експонатів, зібраних праців-
никами закладу в різних куточках України.

«БРУСІВСЬКІ ГОРШКАЛЄПНИКИ»
Брусівка зустріла нас дощем. Небо було ніби 

«прив’язане» тонесенькими ниточками до землі. Земля 
вперемішку з глиною була масною і в’язкою. Вогко й 
непривітно. Мряка...

А назавтра в селі храмували. Саме була Покрова. 
Вранці піднялося вмите дощем сонце. Навколо все 
ожило. Привітні, усміхнені, святково вдягнені селяни 
прямували до церкви. Хвіртки кожної садиби були від-
чинені навстіж. Усіх, хто заходив у цей день на подвір’я, 
вважали бажаними гостями. Можливо, саме тому нам 
так пощастило з отриманням вкрай важливої інфор-
мації. Люди радо ділилися спогадами про односель-
ців-гончарів, діставали з горищ, клунь, сараїв і дару-
вали для музею неповторні й безцінні вироби народних 
майстрів.

Першобудівники хутора Брусова (нині село Брусівка), 
переважно вихідці-переселенці із сіл Ізюмського слобід-
ського полку, оселилися на крайньому заході правого 
берега ріки Обіток ще в середині ХVІІІ століття. Засну-
вав поселення Йосип Степанович Брус. 

Поряд із селом є великі поклади доброї гончарної 
глини. І недивно, що брусяни, прагнучи отримати додат-
ковий заробіток, окрім основного свого заняття земле-
робством, почали займатися й гончарством. Мистецтво 
гончарювання передавалося в спадок від батьків до 
синів. Сім’ї були великі, тож працювали всі – від малого 
до великого. Гуртом копали, місили, стругали глину, готу-
ючи її до роботи. 

Гончарювання – це вже справа старших. Гончар-
ний круг переважно стояв у хаті: рідко в кого була мож-
ливість мати задля цього окреме приміщення. Поруч 
– широка лава, на якій замішували глину, формуючи її в 
«грудки» різної величини, залежно від того, який виріб 

задумав виготовити гончар: невеликого кухлика, чи чоти-
ривідерну макітру (так званий «сноз»). Попід стелею 
закріплювалися довгі дерев’яні полиці («п’ятра») для 
сушіння сформованих виробів. 

У хаті вогко, задуха, від випарів важко дихати. Кру-
титься гончарний круг. Гончар звичним рухом кидає на 
нього грудку глини, і починається священнодійство –
з-під умілої руки майстра зі шматка звичайної глини вихо-
дять різні вироби: макітри, глечики, горщики, кубушки. 
Всі вони здаються такими простими, але насправді їхні 
форми настільки витончені та довершені — художнє 
вміння простих людей вражає.

Скільки всього гончарів було в селі, нині з’ясувати 
дуже важко. Під час керамологічної експедиції в Луган-
щину нам вдалося встановити імена тільки кількох із них: 
двоюрідні брати Григорій та Василь Наріжні, Литовченко 
Степан, Кривоколісько Іван, Барабаш Пилип, Любченко 
Демид, Косогор Федот, Неженський Терентій, Тільний 
Полікарп, Калініченко Іван, Лисогор Іван, Брус Полікарп. 
Усі вони жили й працювали на початку та в першій поло-

Дочка гончаря Василя Наріжного – Марія Наріжна – на власному 
подвір’ї з глечиком, виготовленим батьком. Брусівка, Луганщина. 
2001. Фото Людмили Меткої. Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, Національний архів українського 
гончарства
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вині ХХ століття. На той час потреба в глиняному посуді 
серед населення була великою. Згодом з’явився фаб-
ричний посуд, який поступово витіснив з побуту глиняні 
вироби. Гончарювати стало ніколи, та й невигідно. Люди 
працювали на промислових виробництвах, у колгоспах. 
Гончарство завмерло. Пішли в небуття старі майстри. 
Слава про брусівських «горшкалєпників» залишилася в 

минулому, проте їхні імена, спогади про них збережуться 
навіки в «Енциклопедії українського гончарства», над 
укладанням якої працюють науковці Інституту керамоло-
гії – відділення Інституту народознавства НАН України, 
а польові матеріали, здобуті під час керамологічної екс-
педиції, допоможуть заповнити білі сторінки в історії 
виникнення та розвитку гончарства Луганщини. 

1. Бугаивский М. Орлиная воля: Обитоцкая повесть. – Донецк: Донбасс, 1990. – 359 с. 

[Одержано 4 грудня 2002]

Вироби, знайдені під час 
польових керамологічних 
експедицій гончарними 
осередками Луганщини 
(Брусівка, Литвинівка, Євсуг), 
у приміщенні Національного 
музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному. 
Опішне, Полтавщина. 2001. 
Фото Людмили Меткої. 
Національний музей-заповідник 
українського гончарства 
в Опішному, Національний архів 
українського гончарства
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проекту Національної академії наук України «Гончарство 
України ХХ–початку ХХІ століття: історія, сучасність, 
перспективи» (державний реєстраційний №0103U001988)

Історія гончарства Полтавщини не вичерпується 
декількома відомими іменами чи династіями. Упро-
довж багатьох віків там змінилося чимало поколінь 

народних майстрів. Проте ще й донині вкрай мало нау-
кових праць, присвячених ґрунтовному дослідженню 
родоводів з різних гончарних осередків Полтавського 
краю [10; 11].

Представникам гончарського роду Чуприн із с.Малі 
Будища Зіньківського району Полтавської області вже 
було присвячено окремі статті в одному з керамоло-
гічних видань [10, с.69, 232-234, 324, 349]. Проте під 
час польових керамологічних досліджень, проведених 
останніми роками, та листування з колишніми народними 
майстрами мені вдалося зібрати нові матеріали про гон-
чарів – представників кількох поколінь роду Чуприн, які 
й вводяться в науковий обіг цією публікацією.

Володимир Лукич Чуприна народився 1920 року 
в селі Малі Будища Заїченської волості Зіньківського 
повіту Полтавської губернії (нині Зіньківський район 
Полтавської області). До гончарства привчався з дитя-
чих років, адже батько, Лука Данилович, був гончарем. У 
1937 році поступив навчатися до дворічної Опішненської 
школи майстрів художньої кераміки. Разом з ним навча-
лися малобудищанці Овксентій Пошивайло, Василь Міща-
нин, Іван Свищ та Мотрона Каша (Назарчук). Остання, 
зокрема, пригадувала: «За Чуприну Володимира Лукича 
я Вам скажу, що це був дуже старанний і здібний хло-
пець. Він ніколи не приймав участі в шумних молодіж-
них виходках, які влаштовувала молодь нашого курсу 
під час перерви, а завжди сидів над книжкою чи зоши-
том. З нього був би неабиякий керамік, і дуже шкода, 
що він загинув на фронті» [7]. На екзамені, за словами 
Мотрони Савівни, Володимир Чуприна «робив декілька 
штук вазочок. Він робив на гончарнім станку непо-
гано. Видно, ще з дому вмів робити. Одна була пома-
льована хляндрівкою, виконала цю роботу Сиса Поліна 

Мусійовна. Другу вазочку, по-моєму, малювала Селюченко 
Олександра Федорівна. А останні 2 малював він сам, і це 
в нього було виконано непогано» [8]. Після закінчення 
керамшколи (1939) Володимира Чуприну направили 
працювати на Вінниччину, у Вапнярку Томашпільського 
району. Наступного, 1940 року, його забрали на службу 
в робітничо-селянську червону армію (РСЧА). На про-
води до армії він приїхав до рідного села; більше вдома 
Володимира не бачили, бо трохи більше аніж через 
півроку розпочалася німецько-радянська війна (1941-
1945), яка застала його на службі в армії. З фронту він 
так і не повернувся [4]. Його ім’я викарбувано на одній 
із меморіальних плит біля пам’ятника загиблим одно-
сельцям та воїнам-визволителям у Малих Будищах. Зга-
дують його земляки, і коли кожного року зачитують на 
День Перемоги список малобудищанців, які загинули на 
фронтах Другої світової війни.

Уперше про гончарський рід Чуприн я довідався в 
1995 році, коли, працюючи в Державному музеї-заповід-
нику українського гончарства в Опішному, почав зби-
рати матеріали про малобудищанських гончарів. На той 
час нікого з нащадків цього роду в селі вже не залиши-
лось: повмирали, загинули на фронтах Другої світової, 
повиїжджали. Про них розповідали тільки старожили 
села, які їх знали й пам’ятали. За їхніми спогадами, в 
Малих Будищах жили три рідні брати Чуприни і всі вони 
гончарювали. Старшого з них звали Хома Данилович 
(1881 р.н.). Його господарство знаходилося по ниніш-
ній вулиці Радянській, між тогочасними садибами гон-
чаря Левка Демидовича Пошивайла (1870-х р.н.), син 
якого, Яків (1908 р.н.), теж був гончарем [15], та Анд-
ріяна Федоровича Гарбуза. З другого боку вулиці, майже 
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навпроти двору Чуприн, жила сім’я Андріяна Лисенка, 
один із синів якого, Степан (1909 р.н.), був гончарем, а 
другий, Давид (1914 р.н.), – пічником [2].

Щоб наочніше означити, де жила сім’я Хоми Данило-
вича Чуприни, назву тих, хто жив пізніше чи живе нині 
на місці колишніх Чуприниних сусідів. У 1940-х–першій 
половині 1990-х років на колишньому подвір’ї Левка 
Пошивайла жив гончар Андрій Никифорович Гераси-
менко (1914-1995). Місце Чуприниної і Гарбузової садиб 
він розорав й використовував для городу. На подвір’ї 
Лисенків живе дружина Давида Лисенка, яку всі в Малих 
Будищах знають як «бабу Давидиху».

провалився в яму (закинуте глинище) і залився [15].
Під час голодомору 1932-1933 років Хома Дани-

лович помер. Чи помер тоді ще хтось у його сім’ї, мені 
не відомо, як невідома й доля членів його родини, 
за винятком синів Трифона і Мусія, яких у 1943 році 
мобілізували на фронт. Там вони були рядовими й заги-
нули, відповідно, у грудні та листопаді того ж року. 
Місце їх поховання невідоме. У «Книзі Пам’яті України» 
помилково замість імені Трифон, зазначене ім’я Трохим 
[9, с.543].

За спогадами дружини малобудищанського пічника 
Давида Лисенка, Парасковії Петрівни Лисенко (1913 р.н.), 

У 1926 році сім’я Хоми Даниловича Чуприни мала 
такий склад: дружина Марія Луківна (1878 р.н.), син 
Трифон (1909 р.н.), син Мусій (1910 р.н.), син Іван (1912 
р.н.), дочка Ганна (1924 р.н.). У користуванні господарс-
тва було 890 квадратних сажнів садиби і 350 квадратних 
сажнів орної землі в Малобудищанській земельній гро-
маді [14, арк.19]. Із наведених цифр стає зрозуміло, що 
основним джерелом доходів сім’ї було не землеробство, 
а гончарство.

Хома Чуприна був горщечником, тобто виготовляв 
різноманітні неполив’яні глиняні вироби (глечики, гор-
щики, тикви, макітри, тиквасті глечики, покришки). Свою 
продукцію він збував у навколишніх селах і хуторах. 
Малобудищанський гончар Микола Мусійович Шулик 
(1909-1999) у розмові зі мною пригадував такий епізод 
із життя Хоми Чуприни: останній купив собі коня й пої-
хав ним у ліс по дрова. Там, на нещастя для гончаря, кінь 

Мусій Чуприна також займався гончарством. У 1930-х 
роках він працював у колгоспі «ХІ-річчя КНС», а у віль-
ний час гончарював: виготовляв у той період лише 
неполив’яні горщики, які збував у навколишніх населе-
них пунктах [15]. Чи займалися гончарством інші два 
сини Хоми Чуприни – невідомо. Мусій Чуприна і Давид 
Лисенко товаришували; й донині в Парасковії Лисенко 
зберігається фото кінця 1930-х років, де вони сфото-
графовані разом.

На сусідній вулиці, яка в народі звалася Чирвиною 
(нині це провулок Піонерський), жив середній із братів 
Чуприн – Іван Данилович (1887 р.н.). Назву вулиця, на 
якій і я проживав понад чверть віку з перервами, отри-
мала від прізвиська гончаря, що на ній жив, – Івана Пили-
повича Остроушка. Колись ця вуличка була центральним 
в’їздом у село з боку шляху, що вів з Опішного на Більськ.
При в’їзді, зі шляху, стояли два вітряки, один із яких 

Генеалогія гончарів з роду Чуприн

Чуприна 
Митрофан Лукич

1936– 

Чуприна 
Данило

Чуприна 
Володимир Лукич
1920–10.1943

Чуприна 
Лука Данилович

1892–02.02.1958

Чуприна 
Мусій Хомич

1910–11.1943

Чуприна 
Іван Данилович

1887–?

Чуприна 
Хома Данилович

1881–1933 
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належав Чирвиному батькові, Пилипу Остроушку. Чир-
вин вітряк знаходився з північного боку дороги. Про той 
вітряк, що стояв навпроти, одні говорили, що він Горпи-
ненків [6], а інші, що Квашиків [5]. Раніше він стояв на 
полі, яке знаходилося навпроти цеху №2 Опішнянського 
заводу «Художній керамік», тобто, навпроти колишньої 
Кардашевої садиби, а вже згодом, за колгоспів, у 1935 
році його перенесли до Чирвиного млина [5].

Чому ж ця невелика вуличка отримала назву саме 
Чирвина, адже поряд жили й інші гончарі: Іван Данило-
вич Чуприна (перед Чирвою, з боку шляху), далі Єлисей 

Федорович Лисенко (1885 р.н.) (саме на його садибі я 
жив від 1964 року) та Петро Герасименко (по-вулич-
ному Галушка)? Очевидячки, Чирвина садиба була пер-
шою від початку вулички, з боку шляху. Неврожайного 
1940-го року Чирва виїхав із сім’єю у Західний Сибір, а 
його садибу купила родина Півньових, що переїхала до 
Будищ із Кирило-Ганнівки – села сучасного Зіньківського 
району. Тут вона жила до 1997 року. Саме на вході до 
садиби Півньових, з боку колгоспного двору, від ферм, 
у 1960-х–1980-х роках знаходився бугрик, залишки 
якого можна помітити й нині. Лише через багато років, 

Гончар Лука Чуприна (2) 
із сином Іваном (1). 
Фотомонтаж 1950-х років із фотографій 
1950-х років. 
Місця зйомок та автори фото невідомі. 
Приватна збірка Івана Чуприни (Полтава). 
Публікується вперше

Гончар Володимир Чуприна (1) та його 
мати Наталія Чуприна (2). 
Фотомонтаж 1950-х років з фотографій 
кінця 1930-х років (1) і 1910-х років (2). 
Місця зйомок та автори фото невідомі. 
Приватна збірка Івана Чуприни (Полтава). 
Публікується вперше

1 2

1 2
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уже працюючи в музеї й досліджуючи гончарство Малих 
Будищ, від доньки малобудищанського гончаря Ники-
фора Олександровича Барабаша (1878 р.н.), Якилини 
Никифорівни (1914 р.н.), я довідався, що то місце, де 
стояла хата гончаря Івана Даниловича Чуприни [15]. 
Частина Чуприниної садиби відійшла до колгоспного 
двору (нині дорога проходить поряд із хатищем), а час-
тина до садиби Півньових. Зараз можна лише гадати, чи 
мало виїзд господарство Чуприн на Чирвину вуличку, чи 
під’їзд до них був з іншого боку, адже на місці ниніш-
нього колгоспного двору були садиби Мокляків. Десь 
там знаходилося й дворище Охтанаса Бородая. Можливо, 
саме з боку Мокляків і був під’їзд до Чуприн. Тоді стає 
зрозуміло, чому вуличка дістала назву Чирвиної: Чирва 
жив перший від шляху саме по цій вуличці. Хоча садиба 
Чуприн і була ближче до шляху, перед Чирвиною сади-
бою, вона не мала виходу до Чирвиної вулички. Тож і не 
могла дати їй ім‘я свого господаря. Якщо ж господарство 
Івана Чуприни все ж виходило на Чирвину вуличку, то 
тоді, можливо, Чуприни оселилися тут вже пізніше, коли 
вуличка звалася серед будян Чирвиною.

З усіх трьох братів Чуприн, про Івана Даниловича 
мені вдалося зібрати найменше даних. Точно можна 
стверджувати, що в 1926 році він ще мешкав на описа-
ному мною місці. Господарство його значиться в подвір-
ній книзі за той рік. Сім’я його складалася з трьох осіб. 
Окрім нього, були: дружина Марія Миколаївна (1890 р.н.) 
і дочка Парасковія (1912 р.н.). У користуванні госпо-
дарства на той час були 300 квадратних сажнів садиби, 
2100 квадратних сажнів орної землі і 300 квадратних 
сажнів сінокосу в Малобудищанській земельній громаді 
[14, арк.11].

За спогадами старожилів села, сім’я Івана Чуприни 
виїхала з Малих Будищ в 1930-х роках [14], найімовір-
ніше, це відбулося перед 1932-1933 роками. Доводилося 
також чути, що нібито дочка Івана Чуприни, Парасковія, 
була одружена з молодшим Сичем – Андрієм. Сичі (так 
прозивали по-вуличному гончарську родину Мокляків), 
за переказами виїхали з Малих Будищ у Краснодарський 
край у перші роки колективізації [15]. Можливо, разом 
із Сичами виїхала й родина Івана Чуприни.

Вже згадувана Парасковія Петрівна Лисенко роз-
повідала, що коли вона вийшла заміж і стала жити в 
1937 році на цьому кутку, Чупринів вона вже не застала. 
«Я помню, шо там якийсь Чуприна жив, ну, мене ше тут 
не було. По-моєму, вони виїхали. Я тут ше не жила, а 
знаю, шо там якийсь Чуприна жив». Чи залишалася ще 
стояти хата Чуприн у 1937 році, Парасковія Петрівна не 
пам’ятає [16]. 

Підтвердженням того, що родина Чуприн на початку 
1930-х років виїхала саме на Кубань, є і спогади жителя 
Опішного Григорія Васильовича Федоші (1930 р.н.), 
який більшу частину життя прожив у Будищах. Він роз-

повів, що дружина Івана Чуприни була його хрещеною 
матір’ю. Але вечерю до неї він так ні разу і не носив, 
оскільки доки він підріс, родини Чуприн у селі вже не 
було. За його словами, вони виїхали в Апшерон (місто 
Апшеронськ у Краснодарському краї, яке до 1947 року 
було станицею) [18].

Найменший із братів, Лука Данилович Чуприна 
(1892 р.н.), жив у приймах на іншому кутку села. 
Його сусідами були малобудищанські гончарі Арсен 
Дем’янович Бордун (1905 р.н.) і Микола Мусійович 
Шулик (1909 р.н.). Нині в колишній Чуприниній хаті 
проживає Павло Заєць. У 1926 році сім’я Луки Чуприни 
складалася з шести осіб. Окрім нього, були: тесть Клим 
Федорович Чугуєвець (1861 р.н.), дружина Наталія 
Климівна (1895 р.н.), син Володимир (1920 р.н.), дочка 
Анастасія (1923 р.н.), дочка Марія (1926 р.н.). У користу-
ванні господарства було 600 квадратних сажнів садиби і 
400 квадратних сажнів орної землі в Малобудищанській 
земельній громаді [14, арк.136].

До колективізації Лука Данилович був гончарем-
кустарем, а в 1931 році його сім’я вступила до колгоспу 
«ХІ-річчя КНС».

За погосподарськими книгами за 1944 рік його 
сім’я мала такий склад: дружина Наталя Климівна, син 
Володимир, син Митрофан (1936 р.н.), син Іван (1941 
р.н.) [12].

У Полтаві мені вдалося розшукати найменшого з 
синів Луки Чуприни, Івана Лукича. Він підтвердив, що 
його старший брат Володимир навчався в керамшколі. 
Іван Чуприна народився в 1941 році, у рік, коли його 
брат уже воював на фронті. Через багато років він 
намагався довідатися про долю брата. «Я посилав у Мос-
кву запрос у архів: де він служив, в яких частях, де він 
погиб. Прислали: пропав безвісти в октябрі 43-го году. 
А де – хтозна. Ото так. Погиб на войні, і мати нічого й 
копійки не получала. Ходила в воєнкомати. Зразу казали: 
«Якби він офіцер, Ви б получали пенсію». А потом: «Та 
в вас он два сини ростуть. Шо там Вам...» Ото такі 
діла» [17].

У «Книзі Пам’яті України» є запис і про старшого 
сина Луки Чуприни, Володимира: «Чуйко Володимир 
Лукич, 1920 р. Загинув: жт. 1943 р.» [9, с.543]. Але там 
помилково зазначено прізвище «Чуйко» замість «Чуп-
рина». Помилку цю, очевидячки, зроблено випадково під 
час набору книги. А пояснити її можна, можливо, тим, що 
попереду йшли кілька прізвищ Чуйко.

Іван Лукич Чуприна розповів нові для мене сторінки 
з історії свого роду. Його батька в роки Першої світової 
війни мобілізували на фронт. «В Карпатах носив він 
письма і ото тим спасся. Тіки ранило в ногу його. А єслі 
б так, в дєйствующій, то погиб би. А цю ж войну його 
не взяли, шо старий» [17].

На запитання, чи пам’ятає він, як батько ще гонча-
рював, Іван Лукич відповів: «Та, ну, знаю. Ти шо. І дєлав 
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отлічно. Там такі ці, іграшки, робив. Це вообще! Кота 
на заказ робив там, оці статуї такі кота. Він робив на 
кругу. Основу їх робив, а потом уже руками його додєлу-
вав. Ото так. Послє войни я помню на заказ робив. І 
ото ігрушки – це для нього чепуха були. Маленькі гор-
щечки такі – все дєлав. І все саме сложне він робив. А 
потом машиною з горшками возили в Полтаву. Ото за 
тиждень мати продавала. В 56-му уже розрішили по 
патенту. Брав патент. 600 рублів платив за патент, 
і ото возили свободно, одкрито тут продавали. От. Ну, 
ганяли за поливо, за полив’яне. Робив і таке, й таке. Ну, 
цінилось полив’яне лучше, ну, якоби вредне було. Робив 
усе, шо хоч, шо хоч. А малював він не дуже. Кой-шо так 
підмальовував. Отака була спринцовка в нього ото. Ну, 
цим не дуже він увлікавсь, розмальовкою, а так – про-
стеньке. Брат мій, Митрофан, він трошки вивчивсь, так 
чуть-чуть. Доробив там один горин, послідній. От. А я 
вообще не вчивсь. Уже тоді батько почав боліти, він 

доробляв уже після нього ото. А тоді забросив. Його в 
армію взяли. Він не повернувсь сюди. На Донбасі січас. 
Ото такі діла» [17].

У другій половині 1940-х років Лука Данилович пра-
цював на колгоспному цегельному заводі в Хижняківці. 
Його син розповідав: «Зробили там, у Хижняківці, кир-
пичний заводик. Він палив кирпич, оцей, такий, оцей, шо 
печі дєлают. Його просили. Бо він по випалкє був спе-
ціаліст. Нарубають дров їм, дають помощника. І ото 
вони вдвойом доводять до температури. Він на глаз 
опреділяв температуру» [17].

У тяжкі повоєнні роки родина Чуприн обмінювала 
глиняні вироби на зерно, і це допомагало виживати. 
«Після войни, як було ото 47-й год трудно, то мати 
оце з братом Митрофаном на тачку грузили і по хуто-
рам. Міняли вот еті горшки. Ото насипле на горщок 
скільки там... Просо чи ячмінь, чи жито, чи пшениця. 
І ото міняли. Цим ото спасалися. Хотя в 47-му... Ну, 

Іван Чуприна (праворуч) з матір’ю Наталією. 
Опішне, Полтавщина. Початок 1950-х років. 
Автор фото невідомий. Приватна збірка Івана 
Чуприни (Полтава). Публікується вперше
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не голодовка. Десь чуть-чуть там... Я їв мерзлу кар-
тошку. Ну, шоб хто-то пропав в селі з голоду в 47-м... 
Общим, я не чув, не було такого», – пригадував Іван 
Лукич Чуприна [17].

За словами сина Луки Даниловича, «Чуприни – це 
гончарі були. Й давно, й давно. І дід, і прадід. І воно так 
ішло по лінії. Вони жили отам, де за колгоспом. Бородаї 
отам, Півньови отам. Чуприни були» [17].

Отож, найменший із синів Луки Чуприни, посилаю-
чись на батькові розповіді, вказує на те місце, де була 
садиба Івана Даниловича Чуприни, про якого я вже зга-
дував. Тож виходить, що його предки мешкали там, перед 
садибою Чирви. Там народилися й три брати: Хома, Іван 
і Лука. На батьківщині залишився жити середній син, 
Іван.

Час появи Чуприн у селі невідомий. З’явилися ж 
вони в Малих Будищах, за словами Івана Лукича Чуп-
рини, із Сумщини. «Я батька питав, кажу: «Де, откуда 
наш рід, – кажу, – пішов?» А він каже: «Ми були козаки 
із Сумської області» [17].

У Малих Будищах, окрім уже згаданих Чуприн, непо-
далік від того місця, де жив у приймах Лука Чуприна, 
мешкала ще одна родина Чуприн, яка гончарством не 
займалася. Станом на 1926 рік їх сім’я мала такий склад: 
голова двору Михайло Лукич Чуприна (1887 р.н.), мати 
Олександра Омелянівна (1862 р.н.), дружина Ганна Овер-
ківна (1887 р.н.), син Карпо (1914 р.н.) [14, арк.138]. 
Ганна Оверківна Чуприна (у дівоцтві Герасименко) похо-
дила з гончарського роду, який будяни називали Галуш-

ками. Вона була донькою малобудищанського гончаря-
мисковика Овер’яна Герасименка та рідною сестрою 
знаного не лише в Будищах, а й у Опішному (за робо-
тою в артілі «Художній керамік»), гончаря Омеляна 
Овер’яновича Герасименка (1890 р.н.) [15]. У 1926 році 
в користуванні родини Михайла Чуприни були 2 деся-
тини садиби і 2 десятини орної землі в Малобудищансь-
кій земельній громаді [14, арк.138].

«Це родичі далекі-далекі. Оце Карпо, це десь п’яте 
коліно, може. А може, й больше. Ну, далекі. Бо я питав 
матері, батька. Кажу: «Які ми родичі?» – пригадував 
Іван Лукич Чуприна [17].

Карпо Михайлович Чуприна, одружившись, жив на 
батьківському подвір’ї. Усе життя плотникував: і в кол-
госпі, і по людях ходив. У нього були два сини, один із 
яких – Іван Карпович (1932 р.н.) – на початку 1950-х 
років деякий час навчався і гончарював в Опішненській 
артілі «Художній керамік» [13].

Тесть Луки Чуприни, Клим Федорович Чугуєвець 
(1861 р.н.), був волосним суддею в сусідньому селі Заї-
ченці. На той час це поселення було волосним центром, 
а Малі Будища відносилися до Заїченської волості. Його 
донька не розповідала про це своєму сину. А колись, 
за словами Івана Лукича, «...посорились з сусідом. Він 
і каже: «Ти – царський суддя!» А я думаю, шо він... А 
мати: «Шо він таке плите, шо він...» Скривала оце 
дєло» [17]. Лише через багато років після смерті діда, 
його онук дізнався про це зовсім випадково. «А як я 
розкопав? Я не обратив тоді вніманія на то. А потом 

Митрофан Чуприна (ліворуч). 
1950-ті роки. Місце зйомки та автор фото невідомі. 

Приватна збірка Івана Чуприни (Полтава). Публікується вперше
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отут, на ГРЛ, робив. А тут із Заїченець у Гожулах один 
дід жив і там сторожем, на ГРЛ, робив у гаражі. І начав 
мені розказувать: «У нас був суддя. Як надіне ордєн там, 
та будь здоров!» А я тоді стукнув: «Йолки-палки! Це ж 
мій дід!» Кажу: «Це мій дід». А він: «Так ти Чуприна, а 
то Чугуєвець». «Так, – кажу, – мати в мене Чугуєвець, по 
материній лінії». Ото я так розкопав» [17].

Майбутня дружина Луки Даниловича, Наталія 
Климівна, до революції, ще дівчиною служила в пана 
Трипольського в Опішному. Її син пригадував, що мати 
розповідала, як носила там «любовні письма і за кажде 
письмо давали коробку конфет» [17]. Гвардії поручик 
Олексій Павлович Трипольський був потомственим дво-
рянином, земським начальником 1-ї дільниці, куди вхо-
дили Опішненська, Більська і Заїченська волості [1, с.1]. 
За радянських часів у його будинку містилася лікарня.

На моє запитання, скільки дітей було в сім’ї Наталі 
Климівни і Луки Даниловича Чуприн, їх найменший син, 
Іван, відповів: «Багато було. Оце ми з братом Митро-
фаном, потом три чи чотири сестри в 33-му з голоду 
вмерло. Маленькі сестри. У голод усі погибли. І отой 
суддя погиб з голоду – дід Клим. Їх там у садку і похо-
вали. Ще був один самий старший брат, по-моєму, умер 
ще до голоду» [17].

Іван Лукич знайшов у шафі граматку, з якою його 
мати ходила до церкви. Там, у графі «За упокой», запи-
сано імена його померлих родичів. Він читав уголос і 

заодно давав короткі пояснення. «От счас я гляну, шо 
тут. От Параскева, ну, це баба. Не знаю чія. Не знаю чі 
по-матері, чі по-батькові. Климентій. Це ж дід. Суддя 
цей. Домнікія... А! Параскева – це ж жена Климентія. 
Домнікія – це батькова мати. Даніїл – батьків отєц. 
Павло – первий... Павло, а ці Вєра, Настя, Марія і Кате-
рина. Чотири аж. Оці померли в голодовку. А я аж вось-
мий. Ото такі діла» [17].

Врахувавши ці дані і дані подвірної книги за 1926 
рік, можна стверджувати наступне: гончар Данило Чуп-
рина і його дружина Домнікія – батьки Хоми, Івана і Луки 
Чуприн – померли ще до 1926 року. Оскільки вони не 
значаться в подвірній книзі за той рік у сім’ї сина Івана, 
який залишився жити на батьківщині. Дружина волос-
ного судді Клима Чугуєвця, Парасковія, теж померла 
до 1926 року. Перший син Луки і Наталі Чуприн, Павло, 
помер маленьким теж до 1926 року. З чотирьох їхніх 
дочок, котрі померли під час голодомору 1932-1933 
років, у подвірній книзі за 1926 рік зазначені лише Анас-
тасія і Марія. Двоє інших, Віра і Катерина, народилися 
вже після 1926 року.

Малобудищанський гончар Лука Данилович Чуп-
рина помер 2 лютого 1958 року, а його дружина, Наталія 
Климівна – 13 січня 1971 року. Обоє поховані на мало-
будищанському кладовищі.

Такою є коротка історія роду Чуприн, одного із гончар-
ських родів, яких колись чимало було в Малих Будищах.
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Із VIII-ої книги поеми Овідія «Метаморфози» відомий 
міф про Філемона і Бавкіс – чоловіка й жінку, які 
прожили щасливо довге життя. До них навідується 

Юпітер, який робить їх жерцями храму, а далі покри-
ває їх листям, перетворюючи на стовбури двох дерев. 
У такому ж висвітленні двоє гостинних старих людей 
виступають в діалозі Григорія Сковороди «Разговор пяти 
путников об истинном счастьи в жизни». В обох випад-
ках – це втілення гармонії. На символічному рівні така 
пара може виступати як уособлення родоначальників 
людства, якщо в них є потомство. У Григорія Сковороди 
вони є останніми представниками золотої доби, оскільки 
в їхній хатинці знаходить притулок Астрея, яка, попро-
щавшись із грішною землею, стала в небі зіркою. Але 
ця дуальність не завжди є щасливою. Вона може явити 
і зворотній бік медалі. 

Дід і баба, які між собою ворогують, є поширеними 
персонажами народних казок. Таку пару знаходимо і 
в українських та румунських народних казках у різних 
варіаціях. Найбільш, так би мовити, класичний варіант – 
це казка про хорошу дідову дочку і ледачу бабину дочку. 
У румунській літературі ця казка найбільш популярна в 
обробці Йона Крянге. Для зіставлення з українськими 
видозмінами ми взяли тексти з книги Лідії Дунаєвської1. 
Щодо румунських варіантів, то дослідник Васіле Лові-
неску припускає, що велика різниця між цими дівчатами 
пояснюється тим, що бабина дочка – це результат шлюбу 
з демонічною істотою, а дідова – походить зі зв’язку з 
якимось сонячним началом2. Тому під кінець змій з’їдає 
і бабу, і її доньку, тоді як дідова донька пішла жити 
в палац святої Неділі. У збірці Івана Хланти «Мамине 
серце» бабину дочку легіні – властиво, чорти – затягнули 
в пекло3. В одному варіанті з книги Лідії Дунаєвської 
бабину дочку теж убиває змій, в іншому ж такого кінця 
немає: просто дідову дочку люди видали заміж, а бабина 
так і зосталась – ледачою.

У румунських варіантах краще збережено, порівняно 
з українськими, зв’язок цієї казки з індоєвропейським 
архаїчним культом вогню, тобто з культом, який в Індії 
має підставове значення до сьогоднішнього дня.

© Магдалина Ласло-Куцюк, доктор філологічних наук
(Бухарест, Румунія)

ВДЯЧНА ПІЧ

У варіанті зі збірки відомого збирача казок ХІХ 
століття Петре Іспіреску однієї ночі баба облила водою 
вогонь, який заклала дідова дочка звечора, з метою про-
гнати її з хати. Наступного ранку дівчина ніяк не могла 
запалити вогонь. Боячись, що мачуха буде її лаяти, вона 
піднялася на стріху і дивилася навкруги, чи є якийсь 
вогонь десь у селі, щоб вона могла позичити жару. Але 
ніде й сліду не було видно. Коли дівчина вже готова була 
спуститися зі стріхи, вона помітила десь на сході іскорку 
вогню. Вона спустилася вниз і попрямувала в той бік. 
Це був початок її дороги. Тут досить ясно видно зв’язок 
між вогнем з печі і символом світла, яке має своє дже-
рело саме на сході. Дорога веде її до лісу, тобто туди, 
де в первісних племен відбувався ритуал посвячення 
(ініціації молоді, хлопців і дівчат). Центр, до якого вона, 
того не знаючи, прямувала, – це хата святої Неділі, сто-
рожа порога смерті, тобто найтяжчого випробування. 
Свята Неділя в румунських казках – це християнський 
варіант Богині Сонця. В обробці Крянге замість святої 
Неділі виступає свята П’ятниця, тобто знову ж таки хрис-
тиянський відповідник язичницького культу Афродіти, 
Богині кохання. Серед християнських святих цьому 
культу відповідає культ святої Параскеви, який надзви-
чайно яскравий в Румунії до сьогоднішнього дня, адже 
її мощі зберігаються в Яссах, куди тисячами йдуть люди 
щороку на прощу. У Крянге, до речі, сила дівчини поля-
гає у вірі, надії й любові. 

Останнє з випробувань її милосердя перед тим, як 
дійти до хати старої-престарої баби (в українському 
варіанті сказано лише про її вік), – це зустріч з піччю:

«Стоїть піч, і така облуплена, а біля неї глина 
лежить. І каже та піч»: Дівонько-голубонько, обчисть 
мене, обмаж мене, – я тобі у великій пригоді стану!»

Дівчина замісила глину, полізла у піч, обчистила, 
обмазала; піч їй подякувала, дівчина й пішла далі». Коли 
дівчина їхала додому, піч обдарувала її пиріжками4. В 
іншому варіанті того ж сюжету піч також просить її: 
«Обмаж мене, обхай мене, я тобі стану у великій при-
годі». Дівчина взяла, обмазала її, позамітала кругом печі, 
потрусила піском і пішла5. За це, повертаючись з хати 
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старої, вона знайшла в печі готовий, чудово випечений 
хліб, у румунських варіантах – пироги. У цьому прояви-
лася вдячність печі. 

Важливим для нашої теми є й те, що відбулося в 
самій хаті. Стара вимагає, щоб дівчина напоїла гадину 
літеплом, чого ніяк не потрафила зробити бабина дочка, 
яка дала їм кип’ятку, чим їх дуже настрашила. У казці «Як 
дівчина з ведмедем у піжмурки гралася», яка має багато 
спільних мотивів з казкою про дідову дочку і бабину 
дочку, сам дід велить обом дівчатам кашу зварити. Його 
донька з цим прекрасно впоралася, хоча врешті-решт 
довелося їй самій цю кашу з’їсти та дати покуштувати 
мишці, що під піччю ховалася. А бабиній дочці це ніяк 
не вдавалося. Сталося з нею зовсім протилежне: «Як 
вона вдома коло печі не поралася, то й тут не вміла. І 
дрова їй не хотіли горіти, і горня з кашею двічі переки-
нулось, і ледве надвечір та каша зварилась, та й була 
сира і не вимішана». А коли миша виглядала з-під печі, 
ніби їсти просила, то замість каші бабина дочка пригос-
тила її каменем.

Велика заслуга дідової дочки полягала в тому, що 
вона уміла обходитися з піччю, через це заслужила 
і вдячність мишки, і стару задовольнила. Кухарське 
мистецтво було наукою, традиційною у той час, коли ще 
не існували світські науки, і в казці воно відіграє роль 
причастя до таємниць світу. У румунському варіанті 
Крянге свята П’ятниця вимагає від дівчини, щоб, як 
повернеться з церкви, знайшла їжу і не гарячою, і не 
холодною, а саме доброю для споживання. Тобто, щоб 
знаходила рівновагу в усьому. І цю рівновагу, за сло-
вами письменника, вона знайшла тому, що жила з вірою 
і надією. Рівновага між гарячим і холодним – це також 
закон життя.

Сучасним варіантом цієї казки можемо вважати 
«Про дідову і бабину доньок». Це казка, записана на 
Закарпатті і надрукована в збірці Івана Чендея «Казки 
Верховини. Закарпатські українські народні казки», яка 
вийшла друком в Ужгороді в 1960 році, а звідти її взяв 
Іван Хланта для своєї збірки «Мамине серце». Тут суп-
роти «класичної» форми є деякі зміни, які ми вважаємо 
цікавими. Дія відбувається також у лісі, але стара жінка 
замінена дідом. Він – також сторож порога, його треба 

було дівчині пересадити через поріг. Збережено епізод 
з веретеном, тобто старовинним мистецтвом прядіння, 
та епізод випробування уміння дівчат варити їсти. Але 
йдеться не стільки про випробування любові до різних 
істот, якою наділена дідова дочка і не наділена бабина, 
а про їхню працьовитість. «Дідова дочка сідає на вечор-
ницях між жінок, цілий вечір пряде, мудрі розмови слухає і 
приносить додому повне веретено пряжі, а бабина дочка 
тільки і знала, що веселитися, танцювати, із хлопцями 
гуляти. Додому верталася з порожнім веретеном». 
Нагорода дідовій дочці приходить саме від її відмови 
йти гуляти з хлопцями, які насправді були чортами, бо як 
заспівали півні, вони щезли і залишили дівчині дорогий 
одяг, взуття, намисто і навіть карету6.

Заміна старої баби дідом пояснюється, на нашу 
думку, тим, що в народі було втрачено уявлення про 
двоїстий характер таємничої старої жінки, яка живе в 
лісі. А цей двоїстий характер жінки – «сторожа порога» 
між добром і злом – наявний уже в античній міфології. 
Медуза з волоссям із переплетених змій становить собою 
і світлий, і страхітливий аспекти Сонця. У скандинавських 
народів Фрея, або Фріг, за якою названа п’ятниця, також 
знає наперед долю людей, але нікому це не каже. Однак 
у закарпатському фольклорі, мабуть, під впливом страху 
перед відьмами, жінку в казці «Про дідову дочку і бабу-
босорканю» було наділено лише негативними рисами, 
вона названа відьмою («босорканею») і хоче убити 
дідову дочку. Це – сестра її мачухи. Вона страшна-пре-
страшна, очі в неї світяться вогнем, має довгий і горба-
тий ніс, зуби в неї стирчать з рота7. На неї явно перене-
сено риси старої з німецької казки про Гензеля і Гретель. 
Але в українській казці милосердя до тварин урятувало 
дідову дочку.

Отже, контамінація в казках різних мотивів привела 
до заміни старої жінки чоловіком тоді, коли йшлося про 
«модернізацію» класичної форми казки про «Дідову 
і бабину доньок». Проте найбільш архаїчний елемент 
казки – мотиви печі, вогню, страв – збережені в усіх 
цих видозмінах. Звертає на себе увагу і підкреслена 
сакральність обмазування печі глиною, котра, очевидно, 
теж пов’язана зі стародавніми культами.

1. Українські народні казки /Упорядкувала Лідія Дунаєвська. – К.: Веселка, 1992. – С.311-329.
2. Lovinescu Vasile. Creang  i Creang  de aur. – Bucure ti: Cartea rom neasc , 1989. – P.116.
3. Мамине серце: Українські народні героїчно-фантастичні казки /Упорядкування Івана Хланти та Марини Хланти. – 

Ужгород: Патент, 1993. – С.174.
4. Українські народні казки... – С.243-244.
5. Українські народні казки... – С.325.
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Незбагненна таїна творення краси і любові. 
Неможлива вона без всеохоплюючої любові 
до Матері-Землі — божественної і сонцесяй-

ної. Опромінені Божою ласкою, не відділяючи себе 
від Матері-Природи, споконвіку творили гончарі, 
несучи в народ радість, любов і красу. Вся Україна 
була великою родиною не тільки хліборобів, а й 
гончарів, бо людська цивілізація почалася з гон-
чарного круга...

Родина Пошивайлів веде свій родовід із козаць-
кого містечка Опішного. Передостаннього весняного 
дня, 30 травня 2004 року, гончарська столиця 
України відкриттям мистецької виставки вшану-
вала пам’ять старійшин славного гончарського 
роду — Гаврила Ничипоровича Пошивайла, 
якому нинішньої весни виповнилося б 95 років, 
та його дружини – гончарівни Явдохи Данилівни, 
95-річчя від дня народження якої приходиться 
на березень 2005-го року.

Народився Гаврило Ничипорович 25 березня 
1909 року в Опішному, в стародавній українській 
гончарській родині, майстри якої згадуються в літе-
ратурі з другої половини ХVІІІ століття. До гонча-
рювання долучився ще змалку — в батьківській 
хаті. Учився в Опішненській школі майстрів худож-
ньої кераміки, працював у артілі, а згодом на заводі 
«Художній керамік».

Та розповідь про Гаврила Ничипоровича немож-
лива без згадки про його найліпшого порадника, 
помічника та вірного друга — дружину Явдоху 
Данилівну (06.03.1910–27.04.1994). Та це й не 
дивно, адже називали їх гончарним дуетом: Він 
— майстер гончарного круга, а Вона — малюваль-
ниця від Бога.

Завод «Художній керамік» став для Гаврила 
Ничипоровича та Явдохи Данилівни другою домів-
кою. Усе життя це прекрасне подружжя віддало 
праці в гончарстві. Перебуваючи на заслуженому 
відпочинку, вони майже щодня ходили на завод 
іще майже 16 років! Та не задля того, щоб заробити: 
там була стихія гончарського життя, мила їхньому 
серцю.

Гаврило Ничипорович був неперевершеним майстром 
гончарювання. Глина стала сенсом усього його буття. Коли 
гончар сідав за гончарний круг і той починав крутитися, усе 
навколо зачаровано зупинялося, споглядаючи таїнство, що 
діялося довкола. Його руки пестили, чаклували, заклинали 
святими порухами невеличку кульку нашої рідної землі — 
грудочку глини. Руки вміло випрошували в цієї дивовижної 
субстанції нового життя, злету, любові. Під руками Маестро 
глина співала пісню, дихала... Звучали форми, образи... 
Здавалося, що в ці миті майстер народжує диво. Склада-
лося враження, що й руки гончаря були немовби виліплені 
з глини; вони ніколи не старіли, а лише інколи втомлено й 
задумливо лягали на коліна, пригорнувшись одна до одної, 

© Світлана Пругло
 (Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному)

На вернісажі спогадами про батьків ділиться заслужений 
майстер народної творчості України, гончар Микола Пошивайло. 
Опішне. 30.05.2004. Фото Олеся Пошивайла. 
Національний музей-заповідник українського гончарства 
в Опішному, Національний архів українського гончарства

УКЖ14.indd   111 17.05.2005   17:42:43



Виставки

112 Український  КЕРАМОЛОГІЧНИЙ Журнал  · 4 (14) · 2004

щоб трошки відпочити. Коли руки відпочивали, мозок 
переповнювався новими ідеями. Часто Гаврило Ничи-
порович сідав за гончарний круг, який стояв поряд з 
ліжком, посеред ночі й творив, насолоджуючись самим 
процесом гончарювання чи ліплення.

Він був універсальним майстром, що добре знав і 
вмів відтворити всі різновиди асортименту, принципи 
декорування місцевої кераміки. Не цурався і «звіриного 
світу». Саме Гаврило Ничипорович уперше на опішненсь-
кій землі розробив групові композиції на теми ярмарків, 
надавши їм виразної пластичності та гармонії. Одвічно 
милуватимуть українців його неперевершені композиції: 
«На ярмарку», «Куми», «Солоха і Дяк», «Возний», «Біля 
криниці», «Троїсті музики», скульптури «Бандурист», 
«Тарас Шевченко», «Козачка», «Хата», «Левик», «Бик» 
та багато-багато інших.

За життя гончар створив тисячі прекрасних гли-
няних творів, які, за давньою опішненською тра-
дицією, мусили пройти через руки дружини-малю-
вальниці. Саме вона наповнювала їх святковістю, 
уквітчувала різнобарв’ям квітів посудину чи скуль-
птурну композицію. Явдоха Данилівна писала по сірій 
глині досконало й швидко. Ескізи мальовок народжува-
лися миттєво. Як тільки легко й невимушено з-під її руки 
лягали на глиняні вироби традиційні орнаменти — квіти, 
виноградна лоза, риби, птахи! Дуже раділа, коли її орна-
менти копіювали: «Ото у людини немає свого, то хай 
бере у другого! Оце сажали малювати макітри за моїм 
малюнком, а я і радію, на душі стає якось світло, коли 
бачу, що мій орнамент подобається. То я і показую їм. 
Треба ж молоді у когось вчитись...» — говорила Явдоха 
Данилівна.

За визначні здобутки у творенні традиційної кера-
міки в 1970 році Гаврило Ничипорович став членом 
Спілки художників України, а в 1971 році був відзначе-
ний почесним заванням «Заслужений майстер народної 
творчості УРСР»; у 1998 році посмертно нагороджений 
Золотою медаллю Христа-Спасителя: «За життя, гідне 
людини». За свої праведні труди заслужено отримав не 
одну подяку, грамоту, почесні дипломи, золоті медалі 
виставок та фестивалів.

А ще жодного року всесвітньо відомий Сорочинсь-
кий ярмарок 1970-1980-х років не обходився без Гав-
рила Ничипоровича та його дивовижних робіт. Збіга-
лися люди до місця, де сидів гончар, щоб подивитися на 
таїну творення глечика, макітри чи свистунця, а майстер 
немов дитя, радів з того, що люди хочуть побачити, від-
чути своїми руками чарівний шматочок глини.

З роками здоров’я гончаря згасало, що позначилося 
на його нестимному прагненні до гончарювання. За рік 
до відходу у Вічність Гаврило Ничипорович виніс гон-
чарний круг з кімнати, мовляв, що той уже своє відкру-
тив, але й надалі продовжував ліпити свистунці, барині, 
скульптурки. І не було в містечку жодного майстра, 
який би до останнього подиху не випускав з рук «святу 
землицю».

Після смерті чоловіка (24 січня 1991 року) Явдоха 
Данилівна почувалася дуже самотньою. Адже були вони 
з вісімнадцяти років разом і стали відтоді єдиним цілим. 
Тому й не жила господиня, а просто доживала решту зем-
ного життя. Напевно, є певна символіка і в тому, що вона 
відійшла в інші світи, до свого «Гаврюші», рівно через три 
роки, три місяці і три дні (24 квітня 1994 року).

Враженнями про виставку 
ділиться славетний опішненський 
гончар, заслужений майстер 
народної творчості України, 
лауреат Національної премії 
України імені Тараса Шевченка 
Михайло Китриш. 
Опішне. 30.05.2004. 
Фото Олеся Пошивайла. 
Національний музей-заповідник 
українського гончарства 
в Опішному, Національний архів 
українського гончарства
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Домівка родини Пошивайлів завжди була відчи-
неною для людей, тому і йшли вони туди, щоб відчути 
велику любов до глини, до високого мистецтва гонча-
ротворення. Мабуть, немає жодної людини в Опішному 
чи за її межами, кого б образили необдуманим словом 
чи поступком Явдоха та Гаврило Пошивайли, хто б три-
мав на них образу. Гостинність господарів перевершу-
вала будь-які уявлення про хлібосольність. Вони завжди 
були раді гостям, у тому числі й несподіваним, ніколи й 
нікого не випускали з хати без пригощання, виставля-
ючи на стіл усе, що було на той час найкращого і най-
смачнішого. І завжди дарували який-небуть глиняний 
витвір на згадку.

Явдоха Данилівна була закоханою в усе прекрасне 
й тонко його відчувала. Тому й уболівала за збереження 
прабатьківських духовних скарбів. Усе напитувала в 
односельців то вишитого рушника, то скатертину, то 
ікону чи народну картину, тобто все те, що було прире-
чене на загибель, на людське забуття. Для домашнього 
музею господиня відвела найбільшу і найсвітлішу кім-
нату, в якій дбайливо розвісила рушники, картини та зі 
смаком відібрала кращі вироби Гаврила Ничипоровича. 
Пізніше збірка поповнювалася мистецькими творами 
старшого сина Миколи, котрий пішов гончарними шля-
хами батька. Музей для родини Пошивайлів був сим-
волом і способом збереження й примноження кращих 
набутків гончарства. І прибували до їхньої оселі чис-
ленні екскурсії, закордонні делегації, щоб відчути дух 
українського прекрасного, який завжди був присутній у 
цьому дивовижному Храмі Гончарства. Тому й не дивно, 
що з їхньої оселі згодом постав Меморіальний музей-
садиба гончарської родини Пошивайлів, де в недотор-
каному вигляді зберігаються речі побуту, що оточували 
цю родину впродовж багатьох років. 

Любили й поважали Гаврила та Явдоху Пошивай-
лів односельці та численні гості селища. Усього було на 
їхньому шляху. І горе, і радість. Пережили революції, 
радянські економічні експерименти, репресії, зазнали 
тяжкі роки голодомору та війни. Та в цілому прожили 
вони щасливо. І раді були тому, що виростили трьох 
синів, дочекалися онуків та правнуків, а головне — зали-
шили добру, невмирущу пам’ять.

Згадати теплим словом гончарний дует під час від-
криття виставки до Центру розвитку духовної культури 
Національного музею-заповідника українського гон-
чарства в Опішному прийшли односельці, гості селища, 
знайомі цієї великої родини. Спогадами про Гаврила і 
Явдоху Пошивайлів ділилися Віктор Фурман — голова 
Полтавського обласного осередку Національної спілки 
майстрів народного мистецтва України, Василь Омеля-
ненко і Михайло Китриш — заслужені майстри народ-
ної творчості України, лауреати Національної премії 
України імені Тараса Шевченка, Григорій Гринь — народ-
ний майстер, голова Опішненського осередку Націо-
нальної спілки майстрів народного мистецтва України 
та багато інших учасників вернісажу. Вшанувати своїх 
предків зібралася вся родина Пошивайлів: діти, онуки 
та правнуки, які прибули з усієї України, і навіть із дале-
кої Нової Зеландії. 

Аудіовізуальна студія українського гончарства, що 
діє при Національному музеї-заповіднику українського 
гончарства в Опішному, підготувала задушевний кіно-
фільм про життя і творчість цього прекрасного под-
ружжя. Мабуть, не було жодної людини в залі, на очі якої 
б не навернулися сльози туги під час його перегляду.

У виставкових залах експонувалися гончарні твори 
з фондових колекцій Національного музею-заповідника 
українського гончарства в Опішному. Зі стіни на учас-
ників цього хвилюючого дійства пильно вдивлялися 
патріархи опішненського гончарства – Гаврило і Явдоха 
Пошивайли, завдячуючи прекрасним олійним полотнам 
відомого полтавського живописця Валерія Мозка. А на 
подіумах пишалися барині, півні та інша зооморфна 
скульптура; милувала око вишукана колекція мисок, 
тарелей, глечиків, куманців, ваз, зроблених з великою 
любов’ю та майстерністю...

Виставка пройшла в теплій атмосфері, але зали-
шила на серці гіркий смуток, адже Великих Українських 
Гончарівників нині так не вистачає поруч з нами!

 [Кольорові малюнки до статті дивіться на стор. 176>177]

[Одержано 30 червня 2004] 
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© Віктор Фурман, мистецтвознавець
(Полтавський обласний осередок
Національної спілки майстрів народного мистецтва України)

ДОБРА УСМІШКА МАЙСТРА
(СПОГАД НА ВІДКРИТТІ ВИСТАВКИ)

Зі щемом у серці і хвилюванням згадується 1979 
рік, коли чимала родина Пошивайлів ще була у 
повному складі, коли батько й син хотіли надати 

свої твори з домашнього музею на виставку, а мати з 
плачем їх затуляла пеленою своєї широкої бабусиної 
спідниці... Отакими вони були – Гаврило Ничипорович, 
Явдоха Данилівна та їх син Микола – одного літнього 
дня 1979 року.

Лише за другим заїздом працівників Будинку народ-
ної творчості та Полтавського краєзнавчого музею, і 
лише після дуже підвищеного голосу на сльози матері 
Миколи Гавриловича, Явдоха Данилівна здалася й ми 
благополучно завантажили чималий «пазик» десятками 
й сотнями баранів, тарілей, вершників, биків, посудин 
для вареників і борщів, ваз і вазочок, баринь і куманців, 
сметанників і горщиків – та хіба все можна перелічити!

Щасливо сфотографували (Микола Безнос) біля 
тину господаря з виробом, господиню з «Грушею» на 
тлі рушників, молодого (вже біля 50 літ було) нащадка 
Миколу біля гончарного круга і за кілька днів дружню 
родину Пошивайлів було запрошено в Полтаву на першу 
в житті і творчості персональну виставку своїх робіт. 
Зблиски фотоспалахів, квіти, мікрофони, як нині кажуть, 
засоби масової інформації настільки вразили й роз-
чулили берегиню роду Явдоху Данилівну, що вона від 
імені своїх «мужчин» пообіцяла частину експонатів з 
виставки передати Полтавському краєзнавчому музею 
після закінчення вернісажу. Так і сталося. До закуплених 
музеєм десятків кращих творів додалися й інші десятки 
робіт, які й утворили нам сьогодні оце диво – виставку 
в Полтавському краєзнавчому музеї (25.03-25.04.2004) 
з нагоди 95-річчя від дня народження Гаврила Ничипо-
ровича Пошивайла.

Ось чому при згадці про ті далекі роки в душі – 
і щем, і радість, і захоплення, і глибока вдячність долі, 
що звела й дала можливість працювати в один час, 
а інколи й разом з такими прекрасними людьми, як 
родина Пошивайлів. Коли ж додати до цього, що я 

десятки років (хлопцем у післявоєнні роки) проходив 
повз їхньої хати в сусіднє село Міські Млини, а далі – на 
Лихачівку, де жив мій дідусь Кіндрат Ковіка (та ще коли 
Гаврило Ничипорович розповів, що він знав особисто 
мого дідуся, бо виписував «ліс» на хату в лісничого 
Ковіки), ця родина стала для мене рідною.

Ми часто зустрічалися і в Полтаві, і в Опішному, 
нерідко чаркували (бо Явдоха Данилівна ніколи не 
випустить з хати, не нагодувавши), обговорювали 
виставки і твори, ситуації на заводах «Художній кера-
мік» і «Керамік», де працювало подружжя, привозив до 
їхнього домашнього музею гостей з Москви і Польщі; там 
же познайомився у свій час з їхнім земляком із Міських 
Млинів і другом сім’ї – майбутнім професором філософії 
Леонідом Сморжем.

Якось за столом Гаврило Ничипорович похвалився: 
«Чого воно так ноги болять? І покрутив гончар-
ного круга мабуть хвилин 30-40, – а вони болять!». 
Я, з усмішкою сорокарічного, на питання питанням: 
А скільки ж вам років, мов?.. «Та, сімдесят. Ну, так що 
ж ви хотіли?!», – Гаврило Ничипорович похитав голо-
вою. А я значно пізніше зрозумів, як воно буває, коли 
тобі під сімдесят. 

Дякую за науку і пам’ять! 
Щасливий пригадати вашу добру й сердечну 

посмішку, Гавриле Ничипоровичу. 
Спасибі за ваше вічне мистецтво – мистецтво глини, 

мистецтво вогню і глибокомудрої душі!

У день 95-х роковин від дня Вашого народження 
свої думки записав Віктор Фурман, голова Полтавського 

обласного осередку Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України.

ВІЧНА СЛАВА ВАМ І ШАНА, ВЕЛИКИЙ МАЙСТРЕ!
25 березня 2004 року

[Одержано 30 травня 2004] 
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Славетні українські гончарівники – Гаврило і Явдоха Пошивайли – у власній оселі. Опішне. 1989. 
Фото Ярослава Дацюка (Київ). Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,
Меморіальний музей-садиба гончарської родини Пошивайлів
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РОСІЙСЬКИЙ ЕТНОГРАФІЧНИЙ МУЗЕЙ:

ВИСТАВКА

«НЕ СВЯТІ ГОРШКИ ЛІПЛЯТЬ»

© Ірина Штанкіна, музеєзнавець
(Чернігівський історичний музей імені Василя Тарновського)

Таку назву мала виставка, що більше року експонува-
лася в Російському етнографічному музеї (далі – РЕМ) 
у Санкт-Петербурзі. Виставку було присвячено українсь-

кому гончарству, яке є невід’ємною частиною традиційної 
культури українського народу, «з часів неоліту писаним усіма 
поколіннями літописом його історичного буття»1. Українців 
небезпідставно називають «одним із найбільших керамічних 
народів світу»2. У своїй справі українські гончарі досягли 
вершин майстерності, їхні вироби отримали широку знаність 
та визнання. Саме цю ідею взяв за основу авторський колек-
тив виставки, запропонувавши увазі глядачів багату добірку 
творів найвищої естетичної якості та технічної досконалості 
із зібрання РЕМ.

Колекція української кераміки музею налічує понад 
3000 виробів гончарів з різних регіонів України. Вона має 
історичну цінність, а окремі предмети і навіть групи експо-
натів є безумовними раритетами. Окрім цього, у музейній 
збірці представлено зразки глин, полив, фарб для мальовки, 
а також інструменти гончарного виробництва. Речову колек-
цію доповнюють фотоматеріали та рукописні джерела з отри-
маною безпосередньо від гончарів інформацією. Чисель-
ність та різноманітність музейних колекцій стали основою 
для створення монографічної виставки, яка дає уявлення 
про деякі особливості стану й розвитку гончарства в Україні 
впродовж ХІХ–ХХ століть і є цікавою як для широкого кола 
глядачів, так і для фахівців – керамологів, етнографів, 
мистецтвознавців.

Значну частину експонатів, представлених на виставці, 
складають вироби ХІХ–початку ХХ ст., зібрані відомими 
фахівцями в галузі української етнографії і керамології 
– Іваном Зарецьким, Федором Вовком, Марією Фріде, Кос-
тянтином Широцьким, В.Шнейдером протягом 1900-1920-х 
років під час польових експедицій у різні регіони України 
(Полтавська, Чернігівська, Подільська, Київська, Волин-
ська губернії, Східна Галичина). Не менш цікавими є пред-

Титульна сторінка буклета виставки «Не святі горшки ліплять». 
Російський етнографічний музей, Санкт-Петербург, Росія. 2003
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мети з приватних збірок, переданих музею їх власни-
ками – відомими колекціонерами української кераміки 
Г.Левіним, Д.Гоберманом, Г.Ейсмонтом.

Композиційним центром виставки був комплекс інс-
трументів гончаря. Його домінантою став рідкісний для 
музейних збірок шльонський гончарний круг – попере-
дник сучасного волоського круга з рухомою віссю. Поруч 
з ним знаходився повний комплект знарядь для обробки 
глини та декоративного оздоблення гончарних виробів.

Матеріали виставки дали можливість ознайомитися 
з асортиментом гончарної продукції українських майс-
трів. Представлені в експозиції побутовий та ритуальний 
посуд, іграшки, кахлі, сучасна скульптура малих форм 
репрезентували найбільш характерні види українських 
глиняних виробів. У межах кожного виду вирізняється 
безліч форм та розмаїття засобів виконання і худож-
нього оздоблення, які застосовувалися залежно від 
функціонального призначення виробів. Найбільш повно 
на виставці було представлено групу посуду, предмет-
ний ряд якої включав горщики, миски, глечики, ринки, 
макітри та їх численні різновиди.

Особливості форм та декору гончарних виробів 
значною мірою зумовлювалися регіональною специфі-
кою. Як зазначав Іван Зарецький, «кожна місцевість, від-
повідно до властивостей глини, що добувається, смаку 
майстрів та найближчих споживачів, вибрала собі яку-
небудь одну форму посуду ще віддавна і цій формі надає 
чисельну перевагу перед іншими у виробництві і вико-

ристанні»3. Саме принцип регіональної належності й 
було покладено в основу тематичної структури експо-
зиції. Систематизовані за таким принципом матеріали 
виставки виявляли широкий спектр продукції основ-
них гончарних осередків Полтавської, Київської, Чер-
нігівської, Подільської, Волинської губерній та Східної 
Галичини. Вироби кожного регіону, виділені в окремий 
тематичний комплекс, дозволяли глядачам скласти уяв-
лення про продукцію того чи іншого осередку й виявити 
її найбільш прикметні особливості.

Кераміка Лівобережної України найбільш повно 
представлена роботами найвизначнішого гончарного 
осередку – Опішного. В експозиції можна було поба-
чити тонкостінні неполив’яні горщики та глечики початку 
ХХ століття, які нагадують більш ранні зразки, що побу-
тували на Полтавщині у ХVІІІ–першій половині ХІХ 
століття. Зосереджений, за давньою традицією, у верх-
ній частині (плечики, шийка) виробів декор у вигляді 
ритмічно повторюваних смуг геометричного орнаменту 
вражає своєю вишуканістю, лаконічністю та тонким від-
чуттям колориту. Серед виробів цієї групи особливу 
увагу привертав глечик з хрестиком. Такі глечики були 
поширені на Лівобережжі і користувалися підвищеним 
попитом у населення, оскільки, за місцевими віруван-
нями, хрестик вважався надійним оберегом від псування 
молока відьмами4.

Справжньою перлиною музейних надбань є колек-
ція опішненських полив’яних мисок, декор кожної з 
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Фрагменти експозиції виставки 
«Не святі горшки ліплять». 
Російський етнографічний музей, 
Санкт-Петербург, Росія. 2003. 
Фото Ірини Штанкіної

яких ніколи не повторюється. Фляндровані орнаменти 
чітко вирізняються на червоному або білому тлі і вража-
ють розмаїттям та нескінченністю варіантів, утворених 
порівняно невеликою кількістю традиційних орнамен-
тальних мотивів («хмелик», «овесець», «курячі лапки», 
«лиштва», «доріжка» тощо). Не менш цікавими є миски 
із зображеннями риб, птахів, рослинних мотивів, для 
декорування яких використано техніку ріжкування.

Побутовий посуд вдало доповнювали ритуальні 
вироби, які використовувалися в народній та релігій-
ній обрядовості. З-поміж них вирізнявся традиційний 
опішненський зооморфний посуд у вигляді баранів, 
левів, птахів, вкритий поливою та оздоблений харак-
терним рельєфним декором. Привертали увагу полив’яні 
куманці («київські глечики») початку ХХ століття, у 
формі грифонів із закрученими в кільце тулубами. Не 

можна не згадати і чудову добірку іграшок, серед яких 
було широко представлено «свистунці», дитячий посуд 
«монетка», сучасну скульптуру малих форм. Особ-
ливо цікавою була збірка традиційних «вершників» та 
«баринь» від початку до кінця ХХ століття, яка дозволяла 
прослідкувати зміну форм та особливостей декору про-
тягом майже цілого століття.

Продукцію ще одного визначного регіону гончарства 
Лівобережної України – Чернігівщини – було представ-
лено виробами майстрів Ічні, що в минулому мала славу 
одного з відомих осередків України, а також Глухівського 
повіту колишньої Чернігівської губернії. В експозиції 
можна було бачити ічнянські полив’яні миски, прикра-
шені мальовкою, виконаною техніками фляндрівки та 
ріжкування. Рослинно-геометричні композиції у виг-
ляді стилізованих колосків, квітів, прямих та хвилястих 
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ліній так само, як і зооморфні зображення (риби, птахи), 
мають багато спільного з орнаментами опішненських 
мисок, що зумовлювалося близькістю Ічні до Полтавсь-
кої губернії. При цьому помітно, що мальовці ічнянсь-
ких майстрів властиві більша стриманість та лаконізм. А 
ось тарілка з ріжкованою мальовкою у вигляді півня на 
білому тлі за стилем та особливостями техніки виконання 
більше споріднена з дибинецькою мальованою керамі-
кою. Гончарство Північної Чернігівщини (Глухівський 
повіт) було представлене традиційною для цього регіону 
лискованою димленою керамікою. Відсутність мальовки 
надає творам особливої вишуканості, підкреслюючи 
красу та досконалість форм.

Одним із найбільш повних в експозиції виставки 
був розділ, присвячений гончарним осередкам Поділля, 
продукція яких вирізняється самобутністю та розмаїт-
тям стилів. Широкої популярності набули твори майс-
трів Бубнівки, що на Вінниччині. Фляндрована мальовка 
бубнівської кераміки, яку ще в 1860-х роках запрова-
див Андрій Гончар5, вражає неповторною барвистістю. 
Відома дослідниця українського гончарства Євгенія 
Спаська, яка відзначала пишність та «субтропічну рос-
линну орнаментацію» бубнівського посуду, порівню-
вала місцевих гончарів з квітникарями, які «один перед 
одним змагаються, скільки ґатунків рослин можуть вони 
вивести з того самого насіння»6. Виконана білими, зеле-
ними, бурими фарбами мальовка вкриває яскравими 
візерунками вогнево-червону поверхню виставлених у 
вітрині мисок, дзбанів, баклажок, кухликів і вражає роз-
маїттям та оригінальністю орнаментальних композицій, 
основу яких складають стилізовані рослинно-геомет-
ричні мотиви, збагачені додатковими декоративними 
елементами у вигляді навскісних рисочок, крапок, пря-
мих та хвилястих ліній.

Особливої уваги заслуговують прикрашені мальов-
кою теракотові вироби початку ХХ століття з містечка 
Зіньків та села Адамівка Летичівського повіту Поділь-
ської губернії. Використання високоякісних глин доз-
воляло місцевим майстрам робити тонкостінні, вибагли-
вої форми вироби, поверхня яких після випалювання 
набувала рожевого відтінку. На цьому тлі особливо гар-
монійно та вишукано виглядають червонувато-фіолетові 
мазки мальовки, що вільно розташовуються на стінках 
мисок, горщиків, глечиків, друшляків. Для орнаменталь-
них композицій характерним є поєднання геометрич-
них та стилізованих рослинних елементів. На початку 
ХХ століття став помітним різкий відхід від традиційної 
системи орнаментування. Бажання привернути увагу 
покупців зумовило появу сюжетних композицій із зоб-
раженням людських постатей, тварин, птахів, створених 
відомим гончарем Яковом Бацуцою, твори якого теж 
були представлені в експозиції виставки. Вибагливість 

форм та вишуканість мальовки давали підставу дослід-
никам порівнювати вироби зіньківських та адамівських 
майстрів з давньогрецькою керамікою. При цьому, не 
покрита поливою рожева теракотова поверхня робить 
їх більш теплими, живими, а максимальна узагальненість 
та наївність образів надає творам особливої безпосеред-
ності й чарівності.

У ХІХ столітті зародилися й розвинулися надзви-
чайно вишукана мальовка в давньому гончарному осе-
редку – Смотричі. На представлених у експозиції мисках 
та глечиках можна було бачити створені дрібнесенькою 
фляндрівкою витончені візерунки, а також стилізо-
вані зображення птахів та риб. Виконані червоною або 
коричневою і червоною глинами, вони різко контрасту-
ють з білою ангобованою поверхнею виробів і набува-
ють особливої дзвінкості. Інколи майстри після першого 
випалювання використовували зелену поливу, широкі, 
вільні мазки якої гармонійно доповнюють кольорову 
палітру мальовки7. 

Значну увагу автори виставки приділили творам 
одного з найвизначніших регіонів художньої кераміки 
України – Прикарпаття, де в ХІХ столітті відомими гон-
чарними осередками були Коломия, Косів та суміжне 
з ним село Пистинь. Представлені в експозиції миски, 
глечики, барильця, баклажки, декоративні скульптури 
вражали декоративністю, кольоровою насиченістю, роз-
маїттям орнаментальних та сюжетних композицій. Вико-
нана коричневою глиною, зеленою та жовтою поливами 
мальовка рясно вкриває поверхню виробів, залишаючи 
вільними лише незначні площі білого тла. До особливо 
цінних експонатів слід віднести скульптуру «Козел», що 
датується ХVІІІ століттям і відноситься до так званої 
коломийської школи кераміки, яка поступово зникла 
в ХІХ столітті. Характерна для цього регіону техніка 
ритування з наступною підполивною мальовкою доз-
воляла створювати виразні орнаментальні та сюжетні 
композиції. Посуд та декоративна скульптура, здебіль-
шого, вкриті смугами геометризованих та рослинних 
мотивів із закомпонованими всередині зображеннями 
звірів, птахів, а також сюжетними композиціями, у яких 
знайшли відображення сцени з повсякденного життя 
мешканців Карпат, персонажі народних переказів, вико-
нані у притаманній творам народного мистецтва манері 
стилізації. Ще більшим розмаїттям вирізняються сюжети 
кахель із зображеннями вершників, груп військових, 
панських екіпажів, музик, а також птахів, оленів, левів, 
оточених казковою рослинністю з пишним листям та 
яскравими квітами.

Кахлі було винесено в окремий розділ експозиції 
виставки. Окрім уже згадуваних виробів коломийсь-
ких, косівських та пистинських майстрів, у ньому було 
представлено кахлі з уже згадуваного містечка Ічня, 
що на Чернігівщині, які набули значного поширення та 
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популярності в ХІХ столітті. На відміну від рясних, пиш-
них орнаментів галицьких виробів, мальовка ічнянсь-
ких кахель вирізняється стриманістю та лаконічністю; 
мотиви, як правило, розміщуються всередині лицьової 
пластини, залишаючи вільними від декору значні час-
тини тла. Тут можна бачити зображення птахів, оточених 
листям та квітами, вершників, музикантів, карети, вій-
ськових тощо. Виконана за допомогою ріжка мальовка 
вражає своєю легкістю, безпосередністю, умовністю 
образів. Кількома виразними лаконічними лініями май-
стер досягав того ступеня узагальненості, коли образ 
сприймається на рівні символу. Наведені коричневою 
фарбою контури чітко виділяються на жовтувато-білому 
тлі. Локальні плями зеленого, жовтого та оранжевого 
кольорів, що заповнюють контури, надають малюнку 
декоративності. Поруч з барвистими виробами, при-
крашеними мальовкою, достатньо скромно виглядали 
рельєфні теракотові кахлі полтавських майстрів ХІХ 
століття. Для них характерні геометричні композиції, 
серед яких особливо популярними в ХІХ столітті були 
орнаменти із зображенням хреста (хрещаті), а також 
решітчасті або сітчасті узори.

Кожний розділ експозиції виставки доповнювався 
змістовними експлікаціями, розробленими автором нау-

кової концепції та структури виставки Ольгою Карповою. 
До відкриття виставки було підготовлено кольоровий 
буклет; готується до видання повний каталог виставки. 
Особливо хочеться виділити оригінальний художній 
дизайн як усієї експозиції, так і окремих вітрин. Дотри-
муючись сформульованого Павлом Флоренським при-
нципу зображення музейного предмета в конкретному 
зв’язку з середовищем його виникнення та побутування, 
художник разом з творами кераміки ввів у експозицію 
знаряддя праці гончаря, предмети народного побуту, 
сільськогосподарські знаряддя, які створюють конкрет-
ний художній образ і допомагають краще зрозуміти есте-
тику українського народного гончарства.

Отже, наукова концепція, характер експонатів, 
художнє вирішення експозиції виставки максимально 
розкривали не тільки художню, а й життєву посутність 
матеріалу, бо вони відображали спосіб творити, думати, 
працювати, взаємодіяти зі світом, який українці розви-
вали впродовж тисячоліть. Відбулося те, що завжди очі-
куємо від музейної експозиції – запрацював механізм 
усвідомлення глибини пам’яті культури. І це є ще одним 
красномовним свідченням неосяжного творчого потен-
ціалу та невичерпної життєздатності українського 
народу.

1 Пошивайло Олесь. Етнографія українського гончарства: Лівобережна Україна. – К.: Молодь, 1993. – С.10.
2 Там само. – С.11.
3 Там само. – С.210.
4 Там само. – С.270-271.
 5 Лащук Ю.П. Кераміка // Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва. – Львів: Видавництво 

Львівського університету, 1969. – С.85.
6 Спаська Євгенія. Орнамент бубнівського посуду // Матеріяли до етнології. – 1929. – Вип.2. – С.214.
7 Лащук Ю.П. Кераміка... – С.86.

Умовне скорочення:

РЕМ ..........Російський етнографічний музей (Санкт-Петербург, Росія)

[Одержано 4 лютого 2004]
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18 жовтня 2004 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради 
Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка викладач Вінницького державного педаго-

гічного університету імені Михайла Коцюбинського, кандидат історичних 
наук Лідія Мельничук прилюдно захистила дисертацію на здобуття 
наукового ступеня доктора історичних наук «Гончарство Поділля 
в системі етнокультури українців (друга половина ХІХ–ХХ століття)». 
Спеціальність 07.00.05 – етнологія. 

Дослідження виконано на кафедрі етнології та краєзнавства істо-
ричного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, де дисертантка була докторантом. Провідна установа – 
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима 

Дисертації

Гончарство Поділля
в системі етнокультури українців 
(друга половина ХІХ–ХХ століття)

Виставка творів подільської кераміки, розгорнута в залі засідань Спеціалізованої вченої 
ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка зусиллями Лідії 
Мельничук. Київ. 18.10.2004. Фото Олеся Пошивайла. Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства

Обкладинка автореферату докторської дисертації 
Лідії Мельничук
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Рильського НАН України. Офіційні опоненти: Леонід 
Залізняк, завідувач відділу археології кам’яного віку Інс-
титуту археології НАН України, доктор історичних наук, 
професор (Київ); Георгій Кожолянко, завідувач кафедри 
етнології, античної та середньовічної історії Чернівець-
кого національного університету імені Юрія Федьковича, 
доктор історичних наук, професор (Чернівці); Олесь 
Пошивайло, директор Інституту керамології – відділення 
Інституту народознавства НАН України, доктор історич-
них наук (Опішне). Науковий консультант – Валентина 
Борисенко, викладач кафедри етнології та краєзнавс-
тва історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних 
наук, професор.

За визначенням Лідії Мельничук, об’єктом дисер-
таційного дослідження була «подільська кераміка як 
явище етнокультури в системі традиційного господа-
рювання та духовного життя українців, що відображає 
особливості історичного, соціально-економічного та 
культурного розвитку регіону, втілює як загальноет-
нічну, так і локальну специфіку, а саме – кухонний, сто-
ловий, господарчий та ритуальний посуд, скульптура, 
будівельно-художні предмети з глини» [1, с.2]. При 

Голова Спеціалізованої вченої ради, доктор історичних наук, 
професор Анатолій Слюсаренко

1. Робочий момент засідання Спеціалізованої вченої ради.

2. Керамолог Лідія Мельничук (праворуч) та науковий консультант 
її докторського дослідження – доктор історичних наук, професор 
Валентина Борисенко.

3. Одним із перших привітав Лідію Мельничук  із успішним захистом 
дисертації доктор історичних наук, професор Василь Ульяновський

4. Лідія Мельничук після захисту в колі молодих керамологів 
– співробітників Інституту керамології – відділення Інституту 
народознавства НАН України Людмили Овчаренко (ліворуч) 
та Людмили Меткої. Київ. 18.10.2004. 

Фото Олеся Пошивайла. Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства

1

2

3

4
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цьому зауважу, що дискусійним видається твердження, 
немовби об’єктом дослідження є саме «подільська кера-
міка»,  а  предметом дослідження – «етнографія гончарс-
тва», оскільки, як видно з тексту дисертації, об’єктом 
дослідження є не суто гончарні вироби, а власне гон-
чарство Поділля, а тема «етнографія гончарства» є більш 
загальним поняттям щодо гончарних виробів, отже, і не 
може бути предметом дослідження в тому випадку, коли 
об’єктом його є виключно гончарні вироби.

Автор  проаналізувала стан історіографії та дже-
рельної бази дослідження; вивчила соціально-еконо-
мічні умови розвитку гончарного виробництва досліджу-
ваного періоду; розкрила економічні форми побутування 
гончарного промислу в краї; показала трансформацію 
гончарних цехів та їх вплив на розвиток гончарного 
виробництва в Поділлі; з’ясувала фактори, що спричи-
нили зміни в подільському гончарстві впродовж другої 
половини ХІХ–ХХ століття; на основі власного експеди-
ційного обстеження проаналізувала сучасний стан осе-
редків подільського гончарства; дослідила регіональні 
художньо-стильові особливості подільської кераміки; 
охарактеризувала етнографічну цінність найбільших 
центрів народної кераміки Поділля; сформулювала акту-
альні наукові проблеми подальшого вивчення етнографії 
гончарства та його трансформації в галузь декоративно-
ужиткового мистецтва [1, с.3-4].

Дисертація, обсягом 431 сторінки, має таку 
структуру:
• Вступ
• Розділ 1. Історіографія та джерела дослідження 

гончарства Поділля другої половини ХІХ–ХХ століть.
1.1. Постановка проблеми в контексті 

подільського краєзнавства та етнографії 
(ХІХ–початок ХХ століть).

1.2. Академічне українознавство і гончарні 
промисли Поділля (1920-1980-ті роки).

1.3. Етнографія подільського гончарства: 
сучасний стан дослідження.

• Розділ 2. Соціально-економічні умови розвитку 
гончарних промислів Поділля.
2.1. Гончарство як галузь традиційної культури 

подолян: основні етапи еволюції ремесла.
2.2. Зміни в соціально-економічній структурі 

гончарства другої половини ХІХ–ХХ століть. 
Піднесення сільських промислів.

2.3. Керамічне виробництво на Поділлі 
у 1920-1930-х роках.

2.4. Стан традиційних подільських осередків 
народного гончарювання в другій половині 
ХХ століття.

• Розділ 3. Художньо-стильові особливості 
подільської кераміки.
3.1. Районування гончарних виробів регіону.
3.2. Традиційні форми гончарних виробів Поділля.

3.3. Декор та домінантні мотиви в творах 
подільських гончарів.

• Розділ 4. Центри народної кераміки Поділля.
4.1. Головні гончарні осередки західно подільської 

зони.
4.2. Мистецькі центри виробництва кераміки Східного 

Поділля.
• Розділ 5. Гончарство в духовній культурі подолян.

5.1. Світоглядні аспекти гончарного ремесла.
5.2. Професійні звичаї та обряди гончарів.
5.3. Предмети керамічного виробництва 

в обрядовій культурі населення Поділля.
• Висновки
• Список використаних джерел та літератури 

[2, с.2-3].
За темою дисертації Лідією Мельничук опубліковано 

3 монографії та 29 статей, у яких викладено основний 
зміст та результати дослідження. Більшість наукових 
статей побачили світ у спеціалізованих виданнях, зок-
рема в таких авторитетних фахових збірниках і жур-
налах, як «Етнічна історія народів Європи», «Матеріали 
до української етнології», «Вісник Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка. Історія», 
«Українська керамологія» та «Український керамологіч-
ний журнал», що є свідченням ґрунтовної наукової під-
готовки вченого, серйозної апробації результатів дослід-
ження й доступності їх для публічного обговорення. 
Матеріали дисертації з достатньою повнотою апробо-
вано на 4-х міжнародних і 7-ми всеукраїнських (у тому 
числі й керамологічній) конференціях, 2-х українсько-
фінських симпозіумах, 1-му міжнародному конгресі.

Важливо відзначити й той факт, що матеріали дисер-
тації та зібрані під час польових обстежень гончарних 
осередків речові пам’ятки вже нині активно викорис-
товуються Лідією Мельничук в авторських курсах лек-
цій з основ народознавства для студентів Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського. Самодостатню цінність має зібрана під 
керівництвом дисертантки колекція подільської кера-
міки, що налічує близько 600 пам’яток, і рукописний 
фонд польових матеріалів. Вони є цінним набутком 
не лише для науковців, а й для музейних працівників, 
краєзнавців.

Отже, дисертаційне дослідження Лідії Мельничук 
збагачує науковий доробок української етнології та 
керамології новими знаннями про історію розвитку 
подільського гончарства впродовж двох останніх століть, 
вводить у науковий обіг значний масив нових, невідомих 
досі архівних та польових матеріалів, з урахуваннях яких  
робить узагальнюючий аналіз складних соціально-еко-
номічних та культурних процесів, що відбувалися в гон-
чарних осередках Поділля.

Здобувач цілком слушно зауважила в своїй роботі, 
що початком спеціального академічного дослідження 
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народної кераміки стали розвідки львівського вченого 
Катерини Матейко, яка 1955 року захистила першу в 
Україні кандидатську дисертацію з керамологічної про-
блематики етнологічного спрямування [2, с.86]. Тільки 
через 40 років було захищено наступну, вже докторську 
дисертацію за спеціальністю «етнологія»; 1998-го року 
– третю, кандидатську, і от 2004-го року ми стали свід-
ками захисту четвертого дисертаційного дослідження з 
цієї ж спеціальності і, відповідно до закономірної послі-
довності, – знову докторської. Отже, за останнє століття 
маємо в Україні лише 4 фундаментальні етнологічні 

дослідження традиційного гончарства, з яких робота 
Лідії Мельничук немовби з’єднує два перші дослідження 
в одну керамолого-географічну паралель від заходу до 
сходу України (західні області України – Поділля – Ліво-
бережна Україна).

[З дисертацією можна ознайомитися в науковій 
бібліотеці Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, Національній бібліотеці України імені 
Володимира Вернадського та в Національному архіві 
українського гончарства Національного музею-заповід-
ника українського гончарства в Опішному]

1. Мельничук Лідія Семенівна. Гончарство Поділля в системі етнокультури українців (друга половина ХІХ–ХХ століття). 
Спеціальність 07.00.05 – етнологія: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних 
наук. – К.: Видавництво «ЛОГОС», 2004. – 32 с.

2. Мельничук Лідія Семенівна. Гончарство Поділля в системі етнокультури українців (друга половина ХІХ–ХХ століття). 
Спеціальність 07.00.05 – етнологія: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. – К.: 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004. – 431 с.

Інститут керамології – 

відділення Інституту народознавства НАН 

України, Національний музей-заповідник 

українського гончарства в Опішному, 
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«СПАДЩИНА 
ІВАНА ГОНЧАРА»: 
НЕУСВІДОМЛЕНА 
МІРА 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ!

2004-го року в Києві побачив світ компакт-диск «Спад-
щина Івана Гончара», присвячений світлій пам’яті сла-
ветного українського мистця й колекціонера, народного 
художника України, лауреата Державної премії України 
імені Тараса Шевченка Івана Макаровича Гончара 
(27.01.1911–18.06.1993). Його створено в співпраці 
Інституту прикладної інформатики та Українського цен-
тру народної культури «Музей Івана Гончара» за під-
тримки Головного управління культури, мистецтв та охо-
рони культурної спадщини Київської міської державної 
адміністрації (мал.1). 

Користувачі компакт-диска мають можливість огля-
нути прекрасні портрети Івана Гончара на фоні домашніх 
поличок з гончарними виробами (мал.2); «погортати» 
сторінки з його історико-етнографічних альбомів 
«Україна і Українці», на більшості з яких дбайливою 
рукою автора виписано зображення місцевих гончарних 
виробів; скласти уявлення про власні здобутки мистця та 
зібрану ним колекцію творів народного мистецтва. Особ-
ливо хвилюючими є миттєвості відеоперегляду фільмів, 
з яких до нас промовляє сам Іван Макарович: це доку-
ментальний фільм «Соната про художника», створений 
1966 року на Українській студії хронікально-докумен-

тальних фільмів, та сюжет з кіноальманаху «Культурна 
спадщина» 1991-го року.

На компакт-диску знаходимо чимало фактів при-
четності Івана Гончара до глини, ліплення, гончарства. 
Ось як писав про це він сам наприкінці 1960-х років у 
автобіографії: «Скільки пам’ятаю себе – завжди ліпив, 
малював, вирізував з дерева і паперу, мандрував, спі-
вав... Босоніж, дарма що ще приморозки, облітаєш всі 
околиці села, найдеш в яру справжньої глини – і тоді 
немає меж справжньому роздоллю та фантазії. А нові 
витвори шикуються на сонечку під призьбою поряд з 
розставленою зимовою продукцією... Вже в четвертому 
класі своїми малюнками та ліпкою на районній дитячій 
художній виставці зайняв перше місце... Бувало, забе-
русь у садок та й ліплю собі коники та баранці, і зовсім 
забуду, що треба гнати вівці в поле. І лише батьків 
дубець нагадає мій обов’язок. А в цей час мої однолітки, 
назнавши моє «творче гніздо», налітають, як ті гуни, 
на нього, нищать все або забирають з собою. А скільки 
потім плачу та жалю за тими витворами! ...Батько 
гнівався за те, що я ввесь час рився, мов кріт, в землі 
та в глині, і не раз докоряв мені, що я з ліпки не буду 
їсти хліба...»

Критика

Мал.1.
Обкладинка компакт-диска «Спадщина Івана Гончара» 
(Київ, 2004)
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Автори компакт-диска зазначили на обкладинці, що 
«сучасні інформаційні технології дозволяють зробити 
творчу спадщину І.М.Гончара доступною широкому 
загалу цінувальників української культури як в Україні, 
так і в світі». При цьому, додам уже від себе, важливо 
доносити до людей виключно правдиву, перевірену 
інформацію, не спотворену буденним поспіхом, узвичає-
ною недбалістю чи фаховою необізнаністю. Саме цього 
вимагає від нас усіх, принаймні тих, хто зростав і духовно 
виповнювався на подвижництві Івана Гончара, успад-
кований обов’язок продовжувати справу Великого Учи-
теля. На жаль, подібної відповідальності забракло твор-
цям компакт-диска «Спадщина Івана Гончара». Уважний 
перегляд поданих на ньому лише матеріалів керамоло-
гічного характеру засвідчує рідкісну профанність упо-
рядників.

 На «дивні» речі натрапляю вже в титульній руб-
риці «Музей Івана Гончара». Там подано матеріал про 
заклад, який, як можна зрозуміти з тексту, був написа-
ний ще наприкінці 1999 року і ніскільки не відображає 
нинішнього його статусу й досягнень. Зокрема, уже 5 
років існує Український центр народної культури «Музей 
Івана Гончара», проте в тексті й досі фігурують два 
первісні варіанти назви: спершу «Музей І.М.Гончара», 
далі «Державний Музей І.М.Гончара»; наприкінці під-
рубрики стверджується, буцімто «сьогодні гостро пос-
тає питання про створення на основі Музею Українсь-

кого Центру народної культури «Музей Івана Гончара». 
Незрозуміло, навіщо було подавати невідповідний часові 
текст, якщо в кількох інших підрубриках мова йде про 
Центр як реально діючий і навіть зазначено, що створено 
його в грудні 1999 року Указом Президента України!!!

На електронних сторінках у підписах до фото, у стат-
тях і цитатах постійно натрапляємо не на ім’я Гончара, а 
на його ініціали «І.М.», у чому маємо сумну ознаку досьо-
гочасного сповідування упорядниками більшовицьких 
знеособлювальних традицій.

У підрубриці «Збиральництво» стверджується, що 
«збірка народної кераміки налічує 630 одиниць», хоча в 
недавно опублікованій статті співробітника Українського 
центру народної культури «Музей Івана Гончара» Аліни 
Чашкової про музейну збірку кераміки знаходимо зовсім 
іншу статистику: «Збірка гончарства... налічує близько 2 
тисяч експонатів... Основу збірки складають приватна 
колекція Івана Макаровича, сформована ним від початку 
1960-х років до кінця 1980-х років (1115 експонатів), 
та речі, подаровані вже Музею Івана Гончара (400 екс-
понатів)» [5, с.75]. В іншому абзаці цієї ж підрубрики 
«Збиральництво» мовиться про близько 400 скульптур-
них творів Івана Гончара, а в рубриці «Творчість» – про 
майже вдвічі меншу їх загальну кількість, а саме – 220. 
То скільки ж їх є насправді і чи є так складно їх пораху-
вати? Важко хоча б як-небудь обґрунтувати такі серйозні 
розбіжності в твердженнях співробітників одного й того 
ж закладу!!! 

На диску, з-поміж іншого, у підрубриці «Кераміка» 
з рубрики «Галереї» подано 21 фото гончарних виробів, 
що репрезентують здобутки гончарів кількох гончар-
них осередків України (Опішне, Косів, Пистинь, Сокаль, 
Сунки....). На жаль, доводиться констатувати, «шко-
лярський» підхід до оформлення анотацій репродуко-
ваних виробів. Насамперед, відомості про твори подано 
безсистемно, без найменшої претензії на музеєзнавчу 
чи керамологічну фаховість. Такі обов’язкові елементи 
атрибутування музейних експонатів, як розміри, інвен-
тарні номери відсутні повністю; інші – наявні лише час-
тково. Так, матеріал та техніка виконання робіт зазначені 
вкрай поверхово. Усі анотаційні відомості подані хао-
тично, безсистемно. Наприклад, під одним фото читаємо 
– «Опішня. Полтавська обл.», під іншим –«Опішня. Пол-
тавщина», ще далі – «Полтавська обл., Зіньківський 
р-н, смт.Опішня»; маємо ще й такі варіанти: «Івано-
Франківська обл., м.Косів», «Косів. Суч. Івано-Фран-
ківська обл.», «Івано-Франківська обл., Косівський р-н».

А ось приклади анотацій до творів кераміки:
• «Півник-свищик. Опішня. Полтавська обл. Початок 

ХІХ ст.» (мал.3:1). 
Насправді ж, на фото, окрім свистунця-півника, ще 
є коник-свистунець, бариня з дитям і великий верш-
ник (не опішненського походження), про які не зга-
дано жодним словом; датування півника – не раніше 

Мал.2. 
Іван Гончар у власній майстерні. Київ. 1964. Автор фото невідомий.
[Фото з компакт-диска «Спадщина Івана Гончара». – Київ, 2004]
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початку ХХ століття; відсутня будь-яка згадка про 
матеріали й техніку виконання творів.

• «Миска. Поч. ХХ ст. Івано-Франківська обл. Косівсь-
кий р-н.»
Точніше: м.Косів

• «Миска, оздоблена іконографічними мотивами – 
Св. Миколай. ХІХ ст...»
Насправді бачимо лише один іконографічний мотив, 
а не «мотиви»; датувати слід другою половиною ХІХ 
століття.

• «Миска. Опішня. Полтавщина... Кін. ХІХ–поч. ХХ ст.» 
(мал.3:2).

Насправді ж зображено миску, яка походить або із 
с.Сунки Черкаської області або ж із с.Дибинці Київсь-
кої області [див. ідентичне фото: 3, с.305, де миску 
атрибутовано як сунківський твір; також подібні: 
2, с.102; 1, с.85; 4, с.428-429].

• «Свічник. Сокаль. Львівщина. Косів. Суч. Івано-Фран-
ківська обл. ХІХ ст.» (мал.3:3).
Абракадабра!!! Треба: Косів; друга половина ХІХ 
століття.

• «Василь Шостопалець... Банька... ХІХ ст.»
Точніше: 1850-1875 роки.

• «Люльки керамічні»
Зображено 6 предметів, проте анотації подано лише 
до трьох, без будь-якого нумерування; з двох описів 
неможливо визначити, про яку ж люльку йде мова.

• «Кахля пічна...»
А хіба бувають кахлі не для печей?

• «Кахля, декорована зображенням церкви з дзвона-
рем. ХХ ст.»
Точніше: початок ХХ століття.

• «Розп’яття. Кін. ХІХ–поч. ХХ ст. Косів»
Треба: 1910-1920-ті роки; Петро Кошак; Пистинь.

• «Бариня. Свищик. Опішня...»
Треба: «бариня з дитям»; свистунця немає; якщо ж 
свистунцем є сама бариня (її голова), то слід було 
написати: «бариня-свищик».

• «Ваза для ікебани полив’яна. ХХ ст...»
В українському народному гончарстві термін «іке-
бана», японського походження, невідомий. Отже, тут 
мала б бути назва «Ваза для квітів». Датування – сере-
дина ХХ століття.

• «Куришка (ладанка) червоно-вохристого кольору. 
ХІХ ст.»
Насправді вона більше «медового» кольору; датується 
1910-1930 роками.

• «Тиква без вушка. ХХ ст...»
Насправді ж тиква мала вушко; на фото видно, що 
воно відбите. Датується 1920-1950 роками.

Мал.3. 
Деякі фото з електронних сторінок компакт-диска «Спадщина Івана 
Гончара» (Київ, 2004)

1

2

3
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В одних випадках датування подається наприкінці 
атрибутивних відомостей, в інших – після назви твору. 
Хронологічні «перли» маємо і в багатьох інших підрозді-
лах. Так, у підрубриці «Народна картина» відомості про 
час створення живописних творів подаються без зазна-
чення століття; означуються лише десятиліттями в різних 
варіантах: «40-50 рр.», «50 рр.», «50-ті р.». 

В іншій підрубриці мова йде про створення Іваном 
Гончарем скульптурної композиції «Зустріч Тараса Шев-
ченка з сестрою» в 1961 році (варіант – 1962 року), а 
під фото скульптури стоїть дата «1963». У підрубриці 
«Шевченкіана Івана Гончара» стверджується, що статую 
«Молодий Тарас Шевченко» в гіпсі створено в 1950 році; 
у підрубриці «Енциклопедичні дані» – в 1952 році, а в 
анотації до фото твору бачимо дату «1965». Під фотогра-
фією цієї ж скульптури в інтер’єрі майстерні маємо неа-
декватний підпис: «І.М.Гончар 1991р.»!!! У підрубриці 
«Автобіографія», під фото читаємо: «І.М.Гончар біля 
своїх композицій «З поля бою» і «Гранатометник» 1945 р.
в майстерні у Відні», але насправді бачимо тільки один 
скульптурний твір автора; у підрубриці «Скульптура 
І.М.Гончара» під фото скульптури лірника подано під-
пис «Козак Мамай...» 

У цій же підрубриці, в анотаціях до скульптурних 
творів подано термінологічні атрибутивні визначення, 
які виявляють поверхову обізнаність їх авторів з тех-
нологією виготовлення скульптури («випалена глина», 
«випалена глина, тонована» – треба «теракота»; 
«шамот» – треба «шамотна маса»; «майоліка біла», 
«чорна майоліка» – треба «майоліка».

Упорядники диска в підрозділі «Скульптура» без-
думно переписали, як зазначено, «за вступною стат-
тею Ю.Іванченка до каталогу «Іван Гончар: скульптура, 
графіка, живопис» (1987)», такий термінологічний опус: 

«В останнє десятиріччя І.Гончар активно працює в 
жанрі малої скульптури. Це виконані переважно в глині, 
часом у кераміці та майоліці голови» (підкреслення моє. 
– О.П.), що виявляє незнання основ керамології. Адже, 
всі ті голови виліплено виключно з глини, а не з кера-
міки чи майоліки!!!

До речі, в тексті підрубрики «Скульптура» безліч 
слів, «розрізаних» надвоє комп’ютерними знаками пере-
носу, а майже в усіх анотаціях до фото на компакт-диску 
– безліч випадків відсутності крапки, коми, злиття ско-
рочених слів тощо. Невже цих матеріалів ніхто не пере-
глядав перед тиражуванням?!! 

Зібрані на компакт-диску «Спадщина Івана 
Гончара» матеріали дозволяють глибше пізнати 

самобутню постать «зодчого українського 
відродження», відновити в пам’яті події недалекого 

минулого й згадати про Україну, яка й донині 
потребує не гаррі-поттерів, а послідовників 

духотворчої справи КИЇВСЬКОЇ «ГОНЧАРІВКИ». 
Подібні напрацювання науковців і музеєзнавців 

вкрай важливі для популяризації надбань 
української культури, насамперед, у середовищі 

юних поколінь українців. Ось чому мріється, 
щоб компакт-диски «Спадщина Івана Гончара» 

потрапили до кожного загальноосвітнього 
навчального закладу України. Але все в них має 

бути бездоганним і відповідним сучасному рівню 
наукових знань. Тільки таке поводження 

зі спадщиною ІВАНА МАКАРОВИЧА ГОНЧАРА 
достойне цього УКРАЇНОСЛАВНОГО ІМЕНІ.

1. Данченко Леся. Народна кераміка Середнього Придніпров’я. – К.: Мистецтво, 1974. – 192 с.
2. Данченко Леся. Народна кераміка Наддніпрянщини. – К.: Мистецтво, 1969. – 144 с.
3. Пошивайло Ігор. Феноменологія гончарства: Семіотико-етнологічні аспекти. – Опішне: Українське Народознавство, 

2000. – 432 с.
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Ретельне прочитання монографії Лідії Мельничук «Гон-
чарство Поділля в другій половині ХІХ–ХХ століттях: 
історико-етнографічне дослідження» дозволяє зро-

бити висновок про надзвичайну актуальність порушеної 
проблематики. Тема вкрай важлива в добу становлення 
української державності й утвердження національних 
основ етнобуття українців. У той час, коли численні внут-
рішні й зовнішньополітичні чинники спрямовуються на 
нівелювання української національної культури, її макси-
мальне вихолощення, на заміну етнічних культурних сте-
реотипів масовими формами американізованої культури, 
проблеми послідовного розвитку автохтонної етнокультури 
немовби втрачають свою актуальність і поступово відходять 
на задвірки державної політики в Україні. За останнє деся-
тиліття в країні різко скоротилося фінансування народознав-
чих науково-дослідницьких центрів, закономірним результа-
том чого стало згасання польових досліджень українських 
етнологів; фінансові й політичні обмеження в опрацюванні 
вітчизняних архівних і музейних джерел, що нині знахо-
дяться поза межами України; труднощі з опублікуванням 
результатів наукових досліджень. Усе це відбувається на 
фоні інтернаціоналізації традиційно-побутової культури 
в Україні, різкого скорочення чисельності осередків 
народної художньої культури, традиційних промислів і 
ремесел, орієнтації більшості майстрів на виготовлення 
вжиткових речей, які не тільки не успадковують досяг-
нення їх попередників, а й, навпаки, фактично знищують 
художньо-естетичні, формотворчі й образотворчі досяг-
нення української культури. За таких несприятливих для 
українознавчих студій умов, значення кожної монографії на 
означену тематику важко переоцінити. Їх автори, нерідко 
нехтуючи кон’юнктурною дослідницькою проблематикою, 
не рахуючись із втратою власного часу, а інколи й здоров’я, 
роблять усе можливе й неможливе для максимально повної 
фіксації та систематизації пам’яток матеріальної й духовної 
культури українців, аналізу історичного досвіду їх творення 
й перспектив подальшого існування. 

Мельничук Лідія. 

ГОНЧАРСТВО ПОДІЛЛЯ 
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ–ХХ СТОЛІТТЯХ: 
ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ. 
– К.: УНІСЕРВ, 2004. – 350 с.

До таких поодиноких ентузіастів українсь-
кого народознавства належить і викладач Вінниць-
кого державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського Лідія Мельничук, зусилля 
якої впродовж останніх років, окрім активних нау-
кових студій, спрямовувалися ще й на проведення 
наукових народознавчих форумів (конференцій, 
семінарів), популяризацію української народної 
культури. Усе це та багато інших культурологічних 
справ Лідії Мельничук дають науковій громадськості 
держави свідчення про появу в Україні сформова-
ного керамолога, вченого, який здобув ґрунтовну 
академічну підготовку, має талант аналізувати різно-
планові етнічні явища й доносити результати влас-
них пошуків до співгромадян. 

Обкладинка монографії керамолога Лідії Мельничук
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Лідія Мельничук цілком справедливо акцентує увагу 
на загальновідомому факті, що гончарство Поділля є 
визначним явищем етнокультури українців [3, с.3]. 
Проте актуальність монографічного дослідження полягає 
не тільки в аналізові історичного розвитку гончарства як 
важливого компонента традиційно-побутової культури 
подолян, а й у з’ясуванні сучасного стану гончарства в 
регіоні, фіксації унікальних відомостей про звичаєвість 
гончарів у польових умовах, сформування великої колек-
ції гончарних виробів та інструментів, які нині постають 
важливою джерельною базою для подальшого розгор-
тання в Україні керамологічних студій. Тим більше, що 
гончарство Поділля комплексно ніколи не вивчалося. 
Зусиллями ж Лідії Мельничук вдалося значно активізу-
вати регіональні керамологічні дослідження. 

Актуальним є й вибір території дослідження, адже 
Поділля – надзвичайно привабливий для етнологів і 
керамологів край збереженими до сьогодні багатьма 
давніми явищами традиційно-побутової культури 
українців. Чи не тому саме на Поділлі донині маємо, 
напевно, найбільше, порівняно з іншими історико-етно-
графічними регіонами, діючих гончарних осередків?

Лідія Мельничук поставила за мету комплексно 
дослідити самобутню галузь господарської діяльності 
подолян. Вона, зокрема, вперше у вітчизняній етноло-
гії й керамології проаналізувала особливості тривалого 
періоду розвитку гончарства на Поділлі, з’ясувала роль 
провідних осередків гончарства краю у формуванні 
локальних особливостей етнічної культури українців, 
визначила художньо-стильові особливості гончарних 
виробів, дослідила сучасний стан і перспективи подаль-
шого розвитку художнього ремесла. 

Взагалі ж слід зазначити, що гончарству Поділля 
присвячено досить багато публікацій. Передовсім, слід 
згадати хоча б унікальні найповніші описи особливос-
тей гончарного виробництва, декору і форм виробів, 
звичаїв майстрів одного гончарного осередку, зроблені 
керамологами Лідією Шульгиною та Євгенією Спаською 
за матеріалами польових обстежень середини 1920-х 
років у подільському селі Бубнівка, які донині залиша-
ються класичними прикладами якісного опрацювання 
керамологічної проблематики в польових умовах [8; 6]. 
З огляду на це, Лідія Мельничук максимально викорис-
тала наявну джерельну базу для написання монографії, 
яка включає 658 найменувань. 

Значною мірою дослідження Лідії Мельничук 
продовжує народознавчі студії подільського гон-
чарства, започатковані відомим дослідником Олек-
сандром Прусевичем у його фундаментальній статті 
«Гончарный промысел в Подольской губернии», опуб-
лікованій у земському збірнику «Кустарные промыслы 
Подольской губернии» [5].

Структуру монографії підпорядковано досягненню 
поставленої автором мети: «дослідити особливості 
розвитку гончарства як невід’ємного складника тради-

ційної культури Поділля у період його найвищого підне-
сення і наступного спаду» [3, с.8]. З’ясовуючи дослід-
ницьку проблематику, Лідія Мельничук фундаментально 
проаналізувала історіографію та джерельну базу вив-
чення подільського гончарства, соціально-економічні 
умови розвитку цього ремесла в регіоні, еволюцію цехо-
вих організацій гончарів, узагальнила художньо-стильові 
особливості подільської кераміки, сформулювала акту-
альні наукові проблеми подальшого вивчення ремесла 
з точки зору дослідницьких інтересів етнології. Зок-
рема, у першому розділі – «Історіографія та джерела 
дослідження гончарства Поділля другої половини ХІХ–ХХ 
століть» – вона детально зупинилася на етапних публі-
каціях, присвячених подільському гончарству, що нале-
жали перу О.Прусевича, Л.Шульгиної, Є.Спаської, М.Фріде, 
О.Зарембського, Ю.Самаріна, Ю.Лащука, В.Гудака та 
інших учених. Проте, як мені здалося, перший підрозділ 
цього розділу дещо перевантажено оглядом історіогра-
фії публікацій, у яких висвітлювалися окремі аспекти 
традиційно-побутової культури Поділля без конкретного 
аналізу власне керамологічних аспектів цих публікацій. 
У ньому фактично тільки через 22 сторінки тексту почи-
нається огляд суто керамологічних публікацій, присвя-
чених подільському гончарству. Певною неуважністю 
Лідії Мельничук пояснюю той факт, що окремим авторам 
приписано вивчення тих чи інших аспектів гончарства, 
яких вони практично не торкалися в своїх працях. Нап-
риклад, стверджується, що в монографіях В.Селезньова 
та А.Яковлева, і особливо І.Зарецького, «вперше в Росії 
спеціально досліджені численні економічні, технологічні 
й етнографічні аспекти функціонування традиційного 
гончарства» [3, с.31], хоча насправді тільки монографія 
Івана Зарецького «Гончарный промысел в Полтавской 
губернии» порушує означену проблематику, а книги двох 
інших авторів присвячені переважно заводській техно-
логії гончарного виробництва.

Автор монографії стверджує, що відомий дослідник 
подільського гончарства Олександр Прусевич «вперше 
зробив спробу простежити походження та розвиток 
цієї галузі економіки з її зачатків і до часу обстеження» 
[3, с.34], хоча насправді про це в нього сказано одним 
реченням: «Судя по форме изделий и примитивной их 
технике, можно полагать, что гончарство в Подолии 
существует с незапамятных времен» [5, с.14], а далі 
мова йде про еволюцію цехових організацій гончарів, 
починаючи з XVI століття.

Зацікавлення Ю.Александровича майже виключно 
бубнівським гончарством Лідія Мельничук пояснює, 
з-поміж іншого, знаністю цього осередка та глибо-
кими історичними традиціями місцевого гончарства. 
Насправді ж, осередок став широковідомим тільки в 
середині 1920-х років, а мальований посуд там з’явився 
тільки в другій половині XIX століття. На мою думку, 
зацікавлення Ю.Александровича бубнівським гон-
чарством пояснюється дещо прозаїчнішими обстави-
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нами: він народився в с.Степашки Гайсинського повіту, 
яке знаходиться недалеко від Бубнівки. Збирати буб-
нівську кераміку він почав тільки після призначення 
на посаду співробітника, а згодом і завідувача Від-
ділу кустарної промисловості Київської постійної пока-
зової виставки Вищої Ради Народного Господарства. 
Очевидячки, збирання бубнівської кераміки дозволяло 
Ю.Александровичу частіше бувати вдома, користуючись 
мізерними коштами на відрядження з метою придбання 
експонатів. Адже нічого подібного він не робив, пра-
цюючи доти на посаді хранителя культурно-історичного 
відділу Музею Подільської губернії та будучи одним із 
фундаторів Вінницького округового історико-побуто-
вого музею [3, с.42, 43]. Тому твердження про «особ-
ливий внесок у вивчення подільського гончарства» 
Ю.Александровича [3, с.42], коли його науковий внесок 
складається з однієї статті на 5 сторінок про гончарство 
Бубнівки і одного інформаційного повідомлення про 
гончарство Бубнівки та Жерденівки на 3 сторінки [1; 2], 
є значним перебільшенням. Доречніше було б вести 
мову про його одноразову збиральницьку експеди-
цію, під час якої було придбано кілька сотень виробів 
бубнівських гончарів. Між іншим, Лідія Мельничук, за 
Ю.Александровичем, теж стверджує, що останній при-
дбав для Кустарного відділу Сільськогосподарського 
музею в Києві близько 1000 творів гончарства [3, с.49; 
див. також: 1, с.1], а Євгенія Спаська, яка 1926 року 
проводила інвентаризацію гончарної збірки цього 
музею, нарахувала їх тільки понад 600 шт. [6, с.201]. 
Об’єктивний аналіз збиральницької діяльності нечислен-
них співробітників дослідницьких установ ВУАН свідчить 
про однобокість (одновекторність) їх наукових зацікав-
лень майже виключно гончарством Бубнівки і про це 
мала б сказати Лідія Мельничук. Унаслідок таких пріори-
тетів (600 виробів тільки з одного осередку!), більшість 
із майже 200 зафіксованих Юрієм Лащуком подільських 
гончарних осередків нині майже не представлено гон-
чарними виробами в музейних колекціях України, а отже, 
втрачено для науки й культури назавжди!

Фактично, за всі 1920-ті роки спільними зусиллями 
«академічного українознавства» побачили світ розвідки 
тільки про 2 гончарні осередки Поділля – Бубнівку й 
Жерденівку, і не з’явилося жодної узагальнюючої пуб-
лікації про подільське гончарство. У той же історич-
ний період, за визнанням Лідії Мельничук, не вченими 
з України, а співробітниками Ленінградського держав-
ного Російського музею влітку 1924 року було здійснено 
«першу етнографічну експедицію в історії краєзнав ства 
Поділля, метою якої було спеціальне дослідження вче-
ними народної культури регіону» [3, с.53]. Прикметно, 
що науковці з Росії щороку їздили не до одного осередку 
подільського гончарства, як це практикували українські 
діячі з оточення Ю.Александровича, а до більшості з 
побутуючих на той час. Наприклад, тільки одна Марія 
Фріде зібрала для Російського музею: 1924-го року – 

інструменти гончаря, зразки глин і поливи з Крищинців, 
Немирова, Кіблича, Гайсина, Рахнів-Лісових та інших 
гончарних осередків Поділля; 1926-го року – інстру-
менти гончаря, зразки глини, посуд, свистунці з гончар-
них осередків Вінниччини (Меджибіж, Летичів, Майдан-
Бобрик та інші); 1927-го року – гончарні інструменти, 
зразки ангобів, посуд і предмети, що показують стадії 
його виготовлення, іграшку з Бубнівки [4, с.18]. Окрім 
цього, результатом російських експедицій стали узагаль-
нюючі праці про подільське гончарство О.Зарембського, 
М.Фріде, Ю.Самаріна.

Лідія Мельничук стверджує також, що розроблена 
Ю.Александровичем програма діяльності Кустарної сек-
ції Постійної Комісії Всеукраїнської Академії Наук для 
виучування продукційних сил України в частині розвитку 
гончарства, «переслідувала наукову...мету» [3, с.46], 
що насправді не відповідає її фактичному суто еконо-
мічному спрямуванню. 

Недостатньо обґрунтованим є виділення в один 
період становлення історіографії подільського гон-
чарства часового проміжку від 1920-х до 1980-х років 
[3, с.37], з огляду на різні підходи вчених цього хро-
нологічного періоду до досліджуваних керамологічних 
проблем та активність наукових студій (найбільш інтен-
сивні у 1920-ті роки, мляві у 1970-1980-ті роки і зовсім 
відсутні в 1940-ві роки).

Видається також не зовсім коректним винесення в 
назву другого підрозділу першого розділу («Академічне 
українознавство і гончарні промисли Поділля (1920-
1980-ті роки)»), а отже і твердження, про причетність 
академічного українознавства до вивчення гончарних 
промислів Поділля впродовж часового проміжку 1920-х
–1980-х років. Якщо це твердження доречне для 1920-х 
і, до певної міри, для 1950-1960-х років, то нічого подіб-
ного не можна сказати ні про 1940-ві, ні про 1970-1980-ті
роки, коли академічні науково-дослідні інституції 
України ґрунтовно не вивчали подільського гончарства. 
Не дуже точною є назва цього підрозділу і з огляду на 
те, що, окрім аналізу внеску в дослідження подільського 
гончарства з боку різних установ Всеукраїнської академії 
наук, значну частину його матеріалів присвячено пуб-
лікаціям співробітників російських музеїв (7 сторінок) 
[3, с.52-58], органів статистики (3 сторінки) [3, с.58-60].

Одним із недоліків першого розділу є також відсут-
ність будь-яких згадок про публікації 1920-1930-х років 
з досліджуваної теми на території Польщі, до складу 
якої входило Західне Поділля. Водночас, із матеріалів 
1950-1980-х років згадано тільки публікації Б.Бутника-
Сіверського, І.Корнієнко та П.Мусієнка. Натомість, огляд 
публікацій 1950-1980-х років Катерини Матейко і Юрія 
Лащука, які торкалися проблем подільського гончарства, 
зроблено в третьому підрозділі («Етнографія подільсь-
кого гончарства: сучасний стан дослідження»), який, за 
схемою Лідії Мельничук, мав би аналізувати публікації 
третього періоду історіографії подільського гончарства, 

УКЖ14.indd   131 17.05.2005   17:42:57



Критика

132 Український  КЕРАМОЛОГІЧНИЙ Журнал  · 4 (14) · 2004

а саме – від 1990-х років і до наших днів [3, с.10]. Фак-
тично ж, історіографічна частина становить близько 30 
відсотків монографічного дослідження, що дещо заба-
гато для книги, визначальною темою якої обрано не дже-
релознавчу, а етнокультурну проблематику.

З’ясовуючи сучасні здобутки вчених у дослідженні 
подільського гончарства, Лідія Мельничук також відзна-
чила, що «значний вплив на розгортання сучасних науко-
вих досліджень у царині української кераміки, а відтак і 
на становлення вітчизняної керамології справляє опіш-
ненська наукова школа», і вперше в керамологічній літе-
ратурі подала короткий аналіз її становлення і внеску в 
поділлєзнавство [3, с.80-82]. 

Вивчення соціально-економічних умов розвитку 
гончарних промислів Поділля впродовж другої поло-
вини XIX–XX століття дозволив Лідії Мельничук виді-
лити три основні періоди: друга половина XIX–перше 
десятиріччя XX століття; 1920-1930-ті роки; з 1940-х 
років і до наших днів. Найбільш плідним із них, за вис-
новком автора, був перший період, прикметний най-
більшою кількістю гончарних осередків та майстрів у 
них [3, с.115]. Значну увагу в другому розділі роботи 
(«Соціально-економічні умови розвитку гончарних про-
мислів Поділля у другій половині ХІХ–ХХ століть») при-
ділено становленню та еволюції цехових організацій 
гончарів, які могли виникнути на Поділлі від кінця XIV 
століття. Щоправда, існування там ремісничих цехів 
підтверджується документами тільки починаючи від XVI 
століття. Автор детально аналізує особливості станов-
лення цехового ладу в досліджуваному регіоні, ознаки 
занепаду його у XVIII столітті. Особливо цінними є 
матеріали монографії, що відтворюють цехові звичаї 
та статутні приписи, а також засвідчують неухильний 
занепад і виродження цехових організацій гончарів 
[3, с.117-140].

Лідія Мельничук у другому підрозділі другого роз-
ділу («Зміни в соціально-економічній структурі гончарс-
тва другої половини ХІХ–початку ХХ століть. Підне-
сення сільських промислів») виділяє й детально аналізує 
три основні економічні форми побутування гончарства: 
«домашнє виробництво»; «ремісниче виробництво на 
замовлення»; «сільське ремісниче керамічне виробниц-
тво з ринковим збутом продукції» [3, с.142-143]. За різ-
ночасовими даними дослідників подільського гончарс-
тва, у регіоні діяли від 160 до 200 осередків ремесла, в 
яких було зайнято більше трьох тисяч майстрів. 

Незначну частину цього підрозділу Лідія Мельни-
чук присвятила також реконструкції технології гон-
чарного виробництва, описові інструментів гончарів 
та асортименту гончарних виробів, позначених етніч-
ною специфікою [3, с.147-153]; з’ясуванню побуто-
вих (санітарно-гігієнічних) умов праці, у тому числі 
впливу професійного заняття на стан здоров’я гончарів 
[3, с.154-155]. При цьому важливо, що дослідниця 
звернула чільну увагу на фіксацію місцевої професій-

ної термінології гончарного виробництва, яка дозволяє 
виділяти як загальноукраїнські, так і локальні ознаки 
подільського гончарства. 

Не залишилися поза увагою Лідії Мельничук і про-
блеми гончарського шкільництва початку XX століття, 
які на той час були в центрі уваги земських установ 
і, до певної міри, впливали на пожвавлення творчого 
життя в регіоні. Зокрема, проаналізовано історію діяль-
ності і вплив на місцеве ремесло спеціальних гончар-
них шкіл у селах Берлинці-Лісові Могилівського повіту 
та в м.Кам’янець-Подільському [3, с.156-163]. На жаль, 
у роботі відсутні ґрунтовні матеріали, які б відтворю-
вали обставини заснування й діяльності гончарних шкіл 
в кількох інших населених пунктах Поділля, а саме – 
у селах Василівка Вінницького повіту, містечках Буданів 
і Товсте, що на Тернопільщині, як, до речі, відсутні й 
матеріали про розвиток подільського гончарства зазна-
ченого періоду на території Західного Поділля, яка тоді 
знаходилася в складі Австро-Угорщини. Їх наявність 
додала б монографії вагомішого узагальнюючого, підсу-
мовуючого попередні наукові студії значення.

Новизною, введенням у науковий обіг невідомих 
досі архівних документів та польових матеріалів позна-
чена частина третього підрозділу другого розділу («Кера-
мічне виробництво на Поділлі у 1920-1930-х роках»), що 
відтворює трагічні сторінки гончарської історії впро-
довж другої половини 1920-1930-х років, коли майже 
повсюдно гончарі зазнали репресій з боку більшовиць-
кої влади (розкуркулення, податки, штрафи, примусове 
кооперування, заборона займатися промислом, погроми 
в майстернях тощо), які й прискорили остаточний зане-
пад гончарства в більшості гончарних поселень Поділля. 
Нині в регіоні дописують останні сторінки свого літо-
пису, за підрахунками Лідії Мельничук, ще близько 30 
гончарних осередків. Загалом же, другий розділ мені 
видається найбільш фундаментальним у монографії.

Гончарство Поділля прикметне розмаїтістю форм 
та своєрідністю художньо-стильових ознак глиняних 
виробів, властивих тому чи іншому осередку ремесла. 
У декорі місцевої кераміки якнайповніше знайшли 
втілення естетичні вподобання українців і їх етнічні 
стереотипи світосприйняття. Саме цими обставинами 
зумовлена пильна увага Лідії Мельничук у останньому, 
третьому розділі («Центри народної кераміки Поділля» 
з двома підрозділами – «Художньо-стильові особливості 
гончарних виробів регіону» та «Осередки подільської 
кераміки») до проблем районування гончарних виробів 
досліджуваного регіону, систематизації, типологізації, 
порівняльного аналізу форм виробів, вивчення їх декору 
та домінантних мотивів.

Поважне місце в монографії, як і має бути в дослід-
женні такого рівня, відведено з’ясуванню творчих досяг-
нень окремих осередків гончарства, доробок майстрів 
яких став визначним явищем народної художньої куль-
тури українців. До таких центрів гончаротворення Лідія 
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Мельничук віднесла місто Бар, містечка – Смотрич, 
Зіньків, села – Адамівка, Майдан-Бобрик, Рахни-Лісові, 
Бубнівка, Крищинці, Жерденівка, Жорнище, відповідно 
зробивши аналіз художньо-стильових особливостей 
характерних для них гончарних виробів [3, с.204-289]. 

З-поміж недоліків другого підрозділу третього роз-
ділу варто згадати не завжди коректне використання 
автором дослідницьких матеріалів відомих українських 
мистецтвознавців (Юрія Лащука, Василя Гудака та інших) 
– маю на увазі непоодиноку відсутність посилань на 
джерела походження запозичених текстів [див., напр.: 
3, с.206, 213-214, 216-217, 238-242]. Взагалі ж розповідь 
майже на 100 сторінках про центри народної кераміки 
Поділля, і зокрема про художньо-стилістичні особли-
вості гончарних виробів регіону без жодної узагальне-
ної таблиці форм та орнаментів виробів, без жодного 
малюнка зводить до мінімуму наукове значення цього 
розділу монографії. 

Аналіз історичних уроків побутування на Поділлі 
гончарства дослідниця не тільки поєднала з критичним 
оглядом сучасних зусиль деяких громадських організацій 
і творчих спілок, спрямованих на відродження ремесла в 
окремих осередках, наприклад, у селі Бубнівці Гайсинсь-
кого району Вінницької області, а й зробила висновок 
про перспективність відродження гончарства в Смотричі, 
Адамівці, Заміхові, Гончарівці, Товстому [3, с.291]. 

Якщо вести мову про практичне значення моногра-
фічного дослідження Лідії Мельничук, то, окрім усього 
іншого, мені імпонує її висновок, зроблений на підставі 
багатолітніх керамологічних досліджень, про доцільність 
«реформування ще існуючих осередків у центри худож-
ньої культури і туризму», «трансформацію їх діяльності 
відповідно до потреб сьогодення» [3, с.5], на відміну від 
«модних» упродовж усіх років незалежності України без-
підставних закликів до «відродження» осередків тради-
ційної народної культури.

Відзначаючи загалом високий науковий рівень 
етнолого-керамологічного дослідження Лідії Мельни-
чук, одночасно варто звернути увагу на деякі незначні 
зауваження, врахування яких у наступних працях автора, 
вважаю, додали б вагомості її науковим студіям. Насам-
перед, висловлю кілька уточнень щодо термінології 
дослідження, оскільки в окремих випадках у моногра-
фії трапляються приклади термінологічної невизначе-
ності. Зокрема, недоречним видається використання 
словосполучення «керамічне виробництво», харак-
терного здебільшого для промислового виготовлення 
виробів із глини (у тому числі й технічної кераміки), 
яке має лише опосередковане відношення до традицій-
ної культури. Тим більше, що термінологічні пріоритети 
вже були наперед задані назвою монографії, де фігурує 
термін «гончарство», а не «кераміка» чи «керамічне 
виробництво». З огляду на це, й третій розділ мав би 
називатися не «Центри народної кераміки Поділля», 
а, скажімо, «Осередки гончарства Поділля». Автор також 

використовує словосполучення «оптимальний розвиток 
гончарних промислів» [3, с.6], яке можна тлумачити по-
різному, оскільки для кожного історичного періоду стан 
розвитку гончарства був «оптимальним», тобто відпові-
дав існуючим соціально-економічним та політичним 
реаліям у країні. 

Викликає бажання подискутувати з автором її твер-
дження, немовби:
• «у виробах сучасних гончарів ще й досі зберігаються 

ознаки минувшини, які дозволяють реконструю-
вати походження і розвиток промислу» [3, с.5], хоча 
сучасні гончарні вироби практично «мовчать» про 
походження цього стародавнього ремесла; 

• кераміка зафіксувала еволюцію моральних потреб 
населення [3, с.5]; 

• «археологічні дослідження є важливим джерелом до 
вивчення подільського народного гончарства XIX–
XX ст.» [3, с.27]; 

• є можливість «відновлення мистецьких шкіл» 
[3, с.5]; 

• «керамічне виробництво на землях України є старо-
давнім народним промислом» [3, с.9] (насправді ж про 
промисел можна вести мову лише з другої половини 
XIX століття, а доти – виключно як про ремесло); 

• Бубнівка була «одним із найвідоміших гончарних 
центрів південносхідного Поділля» [3, с.48] (тут Лідія 
Мельничук по-своєму інтерпретувала твердження Лідії 
Шульгиної: «Бубнівка... належить до відомих ганчарних 
центрів південно-східного Поділля» [8, с.111]; насправді 
ж, на час обстеження гончарного промислу Олександром 
Прусевичем Бубнівка була невеликим гончарним осеред-
ком з 9 гончарськими садибами та 13 майстрами в них, з 
незначним регіоном збуту виробів, хоча, за свідченням 
того ж таки Олександра Прусевича, місцеві миски й були 
найбільш красивими й вишуканими в Подільській губер-
нії) [5, с.13, 74] тощо.

Бездоказово звучить і твердження автора моногра-
фії, повторене за словами авторів публікацій 1920-х
років, про те, що «жоден з історико-етнографічних 
регіонів України не позначений таким багатством різ-
новидів гончарних виробів, такою значною кількістю 
осередків народної кераміки й самобутніх гончарських 
династій, як Поділля» [3, с.9], особливо ж щодо багатс-
тва різновидів кераміки та самобутніх гончарських 
династій: підтверджень цьому висловлюванню в тексті 
монографії я не знайшов, як і не натрапив на жодне гон-
чарське генеалогічне дерево, яке б засвідчувало «багат-
ство» подільських гончарських династій (згадано лише 
кілька династій гончарів). 

Окрім сказаного вище, варто звернути увагу на окремі
неточності, які, проте, суттєво не впливають на загаль-
ний рівень монографічного дослідження. Так, непра-
вильно подано бібліографічний опис видання зі стат-
тею Марії Фріде «Форма й орнамент посуду з Поділля»: 
у Лідії Мельничук – «//Зб. Іст.-філол. відділу Укр. Ака-
демії наук. – 1928. – №74.» [3, с.615], а треба: «// Нау-
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ковий збірник Ленінградського товариства дослідників 
української історії, письменства та мови. – К., 1928. – 
Т.1.». Іноді невиправдано змінюються закінчення слів у 
деяких цитатах, наприклад, Б.С.Лисіна (у бібліографіч-
ному описові цитати, замість «С.7» зазначено «С.7-10» 
[3, с.9, 84]). У багатьох позиціях зі списку використаної 
літератури не зазначено видавництва. 

На с.208, цитуючи вислів А.Зарембського, авторка 
помилково написала «А.Зарецький». На стор.213 Лідія 
Мельничук стверджує, що димлення гончарних виробів 
«в сучасній археологічній та етнографічній літера-
турі цей процес носить назву «томління»; при цьому 
робить посилання на працю Марії Фріде, опубліковану 
ще в 1928 році, яка виявляється, є «сучасною етногра-
фічною літературою», а, окрім цього, взагалі не містить 
жодної згадки про так зване «томління» [див.: 7]; до 
того ж, термін взагалі не характерний для українського 
гончарства.

У тексті трапляються недоречні поєднання слів, ска-
жімо, «побутування кераміки в мистецько-виробничій 
діяльності населення» [3, с.9], «кустарний народний 
промисел» [3, с.10, 62, 63], «сільські народні промисли» 
[3, с.19], «кераміка Поділля як основного гончарного 
центру Правобережної України» [3, с.42]. Трапляються 
русизми: наприклад, авторка пише про «вінчик» (треба: 
вінця), «розписні миски» (треба: мальовані миски) 
[3, с.215, 239, 242]

Є випадки хронологічної неузгодженості в текс-
тах. Так, ведучи мову про 1920-ті роки, автор уточнює 
– «особливо в першій половині другого десятиріччя» 
[3, с.58], хоча, зрозуміло, що 1920-ті роки – це вже не 
друге, а третє десятиріччя XX століття.

Недоречним є дублювання значного за обсягом 
списку джерел та літератури, що займає аж 41 сторінку 

монографії [3, с.307-347] з посиланнями наприкінці 
кожного розділу, що теж «вкрало» 53 сторінки книги. У 
результаті, третина книги – це двічі повторені бібліогра-
фічні списки.

 Вважаю необхідним уточнити і два твердження 
інформативного характеру: що особистий архів, уні-
кальна колекція кераміки, бібліотека спеціальної літера-
тури Юрія Лащука «зберігаються нині в Національному 
(точніше – у Національному архіві українського гон-
чарства Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному) і що дисертаційне дослідження 
Василя Гудака, присвячене східноподільській кераміці, 
зберігається поза межами України, в Російській держав-
ній бібліотеці [3, с.80] (насправді ж, один примірник 
його є в тому ж таки Національному архіві українського 
гончарства Національного музею-заповідника українсь-
кого гончарства в Опішному).

Дослідження було б ще більш переконливим за наяв-
ності ілюстративних матеріалів, які б відтворювали особ-
ливості техніки та технології подільського гончарства, 
форми та декор виробів, побутові умови життя гончарів; 
карти поширення гончарних осередків, повного списку 
гончарних осередків Поділля, таблиці зі статистичними 
даними про чисельність гончарів у тих чи інших осеред-
ках ремесла в досліджуваний період. На жаль, у моногра-
фії, як уже зазначалося, немає жодної ілюстрації.

Незважаючи на окремі зазначені тут недоліки, які 
завжди супроводжують узагальнюючі дослідження, немає 
жодного сумніву в тому, що нова монографія відо-
мого українського керамолога Лідії Мельничук з вив-
чення ролі гончарства Поділля в системі етнокультури 
українців другої половини XIX–XX століття є помітним 
досягненням сучасної української етнології та посут-
нім внеском у розвиток української керамології.
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© Олесь Пошивайло, доктор історичних наук 
(Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, 

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному)

[Одержано 27 листопада 2004]
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ПРОБЛЕМИ РЕВАЛОРИЗАЦІЇ ФЕНОМЕНА 
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ
У СУЧАСНИХ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ УМОВАХ

Конференції

16-17 квітня 2003 року в Полтавській міській галереї 
мистецтв відбулася Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Проблеми ревалоризації феномена української 
народної іграшки у сучасних культурно-освітніх умовах». Серед 
основних проблем, які розглядалися в ході її роботи, – визначення 
впливу народного мистецтва на розвиток творчих здібностей у 
дітей; необхідність створення умов, які спонукають дитину виго-
товляти іграшку своїми руками; підготовка висококваліфікованих 
фахівців для реалізації виховного потенціалу української народ-
ної іграшки.

Серед організаторів конференції: Полтавський державний 
педагогічний університет імені Володимира Короленка, Полтавсь-
кий обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 
Миколи Остроградського, відділ освіти Полтавського міськвикон-
кому, відділ мистецької освіти Інституту педагогіки і психології 
професійної освіти АПН України.

Планувалася діяльність п’яти секцій конференції: «Іграшка в 
контексті світової культури», «Українська народна іграшка як 
витвір народного мистецтва», «Педагогічні та творчо-активі-
зуючі можливості української народної іграшки», «Зміст, форми 
і методи підготовки вчителя до реалізації виховного потен-
ціалу української народної іграшки» та «Інноваційні технології 
використання української народної іграшки у навчально-вихов-
ній роботі з дітьми». Але, зважаючи на те, що частина заявлених 
доповідачів не з’явилися, робота конференції обмежилася пленар-
ними засіданнями.

Зі вступним словом до учасників звернулася декан психо-
лого-педагогічного факультету Полтавського державного педаго-
гічного університету імені Володимира Короленка, кандидат педа-
гогічних наук Наталя Карапузова. Із доповіддю про особливості 
використання народної іграшки у виховному процесі навчального 
закладу виступила викладач університету, кандидат педагогічних 
наук Наталя Манжелій (Полтава). Змістовними були виступи нау-
ковців Інституту керамології – відділення Інституту народо-
знавства НАН України (Опішне). Світлана Литвиненко розповіла 
про назви іграшок, що побутують у гончарській термінології. Вік-
тор Міщанин подав етнографічний огляд виготовлення й побуту-
вання глиняної іграшки в гончарних осередках побіля Опішного. 
Олена Щербань виступила з доповіддю про техніку виготовлення 

півників-свистунців у Опішному. Зацікавлено 
слухала аудиторія доповідь Костянтина Рахна 
«Глиняна іграшка у міфі й ритуалі».

Після пленарного засідання учасники кон-
ференції із зацікавленням оглянули виставку 
дитячої творчості в Полтавській міській гале-
реї мистецтв «Українська народна іграшка: 
діти і національна культура», де було пред-
ставлено зразки глиняної, дерев’яної іграшки 
та ляльок з тканини. Експозицію підготували 
студенти педагогічного факультету Полтавсь-
кого державного педагогічного університету 
імені Володимира Короленка. Незабутнє вра-
ження залишилося в учасників конферен-
ції після відвідин у Опішному – славетному 
гончарному центрі – Національного музею-
заповідника українського гончарства та Спе-

Мал.1. 
Обкладинка збірника матеріалів конференції
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ціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв 
у Опішному».

Незважаючи на те, що на конференції було заслухано значно 
менше виступів, аніж планувалося, її робота підтвердила, що 
народна іграшка займає чільне місце в сучасному мистецтві і в 
повсякденному житті, тому її дослідження й надалі мають бути 
пріоритетними для керамології, етнології, мистецтвознавства, 
етнопедагогіки. 

За матеріалами конференції організатори видали окремий 
збірник (мал.1) [1], а також тематичний номер журналу «Пост-
методика» (мал.2) [2].

1. Проблеми ревалоризації феномена української народної іграшки 
у сучасних культурно-освітніх умовах. Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції. Полтава, 16-17 квітня 2003 року. 
– Полтава: Полтавський державний педагогічний університет 
імені Володимира Короленка, 2004. – 178 с.

2. Постметодика. – Полтава, 2003. – №5-6 (51-52). – 120 с.

© Олена Щербань, керамолог
(Інститут керамології – відділення Інституту народознавства 
НАН України, Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному)

[Одержано 28 квітня 2003]

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОБРАЗУ ЖІНКИ 
В УКРАЇНСЬКОМУ 

ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ

23>24 березня 2004 року в Полтаві відбулося 
засідання Всеукраїнського науково>практичного 
семінару «Педагогічний потенціал образу жінки 
в українському образотворчому мистецтві». Його 
організаторами виступили кафедра образотворчого 
мистецтва психолого�педагогічного факультету Пол-
тавського державного педагогічного університету імені 
Володимира Короленка та Полтавська міська галерея 
мистецтв. Представники цих закладів щиро привітали 
учасників семінару й побажали плідної роботи. До нау-
ковців також звернувся голова Полтавського облас-
ного осередку Національної спілки майстрів народного 
мистецтва України Віктор Фурман (Полтава). У своїй 

доповіді – «Образ жінки в українському народному 
мистецтві» – він спробував у популярній формі від-
творити історію втілення жіночих образів у мистецтві 
України від доби палеоліту і кераміки трипільської архе-
ологічної культури до соцреалізму, постсоцреалізму та 
«авангарду».

Увагу слухачів привернула доповідь старшого викла-
дача кафедри образотворчого мистецтва Полтавського 
державного педагогічного університету імені Володи-
мира Короленка, науковця і художника Віктора Бабенка 
(Полтава) – «Архетип Богині-Матері в контексті сві-
тової культури». Одним із джерел дослідження цієї 
складної багатогранної і актуальної теми була глиняна 

Мал.2. 
Обкладинка тематичного номера журналу «Постметодика» 

УКЖ14.indd   136 17.05.2005   17:42:59



Конференції

Український  КЕРАМОЛОГІЧНИЙ Журнал  · 4 (14) · 2004 137

скульптура трипільської археологічної культури, а теоре-
тичним підґрунтям – оригінальна концепція культуроло-
гії, розроблена Віктором Бабенком. Його аналіз важли-
вого для української цивілізації архетипу Богині�Матері 
позначений високим ступенем заглиблення в наукову 
проблему і її осмислення (так, лише у слов’янській міфо-
логії пан Віктор виділяє кілька сотень персоніфікацій 
жіночого божественного начала).

Старший викладач кафедри образотворчого мистец-
тва Полтавського педагогічного університету, член 
Національної спілки майстрів народного мистецтва 
України, відомий мистець Олександр Бабенко (Полтава) 
в доповіді «Жінка-мисткиня в традиційному українсь-
кому килимарстві» не лише розглянув аспекти побу-
тування цього древнього ремесла на Полтавщині, але 
й порушив дуже важливу та актуальну проблему: слід 
не просто абстрактно говорити про жінку�майстриню, 
але й віддавати належну шану конкретним особистос-
тям, котрі зробили вагомий внесок у скарбницю народ-
ного мистецтва. У цьому контексті закономірно прозву-
чали імена опішненських і решетилівських майстринь 
– Олександри Селюченко, Явдохи Пошивайло, Анастасії 
Білик�Пошивайло, Надії Бабенко та її сподвижниць.

Молодший науковий співробітник Інституту керамо-
логії – відділення Інституту народознавства НАН України 
Костянтин Рахно (Опішне) у доповіді «Жінка в традицій-
ному гончарстві» зупинився на проблемах дослідження 
жіночого гончарювання без круга, що збереглося в 
ХІХ–ХХ століттях у європейських зонах архаїки (Балкани, 
Піренеї, Бретонь, Гебридські острови, Ютландія).

Асистент кафедри образотворчого мистецтва педаго-
гічного університету, член Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України Юлія Мохірєва (Полтава) 
у доповіді «Сакралізація жіночого початку в традицій-
ному полтавському розписові» проаналізувала генезу та 
еволюцію мотивів мальовки по дереву – зниклого нині 
виду мистецтва, єдиними носіями якого в регіоні лиши-
лася родина відомих народних майстрів Зацеркляних з 
Кременчука. Графічні накреслення цих мотивів авторка 
зіставила з орнаментацією посуду доби неоліту, зок-
рема, трипільської культури, спробувавши на основі їх 
тотожності з’ясувати семантику візерунків. Такий шлях 
пошуку можливих взаємовпливів двох ремесел у дале-
кому минулому, попри цілковиту відсутність діахрон-
ного простеження використання цих орнаментальних 
схем, видається досить плідним. Однак, прикро вражало 
те, що дослідниця, не маючи у своєму розпорядженні 
традиційної термінології, довільно присвоїла мотивам 
мальовки назви, обираючи їх з�поміж квазістародавніх 
[«берегиня» (у текстах Х–ХІV ст. – назва міфологічної 
істоти, жіночого варіанта упиря чи потерчати), пере-
осмислена нині без будь�яких причин як назва мотиву 

«Оранта»] або тих, які усталені в народному гончарс-
тві, ткацтві, килимарстві, вишиванні, бісерному шитві, 
різьбленні, випалюванні по дереву, писанкарстві і мають 
власну семантику та символізм, незалежно від позна-
чених ними мотивів мальовки (наприклад, «яблучко»). 
Такий спрощений підхід авторки до термінології нега-
тивно вплинув на науковий рівень її дослідження. Існує 
небезпека того, що надалі така псевдонародна лексика 
стане сприйматися як автентична, змішуючись зі справж-
ньою і ускладнюючи її дослідження. Професійна лексика 
народних ремесел є неоціненним скарбом, що дістався 
нам від пращурів, і неприпустимо, навіть з «найкращих» 
спонукань, підміняти її кітчем�новотвором.

Доповідь молодшого наукового співробітника від-
ділу мистецької освіти Інституту педагогіки і психології 
професійної освіти АПН України Наталії Філіпчук (Київ) 
– «Мистецько-педагогічні погляди у творчості Соломії 
Крушельницької» – висвітлила маловідомі сторінки з 
життя великої співачки, зокрема її співпрацю з націо-
налістичним визвольним рухом у Галичині кінця ХІХ–
початку ХХ століття та внесок у розбудову вітчизняної 
педагогіки і культурно�мистецького життя України після 
Другої світової війни.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри обра-
зотворчого мистецтва педагогічного університету 
Тетяна Коваленко в доповіді «Сучасні тенденції вихов-
ного потенціалу образу жінки» систематизувала види 
та технологію виготовлення народної ляльки з тка-
нини, від найпростіших її зразків до складних, що 
більш�менш точно відтворюють традиційне вбрання того 
чи іншого регіону України. Інформативний, сповнений 
аналітичних узагальнень виступ було проілюстровано 
іграшками, ретельно реконструйованими студентами 
психолого�педагогічного факультету університету.

У цілому ж, семінар сприймався як логічне продов-
ження минулорічної Всеукраїнської науково�практичної 
конференції «Проблеми ревалоризації феномена 
української народної іграшки у сучасних культурно-
освітніх умовах», яка запам’яталася багатьом учасникам. 
Залишається сподіватися, що невдовзі наукові читання, 
які збирають разом культурологів, керамологів, етноло-
гів, фольклористів, мовознавців, мистецтвознавців та 
мистців, стануть у Полтаві традиційними.

© Костянтин Рахно, керамолог
(Інститут керамології – відділення 
Інституту народознавства НАН України, 
Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному)

[Одержано 20 квітня 2004]
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ОПІШНЕНСЬКЕ ПРИЧАСТЯ 

ІВАНА ГОНЧАРА

© Ігор Пошивайло, кандидат історичних наук
(Український центр народної культури «Музей Івана Гончара»)

Іще замолоду, в полум’ї воєнного вандалізму, він зап-
рисягнувся, що якщо виживе, то все своє подальше 
життя присвятить збереженню й примноженню куль-

турних святинь нації. Уже пізніше заповітною мрією 
Івана Макаровича Гончара (27.01.1911–18.06.1993) – 
видатного громадського діяча, скульптора, живописця, 
графіка, народознавця, колекціонера, народного худож-
ника України, лауреата Державної премії України імені 
Тараса Шевченка – було зведення особливого музею 
«із широким діапазоном показу», щоби закласти в нього 
«всі свої знання й спостереження, дух любові до рідного 
материнського», показати українцям Україну.

Водночас із плідною мистецькою творчістю, Іван Гон-
чар упродовж п’яти десятиліть провадив титанічну етног-
рафічну роботу, наслідком якої стала унікальна колек-
ція українського народного мистецтва ХVII–XX століть
(іконопис, народна картина, народне вбрання, рушники, 
килими, кераміка, різьблення, писанки, музичні інстру-
менти, стародруки тощо), яка за своєю цінністю не пос-
тупається, а подекуди й перевершує збірки багатьох зна-
них музеїв України.

Відданість власному народові й покликанню свого 
життя, мистецький талант і просвітительський хист Івана 
Гончара перетворили його приватний музей, заснований 
наприкінці 1950-х років, у народну напівпідпільну інсти-
туцію, горнило цілої плеяди відомих діячів української 
культури, національної свідомості українців. Громадсь-
кий музей Івана Гончара став своєрідним «ноєвим ков-
чегом» української культури XVII–XX століть, де від вак-
ханалії радянської системи оберігалися нетлінні скарби 
українського народу.

Іван Гончар відшуковував у різних закутках України і 
зберігав високохудожні мистецькі твори, які були б зни-
щені, коли б не потрапили до його музею і не здобули в 
ньому своє «друге життя». Жодна людина, котра хоча б 

раз відвідала хату-музей Івана Гончара, не залишилася 
байдужою до величі української культури й до подвиж-
ницької діяльності самого господаря.

Усього Іван Гончар зібрав близько 15 тисяч рід-
кісних експонатів. Чільне місце в колекції, заодно 
з народ ною картиною і тканиною, займає народна 
кера міка, що є цілком закономірним, адже українці 
вважаються «керамічною» нацією: гончарство посі-
дало вагоме місце в життєдіяльності ще наших далеких 
пращурів упродовж тисячоліть історичного поступу. 
Як наголошував Іван Макарович своїм відвідувачам, 
«на стінах хати побачите найкращі килими та руш-
ники, під якими красуються барвисті картини з народ-
ного життя, історію, народні образи. На різьблених 
мережаних мисниках – художньо розмальований посуд, 
а на столах – пишні скатерки, весільний ритуальний 
посуд: розмаїті медведики для горілки, дерев’яні розма-
льовані миски для короваю, макітри, глечики тощо».

Загалом збірка народної кераміки Музею нараховує 
близько 2000 одиниць: від макітер, горщиків та мисок 
до зооморфної пластики, іграшки і кахель, які представ-
ляють гончарні осередки майже всіх регіонів України 
в хронологічних межах від XVII–до другої половини 
ХХ століття. Найбільш повно представлено центральні 
регіони країни: Середню Наддніпрянщину (Дибинці, 
Обухів, Васильків, Головківка) і Полтавщину (Опішне, 
Міські Млини, Постав-Мука). Зібрання має унікальні 
ічнянські кахлі (Чернігівщина), знамениті кахлі Олекси 
Бахматюка, датовані баньки Василя Шостопальця, роботи 
гончарів Прикарпаття (Косів та Пистинь), Поділля (Буб-
нівка, Гайсин, Смотрич, Миньківка, Товсте) та Полісся. 
Більш розлого про колекцію кераміки Українського 
центру народної культури «Музей Івана Гончара» вже 
йшлося в одному із попередніх чисел «УКЖ» [див.: 
Чашкова Аліна. Колекція кераміки Українського центру 
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народної культури «Музей Івана Гончара» // Український 
керамологічний журнал. – 2003. – №2-4. – С.75-76]. 

Наразі хотілося б зупинитися на одній яскравій 
миті в житті Івана Гончара – його незабутніх відвідинах 
Полтавщини і, зокрема, її гончарного серця – Опішного. 
Прикметно, що цей уславлений ще з минулого куточок 
мистецької України Іван Гончар відвідав одним із перших 
на самому початку свого харизматичного збиральництва. 
І не випадково. Адже це було його своєрідне причастя 
гончарним духом цього краю. Про це ми дізнаєм ся із 
коротких, але колоритних і емоційних роздумів у його 
щоденникових подорожніх записах 1959 року.

«В Кременчузі.
...Мене завжди не покидала думка, чому Україна, така 

багатюща своєю народною культурою, своєю неповтор-
ною етнографією, не має свого етнографічного музею? 
Та навіть ті музеї, які є в Києві, чи краєзнавчі музеї по 
обласних центрах чи інших містах, – такі убогі на етног-
рафію, що там дивитися ні на що. Адже навіть після 
спустошливої війни та страшної голодовки 32-33 років, 
коли люди все збували за гроші, рятуючи своє життя, 
можна ще було багато зібрати предметів етнографії, 

особливо народного мистецтва та вбрання. Та пугало 
націоналізму настільки отруювало чуття національ-
ної гідності і гордості, що люди боялися носити націо-
нальне вбрання, вішати рушники на портрет Тараса 
Шевченка, а не те що створювати український етногра-
фічний музей чи, принаймі, відділи етнографії в краєзнав-
чих музеях. Ніхто спеціально не займався збиранням 
україніки в боязні отримати ярлика націоналізму. Мене 
страшно обурювало те віконце, в яке показували Україну 
в музеях, де можна було ледь-ледь побачити Україну.

Ось таке становище окрилювало мене як можна 
більше і якскоріше зібрати скарбів народного мистец-
тва з тим, щоб в цьому ж таки році (1959), перебрав-
шись у свій особняк, створити домашній музей народ-
ного мистецтва України.

Ось чому 1959 рік у мене був винятково наснажений і 
заповнений подорожами по найбільш цікавим і видатним 
місцям України. З с.с.Прохорівки та Келеберди я «Раке-
тою» лину до Кременчуга, цього історичного поселення, 
в надії щось придбати з народного мистецтва Прид-
ніпрянської Полтавщини, а звідти знову на Полтав-
щину через Нові Санжари, Полтаву, а там – в керамічну 
гончарну столицю України – Опішню...

Продаж гончарних виробів на ярмарку. Зіньків, Полтавщина. 1909. 
Фото Никанора Онацького. Український центр народної культури «Музей Івана Гончара», 
історико-етнографічний альбом Івана Гончара «Україна і Українці», том «Полтавщина», КН-2246
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Знову Полтава – серпень 1959 р.
Мета моєї поїздки на Полтавщину на цей раз 

було збирання виключно народне мистецтво, особ-
ливо гончарство Опішні та околишніх сіл. Хоч, правда, 
я ніколи не випускав з поля зору пошуки антикварних 
книг по україніці, так само, як і малювання краєвидів 
історичних пам’ятників фарбами чи олівцем.

В Полтаві моя зупинка на цей раз була не тривалою, 
зате інтенсивною і діловою. Я побував у видатних майс-
трів різьбярства – Гарбуза, придбав у нього декілька 
різьблених праць його роботи, у полтавських гончарів, 
вишивальниць, ткачів. Взагалі, познайомився глибше з 
характером народного мистецтва Полтавщини та їх 
сучасних старих творців, які доживали свого віку. Побу-
вав у знаменитому Полтавському краєзнавчому музеї, 
побудованому ще до революції знаменитими нашими 
діячами мистецької культури, такими як Василь Кри-
чевський – архітектор та живописець, художниками-
класиками Сергієм Васильківським та Самокишем. Цей 
музей в типовому українському стилі як зовні, так і 
всередині був зруйнований у війну і ще цілком був на 
той час нереставрований, але окремі приміщення вже 
функціонували. В музеї я познайомився з дуже цікавими 

зразками народного мистецтва Полтавщини минулих 
років, що ще в більшій мірі підсилило мій ентузіазм до 
вивчення та збирання його зразків. На цей раз в Полтаві 
мені вдалося чимало зібрати зразків народного мистец-
тва, особливо кераміки, роботи [пропуск] гончарів Пол-
тавщини. Особливо Опішнянських гончарів часів земс-
тва. Дістав я також цікавих книг, по історії України, 
намалював декілька етюдів і виїхав з Полтави до сто-
лиці українського гончарства – с.Опішні.

В с.Опішні та с.Млинах.
Після того, як я приїхав з Карпат і звідти привіз 

велику збірку гуцульської кераміки, я поставив собі за 
мету в цьому ж таки році поїхати в Опішню – в цей 
великий осередок Полтавського гончарства з тим, 
щоб досконаліше познайомитися з характером цього 
гончарства, з гончарами та придбати для свого май-
бутнього домашнього музею народного мистецтва 
зразки опішнянського гончарства, без якого музей не 
буде повноцінним. Ось якраз моя мета і здійснилася. 
Я вперше в знаменитій Опішні.

Тут я познайомився зі старими опішнянськими гон-
чарями, такими як Чирвенко, Біляк та інші. В дружини 

Хата гончаря. Опішне. 1909. 
Фото Никанора Онацького. Український центр народної культури «Музей Івана Гончара», 
історико-етнографічний альбом Івана Гончара «Україна і Українці», том «Полтавщина», КН-2246  
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Чирвенка (якого вже не було в живих) я придбав цікаві 
зразки кераміки цього талановитого опішнянського 
гончаря, а також цікавий куманець, зроблений Чирвен-
ком разом з дружиною, яка також працювала разом з 
чоловіком.

Гончар Біляк подарував мені дуже цікавий куманець 
своєї роботи. Взагалі, в Опішні я придбав чимало зразків 
кераміки як старих гончарів, так і молодшого покоління 
гончарів. Крім гончарства, мені вдалося придбати кілька 
опішнянських рушників, вишиваних декоративним пол-
тавським швом, роботи місцевих вишивальниць.

Треба сказати, що Опішня славилася не лише своїм 
гончарством, але й ткацтвом та вишиттям. Тут 
ткали дуже гарні килими, рушники та інше. Вишивали 
рушники, сорочки, наволочки, словом, опішняни коха-
лися всіма видами народного мистецтва і були пропи-
тані духом поезії.

Після Опішні я відвідав сусідні села, такі як с.Млини 
та Міські Млини, де також було розвинене і поширене 
гончарство. Тут мені вдалося дістати цікаві зразки міс-
цевих гончарів, таких як... [пропуск]

..., який ліпив дрібні гончарні вироби, дістав також 
цікаву баньку (в черепках, яку потім дома склеїв), роз-

писану опішнянським художником-гончаром [пропуск] 
на Шевченківську тему. Ця ваза, вірніш черепки з неї, 
була відкопана вже із землі до єдиного черепочка і рес-
таврована дома.

Був я також у великому селі Великі Будища, які сла-
вилися колись своїм різьбярством, але зараз воно там 
зовсім зникло, і важко вже було щось дістати з цього 
виду народного мистецтва, але мені вдалося дещо 
дістати.

Намалював я краєвид з вербами на річку Ворсклу в 
с.Млинах та зробив декілька зарисовок.

Повернувся я додому з великим багажем зразків 
народного мистецтва Полтавщини, особливо с.Опішні, 
яке збагатило мою вже багату збірку народного мистец-
тва. Я радувався безмежно своїм надбанням. Моя єдина 
кімната на вул.Артема вщерть була переповнена скар-
бами народного мистецтва та великою бібліотекою з 
україніки. Разом з цим я з кожної поїздки збагачувався 
знаннями та пізнанням нашої української мистець-
кої культури, яка була безмежно багата і розмаїта. Я 
наскільки захопився нею, що це вже була моя стихія на 
все життя».

Сільський аматорський драмгурток. Малі Будища, Полтавщина. 
Крайній ліворуч (у вишиванці) сидить Хома Сакун – інструктор Опішненської керамічної профшколи. 
1920-ті роки. Автор фото невідомий. Український центр народної культури «Музей Івана Гончара», 
історико-етнографічний альбом Івана Гончара «Україна і Українці», том «Полтавщина», КН-2246
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 Куманець («київський глечик) (1), глечик для святої води (2), тикви (3; 4; 5). Опішне. Початок ХХ століття. 
Автор фото невідомий. Український центр народної культури «Музей Івана Гончара», 

історико-етнографічний альбом Івана Гончара «Україна і Українці», том «Полтавщина», КН-2246
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Так все починалося... І вже за десять років результати 
тієї копіткої праці були вражаючими. Попри офіційне 
замовчування влади й усіляке ігнорування й прини-
ження Івана Гончара як мистця, його приватна збірка 
стала правдивим духовним магнітом Української Куль-
тури. Це засвідчують, зокрема, слова з листа відомого 
українського мистецтвознавця Стефана Таранушенка до 
не менш відомого керамолога Євгенії Спаської, віднай-
дені в архіві Інституту рукописів Національної бібліо-
теки України імені Володимира Вернадського майстром 
декоративно-ужиткового мистецтва з Києва Євгенією 
Шудрею. Наведемо фрагмент цього листа, датованого 
5 жовтня 1970 року, в якому Стефан Андрійович відверто 
ділиться наболілим із Євгенією Юріївною:

«...Літо в Києві було якесь чудне, не як звичайно. 
І спека, і дощ, і холодні дні – одне зміняло інше. Та я за 
ліками та лікарнями нічого не бачив. Нікуди не їздив. 
Мало куди виходив. Отже, в Києві й ніби не в Києві.

Краще розповім я Вам про подорож, яку мені вла-
штували приятелі. В місті, на Новонаводницькій вулиці, 
під лаврою, недалеко від Дніпра, на схилах, живе собі 
заслужений митець Іван Макарович Гончар. Та не в тому 
річ, що скульптор (такого добра в нас доволі багато), 
а в тім, що він щоліта мандрує по Україні та збирає 
зразки народного мистецтва. Вже назбирав десь понад 
п’ять тисяч предметів. Переповнена ними кімната, при-
значена під експозицію; скульптурна майстерня, сходи 
й переходи з кімнати в кімнату, з першого поверху на 
другий. Тільки уявіть собі: це немузейна виставка за 
певним розташуванням, а всього набито так, що й ніде 
ступити: скрізь речі – на стінах, у шафах і скринях. Тут 
же, на столі, програвач, що відтворює українську хорову 
музику, виконання кобзарів.

Відвідувачів щодня приходить багато. Буває й 
начальство. Пишуть у книгу про своє захоплення. Та 
допомогти чоловікові ділом, того немає. А це ж музей 
і не лише великий, а й добірний, високого гатунку. І от 
трагедія: в Києві існує в художньому інституті музей-
ний факультет, працює й науково-дослідний інститут 
при Академії наук, діє багато музеїв (державних). Але 
ніхто не цікавиться науковою розробкою зібраного тут 
добра. Деякі є колекції в І.М.Гончара просто унікальні, 
значно повніші, а найважливіше – подані в таких при-
мірниках і з такою кількістю, яких не мають державні 
музеї. Щоправда, сюди приходять і студенти з худож-
нього інституту, та найбільше – живописці, що черпа-
ють тут «натхнення».

Іван Макарович вже немолода людина; то яка 
ж доля чекає на ці коштовні колекції? Тільки про це 
потім. А чому ж зараз ці неоціненні здобутки народ-
ної творчості залишаються поза увагою, не вивчені, 
не розкриті? Для прикладу скажу, що тут кількасот 
рушників, зокрема кролевецьких, таких, що їх і уявити 
собі важко.

Ніхто навіть не думає про те, щоб хоч опублікувати 
дещо. Просто в розпачі чоловік, коли все це бачить.

Я написав і подумав: навіщо? Виправити становище 
ні я, ні Ви не в силі. Отже, «голос вопіющого в пустелі». 
Який жах! Талановитий народ створив неповторно-пре-
красне мистецтво. А наш сучасник не спроможний поми-
луватися ним! Справді – бо: «Славних прадідів великих 
правнуки погані!»

Даруйте мені, що розтривожив Вас, та – немож-
ливо мовчати!»

По правді кажучи, небагато чого змінилося з того 
часу, про який з гіркотою в серці писав український 
інтелігент. Як і понад чверть століття тому, вже наші з 
вами сучасники так само неспроможні причаститися з 
духовних скарбів мистецької збірки Івана Гончара. Вже 
10 років як влада демонструє світові свою неспромож-
ність гідно вшанувати щедру пожертву свого правди-
вого Громадянина на розбудову рідної Держави. Лише 
нещодавно розпочато першу чергу капітального ремонту 
приміщень...

Лише посильними потугами громадськості, колек-
тиву та симпатиків Центру, окремих ентузіастів, той 
чумацький віз Гончара, хоч і помалу, та котиться під 
гору української реальності. Засновано Громадський 
фонд Івана Гончара, готується до видання збірка спо-
гадів про Івана Макаровича, зберігається, поповнюється, 
вивчається та популяризується його колекція... І не 
вщухне той вогонь у пітьмі насаджуваного прагматизму, 
бо життя і творчість таких світочів української культури 
залишається й надалі орієнтиром-вогником для новіт-
ніх поколінь українців, а їх справа ще незгасно палах-
котить полум’ям віри в те, що життя однієї Людини, пок-
ладене на вівтар Вітчизни, не буде марним, і що духовні 
зерна, засіяні поодинокими Подвижниками, таки дадуть 
рясні врожаї.

А поміж тим, нині сущим і здебільшого блукаючим 
у лабіринтах кривих дзеркал теперішнього буття, слід 
закарбувати в чаші серця слова Івана Гончара про те, 
що «...вишивані і ткані рушники, скатерки, картини, 
образи, мальовниче гончарство, вбрання – усе це та сама 
чарівна поезія нашої пісні, нашої думи, заспівана розмаї-
тими засобами – засобами вишиття, ткацтва, маляр-
ства, гончарства тощо. Тут усе милує і чарує зір, усе 
співає по-своєму, співає барвами, колоритом, формами. 
Оце і є радість людської душі. Ця радість супроводжу-
вала людину завжди, допомагала їй жити й працювати, 
полегшувала перетерпіти лиху годину громадського та 
особистого горя, вчила вірити й надіятися, тішила в 
погожі дні. Оце і є саме життя народу...»

 [Кольорові малюнки до статті дивіться на стор. 178>187]

[Одержано 21 липня 2003]
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2004 року в Мінську, у видавництві 
«Беларусь», побачило світ унікальне 

видання – енциклопедичний словник 
«Беларуская міфалогія». Це, по суті, перша 
на теренах Слов’янщини спроба система-
тичного й достатньо повного опису тради-
ційної духовної спадщини білорусів, чис-
ленні фрагменти якої дожили до нашого 
часу і, як і раніше, забезпечують непов-
торну своєрідність, стійкість і життєздат-
ність сучасної білоруської культури.

Славісти вже давно звернули увагу 
на значну «глибину» фольклорної пам’яті 
білорусів. У білоруських звичаєвості й 
фольклорі простежуються паралелі з 
архаїчними індоєвропейськими тради-
ціями (індоарійською, римською, хеттсь-
кою). Науковці дедалі більше усвідом-
люють особливу значущість білорусь-
ких матеріалів для індоєвропеїстики. 
Характерно, що дослідники традиційної 
білоруської культури часто опиняються 
перед доволі парадоксальним фактом: 
з одного боку, констатується вражаюча 
стародавність окремих її елементів, а з 
іншого боку, відзначається належність цих 
елементів до живої традиції ще наприкінці 
XX століття. Культурні й мовні релікти, 
успадковані з глибокої давнини, про-
довжують жити й донині; нерідко саме 
вони постають визначальними для націо-

нального самоусвідомлення білорусів, що 
автоматично переводить їх до розряду 
наукових пріоритетів.

Новий енциклопедичний словник став 
результатом майже двох років праці вели-
кого авторського колективу, який об’єднав 
учених Національної академії наук і кіль-
кох вищих навчальних закладів Білорусі та 
сусідньої Польщі. Над створенням «Біло-
руської міфології» працювали такі відомі 
науковці, як Сяргей Санько, Таццяна Валод-
зіна, Уладзімір Лобач, Явген Сахута, Едвард 
Зайковський, Людмила Дучиц, Уладзімір 
Васілевіч, Іван Крук, Андрей Прохарав, 
Лія Салавей, Юрій Драздов та інші вчені. 
Невипадково від інших видань подібної 
тематики ця книга відрізняється саме 
фундаментальністю. Наявність цілісної 
загальної концепції, ідейно-філософсь-
кого підґрунтя (традиціоналізму), чіткої 
методологічної бази, які виявляються 
як у системі добору словникових гасел, 
так і у викладі матеріалів, без сумніву, 
є однією з вагомих переваг словника. 
До чеснот видання слід також віднести 
системність міждисциплінарного підходу. 
Залучення широкого кола різноманітних 
джерел (археологічних, керамологічних, 
етнографічних, фольклорних, лінгвістич-
них) для структурно-семантичного аналізу 
дозволило авторам вийти на принципово 
новий – теоретичний – рівень осмис-
лення реконструйованого ними універ-
суму білоруської традиційної культури, що 
є нині вельми актуально. Більшість статей 
енциклопедичного словника важливі для 
славістів не лише в пізнавальному, але й 
у теоретико-методологічному аспектах. 
Це, зокрема, новаторські розробки щодо 
персонажного, космо графічного, ланд-
шафтно-топографічного, календарно-хро-
нологічного, астрономічного, метеороло-
гічного, антропоморфного, зооморфного, 
рослинного, речово-знаряддєвого, чис-
лового, операційного, атрибутивного кодів 
традиційної культури білорусів.

Керамологи гідно оцінять такі 
словникові статті, як «Ганчар», «Гар-
шчок», «Посуд», «Поўнае/Пустое», 

«Жывёлы», «Каваль», «Авечка», 
«Каза», «Свіння», «Птушкі», «Калод-
зеж», «Поп», «Чараўнік», де йдеться 
про гончарство, глину та вироби з 
неї. Cтаття Людмили Дучиц «Ганчар» 
[1, с.113-114] побудована за матеріа-
лами із Західної Білорусі, зібраними 
відомим польським керамологом Влод-
зімєжем Голубовічем [2, с.232-233], 
і присвячена, головним чином, обрядам 
білоруських гончарів під час виготов-
лення посуду та їх суспільному стано-
вищу. На жаль, нічого не мовиться про 
образ гончаря в білоруських легендах, 
казках, бувальщинах, піснях, пареміях, 
про участь майстрів у тих чи інших обря-
дах. Прикро також, що відсутня окрема 
словникова стаття про глину – матеріал, 
з якого творили «гаршчэчнікі», і який 
займав важливе місце в міфологічній 
моделі світу. 

Статті «Гаршчок» і «Посуд» 
[1, с.116-117, 388-389], у яких послі-
довно аналізуються на великому фак-
тичному матеріалі символіка й семан-
тика глиняних виробів у традиційній 
культурі білорусів, належать перу 
Таццяни Валодзіної. Авторка вже тор-
калася керамологічної проблематики 
в одному з розділів своєї монографії 
«Семантыка рэчаў у духоўнай спадчыне 
беларусаў» [2, с.64-77].

 «Білоруська міфологія» репрезентує 
принципово інший підхід до висвітлення 
дослідницьких тем, аніж російські енцик-
лопедичні словники аналогічної тема-
тики, які декларують «усеслов’янську» 
всеохоплюваність, проте рідко її досяга-
ють. Як правило, у більшості з них, у тому 
числі в академічних, ігноруються аналіз 
матеріалу, теоретичні узагальнення й вис-
новки. Останні недоліки властиві, на жаль, 
також і словникам української міфології, 
які, до того ж, хибують безсистемністю та 
неструктурованістю, недостатньою кри-
тичною оцінкою наявних матеріалів. У 
«Білоруській міфології», на відміну від 
вітчизняних енциклопедій і компендіумів, 
читач не зустріне ні недоречних пое-

БЕЛАРУСКАЯ МІФАЛОГІЯ: 
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тичних відступів, ні псевдостаровинних 
міфів, сфабрикованих сучасними літера-
торами, ні посилань на наскрізь фальшиві 
«дохристиянські літописи». Натомість у 
більшості словникових статей залучаються 
різнопланові польові матеріали авторів, 
зібрані під час етнографічних експедицій, 
які в Білорусі проводяться масштабно і 
системно. Велика увага звертається на 
археологічні джерела. Чітко розмежовані 
фактаж, результати його опрацювання та 
наукові гіпотези. 

Вченим також вдалося, на відміну 
від багатьох авторів подібних видань, 
зберег ти рівновагу між класичним нау-
ковим стилем та доступністю викладу. 
Вони озвалися до читача живим, неза-
яложеним словом, що промовляє до його 
душі. «Білоруська міфологія» – це пода-

рунок кожному, хто любить древню землю 
Білорусі-Кривії, її добрий, шляхетний, 
талановитий народ, дзвінку, співучу й 
надзвичайно красиву мову.

Видання й справді вийшло подарун-
кове – зручного формату, ошатне (вишу-
кане оздоблення книги народилося 
з натхнення художника Тодара Кашку-
ревіча). 

Енциклопедичний словник – це 
завжди узагальнення, підсумок певного 
етапу роботи науковців. Проте «Бела-
руская міфалогія» не просто засвідчує 
поступовий розвиток фольклористики й 
етнології в Білорусі та утворення там 
самобутньої наукової школи, й гідно про-
довжує традиції попередників. 

 1. Беларуская міфалогія: Энцыклапе-
дычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 
2004. – 592 с.

2. Валодзіна Т.В. Семантыка рэчаў у 
духоўнай спадчыне беларусаў. – Мінск: 
Тэхналогія, 1999. – 167 с.

3. Ho ubowicz W odzimierz. Garncarstwo 
wiejskie zachodnich teren w Bia orusi. 
– Toru : Towarzystwo Naukowe, 1950. 
– 283 s.

© Костянтин Рахно, керамолог
(Інститут керамології – відділення
Інституту народознавства НАН
України, Національний музей-
заповідник українського гончарства 
в Опішному)

[Одержано 24 листопада 2004]

«Є вірші — квіти.
Вірші — дуби.
Є іграшки вірші»
      Ліна Костенко

У видавництві «Смолоскип» побачила 
світ поетична збірка «На білих ках-

лях» члена Національної спілки письмен-
ників України Оксани Мардус. Це не єдина 
робота молодої поетеси. У її творчому 

доробку також збірки поезій «Я Чураїв-
ною була» (1998), «Дім за узгір’ям грому» 
(2001). Вона — дипломант міжнародного 
конкурсу «Гранослов» і володарка ІІ пре-
мії видавництва «Смолоскип» за збірку 
поезій «На білих кахлях».

Знайомство з новою книгою — це, 
зазвичай, очікування чогось особливого, 
несподіваного, невисловленого, особливо 
ж, якщо це книга віршів. Адже поезія, сло-
вами Ліни Костенко, це завжди непов-
торність.

Збірка «На білих кахлях» вміщує 
неординарні поезії. Уже з перших вір-
шів читач відчуває живий подих слова, 
світлу принадність, небуденне відчуття 
світу і слова.

Споконвіку живе в людині бажання 
прилучитися до дива творення. Як з глини 
витворюється диво-виріб, так зі звичай-
них літер народжується гармонія слова, 
звуку. У Оксани є власне розуміння краси, 
мистецтва, яке вона являє нам, допомага-
ючи побачити в буденному незвичайне, у 
звичайному — виняткове: 

«Копитцем
у прозору кахлю
б’є
руде лоша...» [с.43].

У віршах Оксани Мардус слово пос-
тає незвичними гранями, де поезія слова 
і поезія глини звучать в унісон, допов-
нюючи одне одного. Навіть у розділах-
акордах музика і глина виступають поруч: 
«Прелюдія», «Токата», «Фуга», «Кахлі», 
«Танцюють пальці».

Увага Оксани Мардус до глини неви-
падкова. 1971 року вона народилася в 
одному з найбільших гончарних осередків 
Слобожанщини — містечку Нова Водолага, 
що на Харківщині. У 1994 році закінчила 
Харківський державний університет. Нині 
працює вчителем української мови та літе-
ратури в Сосонівській загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів.

У передньому слові Світлана Мат-
вієнко звертає увагу читачів на глину й 
музику в творчості поетеси: «Будь-який 
акт творення — чи то біля гончарного 
кола, чи то над аркушем паперу — набли-
жає до справжніх одкровень буття, від-
криває віковічно незбагненні таємниці 
Творіння...

Моя сестра, яка також причастилася 
— мала певний час досвід роботи біля 
гончарного кола, — розповідала мені (це 
при всьому своєму юнацькому скепсисі!), 
ніби ніщо неможливо порівняти з три-

Мардус Оксана.
НА БІЛИХ КАХЛЯХ: ПОЕЗІЇ.   

– К.: Смолоскип, 2002. — 128 с.
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манням у руці калачика теплої розім’ятої 
глини. Здається, мовляв, що воно там 
пульсує у тебе в жмені, та й все! Вона була 
переконана, що енергетика людського 
тіла та оцієї зігрітої, немов оживленої, 
глини абсолютно однакова. Ну як тут не 
стати метафізиком?! Вірш про танець 
пальців на білих кахлях відкриває збірку 
Оксани Мардус і стає її першим акор-
дом. Музична тема невипадкова. Глиняні 
вироби мають здатність звучати, при-
чому цей звук настільки витончений та 
ніжний, що не можеш не запідозрити при-
сутність у них душі. Гончар відтворює, 
певним чином, функцію Бога: він вигадує 
та витворює різноманітні форми, до речі, 
з того самого матеріалу — з глини, а ще й 
дарує, як і колись Бог людині, цій мовчаз-
ній формі голос, звук, що мимохіть змушує 
прийняти її до сім’ї істот. Тому недарма у 
цих віршах глиняні витвори мають люд-
ські риси. Причому вони не просто гово-
рять, співають, плачуть — вони знають, 
свідчать, доносять:

Прелюдія печальна дзбанку
про козака і дівку-бранку,
тришиїх свічників токата
про брата, що пішов на брата,
і фуга ніжного тареля
про солод меду в жалі Леля.
Тому речі вписані в історію, нашу з 

вами буденну історію та небуденну Свя-
щенну історію Творіння; саме звідси їх 
здатність свідчити.

Вже саме відтворення майстром 
божественної функції свідчить про пов-
торення, про новий видозмінений цикл, 
міфологічне повторення.

Олюдненість не лише речей, а й 
самого матеріалу, глини, змушує сприй-
мати її як жінку, яка народжує. Ще одне 
таїнство. І гончар в ньому вже бере 
участь зовсім у іншій ролі — він допома-
гає народити:

Сопе у кухлику водиця,
гончар, як місяць, бо не спиться,
бо ж ниньки в глини-породіллі
знайшлися ждані кахлі білі.
Отже, глина народжує. І не тільки 

білі кахлі. Гончарне коло у Оксани Мар-
дус перетворюється на гончарний орган, 
від якого відлітають «пропахлі глиною» 
акорди. У процесі створення глиняних 
виробів народжується ще й музика, яка 
є не просто супровідною темою, тлом, 
чимось вторинним. Музика стає альтер-
нативним говорінням, іншим голосом, 
може, й навіть голосом сфер.

Все, що ви читатимете далі, нагадує 
довгий речитатив, яке сакраментальне 
проговорювання вже тисячоліття знайо-
мих тем: самотності, старості, моло-
дості, смерті, кохання.

Скибка місяця черства
на тарелі у Різдва,
як у тітчиного сина
на столі гірка трава» [с.5-7].
«Незапам’ятні витоки мистец-

тва людини, яка справіку жила на тере-
нах України, коли наш далекий пра-
щур уперше почав володіти дарами 
Природи — владою рук і світлом мозку 
не тільки перетворювати кавалок глини 
в потрібну річ, а й одухотворювати її 
уявою, вивищивши своє творіння як уні-
кальну коштовність. Із сивої давнини 
збереглися, піднялися з глибин, озвалися 
до нащадків гончарні вироби:

Мій пращуре, мій Боже Керамічний,
з руїн караф і глечиків встаєш,
Чиє дитя мозаїку містичну
в червоних черепочках пізнає?..» [с.13].
У поетичних рядках дзвін випаленої 

глини пробивається з «віку кам’яного» 
до наших днів. Голоси, які вчуваються з 
глибинних пластів землі, не дають забути 
про тих, хто жив на ній до нас, хто зросив 
її своїм потом і кров’ю, хто орав і засі-

вав збіжжям... Ті, хто відійшов від нас 
протягом століть, залишилися в кожному 
із нас. Поетеса тонко відчуває живий 
зв’язок поколінь, вона немовби бачить, як 
«...місить глину п’ятами в’язку малий 
поет, мій прадід...» [с.19].

Зі сторінок книги до читача линуть 
голоси Ярославни, Чураївни, голос, що 
долинає з вулиці Гоголя перегукується з 
голосом Шевченка, який розповідає «малі 
історії великої України, а ось «Їде Лада 
повагом з Лелею на коні...» [с.47].

Перечитуючи вірші, неначе ступаю 
дорогою чужого життя. Згустки думок і 
почуттів розчиняються у просторі й часі, 
виливаються поетичними одкровеннями, 
філософське осмислення буття переплі-
тається з ліричними струменями:

«Світлини засвітять стіни, світло 
над рушниками,

на ніч його вигрібає глечиком баба 
у двір...» [с.26].

Погляд поетеси на наше непросте 
буття проникає вглиб самої суті явищ, 
вихоплює з них те, що дає сили жити, 
бачити світло в пітьмі, радість у печалі, 
щоб «зрозуміти чому в провалля пада 
час» [с.92].

Усе, що пережила, побачила, відкрила 
в собі і в людях, Оксана Мардус прагне 
перенести на папір, перелити в поетичні 
строфи, бо Слово, як і Кераміка, вічні 
у своїй оновлюваності.

«Іду в поезію, як на прощу,
помолюся кожному слову, поплачу
і зрозумію: вона – найдорожче,
без чого віру у віру трачу» [с.122].

© Ольга Карунна,
провідний бібліотекар
(Гончарська Книгозбірня України)

[Одержано 16 травня 2003]
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Від доісторичних часів до космічної ери 
звичайна глина була першоосновою 

різноманітних побутових виробів. Із глини 
невідомі майстри Стародавнього Єгипту, 
Вавилону, Греції створювали шедеври гон-
чарного мистецтва. Значною самобутністю 
позначений тисячолітній розвиток росій-
ської кераміки. Давні традиції, що дійшли 
до наших днів, дбайливо зберігаються, 
творчо переосмислюються й постають 
основою для розвитку сучасної кераміки 
Росії. Тому цілком закономірним є той 
факт, що художники-керамісти знову й 
знову звертають свої погляди до історії 
гончарного мистецтва. І роблять це не 
тільки задля того, щоб краще зрозуміти 
минуле, а, можливо, передовсім, щоб зро-
бити новий великий крок у майбутнє.

Творці гончарних виробів, як правило, 
– універсали. Вони мусять знати все про 
склад і властивості глини, вміти працювати 
за гончарним кругом, досягати необхідну 
температуру в печах для випалювання, 
володіти таємницею виготовлення виробів, 
поливи, знати різні прийоми декорування, 
словом, мають бути художниками і техно-
логами одночасно. Саме таким мистцем є 
Олександр Повєрін – художній керівник 
гончарної артілі «Покровская керамика», 
член Спілки художників Росії і викладач 
Московського державного університету 
культури і мистецтв. Поєднання організа-
ційної, творчої та педагогічної діяльності 
знайшли найбільш повне відображення в 
його книзі «Гончарное дело».

Автор у доступній формі знайомить 
читачів з основами гончарного ремесла, 

розкриває секрети майстерності сучас-
них та стародавніх гончарів, розповідає 
про досвід роботи артілі «Покровская 
керамика» в справі відродження техно-
логії виготовлення лискованої димленої 
кераміки.

Книга складається зі вступу, двох 
розділів, словника гончарних термінів; 
подано також список літератури з проблем 
гончарства.

У вступі автор робить екскурс у минуле 
кераміки, зауважуючи, що ми знаємо 
свою історію, завдячуючи гончарству, 
адже археологи та історики буквально 
зчитували її з гончарних виробів наших 
предків.

Із майстерень російських гончарів 
виходила найрізноманітніша продукція: 
кринки, глечики, щанки (укр. двійнята), 
рукомиї, корчаги та інші побутові вироби. 
У великій кількості виготовляли лисковану 
димлену кераміку.

Наприкінці ХІХ століття в Росії було 
понад 200 гончарних осередків, але майже 
всі вони припинили своє існування до 
кінця 1920-х років. І це значною мірою, 
вважає автор книги, було трагедією для 

Поверин Александр. 
ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО. ЧЕРНОЛОЩЕНАЯ КЕРАМИКА.   

– Москва: Культура и традиции, 2002. — 96 с.

Художник-кераміст Олександр Повєрін 
підписує свою книгу для Національного 
музею-заповідника українського гончарства 
в Опішному. Скопин, Росія. 25.09.2002. 
Фото Олеся Пошивайла. Національний музей-
заповідник українського гончарства 
в Опішному, Національний архів українського 
гончарства

Росії, тому що було занедбано гончарські 
традиції.

Олександр Повєрін стверджує, що 
нині гончарне мистецтво відроджується. 
Успішно розвивається гончарний проми-
сел у Гжелі, Скопині, Підмосков’ї. Мистці-
керамісти працюють у Санкт-Петербурзі, 
Омську, Смоленську, Саратові, Липецьку, 
Воронежі, Тольятті тощо. Російська кера-
міка переживає своєрідний ренесанс.
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Олександр Повєрін подає власне тлу-
мачення термінів «народне мистецтво», 
«промисел», «художня самодіяльність».

Розділ «Основи гончарної справи» 
складається з підрозділів: «Глина», «Тех-
нологія», «Вогонь», «Майоліка, фарфор, 
фаянс». Зокрема, в підрозділі «Глина» 
подано розповідь про виникнення глини, 
приклади класифікації глин за хіміко-
мінералогічним складом, походженням, 
застосуванням. Проте жодна з цих кла-
сифікацій, як зазначає автор, не охоплює 
всієї сукупності ознак, корисних для виз-
начення придатності глиняної сировини 
для певного виробництва. Читачі мають 
нагоду ознайомитися з ґрунтовною таб-
лицею «Хімічний склад і температурні 
характеристики глин різних родовищ». 
Автор акцентує увагу на взаємозв’язку 
води і глини; подає інші відомості про 
властивості глини. Одночасно подано 
інформацію про підготовку мінералу до 
роботи в Стародавній Греції, а також у 
Росії, де її називали «живою глиною».

З підрозділу «Технологія» можна 
дізнатися про основні технологічні про-
цеси обробки глини. Подано шість тради-
ційних прийомів роботи з глиною. Окремо 
розглядається спосіб лиття, який на сьо-
годні є одним із найбільш поширених у 
виготовленні гончарних виробів, зокрема 
майоліки, фаянсу, фарфору.

Значну увагу автор звертає на винай-
дення та вдосконалення гончарного круга, 
тільки з використанням якого глина змогла 
повною мірою розкрити свої можливості. 
Книга знайомить зі зразками ручних та 
ножних гончарних кругів. 

У підрозділі «Вогонь» відтворено 
процес випалювання глиняних виробів. 
«Вогонь — це стихія, що народила кера-
міку, вогнем і закінчується її виготов-
лення» [с.33]. Автор детально харак-
теризує кілька способів випалювання, 
яке, на його переконання, це не тільки 
технологічний процес, а ще й могутній 
художній засіб. Керуючи вогнем, мистець 
може досягти виникнення різноманітних 
структур, найтонших градацій кольору 
черепка й полив. Можливо тому, незва-
жаючи на високі досягнення сучасної 

індустрії печей, багато гончарів надають 
перевагу роботі з живим вогнем, вивчаючи 
примітивні способи випалювання.

Автор докладно розповідає про від-
новлювальне випалювання, в результаті 
якого отримують так звану димлену кера-
міку. Технологія виготовлення лискованої 
димленої кераміки – одна з найдревніших 
у гончарстві. Нині виробництво лискова-
ної димленої кераміки Росії має епізо-
дичний характер; відома з давніх часів і 
колись дуже популярна в народі, вона на 
сьогодні майже повністю зникла. Гончар-
ній артілі «Покровская керамика» вдалося 
відродити технологію її виготовлення.

Автор робить екскурс в історію 
гон чарних горнів; звертається до 
досвіду Абрамцевської гончарної май-
стерні, в якій наприкінці ХІХ століття 
працював Михайло Врубель. Побіжно 
згадується один із найбільш давніх і 
захоплюючих різновидів кераміки –
раку.

Пройшло чимало часу відтоді, коли 
стародавня людина вперше випалила шма-
ток глини, але загальна схема виготов-
лення кераміки до цього часу не зазнала 
принципових змін. Однак завжди будуть 
люди, які, незважаючи на сучасні досяг-
нення науки, звертатимуться до давніх тех-
нологій, відкриватимуть для себе досвід 
предків і, завдячуючи йому, вписуватимуть 
нові сторінки в технологію художньої 
кераміки.

Підрозділ «Майоліка, фаянс, фарфор» 
– це знайомство з відповідними видами 
кераміки. Подано їх характеристику, тех-
нологію виготовлення фарфору. Мистцям 
буде цікаво познайомитися з досвідом 
застосування полив стародавніх майс-
трів.

Другий розділ книги – «Лінія і форма» 
– включає два підрозділи: «Обличчя лінії» 
і «Національність форми». У першому 
автор розглядає взаємодію лінії й форми 
на прикладі звичайного російського гле-
чика. Під час роботи на гончарному крузі, 
стверджує автор, першочергового зна-
чення набуває лінія, тобто профіль ство-
рюваної посудини. В історичній довідці 
подано інформацію про форми основних 

типів посуду Стародавньої Греції.
У підрозділі «Національність форми» 

автор виклав свої міркування щодо важли-
вості дотримання традицій під час виготов-
лення російських національних гончарних 
форм. Читачі дізнаються про різноманітні 
гончарні вироби, що виготовлялися в Росії: 
квасники, горщики-братини, корчаги, гле-
чики, кумгани тощо. Кожний гончарний 
осередок мав свої неповторні особливості, 
які виявлялися і в незвичайних формах, і в 
місцевих назвах, і, головне, у своєрідному 
декоруванні виробів. Упродовж століть, 
у процесі діяльності багатьох поколінь 
майстрів, викристалізовувалися зручні 
вжиткові форми, конструктивно і плас-
тично досконалі. У книзі подано малюнки 
та фотографії характерних форм російсь-
кого гончарного посуду ХVІІІ–ХІХ століть,
а також основних типів грецької та гру-
зинської кераміки.

Подорожуючи сторінками книги, 
читачі зможуть познайомитися з історією 
виникнення та технологією виготовлення 
лискованої димленої кераміки, дізнатися, 
де ця технологія збереглася й донині.

У «Додатку» книги подано детальне 
креслення гончарного круга конструкції 
А.Ю.Сисоєва, на якому працюють члени 
гончарної артілі «Покровская керамика», 
та перелік лискованого димленого посуду, 
який пропонує артіль; словник гончарної 
термінології та список літератури з про-
блем гончарства.

Книгу рясно проілюстровано кольо-
ровими та чорно-білими малюнками і 
схемами, творами Олександра Повєріна.

Видання буде корисним як для гон-
чарів-початківців, так і для професіоналів, 
студентів художніх вузів, усіх, хто ціка-
виться народним гончарством.

© Ольга Карунна
© Олесь Пошивайло, 

доктор історичних наук
(Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному)

[Одержано 18 лютого 2004]
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Книга-альбом складається з двох час-
тин: у першій подано статті про твор-

чість відомого російського мистця-кера-
міста Олександра Попова з м.Одинцово 
Московської області, у другій – фото 
його творів.

Стаття мистецтвознавця Ралії Мусі-
ної розповідає про мистця Олександра 
Попова, роботи якого ввійшли до колекцій 
Державного історичного музею, Всеросій-
ського музею декоративно-ужиткового 
і народного мистецтва, музею м.Скопин, 
інших зібрань. Свистунці, полив’яні і 
«обварені» іграшки Олександра Попова 
стали предметом зацікавлення приватних 
колекціонерів.

Народжений поблизу славетного 
осередку російського гончарства, у 
с.Свину шки Скопинського району Рязансь-
кої області, Олександр Попов після закін-
чення Рязанського художнього училища 
готувався до станкової творчості. Заці-
кавленість глиняними виробами прийшла 
пізніше: дивовижність форм скопинського 
посуду і веселка полив зачарували його. 

Олександр Попов працював на Ско-
пинській фабриці кераміки, уважно ста-
вився до традиційних матеріалів, вчився 
на старих речах (збирав давню кераміку, 
вивчав її зразки в музеях Скопина, Рязані, 
Москви). Художник багато й серйозно 
працював над опануванням скопинськими 
традиціями. Зооморфні квасники і кумгани 
зайняли центральне місце в мистецтві ско-
пинського промислу. В пластичні образи 
скопинців міцно ввійшли образи місцевої 
анімалістики, і передовсім, легендарного 

птаха скопи, який, за однією з місцевих 
легенд, дав назву місцевості. 

Олександр Попов повторював і варію-
вав форми традиційного посуду, уважно 
вивчав місцеву глиняну іграшку, консуль-
тувався з мистецтвознавцями, фахівцями з 
народної кераміки, був уважним до різних 
виявів місцевої народної творчості. 

Спостерігаючи за Олександром Попо-
вим у мить його роботи за гончарним кру-
гом, розумієш, що гончарство — чоловіча 
справа не тому, що потребує великих 
фізичних зусиль, а тому, що в ньому багато 
сильної волі й чутливості. Дужі руки міцно 
утримують глину на крузі й одночасно 
дозволяють матеріалу проявити себе. Тому 
становлення гончаря – це не тільки склад-
ний процес удосконалення ремесла, але 
й обов’язкове художнє та інтелектуальне 
зростання особистості.

Стаття Ралії Мусіної пересипана спо-
гадами та роздумами художника Олек-
сандра Попова про свій нелегкий шлях 
у гончарстві. 

Одним із тих, хто відіграв визначальну 
роль у творчій долі майстра, був Олек-
сандр Наумович Фрумкін, який більшу 
частину свого життя присвятив справі 
відродження народного мистецтва Росії. 

У тому числі й за його порадами, Олек-
сандр Попов упродовж багатьох років 
вів інтенсивні пошуки, у результаті яких 
відкрив для себе спосіб обварювання 
глиняних виробів у настоях різних трав, 
від вмісту яких залежав малюнок декору. 
Техніка обвареної кераміки, яка дозво-
ляє отримати ефект малюнка шкаралупи 
грецького горіха чи яйця перепелиці, 
робить зайвими будь-які інші декоративні 
доповнення на поверхні предмета. Цей 

Александр Попов: 
КЕРАМИКА. –   

– Б./м, б/и., 2002. – 154 с.

Олександр Попов. Гончар. Глина, гончарний 
круг, ліплення, ритування, ангоби, полива. 
Одинцово, Росія. 2002. 
Фото Олеся Пошивайла. Національний 
музей-заповідник українського гончарства 
в Опішному, Національний архів українського 
гончарства
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спосіб декорування виробів відкрив для 
Олександра Попова широку палітру деко-
ративного звучання гончарних виробів. 
Під час занурювання посуду в приго-
товлений розчин із трав, вмить народ-
жується непередбачений і неповторний 
малюнок, який може також нагадувати 
морську флору у вигляді коралових рифів, 
фрагментів місячної і земної поверхні. 
Обварені вироби мають властивість 
нейтралізовувати отруйні речовини, які 
можуть бути в тих чи інших продуктах 
харчування.

Олександр Попов розпочав творчість 
із виробів, насичених пластичним деко-
ром, але поступово перейшов до простих, 
виразних, елегантних форм. До цього 
його спонукали напрацьовані матеріали та 
висока майстерність ручного формування 
за гончарним кругом.

У статті «Народження майстра» Олек-

сандр Фрумкін теж розповідає про Олек-
сандра Попова як про відомого мистця, 
який через оволодіння гончарством, через 
осягнення властивостей і можливостей 
глини піднявся до вершин майстерності. 

У другій частині книги-альбому подано 
фото робіт Олександра Попова. Анотації до 
деяких із них доповнює мистецтвознавча 
характеристика зображених творів.

Олександр Попов – автор переважно 
складних великих посудин. Виготовля-
ючи їх, він прагне оволодіти віртуозним 
мистецтвом старих майстрів. Досягнувши 
в повторах традиційної технічності, він 
виготовляє народні форми на свій лад, 
надаючи їм сучасних рис. При цьому 
пластика творів завжди виразна, об’єми 
наповнені, «глиняність» постає головною 
їх ознакою. Його миски, цукорниці, вази, 
чаші тощо традиційно багаті в пластичних 
рішеннях, варіантні за виконанням. У них 

збережено тепло ручного формування, 
привабливість глини підкреслено неви-
гадливим гончарним декором. В основі 
його іграшки – погляд до архаїки. Його 
бариням притаманні риси язичницької 
умовності, статичності; ведмеді зберіга-
ють специфіку глиняної іграшки, а дрібні 
свистунці нагадують давні обереги. 

Багатогранна творчість Олександра 
Попова є позитивним прикладом вдалого 
використання гончарських надбань мину-
лого в сучасній художній культурі Росії.

© Галина Панасюк,
© Олесь Пошивайло, 

доктор історичних наук
(Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному)

[Одержано 30 листопада 2003]
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Член-кореспондент Академії мистецтв України, 
доктор мистецтвознавства, професор 

Володимир Овсійчук (ліворуч) 
та директор Інституту народознавства 

НАН України, член-кореспондент 
НАН України, доктор історичних наук, 

професор Степан Павлюк 
знайомляться з черговим номером 

«Українського керамологічного журналу». 
Львів. Червень 2004. Фото Олеся Пошивайла. 

Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів 

українського гончарства

Член-кореспондент Академії мистецтв України, 
доктор мистецтвознавства, професор Володимир Овсійчук 

оглядає мальовану вазу опішненських гончарів. 
Львів. Червень 2004. Фото Олеся Пошивайла. 

Національний музей-заповідник українського гончарства 
в Опішному, Національний архів українського гончарства
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Добрий день, Олесю Миколайовичу!
Доброго дня всьому Вашому колективу. 

Отримав Ваш журнал, в якому надрукована 
моя стаття, вірніше лист. Правду кажучи, для 
мене це була несподіванка. Дуже дякую!

Але хочу повідомити всім Вам, що моя 
багаторічна праця по створенню Музею 
гончарства, ідеєю якого я жив усі ці роки, 
увінчалася успіхом. Музей в Коболчині 
Буде!

Зроблено чимало. Продовжую працю-
вати, збирати матеріали, біографії, фото 
і т.д.

Дуже жалкую, що живемо далеко одні від 
одних, не маю з ким порадитися, поспілкува-
тися по темі гончарства, по музейній лінії.

З великим захопленням прочитав Вашу, 
Олесю Миколайовичу, статтю «Музейний 
ландшафт гончарської України». Нібито ми 
разом сиділи і обговорювали цю проблему. 
Якраз ця стаття мені багато і допоможе.

Зараз працюю над статутом, багато запо-
зичу із Вашого, вирішую, що музей буде під-
порядкований освіті. Повністю відвоював, 
а боровся дійсно довго-довго, приміщення 
одноетажної (одноповерхової) школи в 
с.Коболчині. На цю волокіту пішло майже 
рік. І все-таки не відступив. Нажив собі 
багато ворогів із вчительського колективу, 
особливо, нинішньої директорки школи 
Світлани Сергіївної, дуже жалію, що носить 
прізвище Гончар, правда сама не місцева. А 
боротьба була за переведення двох майсте-
рень, яких вона не хотіла забрати в основ-
ний 3-х поверховий корпус.

Але все-таки забрала. Дуже мене підтри-
мали керівники району. Виявилося, що ця 
споруда – власність району. Я пішов шля-
хом через діяльність депутатів. З листами 
по щебельках і добився результату. В селі 
заговорили, що ніколи не думали, що Іван 

Іванович доб’ється такого успіху. Добився, але якою ж ціною? Правда, 
багато людей вірили, що я не відступлю.

Площа будівлі, вимірював сам особисто, зовнішня – 520 м2. Думаю, 
що носитиме музей назву – діючий «Гончарсько-музейний комплекс». 
Тут планую гончарну майстерню на 10 робочих учнівських місць, інтер’єр 
гончарської хати (беру за основу свою сім’ю, адже моя сім’я складається 
з 5 чоловік-гончарів), експозиційний зал, музейну світлицю тощо. Нижче 
накину план музею.

Вже зробив в інтер’єрі хати піч, лежанку, грубку. Оздоблювати буду 
предметами нашої сім’ї, родини, веретки, кадрелі, вжиткові речі, стіл, 
лавки, цебри, зільниці, кросна, мисники, вишивки, коцюби, лопати, 
лампи, фонарі, куделі і т.п. Чого в інтер’єрі не буде вистачати, добавля-
тиму речами з інших родин, але за основу беру інтер’єр своєї родини 

Листи 
до редакції

Приміщення, в якому створюється Гончарсько-музейний 
комплекс. Коболчин, Чернівеччина. 2004. 
Фото Івана Гончара. Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, Національний архів 
українського гончарства

МУЗЕЙ У КОБОЛЧИНІ БУДЕ!

УКЖ14.indd   152 17.05.2005   17:43:11



Листи до редакції

Український  КЕРАМОЛОГІЧНИЙ Журнал  · 4 (14) · 2004 153

– ХХ ст. На підлогу теж стелитиму веретки домоткані, 
вже метрів 20 погонних виткала моя сестра тепер, свіжих, 
багато залишилося клубків кольорових у людей для ткац-
тва, я теж їх забрав і будемо ткати нові веретки. Тут буде 
і гончарний станок теж. Тобто, фантазую по-своєму, адже 
думаю, що музей буде одним з найкращих.

Вже виділили частину грошей, правда небагато 
(7 тис.гр.). Область планує виділити за перевиконання 
9 місяців по бюджету. Шукаю спонсорів. Ось, приміром, 
один виявив бажання виділити для експозиційного залу 
плитку полову по 42 гр. м2, а там всього 70 м2, дає клей 
і все необхідне.

Допомагають рідні гончарських родин, правда все це 
просине, потребує переконань, що це необхідно, необ-
хідно зберегти пам’ять про своїх батьків та дідів.

Нелегеньку я затіяв справу. Але думаю, що з Божою 
допомогою, мені вдасться давно виношувану ідею 
втілити в життя.

Важко. Адже легше створити меморіальний музей-
садибу, ніж такий комплекс. Як це все буде, покаже кінце-
вий результат. Офіційно хочу відкрити музей в день свого 
ювілею – 19 червня 2005 р. – 65 р. мені виповнюється. 
Хотіло б ся, щоб це відкриття стало подією гончарського 
життя не тільки села, району, а всієї Чернівецької області 
та й України. Чекаю від Вас, від всього колективу порад. 
Ви багато вже проводили, маєте досвід, в якій формі 
можна це зробити. Можливо – День гончаря, пов’язане 
з виступами фольклорних колективів, виставками, виро-
бами продукції інших ремесел, запросити видатних кера-

містів-гончарів, науковців. Мені кажеться, що потрібно 
зробити цей захід Всеукраїнським. Скажете потрібні 
кошти? Будемо шукати! Думаю допоможуть: і район, 
і область, і трошки спонсори.

Адже такого міроприємства в нас ще не було; ні за 
радянських часів, ні поки що і тепер, після здобуття 
Незалежності. А хотіло б ся! Щоб про Кобалчин пронес-
лась чутка, чомусь в затінку його гончарство, мало відоме 
широкому читачу. Думаю, що з відкриттям музею воно 
буде (село) з його майстрами широко пропогагуватися, 
запрацює гурток «Гончарство», планую зустрічі з старень-
кими майстрами, які ще живуть, випускати про них бук-
лети, подавати замітки до Вашого журналу, у пресу району 
та області. Поступово збирати матеріали про життя і твор-
чість вже підростаючого покоління, про діяльність музею, 
виставки, конкурси тощо. А в майбутньому все це зможу 
висвітлити в книжках, брошурах. Висилаю Вам документи, 
статті, які розповідають про початок діяльності музею. 
Вважаю, що моя перемога – перемога нашого гончарс-
тва. Адже багато, десятками років про музей йшла мова: 
і в області, і в районі; правда, чомусь менше в селі, мабуть, 
сільський житель недооцінює гончарське надбання зем-
ляків; для них гончар – це звичайне явище, виготовляв 
горщики – бо виживати було треба. А ось вже відшукав, 
сьогоднішні дані, – 256 чоловік. Ще і ще появляються 
нові імена, а хотіло б ся, щоб не пропустив ні одного, 
хоча це і неможливо. Обов’язково, поставив перед собою 
завдання – забрати посуд із кожної оселі, бо якщо я це 
зараз не зроблю, люди повикидають, поб’ють, і все само 

Фрагмент листа організатора Гончарсько-музейного комплексу в Коболчині, заслуженого працівника культури України, гончаря Івана Гончара. 
Коболчин, Чернівеччина. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства
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по собі знищиться. Через років 5-8 забирати вже не буде 
що. Ось такі в мене новини. У Вижниці, Путилі два роки 
підряд проходив Міжнародний гуцульський фестиваль. Я 
в обох брав участь, виїзжав із гончарним кругом. Був при-
сутній Євген Шевченко із Києва, радів, що я зрушив з місця 
ідею створення музею. Просив вислати фото для журналу 
«Народне мистецтво» та розповідь про його створення. 
Почали цікавиться все більше і більше людей, особливо 
з району та області, краєзнавчий музей, художній музей, 
управління культури та освіти. Так що підтримку буду 
мати надійну. Побачу, як все буде після Президентських 
виборів. Але позиції здавати не планую. Дав би Господь 
здоров’я! Роблю все, щоб музей фінансувався державою 
(з області, району). Поки що користуюся авторитетом, а це 
багато значить для цієї ідеї, знають всі – за що я беруся, 
обов’язково доведу до кінця. Ось-ось надрукована буде 
моя книжка «Співає «Калина». Вже пройшла презентація 
сигнального випуску на святкування Дня Незалежності. 
Обов’язково вишлю Вам.

15 вересня розпочинається навчальний рік в системі 
народної освіти – у будинках дитячої творчості. Маю 4 
групи, по 10 дітей. Багато дітей (правнуків) місцевих гон-
чарів; провожу роботу з батьками, паралельно буду вести 
фольклорний колектив, хор хлопчиків та старшокласни-
ків. Все це допоможе згуртуватися в гончарську сім’ю, 
сім’ю гончариків.

Так що – буде про що Вам писати, про успіхи, невдачі, 
про буденні та святкові дні, різні виставки, конкурси 
тощо.

Шановний Олесю Миколайовичу та члени Вашого колек-
тиву, вибачте мені, що забираю у Вас дорогі хвилини! Адже 
я хочу якнайкраще задумане зробити. Адже це буде част-

кою загальнонародного, українського, кровного народного 
гончарського надбання. Саме основне – зрушено з місця 
мертвої точки. Відліковуються цікаві, творчі дні, зайняті 
все новими завданнями та проблемами.

В цьому і вбачаю своє задоволення. Я щасливий, що 
мені це вдається, хоч повірте, дуже і дуже клопотно. Та 
не Вам і Вашому колективу про це говорити. Ви піонери цієї 
справи; Вами всі такі шляхи пройдені, та й набагато склад-
ніші, адже вони в масштабах країни та світу. Я хочу рів-
нятися на Вас і не відставати! Тому Ви, по мірі можли-
востей, допомагайте мені, і в нашій області появиться 
непоганий, давно очікуваний, вкрай необхідний, 
особливо для молодого покоління, музей. Так що – 
збуваються і мої мрії, ідеї, які зіллються в музейний 
ландшафт нашої України.

Ще і ще раз прошу вибачення за неохайність, за непос-
лідовність викладу думок. Все пишу по ходу виникнення 
думки, думаю, що зрозумієте по змісту. Ось Вам нама-
люю розположення (план музею). Мабуть, це так і буде, в 
такій послідовності, мною так задумано, якщо маєте інші 
пропозиції, прошу повідомити обов’язково. Буду тільки 
вдячний.

...Листи пишіть завжди на Коболчин (Сокирянський 
район Чернівецької області).

Привіт всьому колективу! Думаю, що цю звістку вони 
теж радо зустрінуть. З повагою І.Гончар.

[Одержано 29 вересня 2004]

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 

Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, 

Українське керамічне товариство, редколегія і редакція «Українського керамологічного журналу» 

зі щирою радістю сприйняли звістку про заснування в славетному осередку 

буковинського гончарства – селі Коболчин Сокирянського району Чернівецької області – 

Гончарсько-музейного комплексу. 

Нарешті здійснилася й наша мрія про розбудову в рідній Державі місцевих центрів дослідження, 

збереження й популяризації гончарської спадщини українців! Це буде перший регіональний музей 

подібного типу на теренах України. Ініціатором заснування й основною рушійною силою його 

становлення є подвижник української культури, нащадок давнього коболчинського роду Гончарів 

і сам вправний гончар, заслужений працівник культури України ІВАН ІВАНОВИЧ ГОНЧАР.

СЛАВІМО ЙОГО!

Вдячні за підтримку започаткованої в Коболчині справи Сокирянській районній державній 

адміністрації та Сокирянській районній раді, депутатам місцевих рад! 

Віриться, що невдовзі в мальовничому буковинському селі постане 

величний Храм Гончарства, 

де спраглі душевного гончаротворення, благословенні Першотворцем, 

натхненно плекатимуть і пізнаватимуть глиняні літописи Українського Буття!

СЛАВА ГОНЧАРСТВУ!

© Олесь Пошивайло
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Многоуважаемый Олесь Николаевич, 
здравствуйте!
С искренним приветом и самыми добрыми поже-

ланиями к Вам Вера Феодосеевна Мордина.
Получила Ваше письмо, за которое очень благо-

дарю и радуюсь, как малое дитя.
Приехал сын Виктор из Краснодара, прочитал 

письмо (по-украински он понимает), возгордился, 
что такой знаменитый человек написал такое тёплое 
письмо его маме. Прочитал визитку и сказал: «Да, 
украинцы люди талантливы, трудолюбивы...»

Когда я бывала на фестивалях и выставках народ-
ного декоративно-прикладного искусства, я инте-
ресовалась не только всема видами искусства, но и 
гончарством. И пришла к выводу, что нет керамики 
красивей Опошнянской. Конечно прошла пора, когда 
были нужны горшки из глины. Теперь у нас кастрюли и 
т.д. А керамика? Всё для интерьера теперь делают.

Мне подарили книгу «Современная грузинская 
керамика». Книга массивная, большого формата из 
иллюстрациями ихней керамики. Только эта кера-
мика какая-то мрачноватая, тёмно-серые краски, всё 
такое громоздкое и перегруженное деталями. Грузия 
– страна гор; наверно, и керамика такая. Есть конечно 
изделия, достойные отличной оценки. Наша мест-
ность светлая, душа украинская певучая, кругом цветы 
(были, когда я 50 лет тому жила там), как сейчас, не 
знаю, знаю что луг «Котове» перепахали и уничто-
жили все цветы и всю красоту природы. Об этом луге 
я писала в газете у Мищанина В.Д., есть назв. «Аль-
пийский Луг». Поэтому и керамику расписывали цве-
точным орнаментом, яркими красками, она вся блес-
тит на солнце, вызывая в душе радость.

В городе Кропоткине на Кубани был всесо-
юзный фестиваль юга России, все виды искусства 
были и народное декоративно-прикладное тоже, я 
– со своими вышивками. Смотрю: выставил моло-
денький гончар свои изделия. Смотрю: к нему никто 
не проявляет интереса. Я к нему побежала, всё 
посмотрела: его крыночки, горшочки, кувшины, 
конечно простые нераскрашенные. Всё распросила, 
написала ему окрыляющий отзыв. Он был очень 
рад за внимание. На Кубани гончарей редкость, 
а вот фарфоровый завод в Краснодаре есть.

ЧЕГО НЕ ЗНАЛА, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА УЗНАТЬ...

В ст.Брюховецкой был праздник – 200 лет ста-
нице. Я для станицы подарила рушник, а мне чай-
ный сервиз вручили с надписью «ст.Брюховецкая 
200 л». На другой выставке в 1995 г. мне присуж-
дена именная премия главы администрации Крас-
нодарского края для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Ездил муж, Иван Тимо-
феевич, и губернатор на ряду с дипломом, денеж-
ной премией 500 тысяч р., вручил и подарок – 
столовый сервиз Краснодарского фарфорового 
завода.

На моем рабочем столе постоянно присутствуют 
книги «Словник гончарів», «Хутори ви мої, хутори...», 
«Український керамологічний журнал». Я с ними про-
должаю общаться. Заинтересовала меня статья Игоря 
Немца, доктора технических наук, профессора. Я 
узнала, что людям нужна огнеупорная керамика. На 
Земле много кремния, и его нужно применять для кре-
пости, измельчая в порошок. Всё поняла по-своему, 
многое и непонятно, для этого надо иметь высшее 
образование да еще и специальное о технической 
керамике. И зачем мне это нужно в конце жизни, не 
знаю. Наверно, чего не знала, обязательно должна 
узнать. Очень интересный журнал.

Есть такое изречение «Почему я так долго живу? 
Потому что всё новое в себе открываю». Некогда 
затворнице скучать с такой дурной головой, как у 
меня. Хотя и знаю, что каждый костёр когда-то дого-
рит. А мой костёр еще хоть и в тумане, но светит 
чуть-чуть.

На этом до свидания, Олесь Николаевич, дай Бог 
Вам и Вашей семье крепкого здоровья, долголетия, 
счастья и доли успеха в делах Ваших, удач в Ваших 
добрых начинаниях, сохранять прошлое для буду-
щего, в пользу человечества! С глубоким уважением 
Вера Феодосеевна Мордина, почитательница музеев, 
(родилась 18 мая в день музеев) и всего, что есть пре-
красного на земле.

31 августа 2003

© Вера Мордина 
(Кубань, Россия)
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ва маленькі острови Нової Зеландії сховалися в 
пінявих хвилях Південного Тихого океану, майже 
на краю землі, далі – тільки береги холодної 

Антарктиди. Важко повірити, що й тут, за 30 тисяч кіло-
метрів від України, живуть наші співвітчизники – Кова-
ленки і Харитоненки, Хмелі і Сидоренки...

За даними останнього перепису населення (2001), 
у Новій Зеландії проживали 504 особи, які визнавали 
себе українцями. Це офіційна цифра, а не реальна – нас 
тут більше приблизно втричі. 

Мабуть, усе почалося з першопрохідників Півден-
ного полюса, адже в експедиції Роберта Скотта в 1910 
році активно працював і українець з Полтавщини Антон 
Омельченко, який відповідав за постачання низькорос-
лих витривалих коней до новозеландського міста Край-
стчерча.

Після закінчення ІІ Світової війни, у червні 1949 
року, пришвартувався перший корабель з українськими 
сім’ями з Європи. Зараз навіть важко уявити, що пере-
жили люди, відправляючись у ту далеку подорож, бо 
знали, що повернутися й побачити батьківщину – Україну 
– уже не доведеться. Їм треба було будувати нове життя 
в країні малолюдній, яку омивають води морів, постійно 
обдувають вітри, оточують гірські масиви.

Серед прибульців було багато сімей офіцерів УНА, 
які залишили Україну в 1923 році й жили в таборі для 
біженців у польському місті Каліш, де була українська 
церква, школа й театр.

Нині можна побачити величні хрести з тризубами на 
могилах офіцерів у столиці Зеландії – Велінг тоні.

Ось що згадують пані Оксана Койнаш (Харитоненко) і 
пані Людмила Мотуж про свої перші роки в Зеландії.

Пані Оксана (дівоче прізвище Харитоненко) народи-
лася в місті Каліш у Польщі 26 червня 1930 року, в родині 
української інтелігенції. Батько – Микола Харитоненко, 
був великим патріотом України, воював у лавах Українсь-
кої Народної Армії (1917-1921) під керівництвом Симона 
Петлюри, був у чині підполковника.

Микола Харитоненко (Харитонов) народився на Хар-
ківщині 19 серпня 1897 в простій селянській родині, вив-
чився у Харкові на вчителя. Вже коли доля привела його 
до Каліша (Польща), працював там учителем української 
мови й математики. У Каліші була велика українська гро-
мада, сформована, здебільшого, з офіцерських родин, 
яким пізніше дозволили залишитися в Польщі. Там була 

і школа, і театр, і церква. Пані Оксана вчилася в міс-
цевій школі; навіть тоді, коли почалася Друга світова 
війна (1 вересня 1939 року) і німецькі війська окупували 
територію Польщі, вона мала можливість продовжувати 
навчання в школі. У той час батько Микола працював у 
фінансовому відділі.

Коли сім’я Харитоненків виїхала до Нової Зеландії, 
пані Оксані було 19 років. Так сталося, що до цієї далекої 
країни брали цілі родини, за умови, що хтось із них мав 
кваліфікацію, необхідну в країні. Пані Оксана могла пра-
цювати як медична сестра: ще до від’їзду до Нової Зелан-
дії вона провчилася півтора року на медичному факуль-
теті в німецькому університеті. Як сама вона говорить, 
толку з того навчання було небагато, бо навчальної літе-
ратури не було, шкільних знань було замало; якби всти-
гала стенографувати лекції, можливо б, це допомогло, 
а так навчання без книжок було майже неможливим.

Перший корабель з українцями (близько ста чоловік) 
прибув до Нової Зеландії наприкінці червня 1949 року. 
Морська подорож забрала півтора місяці. З Німеччини 
відібрану групу емігрантів повезли на потязі до Італії, 
у містечко Сенегалія. Там пані Оксана вперше побачила 
море, а зараз вона говорить, що без моря й жити б не 
змогла, так його полюбила. З Сенегалії поїхали через 
усю Італію до міста Турин, де перебували два тижні; 
залишати табір їм не дозволяли аж до відправлення на 
кораблі до Нової Зеландії.

Прибульців перевезли до тимчасового табору в міс-
течку Пагіатоа (Pahautea) у Вайрарапі (Wairarapa). До 
них там перебували польські діти (1943-1944, у селищі 
існує пам’ятна дошка, поставлена польськими дітьми). 

У Пагіатоа родина Харитоненків пробула близько 
чотирьох з половиною місяців, бо місцева влада ста-
ралася не роз’єднувати родини, а тримати в одній міс-
цевості.

Потім пані Оксану направили на роботу в Грейтаун 
(Greytown), де вона пропрацювала два з половиною роки 
медичною сестрою, а маму, батька і брата направили у 
Фезерстон (Featherston), де був табір японських вій-
ськовополонених. Батько й брат працювали на сирній 
фабриці. Для батька праця була дуже нелегкою, бо його 
ліва рука була прострелена, і пальці погано працювали. 
За півтора року батьки переїхали до Велінгтону, а в 1952 
році до них приєдналася і пані Оксана. 

ПРО УКРАЇНЦІВ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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Пані Людмила Мотуж родом з Полтавщини, із села 
Попівки (на жаль, пані Людмила не пам’ятає району, 
звідки родом). Її батьки перед початком війни виїхали 
до Дніпропетровська, де вона і почала ходити в школу, а 
потім родина потрапила під німецьку окупацію і в табори 
для переміщених осіб, а звідти – в Нову Зеландію.

Другий корабель з українцями прибув десь у 1950-
1951 році, і українці з першого судна їздили привітати 
новоприбулих до Пагіатоа співвітчизників.

Ще за перебування в Пагіатоа громада згуртувалася, 
часто збиралися співати й давали концерти. Брат Євген 
мав дуже гарний голос і часто диригував хором. Його 
батько (Стецюренко), родом з Полтавщини, теж офіцер, 
спочатку царської армії, а потім армії УНР, поїхав пра-
цювати у Францію. Оскільки він постійно грав на пере-
гонах і завдавав постійних фінансових клопотів сім’ї, 
їхній шлюб з матір’ю пані Оксани – литовською шлях-
тичкою Альмою Меліс (1892-1968) розпався, і пізніше, 
у Каліші, вона одружилася з підполковником Михайлом 
Харитоненком. 

Батько любив співати, збирав партитуру українсь-
ких пісень, і мама теж мала надзвичайно гарний голос 
і любила співати. Одного разу на Різдво (1950) хор 
українсь кого клубу співав по радіо «Дівка в сінях сто-
яла, на козака моргала». Почувши цю пісню, перебу-
ваючи в гостях у новозеландської сім’ї, молода Оксана 
розридалася.

Першим президентом Українського клубу, за свід-
ченням пані Оксани, був пан Ілляшенко, також були 

Оксана Койнаш (ліворуч) 
і Людмила Мотуж. 
Велінгтон, Нова Зеландія. 
Липень 2003. 
Фото Наталі-Пошивайло Таулер. 
Національний музей-заповідник 
українського гончарства 
в Опішному, Національний архів 
українського гончарства

президентами Микола Харитоненко, Федорко, Михайло 
Коваленко, Олекса Леміщук, останній президент – Бог-
дан Монастирський. Люди збиралися досить часто пос-
пілкуватися, поспівати, святкували релігійні свята, вша-
новували пам’ять Тараса Шевченка. 

Одружилася пані Оксана з полтавцем Борисом Кой-
нашем у 1953 році. 

У 1960 році до Нової Зеландії приїздив козацький 
хор Жарова з Америки. У цей час створювалася біб-
ліотека Українського клубу, і деякі козаки допомогли 
книжками, прислали літературу з Америки. Також пред-
ставники клубу писали в СРСР прохання вислати книги 
українською мовою і отримали кілька примірників. 
Бібліотеку вела пані Оксана у себе вдома. Женя Браун 
(Меньшикова, Бурлюк) і її батько, Купріяненко, Віктор 
Меньшиков були найзавзятішими читачами. Зацікав-
леність бібліотекою спочатку була великою, а з часом 
затихла. 

Коли діти стали підростати, то Женя Браун, яка мала 
гарний голос і знання музики, і пані Оксана, яка добре 
вміла танцювати (навіть навчила хлопців танцювати 
гопака), вчили підростаючу молодь співати й танцю-
вати. Такі заняття продовжувалися близько двох років. 
Діти мали красиві костюми і з задоволенням давали 
концерти.

Коли старше покоління українців почало відходити, 
а молодші повиїжджали до Австралії (родина Леміщуків, 
Ірина Федорко з родичами, Ліда Клименко), діяльність 
громади й клубу поступово згасала, як багаття, куди не 
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підкидають нових дров. Адже молодь, як не тримай її за 
коріння, швидше інтегрується в новий народ, пристосо-
вується до обставин життя. 

Пані Оксана добре знається на українській поезії. 
Мені дуже сподобалися вірші Олександра Олеся, які вона 
показала у збірнику віршів.

Двічі відвідали пані Оксана Койнаш і пані Людмила 
Мотуж Україну. Зараз родичі пані Людмили живуть у Хар-
ківській області, і вона разом з донькою їх навідувала. 
Пані Оксана з дочкою Наталкою перший раз у 1978 (?) 
році провели в Україні два тижні, подорожуючи країною 
з групою українців з Австралії. У 1992 році пані Оксана 
була учасником ІІ Міжнародного Конгресу Української 
Діаспори. То були незабутні, хвилюючі дні, наповнені 
живучою енергією й надією на блискуче майбутнє суве-
ренної України. У мене аж сльози з’явилися на очах, коли 
я побачила фотографії, зроблені на вулицях Києва у той 
час, скільки радості і віри було в очах людей на вулицях 
древньої столиці!

За першого перебування в Україні їй вдалося від-
шукати дядька її чоловіка, який так і жив у Полтаві. 
В останній ранок її перебування в місті він прийшов до 
готелю побачитися, був радий зустрічі, але попросив не 
писати листи, оскільки то були часи, коли мати родичів 
за межами СРСР було небажано.

Ось що мені вдалося запам’ятати й записати з роз-
повіді люблячої Україну пані Оксани Койнаш.

Сонячної зимової суботи, 14 червня 2003 року, я поз-
найомилася з родиною Коваленків – паном Михайлом і 
пані Параскою. Я вже давно про них чула, але відкла-
дала наше знайомство, частково через острах починати 
такий великий і масштабний проект, як «Українці Нової 
Зеландії». А почати роботу над проектом я вирішила зі 
знайомства зі «старими» українцями.

Частина цвинтаря Karori Cemetery, де поховані українські переселенці. Велінгтон, Нова Зеландія. Серпень 2003. 
[Стверджують, що це найбільший цвинтар у Океанії. Там поховані жителі міста, починаючи з перших прибульців 
із Англії на початку 1800-х років. Українці покояться на окремій ділянці цвинтаря, відведеній для православних 
християн, де також поховані росіяни, донські козаки, греки]. 
Фото Наталі Пошивайло-Таулер. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства
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Ось що я побачила і почула у Коваленківській хаті 
(так я називаю їхній будинок, бо ззовні і зсередини він 
не дуже відрізняється від житла сучасних українських 
селян). У світлиці багато української вишивки: картини, 
рушники, серветки, портрети Тараса Шевченка і Заповіт. 
Усе вбрання оселі, біле і святкове, зроблено руками 
пані Параски. Ця мужня жінка вже вісім років доглядає 
за тяжкохворим паном Михайлом, який у даний момент 
знаходиться в інвалідному візку. Мені аж не вірилося, 
що я знаходжуся в далекій тихоокеанській країні – були 
вареники зі сметаною на столі і горілка до страв, часту-
валися так на свято Святої Трійці, звучала українська 
мова і приймач передавав новини з України. Приємно 
було відчувати себе частиною громади, бачити старе і 
нове покоління разом.

Ось що мені розповіла про себе пані Параска. Наро-
дилася вона у селищі Вільшана на Черкащині, за 30 
кілометрів від батьківщини Тараса Шевченка. Цим вона 
гордиться і дуже шанує пам’ять поета, часто цитує його 
вірші. Наголошує – для нас, молодих емігрантів – слова 
Тараса Григоровича щодо української мови і культури, 
щоб свого не цуралися: «Бо хто матір забуває, того Бог 
карає».

Батьки пані Параски були простими селянами, мали 
небагато землі, на якій і працювали. Під час сталінсь-
кого голодомору 1932-1933 років, холодної березневої 
ночі прийшли люди із сільської ради і стали вимагати, 
щоб батько здав зерно. А він уже й так здав усе, що мав 
здати за планом, залишилося зерно на посів. Так батька 
кудись забрали, а пані Параску з матір’ю і трьома братами 
вигнали з хати на вулицю, на сніг.

Її родина дуже тяжко бідувала після цього випадку, 
мати злягла в ліжко з хворим серцем, і так і не встала ні 
разу за чотири роки. Люди боялися їм відкрито допома-
гати, бо могли за це бути покарані місцевими органами 
влади. Пані Параска наголошує, що тільки глибока віра 
в Бога і молитва допомогли їм вижити. Мати молилася, 
і діти побіля неї.

Коли німецька армія окупувала селище в 1941 році, 
молоду Параску забрали на примусові роботи до Німеч-
чини. Вона потрапила до порядного господаря, який їй 
добре платив за роботу на фермі. Пані Параска каже, що 
за німецьким хазяїном їй було не так голодно і боязко, 
як у своєму селі до окупації. Після закінчення Другої 
Світової війни всім громадянам Совєтського Союзу, які 
працювали на примусових роботах, було наполегливо 
запропоновано повернутися на Батьківщину. Так пані 
Параска потрапила до совєтського сектора Берліна, де 
чекала на вирішення своєї долі. Німецький хазяїн дав 
їй на дорогу ковбаси і хліба, які вона пізніше ділила з 
подругами в переселенському таборі. Перебуваючи в 
тому таборі, вона написала листа додому, зі своєю три-
вогою про повернення. А отримала у відповідь гірку 
новину: брата, який був негожий до служби в армії за 

станом здоров’я, забрали совєтські війська, які поверну-
лися до села. Пізніше тіло брата знайшли в яру поблизу 
Вільшана. Та ще братова дружина говорила, що всіх, хто 
повертається з робіт у Німеччині, кудись забирають вій-
ськові, та й сім’ям родичів життя не дають.

Перебування в совєтському таборі було важким: 
робота на залізниці цілими днями, доводилось наван-
тажувати вагони; постійний нагляд, як за полоненими, і 
маленька пайка хліба за цілий день виснажливої праці. 
А ще думки, думки – що буде зі мною після повернення 
в Україну? Так і прийшло рішення не повертатися. Всіма 
правдами й неправдами потрапила пані Параска в аме-
риканський переселенський табір, звідти в Англію, вже з 
паном Михайлом. В Англії вони прожили 13 років, працю-
вали на фабриці. Мали сина, який передчасно помер.

За рекомендацією лікарів, для проживання обрали 
Нову Зеландію, оскільки тут більш м’який клімат, порів-
няно з Англією. Приїхали у Велінгтон, оселилися в районі 
Ловер-Хат, де проживало багато українських сімей. Пані 
Параска працювала на фабриці Ролс-Ройс.

Як згадують Коваленки, була в місті й українська 
церква і клуб, де часто збиралися українці, святкували 
релігійні свята й вирішували справи громади. Любили 
співати. Передплачували й продовжують отримувати 
українські газетні видання з Австралії. Багато членів тієї 
української громади померло, багато пенсіонерів переї-
хали до Австралії, де клімат більш сприятливий для стар-
шого покоління. Тож і немає нині ні церкви, ні клубу.

Пан Михайло родом з Полісся, його село затопили 
під час будівництва штучного моря на Дніпрі. 

Сьогодення новозеландських українців не таке згур-
товане й дружне, як було в післявоєнної громади. 
Українського клубу як такого не існує, збираються окремі 
групки людей поспівати, поспілкуватися, та іноді свяще-
ник з греко-католицької церкви з Австралії приїздить 
правити службу. Іноді почуєш про наших співвітчизників 
у місцевих новинах, наприклад, про художників Аркадія і 
Людмилу Хмель, у яких 2002 року відбулася персональна 
виставка робіт з українськими мотивами, програмки до 
якої були англійською та українською мовами. 

До ідеї організації нової спілки люди ставляться 
скептично: я не один раз чула, що «там, де два українці 
збираються, там три гетьмани» – мовляв, нічого з такої 
затії не вийде.

[Спогади записано за особистими розповідями 
Оксани Койнаш, Людмили Мотуж, Параски і Михайла 
Коваленків, Зосима Федоровича Демченка, Оксани Бер-
лат, Ірини Ісидорівни Пінчук].

© Наталя Пошивайло-Таулер
(Окленд, Нова Зеландія)

[Одержано 23 листопада 2003]
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«ПАМ’ЯТАЙТЕ: МИ З ВАМИ!»
Душа болить за долю України! Хочеться, щоб Україна нарешті позбулася усіх власних трутнів, великих 

і маленьких, які так вчепилися за владу! Робіть усе, що можливо, щоб здобути перемогу!
Ми тут теж підтримали міжнародну акцію на підтримку МАЙДАНУ. 27 листопада на центральній площі Окленда 

зібралися 22 українці з метою привернути увагу до ситуації в Україні; написали листа Прем’єр-міністру Нової 
Зеландії і уряду, щоб вони підтримали позицію світової спільноти щодо фальсифікації результатів виборів 
і визнали дійсним президентом «народного президента». Я запросила телебачення. Про нас показали епізод 
в основному інформаційному блоці й коротке інтерв’ю зі мною. Зараз працюємо над повторною акцією в декіль-
кох містах Нової Зеландії, де є українці. Вона повинна відбутися в неділю, 5 грудня.

Пам’ятайте: ми з Вами!
З найкращими побажаннями,

© Наталя Пошивайло-Таулер
(Окленд, Нова Зеландія)

[Одержано 29 листопада 2004]

«Український керамологічний журнал» 
читають: 
директор Інституту літератури 
імені Тараса Шевченка НАН України, 
академік Микола Жулинський 
та студент Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Тарас Пошивайло. 
Київ. 06.06.2003. 
Фото Олеся Пошивайла. 
Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства
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ВАСИЛЬЕВА МАРИНА,  31.08.1960 р.н.; 
доцент Вологодського державного педа го-
гічного університету; автор наукових праць 
з проблем реформації у німецьких землях 
ХVІ століття, історії хуттерового братства у 
ХVІ–ХІХ століттях, постхабанського гончар-
ного виробництва на теренах України в 
другій третині ХVІІІ–першій половині ХІХ 
століття. 

 [Ул.С.Орлова, 6, Вологда, Россия, 160035, 
тел.(+7 8172) 725280, e-mail: drsever@vologda.ru].

ГОНЧАР ІВАН, 19.06.1940 р.н.; гончар, 
керівник гуртка «Кераміка» Новодністровсь-
кого будинку дитячої творчості, заслужений 
працівник культури України; ініціатор ство-
рення в селі Коболчин Чернівецької області 
Музею буковинського гончарства; учасник 
виставок народного мистецтва; почесний 
громадянин міста Новодністровськ, села 
Коболчин; пише музичні твори для солістів, 
ансамблів, хорів; художній керівник Ново-

дністровського міського народного хору «Калина»; автор книги 
«Співає хор «Калина» (2004); член Національної всеукраїнської 
музичної спілки України та Національної спілки майстрів народ-
ного мистецтва України; лауреат ХІІІ Міжнародного Гуцульського 
фестивалю. 

 [Б.24 «с», кв.50, Новодністровськ, Сокирянський р-н, Чернівецька 
обл., 60236, тел.(+38 03722) 33493].

КАПЛУН НАТАЛЯ,  17.06.1976  р.н.; науко-
вий співробітник Луганського обласного 
краєзнавчого музею; досліджує історію гон-
чарства на території Луганської області.

 [Вул.Шевченка, 2, Луганськ, 91055, Україна, 
тел. (+38 0642) 533071, факс (+38 0642) 
551252].

КАРУННА ОЛЬГА,  02.03.1959 р.н.; провід-
ний бібліотекар Гончарської Книгозбірні 
України; один із укладачів національ-
ного наукового щорічника «Бібліографія 
українського гончарства». 

 [Вул.Партизанська, 102, Опішне, 
Полтавщина, 38164, Україна, 
тел./факс (+38 05353) 42416, 
e-mail: opishne_museum@poltava.ukrtel.net].

КОВАЛЕНКО ОКСАНА, 31.05.1977 р.н.; 
молодший науковий співробітник Інституту 
керамології – відділення Інституту наро-
дознавства НАН України, аси стент кафедри 
історії України Полтавського державного 
педагогічного університету імені Воло-
димира Короленка; дослі джує кераміку 
середньої бронзи, козацькі старожитності; 
автор наукових статей з проблем архео-
логічної кераміки та пізнього українського 
середньовіччя.

 [Вул.Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна, 
тел./факс (+38 05353) 42175, 42416, e-mail: ceramology_inst@
poltava.ukrtel.net; kovalenkoksana@rambler.ru].

КОСТУХ БОЖЕНА,  27.02.1966 р.н.; храни-
тель відділу ужиткового мистецтва Націо-

нального музею в Кракові (Польща); напрямки наукових дослід-
жень: польська кераміка ХХ століття; кераміка в післявоєнній 
архітектурі. 

 [Muzeum Narodowe w Krakowie, al.3 Maja, 1, 30-062 Krak w, 
tel: (+48 12) 295-55-61; fax: (+48 12) 633 97 67, 
e-mail: bgkostuch@interia.pl].

ЛАСЛО-КУЦЮК МАГДАЛИНА, 30.08.1928 
р.н.; доктор філологічних наук; автор чис-
ленних наукових праць з проблем літера-
турознавства, українсько-румунських літе-
ратурних взаємин, творчості українських 
письменників, зокрема Тараса Шевченка, 
Панаса Мирного, Івана Котляревського, 
фольклористики, міфології, у тому числі 
монографій: «Велика традиція: українська 
класична література в порівняльному вив-

ченні» (1979), «Засади поетики» (1983), «Вогонь і слово: Кос-
могонічний міф на Україні» (1992), «Боги світла і боги темряви» 
(1994), «Ключ до белетристики» (2000), «Творчість Шевченка 
на тлі його доби» (2002); лауреат премії Фундації Антоновичів 
та премії Спілки письменників Румунії; досліджує спадщину 
Григорія Сковороди. 

 [Alea Pricopan, №1, bloc 33, apt.8, Bucure ti 69, 76434, Romania, 
тел./факс (+40 21) 4562201, e-mail: lmr@b.astral.ro].

ЛИТВИНЕНКО СВІТЛАНА, 30.09.1976 р.н.; 
молод ший науковий співробітник Інституту 
кера мології — відділення Інституту народо-
знавства НАН України, старший науковий спів-
робітник Національного музею-заповідника 
українського гончарства в Опішному; член 
Українського керамічного товариства; автор 
наукових статей з проблем гончарської тер-
мінології.

 [Вул.Партизанська, 102, Опішне, 
Полтавщина, 38164, Україна, тел./факс (+38 05353) 42175, 42416, 
e-mail: ceramology_inst@poltava.ukrtel.net; opishne_museum@
poltava.ukrtel.net].

МЕТКА   ЛЮДМИЛА, 22.05.1966 р.н.; молод ший 
науковий співробітник Інституту кера мології 
— відділення Інституту народо знавства 
НАН України, старший науковий співробіт-
ник Національного музею-заповідника 
українського гончарства в Опішному; член 
Українського керамічного товариства; автор 
наукових статей з проблем гончарства Сло-
божанщини.

 [Вул.Партизанська, 102, Опішне, 
Полтавщина, 38164, Україна, тел./факс (+38 05353) 42175, 42416, 
e-mail: ceramology_inst@poltava.ukrtel.net; opishne_museum@
poltava.ukrtel.net].
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МІЩАНИН ВІКТОР, 10.09.1962 р.н.; нау-
ковий співробітник Інституту керамології 
— відділення Інституту народознавства НАН 
України, старший науковий співробітник 
Національного музею-заповідника українсь-
кого гончарства в Опішному; автор численних 
наукових праць з проблем українського гон-
чарства, у тому числі монографій: «Словник 
гончарів Глинського, Малих Будищ, Старих 
Млинів, Хижняківки» (1999) [книга стала лау-

реатом VI Форуму видавців у Львові (1999), визнана Журі І Націо-
нального симпозіуму гончарства «Опішне-2000» кращою публіка-
цією в Україні з проблем гончарства за 1999-й рік]; «Хутори ви мої, 
хутори...» (2002); член Українського керамічного товариства та 
Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

 [Вул.Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна, 
тел./факс (+38 05353) 42175, 42416, e-mail: ceramology_inst@
poltava.ukrtel.net; opishne_museum@poltava.ukrtel.net].

МОРДІНА ВІРА, 18.05.1927 р.н.; народна 
майстриня-вишивальниця, учасниця І Між-
народного фестивалю фольклору в Москві 
(1988) та численних виставок народної 
творчості. 

 [Ул.Мира, 26, ст.Брюховецкая, 
Краснодарский край, 352751, Россия].

ОВЧАРЕНКО ЛЮДМИЛА, 31.08.1970 р.н.; 
учений секретар Інституту керамології 
— відділення Інституту народознавства 
НАН України, заступник із наукової роботи 
гене рального директора Національного 
музею-заповідника українського гончарс-
тва в Опішному; член Українського кераміч-
ного товариства; автор наукових статей у 
періо диці з проблем гончарних навчальних 
закладів.

 [Вул.Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна, 
тел./факс (+38 05353) 42175, 42416, e-mail: ceramology_inst@
poltava.ukrtel.net; opishne_museum@poltava.ukrtel.net].

ПАНАСЮК ГАЛИНА, 18.10.1954 р.н.;  заві-
дувач Гончарської Книгозбірні України; 
член Українського керамічного товариства; 
один із укладачів національного наукового 
щорічника «Бібліографія українського гон-
чарства».

 [Вул.Партизанська, 102, Опішне, 
Полтавщина, 38164, Україна, 
тел./факс (+38 05353) 42416, 
e-mail: opishne_museum@poltava.ukrtel.net].

ПОШИВАЙЛО ІГОР, 28.06.1967 р.н.; заступ-
ник директора з наукової роботи Українсь-
кого центру народної культури «Музей Івана 
Гончара»; кандидат історичних наук; член 
Національної спілки майстрів народного 
мистецтва України; член Державної експерт-
ної художньої комісії Міністерства куль-
тури і мистецтв України; член редколегії 
та керівник представництва «Українського 
керамологічного журналу» в Києві; дослід-

жує семіотичні аспекти традиційної народної культури, зокрема 
міфопоетику й етнопсихологію образотворення, етнологію сві-
тового гончарства, символізм української народної орнаментики, 
проблеми збереження й примноження традиційної культурної 
спадщини; автор наукових праць з проблем гончарства як полі-
функціональної системи культурних знаків, традиційної народної 

культури, у тому числі монографії «Феноменологія гончарства: 
семіотико-етнологічні аспекти» (2000) [книга стала лауреатом VІІ 
Форуму видавців у Львові (2000), визнана Журі ІІ Національного 
симпозіуму гончарства «Опішне-2001» кращою публікацією в 
Україні з проблем гончарства за 2000-й рік].

 [Вул.Івана Мазепи, 29, Київ, 01001, Україна, тел./факс (+38 044) 
5739268, e-mail: honchar_centre@uninet.kiev.ua].

ПОШИВАЙЛО ОЛЕСЬ, 06.11.1958 р.н.; 
директор Інституту керамології — від-
ділення Інституту народознавства НАН 
України, провідний науковий співробітник 
Національного музею-заповідника українсь-
кого гончарства в Опішному; голова Прав-
ління Українського керамічного товариства; 
депутат Полтавської обласної ради; доктор 
історичних наук; заслужений діяч науки і 
техніки України; автор численних наукових 

праць з проблем українського гончарства, у тому числі моно-
графій: «З досвіду роботи по підтримці й розвитку гончарства 
Опішні в другій половині ХІХ–на початку ХХ століть» (1989), 
«Гончарство Лівобережної України ХІХ–початку ХХ століть і 
відображення в ньому основних духовних настанов української 
народної свідомості» (1991), «Етнографія українського гон-
чарства (Лівобережна Україна)» (1993), «Ілюстрований слов-
ник народної гончарської термінології Лівобережної України 
(Гетьманщина)» (1993), «Опішне — гончарська столиця України» 
(2000), «Гончарська столиця України: по-українськи «Опішне», 
а не «Опішня»» (2000), «Гончарська столиця України: Видавни-
цтво «Українське Народознавство»» (2000); головний редактор 
«Українського кера мологічного журналу», національних нау-
кових щорічників «Українська керамологія» та «Бібліографія 
українського гончарства»; організатор Національних симпозіумів 
гончарства в Опішному (1989, 1997-2001), Всеукраїнських гон-
чарських фестивалів (Опішне, 2000-2001), Національних кон-
курсів художньої кераміки (Опішне, 2000�2001), Всеукраїнських 
наукових конференцій з проблем гончарства (1989, 1997-2001), 
співорганізатор Слов’янського симпозіуму кераміки ’2001; учас-
ник Міжнародного симпозіуму кераміки в Осло (Норвегія, 1990), 
Міжнародного фестивалю європейської кераміки (Великобри-
танія, 1992), Міжнародного фестивалю гончарів у Скопині (Росій-
ська Федерація, 2002); стипендіат Українського фонду культури 
(1988-1989), срібна медаль ВДНГ СРСР за внесок у справу дослід-
ження та популяризації надбань українського гончарства (1990), 
дипломант ХІІ Всесвітнього фестивалю молоді і студентів (1985), 
лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Івана 
Нечуя-Левицького (1995), лауреат  Фонду міжнародних премій; 
лауреат Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості 
«Золота фортуна» (2001).

 [Вул.Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна, 
тел./факс (+38 05353) 42175, 42416, e-mail: ceramology_inst@
poltava.ukrtel.net; opishne_museum@poltava.ukrtel.net].

ПОШИВАЙЛО -ТАУЛЕР НАТАЛЯ,  21.02.1973 р.н.; 
економіст, культуролог; директор туристич-
ної компанії «Beyond Tours»; автор радіо-
передач про українську історію та куль-
туру, культурологічних громадських акцій 
у Новій Зеландії; керівник представництва 
«Українського керамологічного журналу» в 
країнах Австралії та Океанії. 

 [Po Box 105-947, Auckland City, Auckland, 
New Zealand; fax (+64 21) 218 7078, 
e-mail: nataliyap@paradise.net.nz].
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ПРУГЛО СВІТЛАНА, 25.08.1982 р.н.; редак-
тор Національного музею-заповідника 
українського гончарства в Опішному; автор 
публіцистичних статей про гончарство 
в періодиці.

 [Вул.Партизанська, 102, Опішне, 
Полтавщина, 38164, Україна, 
тел./факс (+38 05353) 42416, 
e-mail: opishne_museum@poltava.ukrtel.net].

РАХНО КОСТЯНТИН, 16.08.1979 р.н.; 
молодший науковий співробітник Інституту 
керамології – відділення Інституту народо-
знавства НАН України, старший науковий 
співробітник Національного музею-заповід-
ника українського гончарства в Опішному; 
автор наукових статей з проблем українсь-
кої керамології, історії та етнології.

 [Вул.Партизанська, 102, Опішне, 
Полтавщина, 38164, Україна, тел./факс 

(+38 05353) 42175, 42416, e-mail: ceramology_inst@poltava.ukrtel.net; 
opishne_museum@poltava.ukrtel.net].

СМІЛЯНСЬКА НАТАЛЯ, 31.08.1976  р.н.; 
науковий співробітник Луганського облас-
ного краєзнавчого музею; досліджує історію 
гончарства в Луганській області.

 [Вул.Шевченка, 2, Луганськ, 91055, Україна, 
тел. (+38 0642) 533071, факс (+38 0642) 
551252].

СПАНАТІЙ ЛЮБОВ, 20.02.1955 р.н.; завіду-
вач кафедри культури мовлення та редагу-
вання Миколаївського державного універ-
ситету; кандидат філологічних наук (1997), 
доцент (2000); автор понад 50 наукових 
праць у періодиці та збірниках, брошур, 
словників, у тому числі: «Діалектна лексика 
народних промислів Миколаївщини: Мето-
дичні рекомендації та матеріали» (1989), 
«Програма для збирання гончарної лек-

сики» (2003), «Російсько-український словник художніх термінів» 
(у співавторстві, 2004); член редколегії «Українського керамоло-
гічного журналу» та щорічника «Українська керамологія»; головні 
напрямки наукових студій: українська діалектологія, зокрема 
лінгвістична географія українського гончарства, лексичні особли-
вості говірок Бузько-Інгульського межиріччя; сучасна українська 
літературна мова, історія української мови.

 [Вул.Нікольська, 24, Миколаїв, 54030, Україна, тел.(+38 0512) 
358063].

ФУРМАН ВІКТОР, 30.11.1936 р.н.; мистец-
твознавець, народний майстер-різьбяр, 
килимар; член  Національної спілки майс-
трів народного мистецтва України; учасник 
регіональних, всеукраїнських і міжнародних 
художніх виставок; автор численних пуб-
лікацій з проблем народного мистецтва, у 
тому числі книги «Полтавські самоцвіти» 
(1982). 

 [Пров.Градижський, 14, кв.2, Полтава, 
36017, тел.(+38 0532) 546436].

ШТАНКІНА ІРИНА, 16.05.1957 р.н.; заві-
дувач відділу народного декоративного 
мистецтва Чернігівщини Чернігівського 
історичного музею імені Василя Тарнов-
ського; автор наукових статей у періодиці 
та збірниках; головний напрямок наукових 
досліджень: кахлі Чернігівщини, художнє 
шитво Чернігівщини; нині досліджує 
тему: «Чернігівські кахлі ХVІІ–початку 
ХХ століття: генеза, типологія художньо-
стильові особливості».

 [Вул.Горького, 4, Чернігів, 14000, Україна; тел.(+38 04622) 43236; 
Stankina.Irina@cn.relc.com].

ЩЕРБАНЬ АНАТОЛІЙ, 15.04.1978 р.н.; 
молодший науковий співробітник Інституту 
керамології — відділення Інституту наро-
дознавства НАН України, старший науковий 
співробітник Національного музею-заповід-
ника українського гончарства в Опішному; 
автор наукових статей з проблем археоло-
гічної кераміки та прадавнього ткацтва.

 [Вул.Партизанська, 102, Опішне, 
Полтавщина, 38164, Україна, тел./факс 

(+38 05353) 42175, 42416, e-mail: ceramology_inst@poltava.ukrtel.net; 
opishne_museum@poltava.ukrtel.net].

ЩЕРБАНЬ ОЛЕНА, 27.06.1980 р.н.; молод-
ший науковий співробітник Інституту 
керамології — відділення Інституту народо-
знавства НАН України, старший науковий 
співробітник Національного музею-заповід-
ника українського гончарства в Опішному; 
автор наукових статей з проблем етнопеда-
гогіки та гончарської освіти.

 [Вул.Партизанська, 102, Опішне, 
Полтавщина, 38164, Україна, тел./факс 

(+38 05353) 42175, 42416, e-mail: ceramology_inst@poltava.ukrtel.net; 
opishne_museum@poltava.ukrtel.net].
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СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
• Пошивайло Олесь. Гончарство як індикатор етносуспільних пріоритетів [4, с.7-14]
• Пошивайло Олесь. Керамологічні сюжети в постсовєтській археологічній науковій 

літературі: домінанта профанного [1, с.7-15]
• Пошивайло Олесь. Консервація і реставрація гончарських раритетів в Україні 

[2-3, с.7-22]

СЛОВО ЧЛЕНІВ РЕДКОЛЕГІЇ «УКЖ»
• Наулко Всеволод. «Від Сяну і по Дон русин всюди автохтон...»: до питання етнічної 

ідентифікації русинів [4, с.15-19]
• Пащенко Володимир. Соціалізм на церковному згарищі [1, с.16-24]
• Семченко Галина. Проблеми технічної кераміки в Україні [2-3, с.23-26]

АРХЕОЛОГІЧНА КЕРАМІКА
• Гаврилюк Надія. Історія дослідження кераміки доби раннього заліза та археологічне матеріалознавство [1, с.25-29]
• Відейко Михайло. Про характер та обсяги виробництва глиняного посуду в трипільських протомістах [1, с.30-36]
• Гавриш Петро, Гейко Анатолій. Застосування оброблених уламків глиняного посуду доби пізньої бронзи – раннього 

заліза (за матеріалами Більського городища) [1, с.37-44]
• Щербань Анатолій. Технологічні особливості виготовлення глиняних кружал як формотворчий фактор [1, с.45-50]

ЕТНОГРАФІЯ ГОНЧАРСТВА
• Метка Людмила. Гончарство Харківщини середини ХХ століття (за матеріалами керамологічних експедицій) 

[1, с.102-111]
• Міщанин Віктор. Збут виробів гончарями малих осередків Опішненського гончарного регіону наприкінці ХІХ–

у першій половині ХХ століття [1, с.112-118]
• Овчаренко Людмила, Пошивайло Олесь. Олешнянська земська гончарна майстерня: безрезультативні спроби 

модернізації народної технології гончарства [4, с.39-47]
• Рахно Костянтин. Відгомін антропогонічних міфів на європейській кераміці [1, с.97-101]
• Рахно Костянтин. Проблеми та напрямки дослідження сакрального в українському гончарстві [4, с.21-26]
• Рахно Костянтин. Українське відьмацтво як продукт еволюції ґендерних відносин [2-3, с.27-33]
• Щербань Анатолій, Щербань Олена. Про виготовлення глиняного посуду в Каневі [4, с.27-38]

ІСТОРІЯ ГОНЧАРСТВА
• Васильева Марина. Черниговские Вишенки как центр постхабанского гончарного производства последней трети 

ХVІІІ века [4, с.60-74]
• Каплун Наталя, Смілянська Наталя. До історії гончарного промислу села Макарів Яр [4, с.48-59]
• Коваленко Оксана. Матеріали до історії гончарства Полтави ХVІІІ століття [1, с.89-96]

ГОНЧАРСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ
• Коваленко Оксана. Гончарська термінологія кінця ХVІІ–початку ХVІІІ століття у творах Климентія Зіновієва [4, с.85-87]
• Литвиненко Світлана. Варіанти українських назв глиняних іграшок [4, с.79-84]
• Спанатій Любов. Лінгвогеографічний аспект дослідження номінацій майстра посуду та інших виробів із глини 

в українській мові [4, с.75-78]

ЧУЖОЗЕМНЕ ГОНЧАРСТВО
• Болдин Игорь. Хронология древнерусской глиняной посуды бассейна Верхней Оки [1, с.69-80]
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• Дубицкая Наталья. Технология изготовления глиняной посуды населением зарубинецкой культуры на поселении 
Городище на р.Ясельда в Припятском Полесье [1, с.51-55]

• Костух Божена. Кераміка у Національному музеї в Кракові [4, с.88-90]
• Ломан Валерий. Неразрушающий метод изучения технологии древнего гончарства [1, с.81-83]
• Месхидзе Эка, Кебуладзе Нино. О реставрации и консервации двухпротомных зооморфных фигур 

из Цихегоджи-Археополиса [2-3, c.59-61]
• Пошивайло Олесь. Скопин: ідеологічний міф совєтського мистецтвознавства й реальні досягнення давнього 

гончарного центру Росії (керамологічні студії після І Міжнародного фестивалю гончарів) [2-3, с.73-104, 177-192]
• Прошкин Олег. Древнерусская  керамика городища Маламахово на Верхней Оке [1, с.56-68]
• Сингатулин Рустам. Палеофонографические исследования сарматской керамики: первые результаты [1, с.84-88]
• Хохлова Екатерина. Скопин – центр российского гончарства [2-3, с.64-72]
• Чемия Марика. Балхарская керамика [2-3, с.62-63]

ГОНЧАРНІ ШКОЛИ
• Белько Олег.  До історії  Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя 

(1896-1915) [2-3, с.119-123]
• Міщанин Віктор. Бухгалтер Опішненської художньої керамічної школи-майстерні (за матеріалами кримінальної 

справи) [2-3, с.134-138]
• Овчаренко Людмила. Гончарні школи містечка Глинськ Роменського повіту Полтавської губернії (кінець XIX–

початок XX століття) [1, с.119-132]
• Овчаренко Людмила. Земська гончарна навчальна майстерня в селі Олешня Чернігівської губернії (1895-1898) 

[2-3, с.105-118]
• Щербань Олена. Опішненська школа майстрів художньої кераміки (1936-1941) [2-3, с.124-133]

РЕСТАВРАЦІЯ КЕРАМІКИ
• Костюк Ірина, Попельницька Олена. Атрибуція і реставрація глиняних виробів ХVІ–ХVІІ століть з Острогу 

[2-3, с.52-58]
• Краснова Тетяна.  Методологія і технологія реставрації кераміки (історичний огляд) [2-3, с.34-42]
• Митківська Тетяна, Коваль Елеонора. Руйнування археологічної кераміки з фондів Національного музею історії 

України [2-3, с.47-51]
• Шиянова Ганна. Клеї для реставрації археологічної кераміки [2-3, с.43-46]

ПОВІДОМЛЕННЯ
• Бабенко Леонід. Глиняний посуд у поховальному обряді пісочинського курганного могильника [1, с.133-138]
• Кракало Ірина. Провінційно-римська традиція і посуд з Жовниного в зібранні Кременчуцького краєзнавчого музею 

[1, с.139-144]
• Ласло-Куцюк Магдалина. Вдячна піч [4, с.108-109]
• Ликова Оксана, Пошивайло Олесь. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному в 2003 році 

[1, с.164-168]
• Луговий Роман, Рейда Роман. Горщик-урна черняхівської культури з Яресьок [1, с.145-146]
• Майко Вадим. Глиняні моделі культових споруд ІХ–Х століть з Південно-Східного Криму [1, с.147-149]
• Метка Людмила. Гончарна артіль інвалідів «Селянин» у селі Таромське Дніпропетровської області (1931-1937) 

[2-3, с.139-143]
• Метка Людмила. Етюди з історії гончарства Луганщини [4, с.95-100]
• Міщанин Віктор. Малобудищанський гончарський рід Чуприн [4, с.101-107]
• Пивоваров Сергій. Датування середньовічної кераміки Буковини монетними знахідками [1, с.150-155]
• Пошивайло Олесь, Овчаренко Людмила. Інститут керамології – відділення Інституту   народознавства НАН України 

в 2003 році [1, с.156-163]
• Щербань Олена. Нотатки про традиційні правила поводження з новим глиняним посудом [4, с.91-94]

ВИСТАВКИ
• Пругло Світлана. Великі Українські Гончарівники [4, с.110-113]
• Фурман Віктор. Добра усмішка майстра [4, с.114-115]
• Штанкіна Ірина. Російський етнографічний музей: виставка «Не святі горшки ліплять» [4, с.116-120]

ДИСЕРТАЦІЇ
• Пошивайло Олесь. Гончарство Поділля в системі етнокультури українців (друга половина ХІХ–ХХ століття) [4, с.121-124]
• Пошивайло Олесь. «Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття (соцреалізм і свобода творчості)» 

[2-3, с.144-148]
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КРИТИКА
• Пошивайло Олесь. Мельничук Лідія. Гончарство Поділля в другій половині ХІХ–ХХ століття: історико-етнографічне 

дослідження  [4, с.129-134]
• Пошивайло Олесь. Розкажіть онуку, ...як не треба писати!  [1, с.169-173]
• Пошивайло Олесь. «Спадщина Івана Гончара»: неусвідомлена міра відповідальності! [4, с.125-128]

НЕЗАБУТНІ
• Возницький Борис. Моя співпраця з Петром Лінинським  [2-3, с.167]
• Захарчук-Чугай Раїса. У вінок шани  [2-3, с.158-159]
• Івашків Галина. Слово про збирача кераміки і реставратора  [2-3, с.162-166]
• Лозинський Тарас. Спомин Про Петра Лінинського («перерваний стаж»: 20.03–05.05.1987) [2-3, с.168]
• Моздир Микола. Штрихи до портрета  [2-3, с.160-161]
• Пошивайло Ігор. Опішненське причастя Івана Гончара [4, с.138-143]
• Пошивайло Олесь. Хранитель кахельних літописів  [2-3, с.149-154]
• Сеник Любомир. Мої зустрічі з маестро  [2-3, с.156-157]
• Чирка Ірина. Спогад про одну зустріч  [2-3, с.155]

КОНФЕРЕНЦІЇ
• Пошивайло Олесь. «Трипільська цивілізація у спадщині України»  [1, с.174-177]
• Рахно Костянтин. Педагогічний потенціал образу жінки в українському образотворчому мистецтві [4, с.136-137]
• Трачук Олексій. Ржищівський вінок: перший фольклорно-етнографічний, археологічний фестиваль 2003 року 

[1, с.179-181]
• Троцька Валентина. «Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах: Проблеми та шляхи їх вирішення»  

[2-3, с.169]
• Щербань Олена. Проблеми ревалоризації феномена української народної іграшки у сучасних культурно-освітніх 

умовах [4, с.135-136]

ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ
• Гончар Іван. Музей у Коболчині буде! [4, с.152-154]
• Мордина Вера. Чего не знала, обязательно должна узнать... [4, с.155]
• Назарчук Мотрона. А я ще щось намалюю...  [2-3, с.170]
• Пошивайло-Таулер Наталя. Про українців у Новій Зеландії. Пам’ятайте: ми з вами! [4, с.156-160]

ГОНЧАРСЬКА КНИГОЗБІРНЯ УКРАЇНИ
• Гирман Ольга. Мельничук Лідія. Олексій Луцишин: спомин про Майстра [1, с.185-186]
• Карунна Ольга. Мардус Оксана. На білих кахлях [4, с.145-146]
• Карунна Ольга, Пошивайло Олесь. Поверин Александр. Гончарное дело. Чернолощеная керамика [4, с.147-148]
• Панасюк Галина, Пошивайло Олесь. Александр Попов: Керамика [4, с.149-150]
• Рахно Костянтин. Беларуская міфалогія [4, с.144-145]
• Щербань Анатолій, Гейко Анатолій. Дубицкая Н.Н. Керамическое производство Белорусского Поднепровья 

в VІІІ в. до н.э.–V в. н.э. [1, с.184]
• Щербань Анатолій, Гейко Анатолій. Мыльникова Л.Н., Чемякина М.А. Традиции и новации в гончарстве древних 

племён Барабы (по материалам поселенческого комплекса Омь-1) [1, с.182-183]

ДОВІДКА «УКЖ» 
• Наулко Всеволод [4, с.20]
• Пащенко Володимир [1, с.24]
• Семченко Галина [2-3, с.26]

ГАЛЕРЕЯ
Ілюстративні матеріали до статей:
• Скопин: ідеологічний міф совєтського мистецтвознавства й реальні досягнення давнього гончарного центру 

Росії (керамологічні студії після І Міжнародного фестивалю гончарів) [2-3, с.177-192]
•  Про виготовлення глиняного посуду в Каневі [4, с.173-174]
•  Кераміка у Національному музеї в Кракові [4, с.175]
•  Великі Українські Гончарівники [4, с.176-177]
•  Опішненське причастя Івана Гончара [4, с.178-187]
•  З нових надходжень Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному [4, с.188-192]

ІНФОРМАЦІЯ
•  Пошивайло Олесь [Володимир Овсійчук] [4, с.151]
•  Пошивайло Олесь. Про щорічний національний конкурс публікацій на теми керамології, гончарства, 

кераміки [4, с.168-169]
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Бабенко Леонід [1, с.133 -138]
Белько Олег [2 -3, с.119 -123]
Болдин Игорь [1, с.69 -80]
Васильева Марина [4, с.60-74]
Відейко Михайло [1, с.30- 36]
Возницький Борис [2- 3, с.167]
Гаврилюк Надія [1, с.25 -29]
Гавриш Петро [1, с.37 -44]
Гейко Анатолій [1, с.37-44, 184]
Гирман Ольга [1, с.185- 186]
Гончар Іван [4, с.152-154]
Дубицкая Наталья [1, с.51- 55]
Захарчук- Чугай Раїса [2- 3, с.158- 159]
Івашків Галина [2- 3, с.162 -166]
Каплун Наталя [4, с.48-59]
Карунна Ольга [4, с.145-146, 147-148]
Кебуладзе Нино [2 -3, с.59 -61]
Коваленко Оксана [1, с.89 -96; 4, с.85-87]
Коваль Елеонора [2 -3, с.47 -51]
Костух Божена [4, с.88-90]
Костюк Ірина [2 -3, с.52 -58]
Кракало Ірина [1, с.139- 144]
Краснова Тетяна [2 -3, с.34- 42]
Ласло- Куцюк Магдалина [4, с.108-109]
Ликова Оксана [1, с.164 -168]
Литвиненко Світлана [4, с.79-84]
Лозинський Тарас [2- 3, с.168]
Ломан Валерий [1, с.81 -83]
Луговий Роман [1, с.145 -146]
Майко Вадим [1, с.147 -149]
Месхидзэ Эка [2 -3, с.59 -61]
Метка Людмила [1, с.102- 111; 2 -3, с.139- 143; 4, с.95-100]
Митківська Тетяна [2- 3, с.47- 51]
Міщанин Віктор [1, с.112 -118; 2 -3, с.134- 138; 4, с.101-107]
Моздир Микола [2- 3, с.160 -161]

Алфавітний покажчик авторів «УКЖ» 
2004 року

Мордина Вера [4, с.155]
Назарчук Мотрона [2-3, с.170]
Наулко Всеволод [4, с.15-19]
Овчаренко Людмила  [1, с.119 -132, 156- 163; 

2- 3, с.105 -118; 4, с.39-47]
Панасюк Галина [4, с.149-150]
Пащенко Володимир [1, с.16- 24]
Пивоваров Сергій [1, с.150- 155]
Попельницька Олена [2 -3, с.52- 58]
Пошивайло Ігор [4, с.138-143]
Пошивайло Олесь [1,  с.7 -15, 156 -163, 164 -168, 169, 

174 -177; 2 -3, 7-22, 73-104, 144- 148, 149 -154, 
73- 104, 177- 192; 4, с.7-14, 39-47, 121-124, 125-128, 
129-134, 147-148, 149-150, 151, 168-169, 188-192]

Пошивайло- Таулер Наталя [4, с.156-160]
Прошкин Олег [1, с.56 -68]
Пругло Світлана [4, с.110-113]
Рахно Костянтин [1, с.97- 101; 2 -3, с.27- 33; 4, с.21-26, 

144-145]
Рейда Роман [1, с.145 -146]
Семченко Галина [2- 3, с.23- 26]
Сеник Любомир [2 -3, с.156 -157]
Сингатулин Рустам [1, с.84 -88]
Смілянська Наталя [4, с.48-59]
Спанатій Любов [4, с.75-78]
Трачук Олексій [1, с.176- 181]
Троцька Валентина [2- 3, с.169]
Фурман Віктор [4, с.114-115]
Хохлова Екатерина [2 -3, с.64- 72]
Чемия Марика [2- 3, с.62 -63]
Чирка Ірина [2 -3, с.155]
Шиянова Ганна [2- 3, с.43 -46]
Штанкіна Ірина [4, с.116-120]
Щербань Анатолій [1, с.45-50, 184; 4, с.27-38]
Щербань Олена [2 -3, с.124 -133; 4, с.27-38, 91-94]

Алфавітний покажчик авторів «УКЖ» 2004 року

Україна
Запоріжжя
Канів
Київ
Коболчин
Кременчук
Луганськ
Львів
Миколаїв
Опішне
Полтава
Судак

Харків
Чернівці
Чернігів
Білорусь
Мінськ
Грузія
Тбілісі
Казахстан
Караганда
Нова Зеландія
Окленд

Географія авторів статей «УКЖ» 
2004 року
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Метою Конкурсу є визначення рейтингу публікацій в Україні з означеної проблематики, заохочення науковців 
до активних досліджень вітчизняного та світового гончарства, до започаткування та участі в керамологічних дис-
кусіях, написання ґрунтовних рецензій та критичних статей; заохочення популяризації знань про давнє й сучасне 
гончарство і його мистців.

До участі в Конкурсі запрошуються вчені (керамологи, історики, археологи, етнологи, мистецтвознавці, 
філологи і т.д.), краєзнавці, журналісти, письменники, усі, хто пише на конкурсну тематику.

За основу оцінювання беруться публікації, вміщені в національному науковому щорічнику «Бібліографія 
українського гончарства». Цей реєстр не є винятковим, а тому може бути доповнений матеріалами, що не ввійшли 
до нього. І-й Національний конкурс проводиться за публікаціями 2004-го року. 

В Україні подібні Конкурси вже проводилися, проте вони не мали регулярного характеру. Так, 1989 року, 
в рамках Республіканського симпозіуму гончарства «Опішня-1989» було проведено перший в Україні конкурс на 
кращу публікацію 1988 року на тему гончарства. Започаткована традиція не набула сталості, оскільки наці-
леність симпозіуму на відродження національних традицій українців налякала владні структури, які зробили все 
для того, щоб вони більше не проводилися. Конкурс було відновлено 2000-року в рамках 1-го Національного сим-
позіуму гончарства «Опішне-2000» і продовжено наступного, 2001-го року. Кращими публікаціями в Україні на 
тему гончарства тоді було визнано монографії Віктора Міщанина «Словник гончарів Глинського, Малих Будищ, 
Старих Млинів, Хижняківки» (Опішне, 1999) та Ігоря Пошивайла «Феноменологія гончарства: Семіотико-етно-
логічні аспекти» (Опішне, 2000). Правильність рішень Журі симпозіумів підтвердили найпрестижніші в Україні 
книжкові конкурси, зокрема VI і VII Форуми видавців у Львові, на яких зазначені книги теж стали лауреатами. 
Проте й тоді безперервності традиції не було дотримано, бо Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному припинив проведення гончарських симпозіумів. Засновники новітнього Національного 
конкурсу сподіваються, що він, нарешті, стане довготривалим.

Конкурс проводиться за такими номінаціями:
І. Краща публікація в Україні на теми керамології, гончарства, кераміки.
ІІ. Краща наукова стаття.
ІІІ. Краща науково-популярна, публіцистична стаття.
ІV. Краща резонансна публікація.
V. Краща рецензія

Критерії оцінювання публікацій:
І номінація:

1. Порушення нової теми.
2. Використання матеріалів польових досліджень.

 
Інформація

ПРО ЩОРІЧНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

КОНКУРС ПУБЛІКАЦІЙ 

НА ТЕМИ КЕРАМОЛОГІЇ, ГОНЧАРСТВА, КЕРАМІКИ

Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, 

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному 

та редакція «Українського керамологічного журналу»

 оголошують щорічний 

Національний конкурс публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки
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3. Використання нових архівних джерел.
4. З’ясування дискусійних питань.
6. Використання зарубіжних порівняльних матеріалів.
7. Наявність оригінальних, уперше опублікованих ілюстративних матеріалів.

ІІ номінація:
1. Розробка й застосування нових методів дослідження.
2. Уведення до наукового обігу нових матеріалів (терміни, визначення, фото, документи тощо).
3. Наукові відкриття.
4. Аналітичність.
5. Розробка пріоритетних напрямків розвитку керамології.

ІІІ номінація:
1. Об’єктивне висвітлення проблем керамології, гончарства.
2. Популяризація сучасних знань про керамологію, гончарство, кераміку.
3. Зацікавлення громадян країни сучасними досягненнями керамології, гончарства.
4. Доступність викладу наукових знань.

IV номінація:
1. Фаховість оцінки рецензованої роботи.
2. Висловлення власного бачення вирішення наукової проблеми.
3. Використання для доказування висловлених думок аналітичних матеріалів інших авторів.
4. Залучення до аналізу широкої бази наукових знань.

V номінація:
1. Сенсаційне наукове відкриття.
2. Найбільша кількість опублікованих відгуків про публікацію.
3. Проведення дискусії в періодичних виданнях.

Конкурс проводиться в кілька  етапів:
1. Опублікування інформації про початок чергового Конкурсу (грудень).
2. Опублікування чергового випуску національного наукового щорічника «Бібліографія українського 

гончарства» за попередній рік (червень).
3. Розсилання примірників «Бібліографії українського гончарства» фахівцям-експертам (1-10 липня).
4. Отримання експертних висновків фахівців (11 липня – 20 вересня).
5. Систематизація експертних висновків. Прийняття рішення на спільному засіданні Вчених рад 

Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України та Національного 
музею-заповідника українського гончарства в Опішному (21-30 вересня).

6. Нагородження переможців та активних учасників Конкурсу грошовими преміями, заохочувальними 
призами, дипломами (Опішне або Київ, 14 жовтня).

7. Опублікування результатів Конкурсу в «Українському керамологічному журналі» та інших 
періодичних виданнях ( 15 жовтня – 30 листопада).

Організатори запрошують усіх авторів публікацій

на теми керамології, гончарства, кераміки

взяти участь у Конкурсі й надсилати свої друковані праці (або їх ксерокопії)

за адресою:

 
 

 

 

Читачів «Українського керамологічного журналу»

 просимо висловити власні думки 

щодо можливих кандидатів на перемогу в конкурсних номінаціях

© Олесь Пошивайло, головний редактор
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Редакція «УКЖ» приймає для опублікування статті на теми 
гончарства, кераміки обсягом до 24 сторінок формату А-4 
(1 друк. арк., 40000 знаків, без урахування ілюстрацій); повідомлення, 
інформацію не більше 12 сторінок (0,5 друк. арк., 20000 знаків). Пере-
вага надається матеріалам з ілюстраціями та в електронному виг-
ляді. Не приймаються: копії статей; матеріали наді слані/надруковані 
в інших періодичних виданнях; матеріали, не підписані авторами. 
Усі матеріали публікуються безкоштовно.

Відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії 
України від 15.01.2003 року №7>05/1 до друку в «УКЖ» прийма-
ються наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка 
проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спираєть-
ся автор, виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей 
статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослід-
ження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ В «УКЖ»:

1) Ма теріали ук раїнською мо вою про си мо дру ку ва ти на дру карській 
ма шинці (прин тері), з од но го бо ку па пе ру фор ма ту А4 (210х297 мм). 
Усі сторінки ру ко пи су по винні ма ти суцільну ну ме рацію. Ру ко писні 
встав ки та вклей ки не доз во ля ють ся. Ма теріали в еле к трон но му 
ви гляді по да ва ти на дис ке тах 3.5’’, CD, МО 230-640MB (*.doc, *.pm6, 
*.p65, *.pmd,*.qxd, *.indd), або електронною поштою: ceramology_inst
@poltava.ukrtel.net. При цьому обов’язково слід надіслати підпи-
саний автором текст статті на папері. До згадуваних у тексті статті 
прізвищ слід подавати не ініціали, а повне ім’я.

2) По си лан ня на дже ре ла по да ють ся на прикінці ма теріалу, за пра ви ла ми 
бібліог рафічно го опи су на уко вих ви дань з обов’яз ко вим за зна чен-
ням: місця ви дан ня, ви дав ництва, ро ку ви дан ня, то му, кни ги, но ме-
ра ви дан ня, сторінки ви ко ри с та ної ци та ти. Ско ро чені (аб ревіатурні) 
по си лан ня на періодичні ви дан ня доз во ля ють ся ли ше в то му ви пад-
ку, як що ма теріал має спи сок умов них ско ро чень. Як що по дається 
ал фавітний спи сок літе ра ту ри, спер шу за зна ча ють ся ви дан ня ки ри-
ли цею, далі — ла ти ни цею. Для періодичних видань, надрукованих 
поза Україною, необхідно зазначити місце видання.
Усі зна ки, які не мо жуть бу ти над ру ко вані на ма шинці (прин тері), 
не обхідно впи са ти в текст від ру ки, чор ним чор ни лом (па с тою, туш-
шю), чітко і за єди ною си с те мою на пи сан ня. 
Як що знак (сим вол) мо же бу ти сплу та ний з інши ми, близь ки ми за 
на пи сан ням, слід по яс ни ти на ліво му полі, що це за знак (сим вол). 
Грецькі літе ри слід підкрес ли ти чер во ним олівцем.
Слово «Література» або «Примітки» не пишеться, а одразу ідуть поси-
лання. Усі посилання мають подаватися мовою оригіналу в алфавіт-
ному порядку та пронумеровані. У тексті бібліографічні посилання 
позначаються цифрами у квадратних дужках, наприклад: [1, с.5].

3) Тек с то вий оригінал має бу ти підпи са ний ав то ром на ос танній сторінці 
із за зна чен ням та ких відо мо стей про се бе:
— прізви ще та ім’я;
— день, місяць, рік і місце на ро д жен ня;
— місце про жи ван ня;
— освіта (на вчаль ний за клад і рік закінчен ня), місце ро бо ти,

по са да; 
— на уко вий ступінь, вче не зван ня;
— по чесні зван ня, дер жавні на го ро ди;
— го ловні на прям ки на уко вих досліджень;
— ос новні на укові праці (по вний бібліог рафічний опис);
— те ма, над якою пра цюєте нині;
— до маш ня і служ бо ва по штові ад ре си, те ле фо ни, факси, e�mail;
— да та підпи су ма теріалу;
— фо то ав то ра ма теріалу.

4) Як оригіна ли ілю с т рацій ав тор мо же по да ти :
— графічні та напівто нові ма люн ки і фо то графічні знімки;
— діапо зи ти ви (слай ди) та не га ти ви;
— еле к тронні фай ли (*.tif, *.jpg).
В усіх ви пад ках за по зи чен ня ілю с т рації з іншо го ви дан ня обов’яз ко-
ве бібліо г рафічно по вне за зна чен ня дже ре ла.
Оригіна ли фо тоілю с т рацій слід по да ва ти розміром не мен ше ба жа-
но го відбит ка в жур налі.
Ілю с т рації слід ну ме ру ва ти згідно з по ряд ком по си лань на них у текс-
ті ма теріалу. Для всіх видів ілю с т рацій по дається за галь на ну ме рація. 
У ру ко пи су на ліво му полі, в пря мо кут ни ку по винні бу ти за зна -
чені но ме ри ілю с т рацій і таб лиць на впро ти то го місця в тексті, 
де ба жа но їх над ру ку ва ти. Підпи си до ілю с т рацій до да ють ся 
на ок ре мо му листі. До кож ної ілю с т рації інфор мація-ле ген да 
до дається в такій послідо в ності: Ав тор. На зва. Ма теріал. Техніка. 
Розміри. Місце ви го тов лен ня (по бу ту ван ня). Да ту ван ня. Місце� 
з на хо д жен ня. Шифр зберіган ня. Ав тор ілю с т рації чи фо то. Пуб-
лікується впер ше чи по втор но. Для археологічної кераміки слід 
зазначити назву поселення, де знайдено виріб, час її виготовлення, 
належність до певної археологічної культури, місце зберігання. Для 
ілюстрацій слід вживати слово «малюнок», а не «рисунок».
Ксерокопії репродукцій чи фотографій не приймаються.

5) До кож но го ма теріалу обов’язково слід до да ти ре зюме і ключові 
слова ук раїнською та англійською мо вами.

6) Ав то ри публікацій відповіда ють за по вно ту висвітлен ня пи тан ня, си с-
темність ви кла ду, до стовірність на ве де них фактів та їх ав тен тичність, 
пра виль не ци ту ван ня, по си лан ня на дже ре ла, на пи сан ня влас них 
імен, ге о графічних назв і т.п. 

7) Редакція застерігає за собою право скорочувати матеріали та правити 
мову. Надіслані матеріали не повертаються.

8) Автори публікацій, об ся гом більше 3-х жур наль них сторінок тек с ту 
(без ура ху ван ня ілю с т рацій), без ко ш тов но одер жу ють один при-
мірник жур на лу.
Ав то ри публікацій, об ся гом мен ше 3-х жур наль них сторінок тек с ту, 
одер жу ють ксе ро копії статей.

Її можна оформити в операційних залах поштамтів і відділень зв’язку за «Каталогом видань України». 

Передплатні індекси «УКЖ»: для індивідуальних передплатників для підприємств та організацій
 01198 01177
Вартість передплати:
 І квартал — 20,74 грн. І квартал — 25,74 грн.
 півроку — 41,48 грн. півроку — 51,48 грн.
 рік — 82,96 грн. рік — 102,96 грн.

За каталогом ТОВ «Науково'виробниче підприємство «Ідея» — індекс 12208

Оплата здійснюється як за готівку, так і за безготівковим розрахунком.

Передплата «УКЖ» за межі України оформляється на умовах, про які можна дізнатися у видавництві 

 ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ         «УКРАЇНСЬКОГО КЕРАМОЛОГІЧНОГО ЖУРНАЛУ»!

ПРИЙМАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА на «УКЖ»!
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№1(15). 2005 
«КЕРАМІКА АРХЕОЛОГІЧНИХ КУЛЬТУР УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ»
Основна проблематика публікацій:

� дослідження керамічних комплексів чи окремих знахідок 
кераміки археологічних культур;

� аналіз форм, орнаментики кераміки, техніки і технології роботи 
гончарів, гончарської обрядовості;

� кераміка як джерело історичних реконструкцій (світогляд, 
естетичні уявлення давніх етносів, міграційні процеси, розвиток 
економіки);

� колекції археологічної кераміки та гончарських інструментів 
в Україні та в країнах далекого і близького зарубіжжя;

� проблеми атрибуції, збереження, консервації і реставрації, 
популяризації кераміки;

� каталогізація та опублікування керамічних виробів;
� виставки кераміки;
� дослідники і збирачі колекцій археологічної кераміки (історія 

формування);
� ставлення центральної і місцевої виконавчої влади до проблеми 

збереження історико�культурної спадщини в Україні.
Матеріали приймаються до 01.01.2005

№2(16). 2005 
«МИСТЕЦТВО КЕРАМІКИ»

Основна проблематика публікацій:
� історія становлення художньо�стильових особливостей осередків 

українського гончарства;
� особливості формування асортиментного складу гончарної 

продукції;
� функції гончарних виробів;
� форми глиняних виробів і етнічний світогляд;
� тенденції сучасного розвитку мистецтва кераміки;
� орнаментика глиняних виробів;
� мистецтвознавчий аналіз окремих творів кераміки;
� проблеми підготовки художників�керамістів, гончарські навчальні 

заклади;
� історія славетних гончарських родів України;
� колекції кераміки.

Матеріали приймаються до 01.03.2005

№3(17). 2005 
«ГОНЧАРСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ»

Основна проблематика публікацій:
� історичний розвиток гончарської професійної термінології;
� відображення в мові етнічних особливостей гончарства;
� регіональна специфіка гончарської термінології;
� керамологічні поняття й термінологія;
� керамологічні терміни в інших наукових дисциплінах;
� походження назв гончарних осередків;
� сучасна професійна лексика гончарів і художників�керамістів;
� гончарська топонімія, гідронімія, ономастика;
� керамологічні словники (словники гончарської лексики, 

програми�запитальники)
� матеріали польових керамологічно�лінгвістичних експедицій;
� проблема формування уніфікованої національної системи опису 

гончарних явищ;
� лексика гончарів – джерело вивчення історії гончарства 

та етнічної історії.
Матеріали приймаються до 01.06.2005

№4(18). 2005 
«АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО ГОНЧАРСТВА»

Основна проблематика публікацій:
� наукова спадщина керамологів, етнографів, мистецтвознавців;
� особисті архіви художників�керамістів, народних майстрів�

гончарів;
� матеріали польових наукових експедицій;
� документи про діяльність гончарних артілей, керамічних 

підприємств, гончарських навчальних закладів;
� спогади, рукописи, епістолярія, персоналії, фотографії, що мають 

відношення до гончарства, кераміки XVI–XX ст.
Матеріали приймаються до 01.09.2005

© Олесь Пошивайло, головний редактор 

РЕДАКЦІЯ «УКЖ» ГОТУЄ ДО ВИДАННЯ    ТЕМАТИЧНІ ВИПУСКИ ЖУРНАЛУ:

У редакції можна замовити попередні випуски «УКЖ» (2002: №3, 4; 2003: №1, 2'4; 2004, №1, 2-3).
Адреса редакції: вул. Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164; тел./факс (+ 38 05353) 42416, 42175; 

e-mail: opishne_museum@poltava.ukrtel.net

Запрошуємо керамологів, археологів, мистецтвознавців, музейних працівників, краєзнавців, колекціонерів бути 
авторами тематичних випусків «УКЖ». Для цього просимо не пізніше зазначених вище дат надсилати статті з визначених 
проблем [обсягом — до 24 сторінок (А-4, 40000 знаків), на дискеті, CD-R, CD-RW, бажані ілюстрації; детальний перелік вимог 
до оформлення статей дивіться на сторінці 170 «УКЖ»]. Статті приймаються безкоштовно.

Статті більшого обсягу — до 50 сторінок (А-4, 80000 знаків, на дискеті, CD-R, CD-RW) приймаються для опублікування в третій 
книзі Національного наукового щорічника «Українська керамологія» (до 01.05.2005 року), який побачить світ у другій половині 
2005 року. Статті приймаються безкоштовно. Автори отримують один примірник щорічника безкоштовно.

Нагадуємо ще раз, що постановою Президії Вищої атестаційної комісії України від 14.11.2001 року №2-05/9 
«Український керамологічний журнал» та «Українську керамологію» внесено до «Переліку №9 наукових фахових 
видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора 
і кандидата наук» зі спеціальностей «історичні науки» та «мистецтвознавство».
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ЄДИНИЙ В УКРАЇНІ 
КЕРАМОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ

має кольорові ілюстрації і обсяг до 192 сторінок.

ЙОГО МОЖНА ЗАМОВИТИ 
у видавництві «Українське Народознавство»

Вартість 1 прим. — 24 грн.
Піврічне замовлення: 2 числа — 44 грн.

Річне замовлення: 4 числа — 80 грн.

(Вартість не включає поштових витрат)

ЦЕ ЄДИНІ В УКРАЇНІ КЕРАМОЛОГІЧНІ 
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ.

До роздрібної книготорговельної 
мережі вони не надходять. 

Щоб не мати клопоту з їх своєчасним придбанням, 
замовляйте видання безпосередньо 

у видавництві «Українське Народознавство» 
за адресою:

вул.Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна, 
тел. (+38 05353) 42175, 42415, факс (+38 05353) 42416;

е-mail: opishne_museum@poltava.ukrtel.net
3000 грн.

Милi  друзi!
Якщо Ви прагнете краще пiзнати археологiю, iсторiю, етнографiю, 
мистецтво гончарства, дiзнатися про сучасний стан гончарних центрiв України;
Якщо Вас цiкавить свiт художньої керамiки, найважливiшi подiї в Українi i свiтi,
пов’язанi з керамiкою;
Якщо Ви слiдкуєте за останнiми досягненнями вчених-керамологiв 
і мистцiв-керамiстiв;
Якщо для Вашої дiяльностi важливi новітнi книги та журнали з проблем керамiки, —

Вам просто необхiдно мати пiд рукою всі керамологiчнi видання 
видавництва «Українське Народознавство»!

1200 грн.

 2400 грн.

Інформація

НА ПЕРШІЙ СТОРІНЦІ ОБКЛАДИНКИ:

Віктор Ющенко з доньками Христиною і Софією наснажуються могутністю лева роботи славетного опішненського гончаря, заслуженого 
майстра народної творчості України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Василя Омеляненка. Великі Сорочинці, 
Полтавщина. Серпень 2003. Фото Олеся Пошивайла. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів 
українського гончарства. Публікується вперше

НА ДРУГІЙ СТОРІНЦІ ОБКЛАДИНКИ:

1. Віктор Ющенко з’ясовує сучасний стан всесвітньо відомої опішненської кераміки в розмові зі славетним гончарем, заслуженим майстром 
народної творчості України, лауреатом Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Івана Нечуя-Левицького Миколою Пошивайлом. 
Великі Сорочинці, Полтавщина. Серпень 2003. Фото Олеся Пошивайла. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства. Публікується вперше

2. Віктор Ющенко: разок гончарного намиста для доньки. Великі Сорочинці, Полтавщина. Серпень 2003. Фото Олеся Пошивайла. 
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства. Публікується вперше

НА ТРЕТІЙ СТОРІНЦІ ОБКЛАДИНКИ:

1. З думою про Україну: Віктор Ющенко з донькою та «Українським керамологічним журналом». Великі Сорочинці, Полтавщина. 
Серпень 2003. Фото Олеся Пошивайла. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського 
гончарства. Публікується вперше

2-6. Учасники міжнародної акції на підтримку чесних виборів в Україні і визнання Президентом України Віктора Ющенка: 
учасники акції в центрі міста Окленд, біля Таун Хола, на площі Аотеароа (2); Гриць Сергієнко і Наталя Пошивайло-Таулер (3); 
Василь Креховець – старійшина української діаспори в Окленді: «Україно, ми з тобою!» (4); (зліва направо): Анастасія Радченко, 
Наталя Пошивайло-Таулер, Софійка Пошивайло-Таулер, Микола Назаров і Роман Штокалко (5); Ігор і Кирило Ющенки: «Кримінал ніколи 
не буде правити Україною!»  (6). Окленд, Нова Зеландія. 27.11.2004.
Фото Пола Таулера. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства. 
Публікуються вперше
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ГАЛЕРЕЯ
Анатолій Щербань, Олена Щербань

ПРО ВИГОТОВЛЕННЯ ГЛИНЯНОГО ПОСУДУ В КАНЕВІ (стор.27%38)

1,3. Ганна Баліцька. Друшляки. 
Глина, гончарний круг, проколювання, 
ангоби, мальовка, полива. 1950-ті роки.

2. Степан Бєлінський. Миска. 
Глина, гончарний круг, ангоби, мальовка, 
полива. 1920-1940-ві роки. 

Канів, Черкащина. Канівський музей 
народного декоративного мистецтва. 
Фото Анатолія Щербаня. Національний 
музей-заповідник українського гончарства 
в Опішному, Національний архів українського 
гончарства. Публікуються вперше

1

2

3
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1. 
Филимон Баліцький. 
Миска. 
Глина, гончарний круг, 
ангоби, мальовка, 
полива. 
1920-1930-ті роки.

2. 
Олександр Бєлінський. 
Миска. 
Глина, гончарний круг, 
ангоби, мальовка, 
полива. 1949. 

3. 
Ганна Баліцька. 
Миска. 
Глина, гончарний круг, 
ангоби, мальовка, 
полива. 1950-ті роки.

Канів, Черкащина. 
Канівський 
музей народного 
декоративного 
мистецтва. 
Фото Анатолія Щербаня. 
Національний 
музей-заповідник 
українського гончарства 
в Опішному, 
Національний архів 
українського гончарства. 
Публікуються вперше

1

2 3
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Божена Костух

КЕРАМІКА У НАЦІОНАЛЬНОМУ МУЗЕЇ В КРАКОВІ (стор.88%90)

1. 
Олександр Бахмінський 
(Бахматюк). Миска. 
Косів, Україна. 
Близько 1877. 

2. 
Стефан Матейко. Ваза. 
Краків-Дембніки, 
Польща. 1900-1910. 

3. 
Тарілка 
із «Турецького сервізу». 
Варшава, Бельведер, 
Польща. 1777.

Національний музей 
у Кракові, Польща

1

2 3
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Світлана Пругло

ВЕЛИКІ УКРАЇНСЬКІ ГОНЧАРІВНИКИ (стор.110%113)

Сини Гаврила і Явдохи Пошивайлів на відкритті виставки батьків: (зліва направо): Віктор, Микола, Володимир. 
Опішне. 30.05.2004. Фото Олеся Пошивайла. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 

Національний архів українського гончарства
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На відкритті виставки кераміки родини Пошивайлів (зліва направо): Михайло Китриш, Василь Омеляненко, Віктор Фурман, 
Микола Пошивайло та Григорій Гринь. Опішне. 30.05.2004. Фото Олеся Пошивайла. Національний музей-заповідник 

українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства

Родина Пошивайлів на вернісажі: 
(зліва направо) Тарас, Олесь, Богдан, Віктор, Зінаїда, Володимир, Лідія, Наталя, Софія, Оксана, Микола, Любов, Любов, Світлана. 

Опішне. 30.05.2004. Фото Людмили Меткої. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства
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Ігор Пошивайло

ОПІШНЕНСЬКЕ ПРИЧАСТЯ ІВАНА ГОНЧАРА (стор.138%143)

Іван Гончар. 
Посудина роботи опішненського 

гончаря Федора Чирвенка. 
Малюнок початку 1980-х років

Іван Гончар. 
Опішненські мальовані тарелі 
кінця ХІХ–початку ХХ століття.  
Малюнки початку 1980-х років

До всіх фото на стор. 178-187:
історико-етнографічний альбом 
«Україна і Українці», том «Полтавщина». 
Український центр народної культури 
«Музей Івана Гончара», КН-2246, арк.1-82
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Іван Гончар. 
Опішненський посуд 
кінця ХІХ–початку ХХ століття.  
Малюнки початку 1980-х років
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Іван Гончар. 
Опішненський мальований посуд 

першої половини ХХ століття.  
Малюнки початку 1980-х років

Іван Гончар. 
Опішненські кахлі.
Малюнки початку 1980-х років

Іван Гончар. Кахля початку ХХ століття роботи опішненського гончаря 
зі збірки Полтавського краєзнавчого музею. 
Малюнок початку 1980-х років

Український  КЕРАМОЛОГІЧНИЙ Журнал  · 4 (14) · 2004180

Галерея

УКЖ14.indd   180 17.05.2005   17:44:26



Іван Гончар. 
Опішненський мальований посуд 
першої половини ХХ століття.  
Малюнки початку 1980-х років
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Іван Гончар. 
Опішненські миски початку ХХ століття.  
Малюнки початку 1980-х років
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З НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ 

НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ-ЗАПОВІДНИКА УКРАЇНСЬКОГО ГОНЧАРСТВА В ОПІШНОМУ

Автор невідомий. Миска. 
Глина, гончарний круг, ангоби, мальовка, 
полива, 8,2х22,7 см. 
Головківка, Черкащина. 1950-1960-ті роки. 
Інв. №МГО кн-11842/к-11346

Автор невідомий. Миска (фрагмент). Глина, гончарний круг, ангоби, 
мальовка, полива, 8,5х25,1 см. Головківка, Черкащина. 
1950-1960-ті роки.  Інв. №МГО кн-11841/к-11345

Автор невідомий. Миска (фрагмент). 
Глина, гончарний круг, ангоби, мальовка, 
полива, 10,1х23,7 см. 
Гнилець, Черкащина. Середина ХХ століття.  
Інв. №МГО кн-11707/к-11214

До всіх фото на стор. 188-192:
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
Центр досліджень українського гончарства. Фото Олеся Пошивайла.
Публікуються вперше 
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© Олесь Пошивайло, доктор історичних наук
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Автор невідомий. Миска (фрагмент). 
Глина, гончарний круг, ангоби, мальовка, полива, 
8,9х25,6 см. Рахни-Лісові, Вінниччина. 
Перша чверть ХХ століття.  
Інв. №МГО кн-11844/к-11348

Автор невідомий. Миска. Глина, гончарний круг, 
ангоби, мальовка, полива, 8,7х26,7 см. 
Рахни-Лісові, Вінниччина. Перша чверть ХХ століття.  
Інв. №МГО кн-11832/к-11344

Автор невідомий. Миска (фрагмент). 
Глина, гончарний круг, ангоби, мальовка, полива, 8,5х25,9 см. 
Рахни-Лісові, Вінниччина. Перша чверть ХХ століття.  
Інв. №МГО кн-11833/к-11336
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Автор невідомий. Миска (фрагмент). 
Глина, гончарний круг, ангоби, мальовка, полива, 
9,9х28,8 см. Рахни-Лісові, Вінниччина. 
Перша чверть ХХ століття.  
Інв. №МГО кн-11753/к-11260

Автор невідомий. Миска. Глина, гончарний круг, ангоби, 
мальовка, полива, 8,8х27,2 см. Рахни-Лісові, Вінниччина. 
Перша чверть ХХ століття.  Інв. №МГО кн-11863/к-11370

Автор невідомий. Миска (фрагмент). 
Глина, гончарний круг, ангоби, мальовка, полива, 
9х29,7 см. Рахни-Лісові, Вінниччина. 
Перша чверть ХХ століття. 
Інв. №МГО кн-11809/к-11316
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Автор невідомий. Миска (фрагмент). 
Глина, гончарний круг, ангоби, 
мальовка, полива, 10,4х30,2 см. 
Бар, Вінниччина. Перша чверть ХХ століття.  
Інв. №МГО кн-11807/к-11314

Автор невідомий. Миска. 
Глина, гончарний круг, ангоби, мальовка, полива, 9,3х27,8 см. 
Бар, Вінниччина. Перша чверть ХХ століття. 
Інв. №МГО кн-11758/к-11265

Автор невідомий. Миска (фрагмент). 
Глина, гончарний круг, ангоби, мальовка, 
полива, 10,1х30,9 см. 
Бар, Вінниччина. Перша чверть ХХ століття. 
Інв. №МГО кн-11806/к-11313
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Автор невідомий. Миска (фрагмент). 
Глина, гончарний круг, ритування, ангоби, 
мальовка, полива, 8,5х26,8 см. 
Косів, Івано-Франківщина. 
Кінець ХІХ–початок ХХ століття.  
Інв. №МГО кн-11848/к-11352

Автор невідомий. Миска. 
Глина, гончарний круг, ритування, 
ангоби, мальовка, полива, 9х28,1 см. 
Пистинь, Івано-Франківщина. 
Перша третина ХХ століття.  
Інв. №МГО кн-11824/к-11331

Автор невідомий. Миска (фрагмент). 
Глина, гончарний круг, ангоби, мальовка, полива, 
7,1х24,2 см. Коломия, Івано-Франківщина. 
Перша чверть ХХ століття.  
Інв. №МГО кн-11717/к-11222

УКЖ14.indd   192 17.05.2005   17:53:45




