
132

І. мУ са то ва

ва зон з іде єю пло дю чос ті, ба гатс тва. “все 
во но з зем лі і з во ди (бо в ва зон чи ку 
зе мель ка бу ла)”, – роз по ві да ла ав то ро ві 
в 1990 р. ві до ма пет ри ків ська майс три ня 
г. Я. зав го род ня- пруд ни ко ва, яка чу ла 
цей вис лів від сво єї ба бу сі. по ка зо вий у 
та ко му ас пек ті роз пис скри ні із с. гу па-
лів ка маг да ли нів сько го р-ну дніп ро пет-
ров ської обл. ва зон із гіл кою, об рам ле-
ний рам кою із кра поч ка ми (сим во лом 
во ди), з бо ків зоб ра же но ко ла (сим во ли 
сон ця). тоб то це зоб ра жен ня “сві то во го 
де ре ва” в ото чен ні “сві то во го оке а ну”. Як 
еле мент ба ро ко, звер ху ва зон прик ра-
шає за ві са (зус трі ча єть ся в ук ра їн сько-
му пор трет но му жи во пи сі хVІ ІІ ст.) для 
вті лен ня ідеї пло дю чос ті на бо ко вій стін-
ці зоб ра же но ро жа ни цю – су пут ни цю 
ро да, схід нос лов’янсь ко го бо га всес ві ту.
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в од но му із сво їх лис тів т. г. Шев-
чен ко пи сав: “ті, що ба чи ли хоч раз 
на шу кра ї ну, ка жуть, що ба жа ли б 
жи ти та по мер ти на її чу до вих по лях. 
Що ж нам ска за ти, її ді тям? тре ба лю би-
ти та пи ша ти ся сво єю най прек рас ні-
шою ма тір’ю. Я, як член її ве ли кої ро ди-
ни, слу жу, як що не на ко ристь, то в 
край ньо му ра зі, на сла ву іме ні ук ра ї-
ни”.

усім сво їм жит тям та ба га тог ран ною 
ді яль ніс тю коб зар під твер джу вав ці 
сло ва. то й ми, йо го на щад ки, по вин ні 
ке ру ва ти ся в сво є му жит ті та ді яль нос-
ті ци ми ж, пов ни ми лю бо ві й від да нос ті 
по чут тя ми до рід но го краю, до ук ра ї ни. 
тіль ки ша ноб ли во збе рі га ю чи куль тур-
но- іс то рич ну спад щи ну ми ну ло го, ми 
мо же мо впев не но ди ви тись у май бут нє. 

са ме цій ідеї слу жать без ко рис но всі 
му зей ни ки ук ра ї ни. хто, як не му зей ні 
пра ців ни ки дбай ли во зби ра ють, вив ча-
ють, збе рі га ють цю спад щи ну, бо ос нов-
ни ми нап ря ма ми ді яль нос ті му зе їв і є 
куль тур но- ос віт ня, на у ко во- дос лід на, 
екс по зи цій на, ви дав ни ча та на у ко во- 
рес тав ра цій на ро бо та.

у за галь ну спра ву збе ре жен ня куль-
тур но- іс то рич ної спад щи ни внес ли 
свою ва го му час тку і пра ців ни ки му зею 
на род ної ар хі тек ту ри та по бу ту НаН 
ук ра ї ни (да лі мНап НаН ук ра ї ни). 
фон до ва збір ка екс по на тів мНап НаН 
ук ра ї ни має 35-річ ну іс то рію і на ра хо-
вує близь ко 67 тис. екс по на тів.

му зей на ко лек ція ство рю ва ла ся, в 
ос нов но му, з прид бань на у ко вих пра-
ців ни ків, зроб ле них ни ми під час по шу-

за галь На ха рак те рис ти ка ко лек цІй му зеЮ 
Народ НоЇ ар хІ тек ту ри та по бу ту ук ра Ї Ни
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За галь на Ха рак те рИс тИ ка ко лек цІй мУ Зею народ ноЇ ар ХІ тек тУ рИ та побУтУ УкраЇнИ

ко вих екс пе ди цій, які охоп лю ва ли всі 
ет ног ра фіч ні ра йо ни ук ра ї ни. од ним із 
дже рел по пов нен ня ко лек ції бу ли 
по да рун ки певних осіб — жи те лів ки є-
ва, міст і сіл усі єї ук ра ї ни. знач не міс-
це у збір ці екс по на тів зай ма ють ро бо ти 
су час них на род них майс трів, прид ба-
них му зе єм на вис тав ках та му зей них 
свя тах.

ос нов ни ми зби ра ча ми бу ли всі на у-
ко ві пра ців ни ки від ді лів, які сто я ли бі ля 
дже рел ство рен ня му зею та про тя гом 
35 ро ків йо го іс ну ван ня про дов жу ють 
свою не лег ку нев пин ну пра цю по пов-
нен ня за пас ни ків му зею най кра щи ми 
зраз ка ми на род ної куль ту ри.

крім екс по на тів, на у ков ця ми бу ло 
при ве зе но ба га то екс пе ди цій них ма те-
рі а лів (що ден ни ки, зві ти), що збе рі га-
ють ся в ар хі вах му зею. в на у ко вих зві-
тах мож на знай ти ві до мос ті про жит ло 
та по бут се лян до ре во лю цій но го пе рі о-
ду, про тех ні ку та тех но ло гію різ них 
ви дів кус тар но го ви роб ниц тва, ре цеп ти 
бар вни ків, що зас то со ву ва ли на род ні 
майс три (гон ча рі, тка чі, ви ши валь ни ці і 
та ін.), міс це ві наз ви ви ро бів і ор на мен-
тів, свід чен ня про умо ви пра ці се лян, 
опи си різ них свят і об ря дів то що.

Най пер ші екс по на ти на дій шли до 
ко лек ції му зею з екс пе ди ції по Чер ні-
гів ській об лас ті в жов тні 1969 р. це бу ли 
пред ме ти жі но чо го та чо ло ві чо го одя гу, 
по бу то ва тка ни на, іко ни та пред ме ти 
по бу то во- гос по дар чо го приз на чен ня, 
ви го тов ле ні з де ре ви ни.

Най біль шу кіль кість екс пе ди цій 
здій сне но в 70–80-х рр., під час яких 
було обс те же но знач ну те ри то рію по 
всіх ет ног ра фіч них ре гі о нах ук ра ї ни. з 
цих експедицій при ве де но ве ли ку кіль-
кість уні каль них за сво їм по ход жен ням 
та зна чен ням екс по на тів. за ро ки іс ну-
ван ня му зею ре тель но обс те же но ра йо-
ни по ліс ся, пол тав щи ни та сло бо жан-
щи ни, кар пат, се ред ньої Над дніп рян-
щи ни та пів дня ук ра ї ни, по діл ля.

ко жен ет ног ра фіч ний ре гі он да вав 
мож ли вос ті прид ба ти для му зею уні-
каль ні екс по на ти, які ши ро ко по пу ля ри-
зу ють ся в екс по зи ції му зею, на вис тав-
ках як по ук ра ї ні, так і за її ме жа ми.

пра ців ни ка ми му зею бу ло ор га ні зо-

ва но близь ко 100 різ них вис та вок, не од-
но ра зо во на да ва ли ся кон суль та ції з 
пи тань збе ре жен ня екс по на тів та ве ден-
ня об лі ко вої до ку мен та ції для ін ших 
му зе їв, про во дять ся екс кур сії по фон-
до вих збір ках для му зей них фа хів ців.

зав дя ки ці лес пря мо ва ним по шу кам 
на у ков ців му зею — орел л. г., вер гов-
сько го с. р., сви ри ди р. о., бой чен ко в. 
ф., по но мар л. о. ду же ба га то екс по на-
тів бу ло при ве зе но з ра йо нів ар ха їч но-
го по ліс ся. рід кіс ни ми на сьо год ніш ній 
день є ста ро вин ні зна ряд дя зем ле робс-
тва: пле те ні бо ро ни, де рев’яні плу ги, 
со хи, при ве зе ні з цьо го ра йо ну. ува гу 
при вер та ють і різ но ма ніт ні стан ки та 
при ла ди, які ви ко рис то ву ва ли по лі щу-
ки у сво їх са мо бут ніх про мис лах. це 
“чух ра наль ня” (ста нок для ме ха ніч ної 
об роб ки шер сті), “ковч” (прис трій для 
ва лян ня сук на), со ло мо різ ка з кін ним 
при во дом, “кру по руш ка” або “туп чак”, 
діг тяр ня, віт ря ки. Час ти на з цих екс по-
на тів пе ре бу ває в пос тій ній екс по зи ції 
му зею. На у ков ця ми від ді лу “по ліс ся” 
бу ли обс те же ні всі осе ред ки ткаць ко го 
та гон чар но го про мис лів, про що свід-
чить знач на кіль кість екс по на тів, яка 
збе рі га єть ся у фон дах дми ап.

ве ли ку ува гу від ві ду ва чів му зею 
при вер тає так зва на “дим ле на” ро ки-
тян ська ке ра мі ка (гон чар ні ви ро би з с. 
куль чин та с. оле ня) і “сер пан ко вий” з 
ко рос тен щи ни, ко лек ція руш ни ків з 
с. бе хи та с. Но вої ба са ні.

фон до ва ко лек ція по пов ни ла ся за ті 
ро ки збір кою уні каль них "іч нян ських" 
ка хель — при ве зе них з с. рож нів ка та с. 
гу жів ка Чер ні гів ської обл., в ком плек сі 
це ці ла ках ля на піч, яка мо же бу ти 
вста нов ле на в ін тер’єрі ха ти на те ри то-
рії му зею.

ба га то екс по на тів бу ло при ве зе но з 
ра йо нів по ліс ся, які те пер не під ля га-
ють даль шо му обс те жен ню — це ра йо-
ни Чор но биль ської зо ни — Іван ків-
ський, На род ниць кий, Чор но биль ський, 
ко рос тен ський, ов руць кий, по лісь кий.

екс по на ти, при ве зе ні з наз ва них 
ра йо нів по ліс ся, що річ но екс по ну ють-
ся на вис тав ках, прис вя че них по ді ям 
Чор но би ля.

му зей мо же по пра ву пи ша ти ся 
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л. на За рен ко

ко лек ці єю роз пи сів зна ме ни тої на род-
ної майс три ні м. при ма чен ко та її уч нів. 
Не ма ло при ве зе но з ра йо нів по ліс ся 
му зич них інс тру мен тів: лі р, скрипо к, 
вів чар ських ріж ків з бе рес ти, бан ду ри.

пер ли ною по лісь кої ко лек ції му зею 
мож на вва жа ти збір ку хра мо вих ікон з 
во ли ні XVII ст. 

зна чу час ти ну фон до вої збір ки бу ло 
сфор мо ва но з екс по на тів, при ве зе них з 
пол тав щи ни та сло бо жан щи ни. по ча-
ток ком плек ту ван ню ко лек ції з цьо го 
ет ног ра фіч но го ре гі о ну пок ла ли на у ков-
ці Щер бань с. о., лук’ян чук б. д., зяб-
люк Н. с., брунь ко м. п., до ля о. л.

цей ку то чок ук ра ї ни дав му зею 
яскра ву ко лек цію “пол тав ських” со ро-
чок, плахт, руш ни ків, уні каль ну за сво-
єю кіль кіс тю ор на мен тів. На у ков ці від-
ді лу обс те жи ли ві до мі осе ред ки гон чар-
них про мис лів пол тав щи ни та сло бо-
жан щи ни і ство ри ли від по від ні екс по-
зи ції. фон ди му зею збе рі га ють най кра-
щі зраз ки гон чарс тва із сіл опіш ня, 
хо му тець, ко миш ня, ус ти ви ці, пос тав-
 му ки — це пред ме ти по бу то во го вжит-
ку: мис ки, гор щи ки, бань ки, ку ман ці, 
ба риль ця, но сат ки, двій ня та і под.

опіш нян ська іг раш ка у фон дах 
му зею пред став ле на ро бо та ми ві до мої 
майс три ні олек сан дри се мо чен ко 
пред став ле на.

Її ко лек ція в мНап НаН ук ра ї ни 
на ра хо вує 175 екс по на тів. збе рі га ють ся 
в му зеї і ро бо ти ін ших ві до мих майс трів 
цьо го осе ред ку — бі лик І., по ши вай ло 
м., хит риш м.

крім зу жит ко ва но го по су ду та ди тя-
чої іг раш ки ко лек ція му зей ної ке ра мі ки 
пред став ле на та кож ках ля ни ми ви ро ба-
ми, в екс по зи ції му зею дві ках ля ні пе чі 
— з с. боб рів ник зін ків сько го р-ну та із 
с. ле лю хів ка Но во сан жар сько го р-ну.

у 1996 р. при ве зе на ці ка ва ко лек ція 
по лив’яних роз пис них ка хель із смт 
ко тель ва пол тав ської обл., в ком плек сі 
— це ці ла піч, да то ва на 1884 р., зго дом 
мо же бу ти вста нов ле на в чин ній екс по-
зи ції. зас лу го вує на ува гу і ко лек ція 
на род них кар ти нок з мир го род щи ни та 
Но во сан жар сько го р-ну (близь ко 30 
оди ниць зб.), се ред яких мож на ви ді ли-
ти та кі, як “пе лі кан”, “ко зак ма май”.

На те ри то рії му зею, в ін тер’єрах 
екс по зи ції “пол тав щи на та сло бо жан-
щи на” екс по ну ють ся рід кіс ні за сю же-
том роз пи су скри ні, а са ме: скри ня з 
“ма ма єм” та скри ня, да то ва на 1783 
ро ком.

у за пас ни ках му зею збе рі га єть ся 
ці ла ко лек ція ма льо ва них скринь з цьо-
го ре гі о ну.

різь блен ня по де ре ву з пол тав щи ни 
та сло бо жан щи ни у фон дах му зею 
пред став ле но ко лек цію “пря нич них” 
до ще чок. роз ви ток цьо го про мис лу про-
дов жує сво ї ми ро бо та ми ві до мий на род-
ний май стер з пол тав щи ни за цер кля-
ний м. т.

в екс по зи ції міс тять ся ці ка ві екс по-
на ти з с. Ши ша ки пол тав ської обл.  — 
це вер стат для пле тін ня ро гож ки, а 
та кож го то ві ви ро би з ро го зи.

На по чат ку 70–80 х рр. ін тен сив но 
фор му ва лась і ко лек ція екс по на тів з 
по діл ля. ак тив ну участь у зби раць кій 
ро бо ті бра ли на у ко ві пра ців ни ки тка-
чен ко в., зо зу ля Н., та рань ко с., Ша ме-
ка к., ка та є ва о.

за ці ро ки у фон ди му зею на дій шло 
чи ма ло екс по на тів з обс те же них ра йо-
нів ці єї ет ног ра фіч ної зо ни. ве ли ку ува-
гу при ді ля ли на у ков ці під бо ру одя гу 
пов ни ми ком плек са ми, зраз ки пов них 
жі но чих кос тю мів не од но ра зо во бу ли 
прик ра сою вис та вок, які ор га ні зо ву ва-
лись як у му зеї, так і по за йо го ме жа-
ми.

по пов ню ва ла ся ко лек ція екс по на тів 
по діл ля і пред ме та ми оз доб лен ня 
ін тер’єрів руш ни ка ми, ска тер ка ми, під-
ві кон ни ка ми та ін.

ба га те на на род ні та лан ти по діл ля 
по да ру ва ло му зею ко лек цію зраз ків нас-
тін них роз пи сів ав то ра кон дра тюк а. м., 
ви ти нан ки ру ден ко м. а., ро бо ти са мо ді-
яль но го ху дож ни ка ко ва ля І. д., ко лек цію 
по діль ських пи са нок.

за пе рі од іс ну ван ня му зею бу ли обс-
те же ні і най ві до мі ші осе ред ки гон чарс-
тва, яки ми зав жди бу ло ба га те по діл ля. 
му зей на ко лек ція ке ра мі ки ком плек ту-
ва ла ся зраз ка ми гон чарс тва з с. ада-
мів ки, с. буб нів ки, с. май дан- боб ри ка.

по бу то ва ке ра мі ка з різ них гон чар-
ських осе ред ків по діл ля пред став ле на 
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у фон дах му зею та ки ми майс тра ми як: 
пи рі жок о., ган жа о., ге ра си мен ко Я. 
На те ри то рії му зею ство ре на пос тій на 
вис тав ка ке ра мі ки з ві до мих осе ред ків 
гон чарс тва на по діл лі.

ко піт ка ро бо та по ком плек ту ван ню 
ко лек ції ет ног ра фіч них екс по на тів 
ве ла ся на се ред ній Над дніп рян щи ні.

по ча ток цій ро бо ті пок ла ли на у ков ці 
му зею гу ра л., ро ма нов в., му са то ва І., 
Єди на Н., си до рен ко І., Ян чен ко с., доб-
ро воль ська Н., Чер ну ха а., си мо нен ко 
л.

фон ди му зею по пов ни ли ся уні каль-
ни ми зраз ка ми ткац тва, ви шив ки, гон-
чарс тва, різь блен ня, пи сан карс тва та 
ін ших про мис лів, роз ви не них у цій 
ет ног ра фіч ній зо ні.

у за пас ни ках му зею збе рі га єть ся 
ве ли ка ко лек ція ужит ко во го по су ду з 
різ них гон чар ських осе ред ків се ред-
ньої Над дніп рян щи ни: с. гни лець, 
с. ди бин ці, с. па ла ноч ка, с. гро ми, 
м. ва силь ків і т. д. се ред ві до мих майс-
трів, ро бо ти яких збе рі га ють ся в му зеї 
мож на наз ва ти: ге ра си мен ко м., су хий 
І., ко ся чен ко д., ма сюк в., па дал ка Я. 

му зей мо же пи ша ти ся і ці ка вою 
ко лек ці єю іг ра шок- свис тун ців майс-
три ні Є. по по вої з с. гро ми Чер кась кої 
обл. та ко лек ці я ми та ких майс трів 
фі гур ної плас ти ки як олек сі єн ко ф., 
(дріб на плас ти ка), фан тас тич ні зві рі 
га луш ко м., скуль птур ні ком по зи ції 
бо ро зен ця в. та бо гач Є.

ба га то тво рів ви ко на но на те ми 
фоль кло ру, ук ра їн ської му зич ної та 
лі те ра тур ної кла си ки ві до мим ке ра-

міс том п. пе чор ним, тво ри яко го теж 
збе рі га ють ся у фон дах мНап НаН 
ук ра ї ни. 

в ін тер’єрах се ред ньої Над дніп рян-
щи ни на те ри то рії му зею екс по ну ють ся 
різь бле ні яр ма, руб лі, мис ни ки з ко ни-
ка ми, ма льо ва ні скри ні.

з різ них ра йо нів цьо го ре гі о ну при-
ве зе на знач на кіль кість ікон, на род них 
кар ти нок. у ко лек цію роз пи сів му зею 
ввій шли ро бо ти та ких ві до мих майс трів 
як: гу ме нюк с. та гу ме нюк І., бу ряк м., 
ли сен ко І., му ха м., са єн ко о. (інк рус-
та ція со ло мою).

в 70–90-х рр. бу ла про ве де на знач-
на на у ко ва, по шу ко ва та зби раць ка 
ро бо та пра ців ни ка ми від ді лу “кар па-
ти”. фор му ва ла ся ко лек ція від ді лу 
зав дя ки ко піт ким по шу ко вим екс по-
зи ці ям, про ве де ним ми хай лен ко т, 
смо лін ським с., ко баль чин ською р., 
Шме льо вим в., клап чук Є., цен це ву-
сом в., деш ко м., ме ле хо вою в., си лу-
я но вою о.

Най біль ше екс по на тів для ко лек ції 
му зею да ла гу цуль щи на. Чи ма ло бу ло 
при ве зе но з Яво рів щи ни, обс те же но 
ра йо ни бу ко ви ни, бой ків щи ни, лем-
ків щи ни.

при вер тає ува гу ко лек ція одя гу, зіб-
ра но го в цьо му ре гі о ні: со роч ки, кеп та-
рі, гу ні, уйо ші, за пас ки, бав ни ці (го лов ні 
убо ри), ве сіль ний одяг, взут тя, прик ра-
си то що. Чи ма ло при ве зе но де ко ра тив-
но- по бу то вої тка ни ни: ути раль ни ки, 
ве ре та, ліж ни ки і т. д.

у фон дах му зею збе рі га ють ся і ви ро-
би су час них майс тринь ткац тва та 

За галь на Ха рак те рИс тИ ка ко лек цІй мУ Зею народ ноЇ ар ХІ тек тУ рИ та побУтУ УкраЇнИ
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л. на За рен ко

ви шив ки: куль чиць кої с., фе дор чак- 
тка чо вої м., ва си ла щук г..

фон до ва ко лек ція в ті ро ки бу ла 
уком плек то ва на знач ною кіль кіс тю 
ви ро бів зі шкі ри — то бів ки, че ре си, 
пос то ли. 

ок ре мо пот ріб но ви ді ли ти ко лек цію 
жі но чих прик рас: “сал би” (прик ра си з 
мо нет), па цьор ки, ко ра лі, прик ра си з 
бі се ру (“си лян ки”, “ре ци”, “дра бин ки”). 
Яск ра вим яви щем ук ра їн сько го на род-
но го мис тец тва є ке ра мі ка ко со ва і піс-
ти ня. фон ди му зею збе рі га ють кра щі 
зраз ки гон чарс тва з цих осе ред ків 
гу цуль щи ни, а са ме ро бо ти та ких ві до-
мих майс трів як: бах ма тюк о., ба ра-
нюк м., ко шак п., цві лик п., вер бів-
ська Н., во ло щук м.. 

ко сів ські майс три впро довж XIX ст. 
ство ри ли по над 400 ках ля них пе чей, 
кіль ка з яких ще мож на по ба чи ти в 
дов ко лиш ніх се лах. у фон дах му зею 
збе рі га єть ся 4 пе чі гу цуль ських майс-
трів бах ма тю ка о., ко ша ка п., ба ра ню-
ка п., фре зю ка Ю.

ве ли ку цін ність яв ляє со бою і зіб-
ран ня кар пат ських ікон, особ ли во ікон 
на склі, яке на ра хо вує близь ко 90 оди-
ниць.

се ред екс по на тів при ве зе них з 
кар пат сько го ре гі о ну слід ви ді ли ти 
прек рас ні ви ро би з де ре ва — це різь-
бле ні скри ні, ви со ко ху дож ні ви ро би 
для до маш ньо го вжит ку прик ра ше ні 
ви па лю ван ням, інс трук ці єю, різь-
блен ням (нас тін ні та рі лі, “ге ле ти” та 
кух лі) то що.

у фон дах му зею збе рі га ють ся ро бо-
ти ві до мих майс трів Шкріб ля ка, кар-
па ню ка.

На у ков ці від ді лу ве ли ку ува гу при-
ді ля ли ком плек ту ван ню му зей ної 
ко лек ції му зич них інс тру мен тів, до 
фон дів на дій шли уні каль ні зраз ки 
трем біт, цим бал, скри пок, со пі лок і т. д.

за ро ки іс ну ван ня му зею від ді лом 
“кар па ти” бу ла сфор мо ва на і ко лек ція 
роз пи сів, ви ти на нок, пи са нок. му зей 
збе рі гає роз пи си хо ми п., роз пи си на 
склі ско лоз дри І., ви ти нан ки ле сів с.

ко піт кі дос лід жен ня куль тур ної 
спад щи ни ми ну ло го здій сню ва ли ся 
на у ков ця ми і на пів дні ук ра ї ни. 

з чис лен них екс по зи цій по ра йо нах 
пів дня бу ла при ве зе на знач на кіль-
кість екс по на тів, нез ва жа ю чи на те, 
що са ме в цьо му ра йо ні з різ них при-
чин збе рег ло ся їх не так ба га то, по рів-
ня но з ін ши ми ку точ ка ми ук ра ї ни.

фор му ва ли ко лек цію цьо го ре гі о ну 
та кі пра ців ни ки як му са то ва І., те рав-
ська л., Єди на Н., узун а. 

в екс пе ди ці ях по се лах пів дня ук ра-
ї ни бу ли знай де ні та пе ре ве зе ні до му зею 
кра щі зраз ки ма льо ва них скринь, мис-
ни ків, лі жок, ди ва нів. ці екс по на ти 
прик ра ша ють ін тер’єр із с. ста ро ко за че 
одесь кої обл.

зіб ра но уні каль ну за сво єю кіль-
кіс тю та різ но ма ніт ніс тю ко лек цію 
ви ро бів зі скла (лам па ди, га со ві лам-
пи, по суд).

у цьо му не  ба га то му на екс по на ти 
краї бу ли знай де ні та пе ре да ні до фон-
дів му зею іко ни, пред ме ти жі но чо го та 
чо ло ві чо го одя гу, по бу то ва тка ни на, 
жі но чі прик ра си.

з об лас тей пів ден но го ре гі о ну бу ло 
при ве зе но до му зею ба га то зраз ків 
ужит ко во го по су ду кін. XIX — поч. XX 
ст. (мис ки, гор щи ки, кух лі, “уша ки”).

фон ди му зею збе рі га ють і ро бо ти 
су час них майс трів пів дня ук ра ї ни. це 
ро бо ти ві до мо го майс тра Чер не ги а. з м. 
дніп ро пет ров ська — оз доб ле ні ре льє-
фом кух ли ки, гле чи ки, ва зи, не по-
лив’яні, на си че но го ко льо ру гли ни.

привертають ува гу і ро бо ти майс-
тра з с. за ва дів ка одесь кої обл. На у-
мен ко д. йо го ро бо ти — це, в ос нов но-
му, не по лив’яний ужит ко вий по суд, 
ціла ко лек ція якого, не од но ра зо во 
пред став лялася на вис тав ках, ор га ні-
зо ва них му зе єм. скуль птур на ке ра мі-
ка з пів дня ук ра ї ни пред став ле на у 
фон дах ро бо та ми майс тра з м. Ял ти 
ва ку лен ко. ок ре мо слід ви ді ли ти 
ко лек цію пет ри ків ських роз пи сів — 
близь ко 560 оди ниць збе ре жен ня. фор-
му ван ню ці єї ко лек ції при ді ля лась 
особ ли ва ува га. зав дя ки ко піт ко му від-
бо ру, до ко лек ції увій шли ро бо ти та ких 
ві до мих майс трів роз пи су, як пан ко 
ф., гре ча ні но ва г., Іса є ва- Ша по вал г., 
пав лен ко п., пруд ни ко ва г., клю ка Є., 
Ши шаць ка м. та ін. 
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під су мо ву ю чи ро бо ту, про ве де ну 
на у ков ця ми мНап НаН ук ра ї ни, 
мож на впев не но ска за ти, що зіб ра на 
му зе єм кла сич на спад щи на на род ної 
куль ту ри та по бу ту є і бу де на да лі 
не ви чер пним дже ре лом для твор чос ті 
майс трів су час но го пе рі о ду.

ко лек ція му зей но го фон ду мНап 

НаН ук ра ї ни і на да лі бу де по пов ню ва-
ти ся най кра щи ми зраз ка ми на род но го 
мис тец тва. дже ре ло на род ної куль ту-
ри не ви чер пне, то му в пер спек ти ві для 
му зею ще ба га то ро бо ти з вив чен ня, 
сис те ма ти за ції, по шу ків та над бань.

За галь на Ха рак те рИс тИ ка ко лек цІй мУ Зею народ ноЇ ар ХІ тек тУ рИ та побУтУ УкраЇнИ

релІкти полІського бортНицтва

²ðèíà Íåñåí (ì. Êè¿â)

сіль ське бджіль ниц тво, йо го чис-
лен ні фор ми по бу ту ван ня в ук ра ї ні 
при вер та ли до се бе ува гу ще в ча си 
ста нов лен ня віт чиз ня ної ет ног ра фіч ної 
на у ки 1. крім де таль них опи сів заз на че-
но го пе рі о ду, це за нят тя за фік со ва не в 
різ них іс то рич них до ку мен тах. йдеть-
ся, зок ре ма про люс тра ції, у яких міс-
тить ся ін фор ма ція про кра діж ки бор-
тей, т. зв. бор тні ост ро ви – те ри то рії 
ком пак тно го роз та шу ван ня лі со вих 
па сік ок ре мих гос по да рів, бор тні де ре-
ва, які не рід ко бу ли міс цем збе рі ган ня 
май но вих до ку мен тів 2. з-по між усіх 
ук ра їн ських ре гі о нів по ліс ся виз на не 
осе ред ком най більш кон сер ватив них 
тра ди цій бджіль ниц тва. тут до на ших 
днів це за нят тя ру ди мен тар но збе рег-
ло ся не ли ше в пам’яті ста ро жи лів, а й 
у су час но му по бу ті. в ук ра їн ській на у ці 
заз на че не пи тан ня дос лід жу ва ло ся 
етно ло га ми та ар хе о ло га ми 3. по ка зо-
ви ми в цьо му сен сі є зна хід ки бор тних 
но жів, де ре во лаз но го шпи ча ка, ме до-
різ ки, об вуг ле ної мис ки зі стіль ни ка ми 
то що 4. міс це ви ми бджо ля ра ми збе ре-
же на не ли ше ці ліс на сис те ма знань 
що до дог ля ду бджо ли них ро їв та їх 
утри ман ня в са мо роб них де рев’яних 
ко ло дах, а й об ря до ві тра ди ції ре мес ла, 
ка лен дар па січ ни ка 5.

На від мі ну від пер ших кра єз нав чих 
ес е, у яких по лісь ке бджіль ниц тво вис-
віт ле не як ек зо тич не та ма лоз ро зу мі ле 
яви ще, су час ні дос лід жен ня про де монс-

т ру ва ли, що в ос но ві цьо го за нят тя 
ле жить дав ня не пе рер вна тра ди ція чис-
лен них ар ха їч них норм та пог ля дів. 
ок ре мим ас пек том вив чен ня бор тниц тва 
на по ліс сі ста ло ство рен ня від по від них 
те ма тич них екс по зи цій у дер жав но му 
му зеї на род ної ар хі тек ту ри та по бу ту 
НаН ук ра ї ни. Ідеть ся про са ди бу, сфор-
мо ва ну на ос но ві об’єк тів із с. бла жо ве 
ро кит нянсько го р-ну рів нен ської обл., 
під го тов ле ну й від кри ту у дру гій 
пол. 1970-х рр. (ав тор те ма ти ко- ек спо зи-
цій но го пла ну – зас лу же ний пра ців ник 
куль ту ри орел л. г.), та про са ди бу із 
с. бе хи ко рос тен сько го р-ну жи то мир-
ської обл. (ма те рі а ли до ін тер’єру ха ти 
зби ра ли ся ав тор ським ко лек ти вом на у-
ков ців му зею – бой чен ко в. ф., вер гов-
ським с. в., Не сен І. І., по но мар л. г., 
орел л. г., сви ри дою р. о.). фор му ван ня 
зга да них ком плек сів суп ро вод жу ва ло ся 
по шу ком місць жи во го по бу ту ван ня бор-
тниц тва (ко лод но го па січ ниц тва) на 
по ліс сі, де збе рег ли ся сис тем ні знан ня 
що до ви го тов лен ня ву ли ків- ко лод, роз-
та шу ван ня їх на де ре ві та за се лен ня 
ро я ми, дог ля ду за ни ми то що. зок ре ма, 
ав то ром стат ті бу ли зіб ра ні по льо ві ма те-
рі а ли, які зас від чу ють, що бджіль ниц тво 
є од ним із на йяс кра ві ших прик ла дів 
сим бі о зу лю ди ни і при ро ди. са ме три ва-
лі спос те ре жен ня за бджо ла ми пе ре ко-
на ли дав ню лю ди ну, а піз ні ше – лю ди ну 
ци ві лі за цій ну, що ці ко ма хи люб лять 
лі со ве се ре до ви ще і най кра ще но сять 


