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ВСТУП

Ковальство — одне з найважливіших 
ремесел матеріальної культури, має 
свою багатовікову історію. Починаючи 
з найдавніших часів і включно  ̂до 
30-х років XX ст. воно було майже єди
ним джерелом виробництва основних 
знарядь праці та інструментів. З огля
ду на важливість і велику питому ва
гу ковальства в суспільно-політично
му, соціально-економічному і культур
ному житті народу, правильне розу
міння його виробничо-соціальної 
структури має велике значення для 
вивчення продуктивних сил' і вироб
ничих відносин, рівня розвитку за
гальної культури народу.

Найбільш давні відомості про мі
ське ковальське ремесло, цехову орга
нізацію його виробництва, спеціаліза
цію і диференціацію знаходимо-в ак
тових книгах магістратів міст, судо
вих документах, хроніках міст, цехо
вих книгах і уставах, а також в 
записках мандрівників кінця 
XVIII ст.* *

Серед перших робіт, спеціально 
присвячених дослідженню вітчизняно
го металообробного ремесла, є праця 
І. Забеліна «Про металеве виробниц
тво в Росії до кінця XVII ст.з>,

і Путешествие антиохийского патриарха 
Макария в Россию в половине XVII века, опи
санное сыном его архидиаконом Павлом Ал- ' 
лепским.— М., 1896.— Вып. 1.

Н. Арістова «Промисловість давньої 
РусЬ, яка вийшла у 1866 р., А. Спі- 
цина «Торгові шляхи Київської Русіз>, 
М. Хмирова «Метали, металеві виро
би і мінерали в давній Русіз>. Через 
відсутність достатньої кількості речо
вих матеріалів для порівняльного 
аналізу і технічних можливостей ме
талографічного аналізу серед істори
ків того часу домінуючим було твер
дження про норманське походження 
кованих виробів на Русі.

Більш систематичне обстеження ста
ну ковальської справи XIX — початку 
XX ст. знаходимо в публікаціях того 
часу: в земських статистичних та
-оглядових матеріалах з, часописах з, 
періодиці 4, енциклопедичних видан
нях з.

Окремі аспекти теми висвітлювались 
у загальних працях про матеріальну 
культуру українського народу таких її 
дослідників, як Ф. Волков з, В. Шухе-

з Статистическое описание Киевской губер
нии.— Киев, 1852; Ежегодник Полтавского гу
бернского земства.— Полтава, 1896, 1897*
Харьковский сборник.— Харьков, 1887 —
Вып. I.

з Киевская старина.— К., 1870.1— Т. 10;
1881.— Т. 21; 1898.— Т. 61; Хлебороб.— Харь
ков, 1908.— № 2, 12.

* Зоря.— Львів, 1934; Життя і знання.— 
1932.— № 2.

5 Энциклопедический словарь.— СПб., 1903.
є Волков Ф. Украинский народ в его про

шлом и настоящем.— Петроград, 1916.
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вйч?, Я. Головацькийз, П. Чубин- 
ський^, В. Сумцов^, О. Кольберг^, 
К. Мошинський^, Я. Гаєк^ та ін.

Основним недоліком цих досліджень 
е вивчення стану ремесла абстраго
вано від соціальних процесів, досить 
інформативно, часто — фрагмен
тарно.

Починаючи з 70-х років минулого 
століття особлива увага урядових ор
ганів тогочасної Російської імперії та 
земств різних губерній була звернена 
на вивчення культурних промислів і 
ремесел з метою їх підтримки розвит
ку і, відповідно, визиску. В результа
ті з'явилися дослідження — звіти про 
стан ковальського промислу в окремих., 
губерніях таких авторів, як М. До- 
бриловський в. Василенко Н. Са- 
вицький із, С. А. ' Давидова

 ̂ ЯА/хазич Б. Гуцульщина. Матеріальна 
культура.— Львів, 1901.— Т. 2.

з /Тмобйц.ькмй Я. Мандрівка по Галицькій 
та Угорській зем лі//Ж овтень— 1976.— № 6.

з кубинский /7. /7. Малоросы Юго-Западно
го края // Труды этнографическо-статистиче
ской экспедиции в Западно-Русский край.— 
СПб., 1872.— Т. 2.— Вып. 2.

*о Сужцоб В. Современная малорусская эт
нография // Киевская старина.— 1895.— Т. 50; 
О/жцоб В. Очерки народного быта: Из этно
графической экскурсии 1901 г. по Ахтырскому 
уезду Харьковской губернии.— Харьков, 1902. 
/ и Ao№erg О. Pokucie. Obraz etnografic
znej.— Kraków, 1882.— T. 1.

із Moszyńs%/ К. Kultura Ludowa słowian.— 
Kraków, 1929.

із 7. Zarys etnograficznej zachodniej
częńści Podola. Kultura materialna.— Petro- 
grad, 1917.

i* Добрбмоескый 77. AL Кузнечно-слесарный 
промысел в Киевской губернии // Кустарная 
промышленность в Киевской губернии.— Киев 
1912.

із .Василенко В. Я. Полтавская губерния// 
Энциклопедический словарь. Ф. А. Брокгауз 
А. Н. Ефрон.— СПб., 1898.— Т. 24.

із Саеицкмй Я. Культурные промыслы в 
Харьковской губернии // Харьковский сбор
ник.— Харьков, 1828.— Вып. 8.

і? Даамдоаа С. А. Культурная промышлен
ность в Подольской губернии.— СПб., 1903.

А. Д. Твердохлібов ІЗ, I. Фундуклей 19 
та ін.

Цінний матеріал для порівняльного 
аналізу українського ковальства з ро
сійським і білоруським дають праці
Ч. П'єткевича^о, О. Кольберга^,
Вл. Лозинського 22, Я. Колачковсько- 
ГО 23, А! Нікітіна 24.

Значний інтерес становлять також 
праці та окремі публікації з питань 
народного та професійного ковальства 
ДОСЛІДНИКІВ Польщі 25, Чехословаччи- 
ни2б, Болгарії 27.

Етапною в історичній думці стала 
фундаментальна ' праця академіка 
Б. А. Рибакова ^Ремесло древньої Ру- 
сіз>, в якій переконливо доведено 
самобутність , культури Київської 
Русі і, зокрема, високий технічний 
і художній рівень давньоруського ко
вальства.

із 7'ззрЯохдзбоз А. Д. К от ел ь в а //Труды 
комиссии їю исследованию промыслов Харь
ковской губернии.— Харьков, 1887.— Вып. 3

із <7ц/я&/клей Я. Статистическое описание 
Киевской губернии: Обозрение промышлен
ности и торговли.— СПб., 1852.— Ч. 3.

2° Cz. Kowalstwo. Polesie Rzec-
zyckie. Alaterialy etnograficzne.— Kraków,
1928.

21 Ao/Aerg O. Dzieła wszystkie.— Warszawa, 
1973.— T. 51.

22 LozMs^i № . Zycie polskie w dawnich 
wiekach.— Lwów, 1912.

23 7(o/acz%cwsź:f 7. Wiadomości tuczące sie 
premycłu a sztuki w dawnej Polsce.— Kraków, 
18&L

24 Яыкмгын A. /3. Русское кузнечное ремесло
XVI—XVII вв. // Археология СССР — М.,
1971.— Вып. 1—34.

23 Rgf/i/Mss 7?. Ludowe kawalstwo artustyczne 
w Polsce.— Wrocław — Warszawa — Kraków — 
Gdańks — Lódz, 1983. A. Kowal
stwo Ludowe południowowschodniej Małopols
ki.— Rzeszów, 1976.

23 ЯйДейоїйд D. Davne slowancke kovaćst- 
vo.— Praha, 1978. ЛЯаЯзАе L. Slowanske sta- 
roźitnosci. 2ivot starych słovanu.— Praha, 
1921.

27 Бозиемзб А. и др. Ковано железе. Худо
жественны творбы на болгарските ковачи пре- 
ди освобождениство.— София, 1957.
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Великим вкладом у вивчення мета
лообробного ремесла е металографічні 
дослідження кованих виробів, - прове
дені такими вченими, як Н. Р и н д і н а ^  
Г. Вознесенська Б. Колчін 
Б. Шрамко, Л. Солнцев, Л. Фомін з*.

Цікаві дані про стан ковальського 
ремесла виявлено в працях вітчизня
них істориків І. Крип'якевичазз, 
Я. Ісаєвича зз, ф. Стеблія 34, Я. Кіся з̂ , 
Г. Яценка зз, Д .  Мишка з̂ ; економістів 
О. Нестеренка зз, В. Інкіна 39; етно

^ Рыядяяя Л. В. Металлография в apxeo-,g 
логии // Археологии и естественные науки.— ̂  
М., 1965.— № 129.

зз Возяесаяскяя Р. А. Металлографическое 
исследование из раннеславянских памяток: 
Краткие сообщения.— М., 1967.

з° Долчия В. А. Черная металлургия и ме
таллообработка в древней Руси // Материаль
ные исследования по археологии СССР.— М., 
1953.— Вып. 2.

31 ТЯряжко Б. А., С оляре Л. А., Фожия Л. Д. 
Техника обработки черных металлов лесостеп
ной и степной Скифии // Советская археоло
гия.— 1963.— № 4.

32 Дрия'якззич 7. 77. Львів, його минувши
на і теперішність.— Львів, 1910; Львівська 
Русь в першій половині XVI ст. // ЗНТШ.— 
Львів, 1907.— Т. 78, кн. 4.

33 7сяєемч Я. Д. З історії Дрогобича — 
XVI—XVIII ст.//Н аукові записки Інституту 
суспільних наук.— К., 1961.

34 Сгеблїй Ф. Карпатське залізо // Жов
тень.— 1977.— № 1.

зз ТСсь Я. 77. Промисловість Львова в пері
од феодалізму. XIII—XIX ст.— Львів, 1959.

зз Яценко ^ ^ Юри дики міста Львова
XVIII ст. // Питання історії УРСР.— Львів,
1958. — Вып. 7.

з? Д. 7. Про розвиток міського ре
месла на Україні в XV—XVI ст. // Український 
історичний журнал.— К., 1963.— № 3.

зз Т7есгереяко О. О. Ремесло і мануфакту
ра//Розвиток промисловості на Україні.— К...
1959. — Ч. 1.

39 7яжїя В. Нарис економічного розвитку 
Львова у XVIII ст.— Львів, 1959.

графів А. Будзана^о, в. Сумцова**, 
І. Франка 42.

Велике значення у науково-методо
логічному плані та для порівняльного 
аналізу мають праці і публікації до
слідників з інших республік, зокрема 
М. Некрасової 4з, С. Рождествен- 
ськоІ44, е. Сахути45, Л. Стравинска- 
са4б, в. Василенка47.

При написанні роботи автором ви
користані матеріали польових дослі
джень, технічні дані металографічного 
аналізу виробів, типологічний та істо- 
рико-порівняльний аналізи.

Вивчені; історіографічні ' джерела, 
фактологічний матеріал свідчать про 
те, що різні за характером дані не 
дають повного, цілісного уявлення 
про розвиток ковальства на Україні. 
Тому е необхідність в, узагальненні 
результатів досліджень і систематиза
ції картини історії, українського ко
вальства.

40 Вудзяя А. Ф. Українські народні скрині// 
Матеріали з етнографії та мистецтвознавст
ва.— К., 1975.

41 (Д/ЖЧ0 6  77. Ф. Очерки народного быта.— 
Харьков, 1901.

42 Фряяко 7. Я. Моя вітцівська хата//Т во
ри: В 50 т.— К., 1983.— Т. 39; Вугляр//
Там же — Т. 14; Цигани//Там же.— Т. 16.

43 Т7екрясо8я М. А. Народное искусство как 
часть культуры.— М., 1987.

44 Ро^сдастзеясжяя С. В. Русская народная 
художественная традиция в современном об
ществе.— М^ 1981.

'45 Сялугя 6. М. Беларуске мастаитво.— 
Мінск, 1978.

43 Сгряемяскяс А. Кузнечное дело как со
временное народное искусство / /  Liandies meno 
savitumas.— Kaunas, 1984.

47 Вясмлеяко В. М. О содержании в русском 
крестьянском искусстве XVIII—XIX в в .//Р у с
ское искусство XVIII — первой половины 
Х ІХ вв.— М., 1970.



З  ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ КОВАЛЬСТВА 
НА УКРАЇНІ

Археологічні дані свідчать про те, 
що на території України людина ово
лоділа металом (міддю) близько п'я
ти тисяч років тому. Дослідження 
мідних виробів трипільських майстрів 
(сокири з Карбунського скарбу) свід
чать, що вони зроблені руками досвід
чених ковалів і, які <квміли розкувати 
мідь на тонкі пластини і надавати їм 
потрібної форми наступною обрубкою 
і обрізанням країв, вони навчились 
розрубувати масивні куски міді і зги
нати на формах потрібного профілю, 
досягли досконалості в техніці зварки, 
ВИТЯЖКИ, пробивки отворів^ 2.

З появою ливарства '̂в пізньому 
Трипіллі починає розвиватися гаряче 
кування, за допомогою якого ковалі з 
покращували механічні властивості 
міді. Винайдення заліза у І тис. до 
н. е. і способів його обробки відіграло 
революційну роль у розвитку суспіль
ства: <кЗалізо зробило можливим ріль
ництво на більших площах розчищен
ня під ріллю широких лісових просто- *

* Термін <жовалй> (майстри по обробці 
міді періоду трипільської культури) впер
ше ввела в науковий обіг металознавець 
Н. В. Риндіна.

з Рмнднна Я. В. Металлография в археоло
гии // Археология и естественные лауки.— М., 
1965.— № 129.—'С. 119, 127.

з Етимологія слова <кковальз> походить від 
давньоруського <ккутиз> =  ̂ ковати^ =  кувати,
^ковачь^ — той, що робить що-небудь з металу 
за допомогою молота // Срезневский И. И. Сло
варь древнерусского языка.— М., 1989.— Т. 1, 
часть 2.— С. 1242.

рів, воно дало ремісникові знаряддя 
такі тверді і гострі, яким не міг про- 

'тистояти жоден камінь, жоден з інших 
ВІДОМИХ ТОДІ металів2> 4.

Початок залізного віку на Україні, 
тобто винайдення і освоєння заліза, 
а також остаточне витіснення ним 
бронзи співпадає з початком скіф
ської епохи (VII—VI ст. до н. е.) з.

Велика кількість різноманітних за
лізних речей, знайдених, у скіфських 
поселеннях (Нільському і Люботин- 
ському городищах на Харківщині, Ка- 
м'янському на Дністрі та ін.), свід
чать про широкий асортимент виробів 
скіфських ковалів. Серед них різні ви
ди наступальної (мечів, кинджалів, 
сокир, списів), і захисної (щитів, шо
ломів, панцирів, бойових поясів) 
зброї, кінської збруї (вудила, стреме
на, псалії), а також серпи, мотики, 
ножі, рубанки, скоби, цвяхи, що вико
ристовувалися в повсякденному житті 
скіфів 3.

4 Маркс А., Бнеельс Ф. Вибрані твори — К., 
1969.— Т. 3.— С. 127

з Грекоз Б. Я. Старейшие находки желез
ных вещей в Европейской части террито
рии СССР // Советская археология.— 1958.— 
№ 4.— С. 5; Бондар М. М. Пам'ятки старо
давнього минулого Канівського Придніпро
в'я.— К., 1959.— С. 3; Археологія Української 
РСР.— К., 1971.— Т. 2.— С. 33.

є Брекоз Б. Я. Скифы.— М., 1971.— № 310.— 
С. 35—92, 93, табл. 1, 2, 9, 17д;7/м;нськиБ. А  
Скіфські сокири//Археологія.— К., 1961.—
Т. 16.— С. 17; Черненко Є. Б. Скіфські бойові



Скіфські ковалі свої вироби, особ
ливо зброю (мечі, кинджали) і збрую 
(вудила, псалії) оздоблювали зобра
женням голівок птахів, часто зверне
них одна до одної голів орла чи його 
кігтів. Наприклад, дві орлині голови 
прикрашають руків'я меча із Чиги
ринської могили?.

Металографічний аналіз меча, знай
деного в кургані біля с. Нижні Соро- 
гози, показав, що він виготовлений із 
сталі з високими механічними власти
востями, яких досягнуто шляхом дов
готривалої проковки з багаторазо
вим підігрівом і охолодженням в ме
жах невисоких температур (680— 
750°). Такий спосіб одержання високо- 
вуглецевої сталі, так званий маятни
ковий випа^я, зберігся до нашого 
часу з. , ,

Високої твердості меча із Нільсько
го городища при одночасному збере
женні в'язкості серцевини було досяг
нуто шляхом навуглецювання ^

Отже, вже на початку раннього за
лізного віку скіфські ковалі шляхом 
нарощування вуглецю на поверхню 
металу одержували сталь високої 
якості. З цього приводу Н. Риндіна 
пише: <к...Великі соціально-економічні 
зміни, зв'язані з металом, коли ковалі 
практично опановують процесори на
вуглецювання заліза і іншими спосо
бами широкого виробництва сталі — 
металу такої твердості, який дійсно 
здійснив' революцію у всьому госпо-

пояси // Археологія.— К., 1964.— Т. 17.— С. 27; 
Археологія Української РСР.— К., 1971.—
Т. 2.— С. 29; Грякоб Б. Я. Камянское городи
ще на Днепре.— М., 1954.— С, 132; Вознесам- 
акяя Б. Д. Металлографические исследования 
из раннеславянских памяток // Краткие сооб
щения.— М., 1967.— С. 138.

? Гракое Б. Я. Скифы.— С. 76—77.
з ТЯряжко Б. А.. Солнцеа Л. А..ФожинЛ. Д. 

Техника обработки черного металла в лесо
степной и степной Скифии.— С. 18, рис. 5, 6.—

з Там же.— С. 15, рис. 1.

дарстві і соціальному ладі суспіль
ствам

Комплексний аналіз залізних виро
бів скіфського періоду дає можливість 
стверджувати, що місцеві ковалі воло
діли майже всіма основними способа
ми обробки чорного металу. Гаряче 
кування і холодний наклеп, витяжка, 
розклепування, кручення, згин, про
бивка отворів, карбування, штампу
вання, навуглецювання і ковальське 
зварювання, становили арсенал, профе
сійних навиків тогочасного коваля і 
залишились у виробництві до нашого 
часу. Відсутність термічного настален- 
ня свідчить про те, що ковальство в 
Скіфії розвивалося самостійно, без 
помітного впливу греків, яким гарту
вання заліза було відоме ще в гоме
рівську епоху м.

В III ст. до н. е. під тиском сарма- 
тів, які прийшли з-за Дону, розпада
ється Скіфська держава.

Сармати належали до північноіран- 
ських народностей, проте їх тогочасна 
культура стояла на значно нижчому 
рівні, ніж у скіфів: <кЦі останні,— пи
ше Діодор Сіцілінський,— через бага
то років зробившись більш сильними, 
спустошили значну частину Скіфії і, 
поголовно знищуючи переможених, пе
ретворили більшу частину країни в 
пустелюм. В результаті — припинилося 
життя в Кам'янському, а пізніше і 
Знаменському городищах Оскільки 
війни у житті сарматів займали 
основне місце, то вони особливого зна
чення надавали озброєнню воїнів. 
В похованнях зустрічаються мечі двох 
типів: короткі мечі і кинджали з кіль- *

*° Рбщйыяя Я. Б. Металлография в археоло
гии.— С. 121.

и Вознесенская Б. А. Металлографические 
исследования...— С. 138; ТЯрджко Б. А., Соян- 

Л. А., Фожия Л. Д. Техника обработки 
черного металла...— С. 53, 54, 55.

*2 Археологія Української РСР.— К.,4971.^- 
Т. 2.— С. 241.
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цевим навершям і прямим перехре
стям та довгі мечі з таким же навер
шям; руків'я їх часто прикрашене ко
льоровим камінням.

Сарматські ковалі виготовляли 
вістря для довгих списів, дротики, 
кінську збрую (псалії, залізні вудила, 
кільця). Саме у сарматів виникають^ 
панцирі з нашитими металевими пла
стинками у поєднанні з кольчужними 
кільцями, а пізніше — кольчуги. З 
предметів побуту в похованнях зустрі
чаються сокири, ножі, рідко — при
краси із. t,

Кінець І тис. до н. е.— перша поло
вина І тис. н. е. на території України 
характеризується формуванням нових 
соціально-економічних відносин — 
феодального ладу, відносно однорід
ної, підготовленої досягненнями попе
редніх історичних епох, культури сло
в'янської народності. Через відсутність 
писемних джерел основним матеріа
лом вивчення історії формування ран
ніх слов'ян є археологічні досліджен
ня, оскільки засоби праці мають най
більше значення для пізнання суспіль
но-економічних формацій, що переста
ли існувати.

Значну територію середнього Дніп
ра, південну частину Верхнього Подні
пров'я, Білоруське Полісся, басейни 
річок Десни і Сожу населяли племена 
зарубинецької культури. Виявлені в 
Середньому Подніпров'ї (на території 
городища Пилипенкова Гора в м. Киє
ві) залишки ковальської майстерні та 
знаряддя праці (серпи, ножі, рибаць
кий гарпун, шила) свідчать про існу
вання тут залізообробного і коваль
ського ремесел 14.

Із досліджених 14 предметів, що по
ходять із семи пам'ятників даної куль
тури, майже всі вироби виявилися ви-

*з Там же.— С. 210.
и Максюиоз Є. В. Зарубинецьке городище 

Пилипенкова Гора/ / Археологія.— К., 1971.— 
Вип. 1.— С. 41, 50.

конаними повністю із заліза, без до
даткових технологічних операцій. 
Встановлена також невисока якість 
механічної обробки металу

Значний осередок залізообробного 
ремесла цього періоду на території 
сучасної України становило Закарпат
тя. Ще рабовласницькому Римові був 
відомий могутній металургійний центр 
поблизу с. Нове Клинове і ковальські 
вироби з поселення Галіш-Ловачка 
під Мукачевом. Тут знайдено велику 
кількість ковальських інструментів 
(ковадла, кувалди, молоти-ручники, 
кліщі, зубила, пробійники), що могли 
забезпечити виробничий процес що
найменше в чотирьох кузнях; понад 
100 екземплярів різноманітних зна

рядь праці (наральників, серпів, кіс, 
тесел, пилок, стамесок), а також зброю 
і збрую (мечі, дротики, списи, псалії). 
Така кількість ковальського інвента
ря для епохи залізного віку, як за
значає В. Бідзілля, явище унікаль- 
не із.

Порівняльний та металографічний 
аналізи кованих виробів цього посе
лення дають змогу стверджувати, що 
майстри по обробці металу були за
безпечені високоякісними в техноло
гічному відношенні інструментами, за
стосовували складні способи обробки 
заліза і?. , *

*5 Бозязсеяская Г. А. Заключение о резуль
татах металлографического анализа зарубине- 
цких изделий. Приложение № 1 // Макси
мов Е. В. Среднее Поднепровье на рубеже на
шей эры.— К., 1972.— С. 171.

15 БмЗзТ/мя Б. 7. Історія культури Закарпат
тя на рубежі нашої епохи.— К., 1972.— С. 15, 
56, 134; Бідзїяяя Б. А, 77аняк С. 7. Давні ме
талурги Українських Карпат.— Ужгород,
1978.— С. 63.

і7 БїдзТяля Б. А Історія культури Закарпат
тя...— С. 78, 79, 135— 138; Аояак Б. Д., Да- 
яюк 77. 7. Технологія обробки заліза зарубине- 
цьких племен Південного Побужжя // Археоло
г ія — К., 1972.— Вип. 6 — С. 91; 77ачкозаС.ТА 

' Господарство східнослов'янських племен на 
рубежі нашої ери.— К., 1974.— С. 93.



В другій половині І тис. н. е. велику 
територію сучасної України — Подні
пров'я і Прикарпаття, заселяли східні 
слов'яни або венеди (чи анти).

Одним з найбільших ремісничих 
центрів Середнього Подніпров'я вва
жається Пастирське городище (VI— 
VIII ст. н. е.). Особливо цінною зна
хідкою для вивчення ковальського ре
месла ранніх слов'ян стало виявлення 
тут згорілої наземної будівлі, яка, за 
твердженнями дослідників, була куз
нею. В ній знайдено цілий набір ко
вальського начиння: ковадло, два
ковальських молоти, двоє кліщів, но
жиці для різання металу, пробійник і 
уламок зубила

Великими осередками залізооброб- 
ного ремесла в даному районі були 
Канівське городище XIII—IX ст. 
до н. е. та поселення XII—IX ст. 
до н. е. в урочищі Макарів Острів на 
пониззі р. Тясмин, в якому знайдено 
значну кількість залізних речей

Наприкінці І тис. н. е. східні слов'я
ни в політичному відношенні станови
ли собою союз князівств, об'єднаних 
князем Олегом в єдину державу — 
Київську Русь. Розглядаючи причини 
виникнення держави, російський істо
рик В. Татіщев пише: <к...Для того раз
ных промыслов и ремесел люди сово
купились, дабы вся к свободно потреб
ное себе в близости достать... и все об
ще о пользе и защите общества обя
зались, чрез это гражданство начало 
возъмело» зо.

Безперечно, що найважливішим ви
дом ремісничої діяльності було видо
бування і обробка чорного металу. 
Оскільки ковальство на той час ста

Брайчеаская А. Г. На Пастерском горо
дище.— М., 1959.— Вып. 2 — С. 23.

*9 Лиякя N. Р., ТБоокоаллс А  М. Раннесла
вянское поселение на реке Тясмин.— М., 1963.— 
№ 8.—С. 13.

90 Рмбакоо N. А  Ремесло древней Русщ— М.,
1948.— Т. 1.— С. 8.

новило собою єдине джерело поста
чання зброї і значної долі засобів ви
робництва, висвітлення стану й о ^  
розвитку в епоху Київської Русі має 
важливе значення для правильного 
розуміння загальної історії народу,, 
соціально-економічних і географічних 
джерел творення його культури. При
хильники торгової теорії походження 
культури Київської Русі твердили, що? 
руське ремесло, особливо ковальство,, 
не могло знаходитися на належному 
рівні розвитку через відсутність сиро
вини.

Цю хибну теорію спростував Б. Ри- 
баков. Узагальнивши всі наявні архео
логічні матеріали і писемні джерела Р 
склавши карту залягання залізної ру
ди на території Русі, він заявив: <кВсі* * 
східнослов'янські племена лежали в. 
зоні рудних родовищ, руські ковалР 
майже повсюдно були забезпечені си
ровиною^ 21.

В <кПовісті минулих літз> (IX— 
X ст.) згадуються понад двадцять, 
міст, серед них Київ, Чернігів, Любеч, 
Галич, Білгород, Вишгород, що були 
великими культурними та політичними 
центрами з розвинутим ремеслом. Під. 
час їх розкопок в ремісничих посадах 
знайдено багато різноманітних кова
них виробів, які, очевидно, виготовля
лися для забезпечення місцевих по
треб, а також потреб навколишніх 
СІЛЬСЬКИХ поселень 22.

зі Там же.— С. 81. \
2 2  Голочко N. N., Б^со^кяй С. А , Nopoo- 

ский Я. N. Новое в археологии Киева.— К.„ 
1 9 8 1 .— с . 268; Бозрсезач N. А  Археологічні 
розкопки в Києві на Подолі в 1950 р. // Архео
логія— К-, 1954.— С. 45; Голочко N. N. До' 
топографії древнього Києва // Археологія.— 
К., 1965.— Т. 18.— С. 18; Холостемко-N .  N. 
Археологические исследования Пятнипкош 
церкви в Чернигове 1953^41954 г.//Советская* 
археология.— 1956.— Т. 24.— С. 34; Nacrap- 
нак Я. Старий Галич.— Львів.— С. 160; Архео
логія Української РСР.— К., 1975.— Т. 3:—
С. 227.
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Зображ ення крзнї на ж їнїатю рї /натазе&ноао 
жголыср. С776., 7Рбд.

Про розвиток ковальської справи в 
Переяславі Руськім свідчать згадки в 
літописах XI ст. про скузнєчні воро
там, завдяки яким місто було перетво
рено в добре укріплений стратегічний 
пункт на південних кордонах держа
ви 23.

Важливими центрами ' ремесла в 
Київській Русі були городища і сіль
ські поселення. Як зазначає Б. Риба- 
ков, феодали мали своїх ковалів, 
зброярів, оскільки їх професія тісно 
зв'язана з основним заняттям дружи
ни— війнами 2̂ . В городищі Княжа 
Гора близько Києва знайдені набори 
ковальських, слюсарних і деревооб
робних інструментів, землеробські 
.знаряддя, зброя, залізні побутові речі, 
знаряддя рибальського промислу

23 Р^бакоз Б. А  Ремесло древней Руси.— 
Ж , 1947.— Т. 1.— С. 238.

24 Там же.— С. 491.

тощо 25. Сиродутний горн і ковальську 
майстерню з набором усіх необхідних 
інструментів, а також велику кіль
кість зброї та знарядь праці знайдено 
в . Райковецькому городищі поблизу 
с. Райки Житомирської області. Оче
видно, це городище було значним ме
талургійним, металообробним і обо
ронним пунктом на південних кордо
нах давньоруської держави^.

Аналіз ковальських виробів X—' 
XIII ст., знайдених "на території не- 
укріплених поселень Подніпров'я, від
далених від великих ремісничих цен
трів, дає можливість стверджувати, 
що вони виготовлені майстрами, які 
досконало володіли всіма основними 
прийомами механічної обробки залі
за 2?.

Зокрема, складний спосіб нава
рювання стального леза на залізну 
основу широко використовувався при 
виготовленні ножів, серпів, кіс, сокир, 
мотик, свердл, ножиць. Вершиною ко
вальської технології в епоху Київської 
Русі стало виготовлення мечів І 'НОЖІВ 
з дамаської сталі, секрети виробництва 
якої були на довгі століття втраче
ні 28. ^

Надзвичайна складність цієї техно
логії і водночас її широка (за свідчен
ням хорезмського вченого — мандрів
ника XI ст. Аль-Біруні) розповсюдже- 
ність серед давньоруських ковалів го
ворить про високу кваліфікацію, до-

25 Археологія Української РСР.— К., 1975.— 
Т. З — С. 267.

26 Молчднозский Ф. Обработка металла 
на Украине в XIII—XVIII вв. по материалам 
Райковецкого городища // ПИДО.— 1934.
№ 5.— С. 84—85.

27 Рб;бакоз Б. А. Ремесло древней Руси.— 
С. 137; Разр Я. Р. Характер размещения 
сельского населения в Могилевском Поднепро- 
вье в X—XIII вв.//Советская археология.— 
1982.— № 4.— С. 116.

28 Долгим Б. А. Черная металлургия и ме
таллообработка в древней Руси.— 1953.— 
Вып. 32.— С. 74—76, 79, 90.
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сягнуту завдяки засвоєнню багатові
кового практичного досвіду. На цей 
час були створені всі основні види 
конструкції знарядь праці та інстру
ментів, більшість з яких використову
ються в сучасному виробництві і по
буті.

Письмові* джерела, в яких згаду
ються <кунотиз> і <коченикиз>, а також 
технічні умови виробничого процесу, 
який вимагає участі у роботі коваля- 
майстра і помічника-молотобійця при
водять до висновку^ що в ковальстві 
існував інститут учнівства, який забез
печував високий 'рівень ремесла^. 
Специфіка ковальського ремесла ви
магала наявності, спеціально обладна
ного приміщення — кузні, віддаленої 
від житла. Про їх існування свідчать 
розкопки на території Райковецького 
та Проскурівського городйщ зо та 
згадки в писемних давньоруських па
м'ятках: <к...и кузницы велЪти напи
сати^ зі̂  а також графічне зображен
ня на мініатюрі Іпатіївського " літо
пису 32.

Серед майстрів, які виготовляли 
продукцію, застосовуючи ковальську 
технологію, були ковалі-універсали, 
серповики-косники, сокирники, ножів- 
ники, інструментальники, зброярі, 
бронники, шоломники, щитники, 
стрільники, цвяхарі, вуздечники, за
мочники тощо. ^

В цей же час формується термінр- 
логія ковальського ремесла. Основні 
назви інструментів і обладнання 
(<ккладиво;>, «ковачь2>, <жовальз>, 
<кгърнилоз>) і технологічних операцій

29 Срезнаескый Я. Я.( Словарь древнерусско
го языка.— М., 1989.— С. 1231, 1335; Р е д 
кое Р. Л. Ремесло древней Руси.— С- 513.

з° Гомчдроз Я. А. Райковеньке городище.— 
К., 1950.— С. 85; Рбйэякое Р. Л. Ремесло древ
ней Руси.— С. 133.

31 Срезяееский Я. Я. Материалы...— С. 760.
32 Ипатиевская летопись //Полный сборник 

летописей.— СПб., 1908.— 2-е изд.— Т. 2.— 
€ .6 9 .— Рис. 21.

(<жовати2>-«кутиз>, <кковеших>), дійшли 
до нас з тих часів зз.

Свої вироби давньоруські ковалі 
оздоблювали вибагливо переплетени
ми фігурками птахів, звірів і дивовиж
них створінь. Таким орнаментом при
крашений, зокрема, меч, виготовлений 
ковалем Людотою в 1000, р., топірець 
Андрія Боголюбського 34.

Татаро-монгольська навала на дов
гі століття загальмувала розвиток ме
талообробного мистецтва, як і всієї 
культури місцевих народів.

На Україні від ординських набігів 
дещо менше від інших регіонів по
страждали Полісся і Прикарпаття. 
Північно-західні землі стали надійним 
притулком для багатьох ремісників- 
втікачів. Як зазначає автор Галицько- 
Волинського літопису, серед ремісни
ків, яких князь Данило Галицький 
скликав на будівництво замку у Хол- 
мі, були і -ковалі: <к...идяху день и во 
день уноты и мастеры всяции бежаху 
из татар... и кузнецы железу... и 6 t 
жизнь и наполныша дворы окресть 
града, поле и селаз>з5.

В післямонгольський період (друга 
половина XIII--XIV ст .)— період по-' 
глиблення суспільного поділу праці, 
дальшого розвитку виробничих відно
син, а також процесу відокремлення 
міста від села ковальське ремесло ві
діграє помітну роль у, відродженні ма
теріальної культури народів.

-Феодальні виробничі відносини, що 
все більш утверджувалися, впливали 
і на форми організації дрібного вироб
ництва. ^Необхідність об'єднання про-

33 Срезмееский Я. Я. Словарь древнерусско
го языка.— М., 1989.— Т. 1, ч. 1.— С. 616; 
Т. 1,ч . 2.— С. 1212; 1242.

34 РбЙДЗКОб Я! А  Русское прикладное искус
ство.— С. 8; Бо'чдрое Г. Я.. Художественный 
металл древней Руси X—XIII веков.— М:, 
1984.— С. 120, 124.

зз Волынско-Галицкая летопись, составлен
ная с концом XIII в;— Львів, 1871.— С. 93.
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Дяемьорусьяя /о/зяя /X —X ст. яя Дяїстрї
( В я ІЖ Я у ^ & Д С  2 0 р 0 0 Я Я { 2 —  З Я 2Я Л & Я Й Й  6 Я 2 Д Я 0 ) .

Зд рзяоясгр̂ /с̂ є̂ю Г. Б. Фздорозд  ̂
Л Б. ТЦ̂ /кїяя.

ти розбійницького дворянства, потре
ба в спільних ринкових приміщеннях 
в період, коли промисловець був од
ночасно і купцем, зростання конкурен
ції з боку збіглих кріпаків, які сходи
лись в розквітаючі тоді міста, фео
дальна структура всієї країни — все 
це,породило цехиз>з<з.

Перші об'єднання (^братства*) ре
місників різних професій на Україні 
почали зароджуватись ще у XIV ст. 
з наданням містам самоврядування, 
тобто ^магдебурзького права*. Таке 
об'єднання, куди входили ковалі, слю
сарі, ткачі й інші ремісники, вже у 
1376 р. було в Старому Самборі, 
у 1371 р. в Перемишлі 37. в  другій по
ловині XIV ст. багато ковалів працю
вало у Львові. В період між 1405— 
1425 рр. 11 ковалів одержали міське 
право. Очевидно, у Львові вже тоді 
існував ковальський цех, оскільки за 
цеховими статутами для того, щоб 
стати майстром, необхідно було мати 
міське право. Ковальський цех,* серед 
дев'яти інших згадується і в присяж
ній грамоті королеві Ягайлові від 
1425 р.зз Своїми виробами славилися

36 Мяркс 7(., ВяЗСЛ&С Ф. Німецька ідеоло
гія // Твори.— К., 1959.— Т. 3.— С. 22.

37 №ядко Д. 7. Про розвиток міського ре
месла на Україні в XV—XVI ст.//Український 
історичний журнал.— 1963.— № 3.— С. 67.

зз Д;сь Я. 77. Промисловість Львова в пе
ріод феодалізму XIII—XIX ст.— Львів, 1959.— 
С. 41, 52.

кременецькі ковалі, які у 1438 р. ра
зом із наданням магдебурзького пра
ва м. Кременцю, одержали право на
утворення цеху зз.

В кінці XIV—XV ст. у понад трид
цяти містах України (Києві, Каневц 
Брацлаві, Житомирі, Овручі, Старо- 
константинові, Ковелі, Збаражі, Ка- 
м'янець-Подільському, Дрогобичі, Ні
жині, Чернігові, Фастові, Вінниці, 
Корсуні та ін.) були ковальські цехи 
або ремісничі об'єднання, куди входи
ли ремісники-металообробники 4°.

З метою підвищення економіки та 
обороноздатності невеликих містечок 
їх власники (гетьмани, князі та по
міщики) видають грамоти, в яких до
зволяють цехове управління. На цій 
основі цехи створюються в містечках 
Меджибож і Сатанів (Поділля), що 
належали магнатові Сенявському^. 
З січня 1746 р. граф Потоцький ствер
джує права об'єднаного цеху ковалів 
і стельмахів у містечку Струсові Те- 
ребовлянського повіту, хоча магде
бурзьке право місто дістало тільки у 
1771 р.42

Через малочисельність ремісників у 
містечках функціонували переважно 
об'єднані цехи, до складу яких входи-

39 Архив Юго-Западной Руси.— К., 1869.— 
Т. 1, ч. 5.— С. 2.

/Имижо Д. 7. Про розвиток міського ре
месла...— С. 14; Вяд^/шок В. Г. Побут та зви
чаї ремісничих цехів старого Киева//Свята та 
обряди старого Киева.— К., 1982.— С. 106;
Джерела до історії України — Русі.— Львів, 
1 8 9 7  — т. 2.— С. 1—3; Яо&ммяс&кий С. Ре
месла і фабрики на Україні.— Женева, 1880.— 
С. 38; СМг2 ичс2 0 м;й 7. Lwowskie organizacje 
zawodowe za czasów Polski predrozbiovowej.— 
Lwów, 1929.— Ś. 7; Дярячкпзс&кмй Af. Київські 
цехи за литовсько-польської та ранньої мос
ковської доби / /  Київський збірник.— К., 
1930.— Вип. 1.— С. 47.

41 772СТЄР2ЯКО О. О. Розвиток промисловості 
на Україні.— С. 88.

42 Вям^аг В. A. Powiat Trembowelski. Szkic 
geograficznohistoryczne i etnorgaficzne. - 
Lwów, 1899.— S. 189.
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ли ремісники різних п р о ф е с ій ^ . Так, 
Ярема Вишневецький, надаючи права 
і вольності своєму стольному місту 
Лубни, стверджує і права цехів <ксово- 
купних з собою: кравецького, кушнер- 
ського, кузнечного^

В . більших містах існують коваль
сько-слюсарські, ковальсько-бондар- 
сько-колодійські цехи тощо Ще у 
середині XVII ст. навіть'у великих мі
стах— ремісничих центрах, таких як 
Київ, Луцьк, Кам'янець-Подільський 
та інших  ̂ існували збірні цехи, які об'
єднували майстрів споріднених профе
сій. Наприклад, у Львові до коваль
ського цеху входили слюсар}, мечни
ки, ножівники, зброярі, платнери, 
гравери, бляхарі, конвісари, золотарі, 
годинникарі^. Загострення конку
рентної боротьби щодо збуту окремих 
видів товарів сприяло диференціації 
металевого виробництва, яка відповід
но вела до звуження спеціалізації, що 
в свою чергу вилилось у відокремлен
ня спеціалістів різних професій у 
відповідні цехи: бляхарський, годин- 
никарський, голкарський, зброярів та 
ін. Відокремлення ковалів і слюсарів 
львівського цеху почалося в середині 
XVII ст. Відтоді (1646 г.) учень, який 
вступав до цеху, повинен був відразу 
визначити свій фах: «zapisuie sie pod 
tumźe rzemiosłem kowalskim ze ne ben- 
de ślusavstwa robit> (Записуючись до 
ковальства запевняю, що слюсарством

43 В а н т о й ^ ;  L. Przemyśl Polski w
XVI wieku.— Warszawa, 1919.— S. 50; Юншея- 
яо Я. Цехи на Україні.— К., 1929.— Т. 1.— 
Вип. 1.— С. 95, 96; Яямлеяко Ф. В. Западно- 
русские цеха XVI—XVIII вв.— К., 1914.—
Вып. 4.— С. 37.

44 Яесгереяко О. О. Розвиток промисловості 
на Україні.— С. 89.

45 Яягяяозизй; L. Przemysł Polski w
XVI wieku.— S. 52.

46 Бідацький C. 7. Розвиток ремесла і про
мислів у Львові в середині XVII ст. // 3 істо
рії західноукраїнських земель.— К., 1957.---
Вип. 2.— С. З—4.

/ягер'єр ^аая&оррс&ко^ крзяї /X—X ст. як 
Дяїстр; (Якшар̂ &ке аородяя(с).

займатися не буду) Але остаточне 
розмежування, утворення , окремо ко
вальського і слюсарського цехів, оче
видно, відбулося у XVIII ст. Про це 
свідчить затверджений' міським уря
дом у 1772 р. тариф цін на всі вироби 
львівського ковальського цеху, а та
кож на всі види виконуваних майстра
ми цього фаху підков із заліза і ста
лі, підковування коней, обковування 
господарських возів і ремонт пово
зів 43.

Виготовлення кованих віконних 
грат, балконних решіток, парапетів, 
окуття дверей, хрестів, ліхтарів, флю
герів і інших архітектурних елемен
тів входило до номенклатури слюсар
ного цеху 49.

Ковані вироби посідають особливе 
місце в міській архітектурі. Ще в пер
шій половині XVI ст. вковані» вікна 
наказує пробити у своїй світлиці 
львівський міщанин Філіп^о.

Решітки кафедрального собору у

47 С/тиеиясзсийй 7. Lwowskie organizacii 
zawodowe.— Lwów, 1929.— S. 109.

46 ЦДІА у Львові.— Ф. 52.— Ои. 1.--Спр.
330_G і_2.

4Ópzemioslo.— Warszawa, 1932.— S. 91.
Rok 1, zeszyt 3, 4, 5.

50 Дрмл'якееич /. Я. Львівська Русь в пер
шій половині XVI ст.— Львів, 1907.— Т. 78.— 
Кн. 4.— С. 33.
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Львові виковані з прутів квадратного 
профілю, які, з'єднуючись, створюють 
квадратну або ромбовидну сітку. 
Прості готичні решітки, окремі еле
менти яких з'єднувалися між собою 
за допомогою ковальського зварюван
ня або обхватів (кілець), були надій
ними і досить міцними в умовах.того
часного побуту.

Балкон житлового будинку XV— 
XVI ст., що на вул. Вірменській, свід
чить про раннє використання ковяля- 
ми заліза як засобу підсилення ху
дожньої виразності простих архітек
турних форм. Відсутність дверей, що 
ведуть на балкон, ще раз підтверджує, 
що він виконував в даній споруді роль 
своєрідного елемента архітектурного 
оздоблення.

Після пожежі 1527 р. будинки на 
вул. Руській і на площі Ринок буду
ють з каменю. Балконні решітки і 
віконні грати, брами використовуються 
тут як засоби підсилення стильових 
особливостей споруд ренесансної доби. 
Довгі, на ширину фасаду балкони ви
користовувались як оглядові площадки 
Ринкової площі.

Яскравим прикладом ренесансного 
художнього кування є вхідні двері 
порталу каплиці Трьох святителів 
(XVI ст.) у Львові (архітектор Кра- 
совський) зі. Півкругла решітка над 
обкованими залізом дверима виконана 
з прутів круглого профілю, які плав
но викладені в точені вісімки, оздоб
лена круглими шишками і квітко- 
подібними розетами. Прути ренесанс
них решіток з'єднувались кільцями 
або ж способом протягнення тонкого 
кінця прута ц попередньо пробиті от
вори. ^

Антіохійський патріарх Макарій,
відвідавши Київ в середині XVII ст., 
захоплювався кованими дверима

зі Оестч^к В. А. Архітектурні пам'ятники 
Львова.— Львів, 1969.— С. 39, 40.

Успенського собору Києво-Печерської 
лаври, декоративними гратами в ін
тер'єрі Софії Київської 52.

В бароккових решітках використову
ються прути різної товщини і профілю 
(квадратного, прямокутного). На від
міну від ренесансних рівноплоских, 
вони були об'ємними, прикраси висту
пали над каркасом власне решітки. 
Для цього періоду характерний кри
волінійний рисунок кованих компози
цій, як, наприклад, полотно залізної 
огорожі подвір'я монастиря при До
мініканському соборі у Львові.

Під час спорудження будівель у 
стилі рококо використовувалося реб
ристе залізо, як і в барокковий період, 
але оздоблюючі елементи — гірлянди, 
квіти найчастіше виготовлялися з тон
кої бляхи.

Доба класицизму знаменує собою 
повернення до лаконічності і просто
ти (балкон будинку № 1/3 на проспек
ті Свободи, брама будинку № 10 на 
вул. Театральній).

Середина XIX ст. і перша половина 
XX ст.— особливий' період у розвитку 
художнього ковальства. В цей час по
ряд із структурною символікою заліз
них конструкцій стилю модерн з'яв
ляється велика кількість кованих еле
ментів, притаманних еклектичному 
напряму у архітектурі — ренесансні, 
бароккові, рококові балконні решітки,, 
віконні грати, консолі ліхтарів, брами, 
флюгери та інші, які виконувались 
під впливом мистецтва відповідних 
епох і їх технологічних засобів.

Проте під час виготовлення даних 
виробів часто застосовувалася оброб
ка металу в гарячому стані, що харак
терно саме для ковальського ремесла. 
Слюсарна (холодна обробка) прохо
дила тільки на завершальному етапі 
їх виконання або при виготовленні

52 Жйрмчаяко О. Кований метал Києва.— 
К., 1948.— С. 14.
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окремих деталей. Тому, на наш погляд, 
дійсне місце ковальського ремесла в 
загальному металообробному вироб
ництві доцільно визначати не за наз
вою професії, яка, як правило, дава
лася за принципом кінцевої продук
ції, а з огляду на співвідношення за
стосування технології і технічних при
йомів в процесі виготовлення.

Велика частка ковальського ремесла 
була і у виробничому процесі цеху 
мечників та цвяхарів. Ковальськими 
інструментами користувалися також 
майстри інших металообробних про
фесій: слюсарі, мечники, зброярі, ли
варники, бляхарі, платнери та ін. Ко
валі виготовляли знаряддя праці (або 
залізні ц асти н и  до них) для будівель
ників, столярів, стельмахів, бондарів, 
каретників, каменярів та ін.

Інструментарій каретного цеху в 
основному складався з ковальського 
начиння: ковадла, шперака, кувалди, 
кліщів, лома для натягування обруча 
на колесо, рашпіля, ковальського мі
ха та ін.зз

Без кованих залізних елементів не 
обходилося також на пилорамах, сук
новальнях, в млинах, оліярнях тощо.

Як бачимо,'частка ковальського ре
месла в загальному виробництві до
сить значна, що свідчить про його 
важливу роль в соціально-економічно
му, а також суспільно-політичному 
житті міста, краю, народу.

Високий рівень кваліфікації май
стра — коваля _ забезпечувався органі
зацією його підготовки. Час (період 
переходу учня в майстри тривав у се
редньому 6—7 років) і процес навчан
ня ремеслу, права і обов'язки окре
мих членів цеху, характер виробничої 
діяльності, норми поведінки в робочий

ss Ф^м%клей Я. Статистическое описание 
.Киевской губернии//,Обозрение промышлен
ности и торговли.— СПб., 1852.— Ч. 3.—
С. 252.

час, в сім'ї та побуті, громадська ді
яльність, обрядові традиції та їх атри
бутика передбачалися цеховим стату
том. У Центральному державному 
істрричному архіві (ЦДІА) м. Львова 
зберігаються два найстаріших стату
ти ковальського цеху, датовані 1529 і 
1558 роками
- Кожний цех мав свою печатку, пра
пор, скриньку, ціху, кубок тощо, а на
явність цих атрибутів засвідчувала 
його місце, вагу і роль в суспільному 
житті міста.

Збереглося зображення печатки 
львівських цехів 1425 р., якою реміс
ники міста стверджували свою прися
гу королеві Ягайлові. На ній зображе
ні емблеми основних ремісничих про
фесій. Центральне місце в композиції" 
відіграють символи ковальського ре
месла: КЛІЩІ І п ід к о в а  55.

До середини XVII ст. київські цехи 
користувалися круглою печаткою, роз
діленою на чотири частини, в , кожній 
з яких зображені лаконічні емблеми 
окремого ремесла: шевського, кравець
кого, кушнірського і ковальського 35.

Отже, перші ремісничі об'єднання 
користувалися спільною печаткою і. 
становили собою єдине братство. Про 
це свідчить і напис на печатщ київ
ських цехів: ^Печать братства цехов 
київскихз> 37.

Під час святкових чи похоронних 
процесій кожен цех ніс свій прапор як 
символ згуртованості і одностайності. 
У фондах Львівського історичного му
зею зберігається прапор ковальського 
цеху кінця XVIII ст. Його полотнище

з* ЦДІА у Львові.— Ф. 131.— Спр. 736.— 
С. 1, 2.— S. 99.

35 Ж  Patryciat і mieczazaństwo 
Lwowskie w XVI—XVII wieku.— Lwów, 1892.— 
S. 376; Katalog wystawy zabytków cecho
wych.— Lwów, 1905.— S. 11.

36 Балу шок Б. Д. Свята та обряди старого 
Києва.— С. 112.

37 Там же.
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.Вяаіакя льаїаськоао коаяяьськоао âxt/. Д/яе^  ̂
ХУ//7-—яочягок Х7Х зт. (фоя0 ^етяду МЕХ77 

ЛВ7МФЕ/177 Украі'ям).

виготовлене з дорогої гаптованої тка
нини. Елементи ремесла — кліщі, мо
лот, ковадло, а також дата (І775 р.) 
зображені засобом аплікації., Держак 
завершувався латунною насадкою

Прапори вносились на збори під час 
урочистих церемоній ^визволенням в 
підмайстри чи присяги молодих май
стрів.

Символом і одночасно рекламою ре
месла у феодальному місті служила 
цехова вивіска. Вивіска львівських ко
валів була виготовлена у вигляді ве
ликої підкови, з якої звисали три мен
ші. Вилиті з металу, вони мають злег
ка орнаментовану поверхню, покриту 
золотою фарбою

У 1753 р. ковалі м. Мукачева звер
нулись до міської влади з проханням 
дозволити їм користуватися вивіскою 
у вигляді композиційно об'єднаних 
атрибутів ковальського ремесла: клі
щів, підкови і молота є".

Важливим атрибутом кожного цеху 
були так звані ціхи (цішки, цехівки), 
шляхом передачі яких один одному 
його члени повідомлялися про наступ
ні цехові збори, цохорони та інші важ
ливі чи термінові справи. П. Жолтов- 
ський поділяє ціхи на дві категорії в 
залежності від їх призначення. На йо
го думку, ціха з Перемишля у вигляді 
маленького молоточка з невеликим 
серцевидним картушем на держаку, 
з зображенням емблеми ковальсько- 
слюсарського цеху була <кповісткоюм 
на звичайні ділові збори. На цісі 
львівського цеху 1759 р. зображені 
підкова, кліщі і ковадло є*. Похоронні 
ціхи виконувались у вигляді хреста 
або невеликих за розміром (від 7—8

ss САягекяс2 ок;я 7. Muzeum Historyczne mi
asta Lwowa.— Lwów, 1936.— S. 45, 46.

'59 ,%?лгобськмй /7. Л4. Художній метал// 
Державний музей етнографії і художнього 
промислу.— К., 1976.— С. 11; Ласьк/а С. М. 
Художнє ковальство // Народні художні про
мисли Української РСР.— К., 1986.— С. 71.

5° Т?еняк /7. С. Виробниче і внутрішнє жит
тя в ремісничих цехах Закарпаття XVIII — 
першої половини XIX ст. // Український істо
ричний журнал.— 1982.— № 9 .— С. 97.

з* С/іялеидс2 0 №я 7. Muzeum Historuczne...—- 
S. 50.
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до 15—21 см) пластин овальної (рід
ко серцевидної) або чотирикутної 
форм. Основним зображенням на них 
е інструменти чи вироби ковальського 
ремесла 62.

Похоронні ціхи у вигляді хреста ма
ли ковальські цехи в Зінькові і При
луках бз. ^

Складнішими за змістом були ціхи 
об'єднаних цехів малих містечок. Так, 
кам'янець-подільський об'єднаний цех 
сідельників, слюсарів і ковалів мав 
ціху у вигляді овальної ажурної ком
позиції, елементами якої були зобра
ження сідла, молотка, підкови і клю
ча. Вся композиція об'єднувалася 
зверху лавровим вінком і короною 64.

Кожний ковальський цех мав цехо
ву скриньку, в якій зберігалися при- 
вілейні грамоти, статути, цехові книги 
чи грошові внески. Львівський коваль
ський цех мав церемоніальний таріль, 
на якому були зображені емблеми це
ху, вигравірувані прізвища майстрів, 
челядників і дата — 1820 рікб$.

Як зазначає П. Жолтовський, 
<кВ різноманітних формах цієї цехової 
інсігнії, характері і змісті її зобра
жень позначалась дохідлива, точна і 
вичерпна образність трудових емблем 
цехових братств, створених і вдоско
налених віковою традицією... Разом з 
тим, вони є високооригінальними па
м'ятками народного мистецтва, в яких 
за допомогою найстаріших технічних 
і творчих засобів досягнуто макси
мально виразного і дохідливого ембле
матичного змісту та незаперечної де
коративної цінності^.

62 Жо^гобський /7. ТИ. Цехові ціхи // Мате
ріали з етнографії та мистецтвознавства АН 
УРСР.— К., 1975.— С. 36— 106.

66 Яеняк Я. С. Виробниче і внутрішнє жит* 
тя.— С. 97. J

б* Жолгоеський Я. М. Цехові ціхи...— С. 1IL  
66 С/тгеийс2 сиия / .  Myzeum historychne mi

asta Lwowa.— S. 45.
66 Жолгоеський Я. M. Цехові ціхи...— С. 104, 

111

Важливою функцією цехів була під* 
готовка висококваліфікованих май
стрів. Як зазначає Д. Нікітін, смета- 
лобійцем міг бути тільки досить 
дорослий і фізично сильний чоловік, 
а це в якійсь мірі зменшувало свавіл
ля майстра і кількість втікачів, яких 
так багато було в інших ремісни
к і в ^  Так, у львівському ковальсько
му цеху за період з 1593 по 1615 р. 
покарання у вигляді різних штрафів 
(грошових, воскових .тощо) понесли 
62 підмайстри, а випадків тілесного 
покарання не зафіксовано взагалі 6R. 
В ковальський цех на навчання при
ходили юнаки (переважно діти реміс
ників і міщан) 14—17 років. При при
йомі до цеху учень сплачував внесок 
у розмірі 5 золотих, передбачений ста
тутом 69.

З часом плата за навчання зрос
тала і вже у 1771 р. у Львові при 
вступі до ковальського цеху учень вно
сив до- цехової скриньки 8 золотих, 
а при <квизволенніз> (переведенні) 
в підмайстри (після трьох років на
вчання)— 10 золотих Після року 
роботи підмайстер, з метою вдоскона
лення професійних навичок, ознайом
лення з технічними навиками і ^секре
тами^ ремесла, відправлявся у обо
в'язкову одно-дворічну мандрівку в 
інші великі міста чи за кордон. 
І тільки повернувшись з мандрів , з 
відповідною оцінкою кваліфікації  ̂ і 
характеристикою моральної поведінки, 
міг клопотати про здачу іспиту на 
звання майстра. Для цього йому по
трібно було виготовити зшедеврз> —

67 Ямкиумк 4 . В. Русское кузнечное ремес
ло XVI—X V II//Археология СССР.— М.,
1971.— Вып. E l—34.— С. 33.

66 ЦДІА у Львові.— Ф. 52.— Оп. 3.—
Спр. 990.— С. 1—37.

69 Д7сь Я. Я. Промисловість Львова у пері
од феодалізму...— С. 115.

70 ЦДІА у Львові.— Ф. 52. Оц. 3 . -
Спр. 958.— С. 8; Спр. 988.— С. 13.



підкову або сокиру за двохразове на
грівання металевої заготовки

Вивчення технології ковальського 
ремесла і результати польових дослі
джень (сучасний коваль з багаторіч
ним досвідом виготовляє підкову за 
5-разове нагрівання заготовки) дають 
можливість стверджувати, що коваль
ська смайстерська штукам була сер
йозною перевіркою професійної підго
товки кандидата в майстри. Вона ви
магала тонкого відчуття металу (за
ліза, сталі), його поведінки в межах 
різних температур, точного відпрацю
вання технічних прийомів, що зводи
лися до відшліфованих, скупих (щодо 
затрат часу) рухів.

Внутрішнє життя цеху, виробничі 
стосунки між його членами, повсяк
денні проблеми яскраво відображені 
у цехових книгах. Записи в них дають 
можливість встановити кількість чле
нів цеху: майстрів, челядників і уч
нів; розповідають про проступки і мі
ру покарання, національний склад і 
ворожнечу, породжену релігійним фа
натизмом тощо.

На основі записів цехових і касо
вих книг львівського ковальського це
ху і відомостей про надання міського 
права його майстрам, вдалося з'ясу
вати, що з 1572 по 1812 рр. їх кіль
кість була стабільною — в середньому
15 чоловік 72.

Оскільки населення Львова безпе
рервно зростало ( вже в кінці XVIII ст. 
тут налічувалося понад 23 тис. жите
лів), то наявні виробничі сили, незва

У. Lwowskie organizacie
zawodowe.— S. 107.

7̂  Кісь Я. 77. Промисловість Львова у пе
ріод феодалізму.— С. 94.

73 ТУесгеренко О. О. Розвиток промисловості 
на Україні.— С. 94.

74 ЦДІА у Львові.— Ф. 52.— Оп. З —
Спр. 339.— С. 1446— 1470. ^

75 ДУсь Я. 77. Промисловість Львова у пері
од феодалізму.— С. 72.

жаючи на те, що кожен майстер ко-< 
ристувався допомогою двох підмай
стрів і кількох учнів, зрозуміло, не 
могли задовольнити постійно зростаю
чих запитів внутрішнього ринку.

В 1762 р. серед 4338 ремісників і 
магістратських чиновників Львова бу
ло лише 233 ковалі Це пояснюється 
насамперед тим, що ковальський цех,, 
прагнучи зменшити внутрішню конку
ренцію, стримував ріст чисельності, 
майстрів. Свідомо гальмуючи розши
рення виробництва, він, тим самим, 
сприяв збільшенню кількості позаце
хових ковалів. За неповними даними, 
у 1800 р. їх було десять.

До цього числа входять ті майстри, 
яких міська влада дозволяла викори
стовувати шляхті і монастирям у сво
їх маетностях, так званих «юридиках^ 
(з розрахунку 2 ковалі на господар
ство) Проте у 1638 р. в маєтку 
львівського старости працювало 8 ко
валів 75,

Позацехове виробництво на Україні 
виникло ще на ранньому етапі станов
лення цехової організації, а не в ре
зультаті її занепаду, як в західноєвро
пейських країнах. Це було пов'язано 
з національно-релігійними утисками з 
боку пануючих урядів.

Після поневолення Галичини Поль
щею <к...у Львові стали поселятися 
купці і ремісники німецькі і польські, 
вони мало-помалу заволоділи всією*
торгівлею і промисловістю^. А у
1525 р. польський король видає де
крет, за яким русинам взагалі заборо
нялося вступати до цехів: <к...Щоб не 
приймати їх і не допускати до будь- 
яких цехів і ремесел  ̂77 Тому більш 
ніж вірогідно, що серед майстрів окре
мого цеху, заснованого у 1620 р., ук-- ' \

76 Д. Летопись Львовского Ста- 
ропигийского братства.— Львов, 1926.— С. 7.

77 Соціальна боротьба в місті Львові в XVI—  
XVIII ст.— Львів, 1961.— С. 21.

18



раїнцями на краківському передмісті 
були ковалі 73.

Це підтверджується списками реміс- 
ників-українців, не прийнятих до 
львівських цехів в кінці XVI ст. Серед 
них — Іван Коваль — майстер, Тимко 
Чорний — майстер-коваль 79.

Із занепадом цехового ремесла, 
який починається на Україні ще у 
XVII ст., кількість «партачів^ (так на
зивали позацехових майстрів), зокре
ма серед ковалів, незмірно росте: 
«...Тих фахівців від підков і цвяхів 
було так багато, що стало неможли
вим тягарем для цехуз> зо.

73 7(рия'якебич 7. 77. Львівська Русь в пер
шій половині XVI ст. //  ЗНТШ.— Львів, 1907.—т 7Q_с____ f  pi

' 79'цдіА 'у  Львові.— Ф. 52.—Оп. а— 
Спр. 137.

з° САягсидсаоїРя 7. Oranizacie zawodowe mi
asta Lwowa.— S. 106.

Дрзяя-зяжяряя ХУ777 ст. с с. Лысичезо 7ршяз- 
ськоао райояр Закарпатсько? облает? (Зараз — 

df/очмй жрзея-крзяя).

З часом, не в змозі далі боротися, 
цехи дозволяють «партачами займати
ся ремеслом, але за^це вимагають 
грошового внеску ДО цехових кас 3  ̂
Тільки за 1790 р., за даними касової 
книги львівського цеху, «партачами^ 
було внесено 46 зо л о т и х  32. На думку 
Я. Кіся, це плата не менш як десяти 
ковалів зз.

Безперечно, що значна кількість 
ковалів у місті зумовлена насамперед 
попитом на ковану продукцію, тобто 
ринком.

Протягом XIV—XVIII ст. позацехо
7(ли.иемко Ф. 3 . Западно-русские цехи: 

XVI—Х У ІН вв.— С. 41.
кв ЦДІА у Львові.— Ф. 52.— Оп. - 3.— 

Спр. 999.— С. 3. - .
зз Д?сь Я. 77. Промисловість Львова в пері

од феодалізму...— С. 72.
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ве ковальство, породжене виробничим 
життям феодального суспільства, по
ширюється по всій території України. 
Вступ до цехів закарпатським україн
цям з великими обмеженнями було 
дозволено тільки у кінці XVII ст. До 
цього часу основну масу ремісників в 
закарпатських цехах становили угор
ців НІМЦІ, рідше румуни 34.

У XVIII ст., з приходом австрій
ських властей, українці допускаються 
у цехи Львова та інших міст Галичи
ни. Проте ворожнеча між католиками 
та православними \ на цій території 
продовжувалася ще досить довго зз. 
Так, наприклад, у 1749 р. був виданий 
декрет Старосільського жуйного суду 
про стягнення штрафу з цехмістра ко
вальського цеху Скрадзицького за не- 
рдноразові вислови, що ^кожний ру
син Є ПЄС2> 36 ' ^

Отже, міське ковальське ремесло на 
Україні в XIV—XVIII ст. розвивалося 
у формі цехової організації виробниц
тва, характерними рисами якої є орга
нізованість та висока професійна під
готовка спеціалістів.

На ранньому етапі розвитку (XIV— 
XVII ст.) цехове ковальство повніс
тю забезпечувало кованими виробами 
потреби внутрішнього ринку і відігра
вало прогресивну роль у суспільно-еко
номічному, культурному і політичному 
житті середньовічного міста. Проте в 
результаті внутрішнього цехового со
ціального розшарування,- посилення 
національного антагонізму, проник
нення капіталістичних відносин (у 
формі позацехового виробництва) у 
кінці XVIII ст. починається його' по
мітний занепад.

34 Коложиец Я. Г. Очерки по истории За
карпатья.— Томск, 1959.— С. 71.

35 в тогочасній Україні поняття ^національ
ність^ і ^віросповідання^, як правило, ототож
нювалось.

зз ЦДІА у Львові.— Ф. 856.— Оп. 1.— Спр. 
101.— С. 91—93.

Розглядаючи питання розвитку ре
месла, слід зупинитися на вивченні 
його сировинної бази.

Відповідно до статутів, середньовіч
ні цехи могли закуповувати сировину 
тільки на міському ринку з?. До Льво
ва, Ужгорода, Мукачева, Луцька залі
зо привозили з Угорщини і Польщі, 
а пізніше — з Австрії. Так, наприклад, 
на початку XVIII ст. до Львова при
возив залізо із Варшави Мельхіор 
Кайзер за. Церкву св. Юра покривали 
бляхою, привезеною із Швеції 
(XVIII СТ.) 39, До українських міст 
надходило також залізо місцевого ви
робництва із залізорудних підприємств 
Прикарпаття і Полісся

Наявність місцевої сировинної бази 
була вирішальним фактором інтенсив
ного розвитку вітчизняного металооб
робного виробництва. Значні поклади 
заліза у вигляді болотних і дернових 
руд залягали по всій території Поліс
ся, Східних Карпат, їх прикарпатських 
і закарпатських підгір'ях. Тут же зна
ходилися і великі лісові масиви, необ
хідні для виробництва вугілля,, без 
якого неможлива металургійна про
мисловість. По всій цій території ви
никають і швидко поширюються руд
н і— новий вид металургійного вироб
ництва Вперше вони з'являються на 
Прикарпатті, Волині, а пізніше; почи
наючи з XVI ст., на Закарпатті, Черні-

S? AGZ (Akta grodzkie iziemskie).— Т. 6.— 
С. 103. ^

88 ЦДІА у Львові.— Ф. 9.— Спр. 360.— 
С. 1673.

89 фонди Національного музею.— Спр. 
210803.— С. ЗО.

89 д . /7. Промисловість Львова в пе
ріод феодалізму...— С. 64; Мыы/ко Д. 7. Про 
розвиток міського ремесла на Україні.— 
С. 68.

зі Бойко Д. /. Промисли на Україні в XVI— 
першій ^пол. XVII ст.//Український історич=- 
ний журнал.— 1962.— № 1.— С. 60; Стеб
ли/ Ф. Карпатське залізо//Ж овтень.—
Львів — № 1.— С. 121.
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гівському І Київському Поліссі 92. 
В XVII ст. у великій кількості почали 
видобувати руду на Полтавщині і 
Харківщині 9з.
- В кінці XVIII — на початку XIX ст. 
значного поширення набуває доменне 
виробництво на деревному вугіллі. 
Так, у 1810 р. на Прикарпатті існува
ло 13 доменних печей 94. у  1771 р бу
ла введена в дію перша удосконалена 
(<кгофманськаз>) доменна піч на За
карпатті, а на початку XIX ст. в одній 
тільки Мукачевській домінії їх було 
вже десять 95.

Проте, починаючи з XV і аж до 
XVIII ст., основним джерелом забез
печення місцевих потреб залізом були 
невеликі рудні, дрібні залізоробні під
приємства 95.

На руднях, (фабриках, гамарнях), 
поряд з плавильними печами, були й 
майстерні-кузні,' обладнані кількома 
горнами і відповідним набором ко
вальських Інструментів 97.

У 1778—1781 рр. в Галичині функ
ціонувало близько 40 гамарень, на 
яких працювало 138 ковалів 98.

В гамарні села Смільна Самбірської 
економії кували малг лемеші, чересла 
(ножі для плугів), цвяхи для гонти, 
обручі на колеса і бочки. В, с. Май

Стеблїй Ф. Карпатське залізо.— С. 121; 
Бойко Д. 7. Промисли на Україні в XVI — пер-, 
шій пол. XVII ст.— С. 60; Хожоиые% Я. 7. 
Очерки по истории Закарпатья.— С. 96, 97.

93 /Уестерокко О. О. Розвиток промисловості 
на Україні.— С. 123.
і 94 Стоблїй Ф. Карпатське залізо.— С. 123.

9з Коложыоц ТУ. 7. Очерки по истории За
карпатья.— С. 97, 98.

9з Сг/м/жылмм С. 7. История черной метал
лургии в СССР.— М., 1954.— С. 15; Л/обожы- 
роз 77. 7. Очерки по истории русской промыш
ленности.— 1947.— С. 499; ТУесгереяко О. О. 
Розвиток промисловості на Україні; Сгеблїй Ф. 
Карпатське залізо.— С. 122.

з? Брбзям 4 . Ф. Господарсько-промислові 
виробництва // Бойківщина.— К., 1983.— С. 133.

9з Кярямнемь 7, Галицькі залізні гути...— 
С. 144.

дан була одна кузня, в якій ковалі 
щорічно виготовляли 3 396 000 цвяхів 
і 1825 , різноманітних інструмен
тів 99.

Розмір кузні визначався кількістю 
ковадл, горнів, водяних (млинових) 
кругів. їх так і називали: грудня на 
два горнил, грудня на одно ковадлом, 
^залізний завод на три колаз>^о

Рудня на три млинові кола була в 
с. Єльці (Новгород-Сіверщина).' За 
допомогою першого кола рухався ве
ликий міх, що подавав повітря в ли
варну піч; друге коло приводило в 
рух важкий залізний молот, а третє — 
ковальський міх у кузні юі.

Навіть на невеликій рудні крім руд
ника (майстра-орендатора, який стояв 
на чолі закладу) працювало ще кіль
ка спеціалістів: курачі, димарі, руба
чі і ковалі і°2 А- в такому значному 
осередкові виробництва ковальської 
продукції, як рудня в с. Демня, що бі
ля м. Сколе, працювало 36 майстрів, 
73 челядники (підмайстри)', 7 учнів і 
4 помічники юз.

Залізорудне виробництво до середи
ни XVII ст. було переважно держав
ною власністю. Тому продукція, розпо
ділялася відповідно до господарських 
чи оборонних потреб краю. Окремі 
рудні обслуговували замки, тобто бу
ли власністю місцевих феодалів. Так, 
наприклад, жителі с. Красне забезпе
чували залізом Луцький замок. Для 
цього ж замку в 1552 р. 40 господарів 
с. Солтисова виплавляли заліза на 
4 плуги, 4 коси, 12 серпів; а майже 
всі мешканці с. Рудники в 1545 р^зи-

99 Там же.— С. 142, 143, 144, 157.
Киевская Старина.— К., 1888.— Т. 21,

апрель.— С. 57.
юі Т7есгеренко О. О. Розвиток' промисло

вості на Україні.— С. 126.
192 Там же.^-С. 124, 126. ^
юз 7ошко Ю. 7. Населення Українських 

Карпат XV—XVIII с т — К., 1976.— С. 121.
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готовляли для Луцького замку залізні 
вироби

В кожному середньовічному замку 
були майстри, які кували коней, обко
вували залізом брами, колеса для гар
мат, конструювали підйомну систему 
замкових воріт, виготовляли ланцюги 
та холодну зброю: списи,, шаблі тощо, 
забезпечували залізними інструмента
ми інші замкові служби юз. Напри
клад, у другій половині XVII ст. чет
веро ковалів працювало в Мукачів
ському замку юз. в Черкаському зам
ку (XVIII ст.) пушкар Ворона — ^ко
валь і стрілець робив рушниці та ре
монтував гармати» ю?^

З утвердженням феодально-кріпос
ницької системи на Україні рудні по
ступово переходять у власність помі
щиків, козацької старшини, купців, 
монастирів. Поміщики, як правило, 
віддавали рудні в оренду майстрам-ли- 
варникам, іноземним спеціалістам, міс
цевим селянам юз.

До віддалених від рудень міст і сіл 
ковальська продукція потрапляє до
сить рідко. Немає тут і майстрів цієї 
справи. Зокрема, І. П'яткевич зазна
чає, що на Білоруському Поліссі у

Хожяам Д. С., Маркими В. А  О некото
рых особенностях социально-экономического 
развития городов Левобережной и Правобе
режной Украины в XVII—XVIII вв.//Города  
феодальной России.— М.— С. 354; Źródła
dziejowe. Komisija Zamków w ziemi wołyńskiej 
w połowie XVI w.— Warszawa, 1877.— T. 6.— 
S. 77—79.

юз Луцьку 900 років.— G. 33.
юз До-яолшеч 77. г . Очерки по истории За

карпатья.— С. 77.
Архив Юго-Западной Руси.— Т. 1.—. 

С. 593—594.
юз Маркина В. А., Догнан В. С. О некото

рых особенностях социально-экономического 
развития городов...— С. 358; Яесгереико О. О. 
Розвиток промисловості на Україні.— С. 131; 
Любожирое Я. Г. Очерки по истории русской 
промышленности.— С. 297. Опис Новгород-Сі- 
верського намісництва.— К., 1954.— С. 252— 
253.

60-х роках XVIII ст. сільських ковалів 
не було юе.

Не згадують про сільські кузн-і і дос
лідники тогочасної української матері
альної культури М. Зубрицький, 
А. Лазаревський, Ф. Зеленій та ін. Як 
зазначає Н. Любомиров, <к...якщо руда 
не була під руками і якщо її обробка 
коштувала значно дорожче від купі
вельного заліза, то кузня була не час
тим явищем у селі ію.

Все це говорить про те, що в період 
середньовіччя кузні, з отже, і коваль
ство,, були поширені в місцях безпосе
реднього видобування заліза — на руд
нях,  ̂ що обслуговували найближчі 
села.

Асортимент кованої продукції від
повідав характерові і територіаль
ним особливостям ведення місцевого 
господарства. Це були сошники, леме
ші і чересла для плугів, ланцюги, обру
чі на колеса і бочки, цвяхи різних роз
мірів і призначення (сгонталі» для 
гонти, <кпідков'яки» для підковування 
коней» та інші), заготовки для підков і 
серпів, підкови і серпи, листове залізо 
(бляха); великі і малі кліщі, молоти і 
ковадла для ливарників, кувалди і мб- 
лоти-ручники, зубила, залізні інстру
менти для деревообробного, столяного 
та інших промислів: долота, струги, 
ломи, сокири та ін.

Отже, рудні протягом значного пе
ріоду (XV—XVIII ст.) були не тільки 
джерелами постачання заліза, а й осе
редками розвитку ковальства, вироби 
якого йшли на задоволення потреб міс
цевого ринку.

Не володіючи вільними коштами при 
веденні натурального господарства, се
ляни, як кріпосні, так і вільні, не в 
змозі були купувати дорогі залізні ви-

Сз. Polesie Rreczyckie.—
1928.— S. 276.

Любо;иироб 77. 71 Очерки по\ истории 
русской промышленности.— С. 483.
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роби, без яких не могли обійтися в гос
подарстві. Для них найвигіднішим був 
натуральний обмін з мандрівними ци
ганами, серед яких здавна поширений 
ковальський промисел т .

Тому <кциганаз> (слово <кцигаю> в зна
ченні коваль довго побутувало в наро
ді) завжди чекали на селі

<кЦиган-коваль приїжджав з сі-м'ею, 
розбивав намет на вигоні, влаштовував 
свою переносну кузню, енергійно і сум
лінно кував, виконуючи всілякі замов
лення ... (його) харчували добре. По 
задоволенні потреб вирушав далі, доб
ре обдарований, залишивши по собі 
настільки добрі спомини, що зберегли
ся вони дотепер, оскільки про доброго 
коваля говорять — наш коваль як ци
ган. Добрий серп називають серпом 
циганськими ^з.

Циганське ковальство в історії роз
витку ремесла не тільки на Україні, а 
й в багатьох країнах Західної Європи 
та Середньої Азії, було явищем про
гресивним. В рамках феодального су

мі 77лохыяскый Ж. Цыгане старой Малорос
сии (по архивным документам) // Этнографиче
ское обозрение.— М., 1890.— Кн. 7, год 2-й; 
Бяряяямкое О. 77. Українські иигани//Збірник 
нацменознавства. Національні меншості Украї
ни.— К., 1931; 77яяяз&яя Б. М. Армянские боша 
(цыгане) // Этнографическое обозрение.— М., 
1901.— № 2; Дя^/аяля З&ж. Цыгане на Белару
си //Н аш  край.— Мінск, 1926 — № 12/15; 
7чсо№$%; 7. Cyganie na poiskich drogach.—

спільства протягом кількох століть ци- 
гани-ковалі забезпечували залізними 
виробами ту частину сільського насе
лення, для якого через певні історичні, 
географічні, соціальні та економічні 
умови були важкодоступними найнеоб- 
хідніші засоби праці, без яких був не
мислимий розвиток землеробства і 
сільських промислів.

Ковальство на Україні в XIV—
XVIII ст. розвивалося в основному у
трьох напрямах: як цехове у містах та 
містечках, як сільське, або ж локальне, 
в місцях добування залізної руди і ви
плавки заліза, і як вотчинне в маєтках 
поміщиків. ;

В середині XVIII ст. у великих міс
тах у зв'язку з розвитком капіталіс
тичних відносин спостерігається зане
пад цехової організації виробництва. 
І тільки в невеликих містечках, куди 
капіталістичні відносини проникають 
значно повільніше, об'єднані цехи про
довжують існувати аж до початку
XIX ст.

Kraków, 1965; 77огий?оия Б. Cigani na Slovens- 
ky.— Bratislava, 1964.

из ДУухееыч Б. Гуцулыцина.— Львів, 1901.— 
Т. 1; Зх/брм^&кмй М. Маєтковий стан села 
Мшанці Старосамбріського повіту в 1901 р.— 
Львів, 1910; Сяесярае Г. 77. Среднеазиатские 
цыгане//Краткие сведения.— М., 1960.— Ч. 34; 
Т'ожкя ТИиколяш. Цыгане-ремесленники в Евро
пе//Курьер ЮНЕСКО.— 1984.

мз Ca. Polesie Rzeczyckie.—
S. 276.



КОВАЛЬСТВО
СЕРЕДИНИ XIX — ПОЧАТКУ XX ст.

В середині XIX — на початку XX ст. 
Лівобережна і східна частина Право
бережної України входили до складу 
Російської імперії. Галичина, Західна 
Волинь, Буковина і Закарпаття були 
східною провінцією Австро-Угорщини. 
З 1918 по 1939 р. Східна Галичина і 
Західна Волинь перебували під гнітом 
панської Польщі, Закарпаття — бур
жуазної Чехо-Словаччини, а Букови
на — боярської Румунії.

Уряди панівних країн не були заці
кавлені в розвитку промисловості на 
Східній Галичині, Буковині, Закарпат
ті, що становили дешевий сировинний 
придаток. По хижацькому винищува
лися і вивозилися з карпатських лісів 
на західноєвропейський ринок цінні 
породи дерев (дуба, бука, берези), не
обхідних у залізорудній і металооброб
ній промисловості. На місцеві рудні 
накладався високий податок, внаслідок 
чого, не витримуючи конкуренції з де
шевим привозним залізом із великих 
заводів Австрії, Польщі, Чехо-Словач
чини та інших, вони закривалися Г

(Станом на 1848 р. їх продукція не 
перевищувала 3 % продукції Австро- 
Угорщини) Якщо ще в 1889 р. в Га
личині було 10 діючих залізних гут, то 
в 1898 р. всі 22 гути були бездіяльни-

* Дїсь Я. 77. Промисловість Львова в період 
феодалізму.— G. 157.

з Т(дрямя2 %б 7. Галицькі залізні гути та їх 
продукція в 1772— 1848 рр.— С. 178.

ми. В той же час в Австрії діють 
1814 рудень, на яких нараховується 
40 271 працюючий з. Крім цього, місце
ві ринки наповнюються фабричними 
металевими виробами: сільськогоспо
дарськими знаряддями, інструментами, 
предметами побуту. Так, у 1855 р. в 
Галичині на фабриках-гамарнях зовсім 
не виготовляли серпів і кіс, а завозили 
їх з Австрії. Цвяхи виготовляли тільки 
в Кракові — на трьох підприємствах^ 
напильники — на 412 заводах Австрії 
і на одному в Кракові. Ремісничі інст
рументи, в тому числі і ковальські, що 
надходили не тільки на галицький, а й 
на російський ринок, виготовляли на 
1538 австрійських підприємствах. В Га
личині їх випускали тільки в Бродах^ 
а з 1900 р. і в Стрию та Надвірні t

В першій половині XIX ст. спостері
гається занепад залізорудного вироб
ництва і на Поліссі. В 1824—1825 рр. 
Петербурзька експедиція виявила вже 
вироблені ями, винищені ліси, нестачу 
води і зробила висновок про недоціль
ність заснування тут доменного вироб
ництва з.

Не витримуючи конкуренції з деше
вим уральським залізом, що появилося *

з Там же.— С. 178.
* Rocznik statustuki Galicyi. Lwów, 1889-^- 

1891, Rok III Podręcznik statustuki Galicyi, 
Lwów, 1900.— T. 6.— S. 203, 204.

з Орденський Я. Al. Залізорудна промнсло- 
вість України в дореволюційний період.— К., 
1974.— Ć. 20—22.
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на українському ринку, закриваються 
і менш численні металообробні закла
ди (рудні) на Полтавщині, Харківщи
ні, Київщині, на Східній Волині і Жи
томирщині. В 1854 р. Н. Бунте в Київ
ській і Волинській губерніях виявив 
тільки 44 діючих залізорудних підпри
ємства, в той час як на початку XIX ст. 
їх нараховувалося близько 150-ти є. На 
цих руднях-заводах виробляли досить 
незначну кількість невисокоякісного 
заліза і металевих виробів для задово
лення суто місцевих потреб. Напри
клад, на заводі у м. Славуті з 1859 р. 
по 1861 р. виготовлено всього 1340 плу
гів, 90 сівалок, 52 саморізки, 48 борін, 
80 граблів ?.

В деякій мірі місцевий попит на ме
талеві вироби задовольняють механіч-

є Стружаяая О. Г. История черной мануфак
турной промышленности России.— М., 1967.—- 
С. 69. '

? Обзор различных отраслей мануфактурной 
промышленности России.— СПб., 1886.— Т 2 — 
С. 63—65.

Леж/лзськя кузяя додатку Х7Х ст. (Льєж
ськая жузеа народно? архітектура та яобугу).

ні заводи Київщини, Чернігівщини, 
Катеринрславщини, Харківщини, Пол
тавщини та Одеси з. Значно більше го
тової залізної продукції поступає з 
Уралу, петроградських і московських 
заводів та з гомельського заводу^ (Бі
лорусія) з.

Після реформи 1861 Р- починає ін
тенсивно освоюватися південна терито
рія України. Експедиції, послані цар
ським урядом з метою пошуків нових 
джерел сировини, виявляють поклади 
залізної руди із значним (40 %) вміс
том заліза в Донецькому, Криворізь
кому, а згодом у Керченському басей
нах. Тільки в Донецькому басейні в

з 77естерекко О. О. Розвиток промисловості 
на Україні.— CJ312.

з Ляшеяко 77. Я. История народного хозяй
ства СССР.— К., 1950.— С'. 151.
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1845 р. відкрито 70 залізорудних родо
вищ ю, а в ^...Катеринославській губер
нії прямо приголомшує всяку нову лю
дину величезна кількість шахт, пла
вильних заводів і таке інше. Проїж- 
лжаючи в цих місцях, можна спостері
гати всюди на горизонті масу завод
ських труб,, які... димлять..., а вночі по 
всіх напрямках видніються заграви від 
доменних печей, які плавлять рудуз> и.

Протягом 60—90-х років XIX ст. 
значно збільшилося видобування залі
за в усіх районах України. Виробни
цтво заліза навіть на Українському 
Поліссі, порівняно з дореформеним 
періодом, зросло у три рази, а кіль
кість залізообробних^ підприємств — з 
37І2 до 8063*2. Проте 93 % всього за

ліза видобували в південних районах *з.
Освоєння Криворізького, Донецького 

і Керченського басейнів, будівництво 
широкої мережі залізничних доріг, роз
ширення зовнішнього і внутрішнього 
ринків сприяло загальному розвитку 
залізорудної, металургійної і метало
обробної промисловості на Украї
ні і'.

Серед металообробних ремесел знач
не місце в розвитку суспільних і ви
робничих відносин, у створенні матері
альної і духовної культури належить 
ковальству.

Економічні і соціальні умови для 
розвитку ковальства на Україні в дру
гій половині XIX — на початку XX ст. 
були складними. Розповсюдженню цьо
го ремесла сприяли, насамперед, поя
ва великої кількості порівняно дешево
го заліза, що виготовлялося на мета
лургійних заводах півдня України, в

ю О/моес&кмй 7L Ж. Залізорудна промисло
вість України...— С. 18.

її Бябемко В. Л. Этнографический очерк на
родного быта Екатеринославского края.— Бка- 
теринослав, 1905 — С. 82.

із Орлозськый В. Ж. Залізорудна промисло
вість України.— Є. 47, табл. 6. 

із Там же.— С. 59. 
і* Там же.— С. 47, табл.' 6.

Росії, Австрії, Польщі, Чехії, а також 
скасування цехових регламентацій *з, 
внаслідок чого ремеслом могли займа
тися всі, незалежно від соціального 
стану із. Наприклад, у 1850 р. у Львові 
мали право займатися ковальством і 
мати свої майстерні-кузні з майстрами, 
челядниками і учнями тільки 25 кова- 
лів-цехмістрів і?, яким було надано 
міське право. Кількість ковалів-<кпар- 
тачівз>, які на той час працювали на
півлегально, на жаль, не можна вста
новити, бо їх не вписували до міських 
книг. Проте їх загальна кількість є до
сить значною порівняно з 80-ми роками 
кінця століття. А уже в 1885-р. тільки 
у Львівському і Бродівському округах 
працювало 1817 ковалів

В 1888 р. на засіданні сейму в Кра
кові була створена крайова комісія 
промислових справ, яка мала займати
ся підвищенням рівня промисловості в 
Галичині із. В результаті роботи цієї 
комісії засновуються промислові шко
ли, в яких учні навчаються ремеслу під 
керівництвом висококваліфікованих 
майстрів; відкриваються курси для че
лядників і майстрів, яким після успіш
ної здачі екзаменів надавалося право 
самостійного ведення ремесла; виника
ють також школи <кзаводовіз>, що замі
няли учневі термін навчання у майстра 
з метою набуття елементарних навичок 
р е м е с л а  зо. В Тлумачі у 1810 р. в такій

із 3 розвитком капіталістичних виробничих 
відносин завершився розклад ремісничих це-' 
хів, цехової організації праці, яка відповідала 
феодальним відносинам. Так, на Закарпатті 
цехи офіційно припиняють своє існування в 
1884 р.

і5 Я. 77. Промисловість Львова в період 
феодалізму...— С. 158. 

і? Там же.— С. 59.
із Rocznik statustuku Galicyi wudane przez 

Krajowe biuro statustuczne.— Lwów, 1889.— 
1891.— Rok 3.— S. 188.

із Жймкзшдйї 77. Premysł krajowe.— Kraków, 
1912 ' S. 2.

29 Rzemiosło.— Warszawa, 1932.— Rok 1,
zeszyt 6, 7.— S. 48, 168, 177.
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колодійсько-ковальській школі навча
лося 33 учні з*.

В містечках Галичини і Буковини 
створюються ремісничі товариства, які, 
на зразок середньовічних цехів, мають 
свої статути з ухваленими правами, 
обов'язками, виключаючи соціальні і 
національні обмеження В 1885 р. до 
Високого Намісництва у Львові надхо
дять прохання правлінь ремісничих то
вариств з Городка, Збаража, Підгаець, 
а в 1903 р. із с. Мілювки про затвер
дження таких же статутів Товарист
ва об'єднували всіх осіб, які займали
ся самостійним промислом у даній міс
цевості: ковалів, слюсарів, бляхарів, 
теслярів, столярів, годинникарів і ін.^ 
Статут передбачав і підготовку кадрів. 
Від учня, який хотів навчатися коваль
ської справи у майстра — члена това
риства, вимагалася обов'язкова почат
кова освіта. Після закінчення курсу 
навчання (2—3 роки) учень здавав ек
замен місцевій комісії, що складалася 
з керівника товариства і майстра дано
го промислу. Тільки після цього він міг 
відкривати власне підприємство. На
приклад, Я. Франко перед тим, як 
закласти кузню в Нагуєвичах, на
вчався ковальського ремесла у Дрого
бичі, у славнозвісного майстра Моро
за

Для того, щоб дістати звання майст
ра, необхідно було пройти шестимісяч
ний курс навчання і скласти екзамен 
перед комісією ремісничої палати, до 
якої належало товариство. Такі палати 
були у великих містах — Львові, Тер
нополі, Станіславові (Івано-Франківг

зі Там же.— С. 20.
2 2  ЦДІА у Львові.— Ф. 146.— Оп. 62.— Спр. 

131.— Арк. 33; Спр. 286.— Арк. 58; Спр. 356.— 
Арк. 11; Спр. 283.— Арк. 18: Спр. 350.— Арк. 
24.

23 ЦДІА у Львові.— Ф 146.— Оп. 62.— Спр. 
131.— Арк. 33; Спр. 184.— Арк. 8.

24 Там же.
2з Фрдяко 7. Я. Злісний Сидір.— С. 434.

ську), Луцьку^. У Львові в 1924 р. 
склав екзамен і одержав свідоцтво 
майстра Василь Кишко з Городка з?. 
В 1932 р. у Луцьку після курсу навчан
ня, що тривав з січня до кінця червня, 
складали екзамени ремісники з Кре
мінця, Рівно, Володимира, Ковеля, 
Острога, Здолбунова, Дубно, Смиги, 
Костополя, Сарн, Залісся (всього з 
34 населених пунктів) Проте серед 
списків челядників переважають поль
ські, чеські, німецькі прізвища і дуже 
мало українських. Це говорить про те, 
що як австрійський, так і польський 
уряди не дбали про зростання націо
нальних продуктивних сил Східної Га
личини і Буковини. Міста і села засе
лялися чеськими, німецькими і поль
ськими ремісниками, виникали навіть 
цілі колонії. Крайовий промисловий 
банк надавав представникам неукраїн
ської національності допомогу у вигля
ді пільг і позичок. Крім цього, значні 
кошти на підготовку кадрів виділяли 
окремі особи, як от полякам — Скарб- 
ков, євреям — Гіршов.

В 1898 р. у Львові заснована «Русь
ка бурса реміснича і промисловая для 
бідної української молоді Львова та 
інших міст і сіл. В газеті «Ділоя від 
З жовтня 1901 р. було надруковане 
звернення до кожної «Руської грома- 
дия з проханням пожертвувати на під
готовку місцевих національних кадрів.

У другій половині ХЇХ ст. в розвитку 
промисловості спостерігається тенден
ція до поступової ліквідації дрібних 
поміщицьких промислових підпри
ємств— рудень і утворення замість 
ни^ механізованих заводів та (на не
значній території України) мануфак
тур з використанням ручної праці. Та
кі мануфактури, які одержували за-

26 Rzemiosło.— Warszawa, 1932.— Rok 1, zes
zyt 6, 7.— S. 49.

2? А рхів'Л В  ІА1ФЕ АН України.— Ф. R 
зош. 1.— С. 3.

26 Rzemiosło.— S. 48— 187.
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мовлення від великих підприємств, 
були у м. Крилові (Київська губер
нія) ; їх працівники займалися промис
лом у себе вдома 29. Поряд з невелики
ми заводами-руднями, такими як ли
варний завод Косенка в Богуславі, ЛК 
щинського і Горчинського у Фастові та 
інших на Україні, як і на всій терито
рії Російської імперії, утворюються ме
талообробні промисли. їх працівники 
із ремісників поступово перетворюють
ся у кустарів, оскільки виготовляють 
продукцію уже не для замовника, а на 
продаж, тобто на ринок. Ковальські 
кустарні промисли спеціалізуються на 
виробництві підков, сокир, сошників, 
вил, мотик, цвяхів, зубів до борін, га
ків, якорів тощо. На початку XX ст. 
(І9І0 р.) на хуторі Щуньки біля Ост
рога існував кустарний промисел по 
виготовленню сокир та серпів зо. В нав
колишніх селах Харкова (Олексіївна, 
Санжар-Яр, Основа, Слобода, Ольша- 
на) ковалі виготовляли на продаж під
кови, залізні частини до возів і бричок, 
збуваючи їх на базарах і в кузнях 
Харкова зі. На продаж виготовляли 
свої вироби ковалі сіл Коломака (тут 
було ІЗ кузень), Нове (14 кузень), Но
ва Водолага (6 кузень) Волковського 
повіту на Харківщині 32. На той час не 
тільки в селах, а й у містах і містечках 
працювали спеціалісти-ремісники, які 
займалися ковальством паралельно з 
землеробством. Так, в Київській губер
нії тільки 29,1 % ковалів (із них 4,8 % 
селян) жило цілком за рахунок свого 
промислу, для 29,6 % ковальство було 
основною статтею доходу, для 4,8 %

зо Ф^/яЗуклей Я. Статистическое описание 
Киевской губернии.^-СПб., І 852.— С. 6—7; 
Русоз 4 . Я. Описание Черниговской губер! 
нии.— Чернигов, 1899 — Т. 2.— С. 293.

з" Кустарная промышленность в Волынской 
губернии.— Житомир, 1914 — С. 21.

з* Саоичкий Я. Кустарные промыслы в 
Харьковскойгубернии.— С. 251.

32 Там же — С. 252.

приносило однаковий із землеробством 
доход, а для 36,5 % було підсобним 
заняттям зз.

Бурхливий розвиток металургійного 
виробництва на Україні спричинився 
до розширення мережі навчальних за
кладів для підготовки спеціалістів по 
виготовленню металевих виробів для 
усіх галузей народного господарства 34. 
В середині XIX ст. в Таврійській губер
нії відкриваються ремісничі училища, 
в яких навчаються в основному селян
ські д іт и  35. Наприкінці 1866 р. міністр 
народної освіти у звіті про стан учбо
вих округів висловив думку про необ
хідність створення ремісничих училищ 
або відділень при губернських і пові
тових загальноосвітніх училищах в ін
тересах ^розвитку ремесла і промислів 
в країні». Такі відділення відкриваю
ться у великих містах та містечках, 
зокрема у Сімферополі, Харкові, Чер
н ігов і зе, Діхтярях, Миргороді, Зінько- 
ві, Сорочинцях на Полтавщині з?, 
Ахтирці на Харківщині зз та ін. У Хар'- 
ківській і Полтавській губерніях у 80-х 
роках земствами засновуються коваль
сько-слюсарні майстерні з метою виго
товлення необхідних у даній місцевості 
виробів для підготовки майстрів-мета- 
лообробників 39. Значну кількість віт
чизняних кадрів становили колишні 
ковалі-кріпаки, оскільки майже всі по
міщицькі економії мали своїх ремісни
ків: столярів, теслярів і ковалів. В ос-

зз Добрьмоеский Я. Ж  Кузнечно-слесарный 
промысел в Киевской губернии.— С. 87.

з* Яесгеренко О. О. Розвиток промислом 
вості на Україні.— С. 107. ' '

зз Там же.— С. 107. 
зз Там же.
37 Ежегодник Полтавского губернского зем

ства.— Полтава.— 1896.— С. 17; 1897.— С. 98; 
1898.— С. 216, 218.

зз Я. Ф. Очерки народного быта.—
С. 11.

39 Василенко В. Я. Полтавская губерния // 
Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза 
и Ефрона.— С.-Петербург, 1898.— Т, 24.—
С. 377.
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новному сільські ковалі переймали 
секрети ремесла від своїх батьків чи 
дідів, або ж навчалися у коваля-одно- 
сельчанина чи в сусідньому селі. На
приклад, Д. Кривенко із с. Кованчик 
на Полтавщині вивчився ковалювати у 
свого батька Василя Семеновича. Ус
падкував ковальське ремесло від бать
ка О. Доюн із с. Татарки на Дніпро
петровщині 4о. Іноді, щоб краще оволо
діти секретами ремесла, навчалися у 
двох, а то й трьох, майстрів. Так, Ва
силь Кишко з Городка на Львівщині 
два роки вчився у коваля Портаха і 
один рік — в Андрія Лози 4і. ,

Особливо поширеним ковальське ре
месло було на Поліссі, Середньому 
Подніпров'ї, Прикарпатті і Закарпатті. 
Наприклад, на Поліссі існували ділі 
поселення ковалів, зокрема слобода 
Ковальовка, що в кінці XIX ст. стала 
північним районом м. Чернігова 42. Із 
карти промислів Чернігівської губер
нії, складеної інженером Н. А. Пакуль- 
ським у 1897 р., довідуємося, що тут 
(особливо в Новозибківському повіті) 
найбільш поширеним було коваль
ство 43.

Розвинутим було ковальство на Сум
щині та на Волинському Поліссі. За 
даними матеріалів подвірного перепи
су, проведеного в 1910 р., тільки в се
ла^ Волинської^ губернії ним займало
ся 3718 чоловік, не враховуючи слюса
рів і тих ковалів, які виготовляли сіль
ськогосподарські знаряддя праці на 
заводах-руднях. Найбільше ковалів 
драцювало в Житомирському, Ново-

4° Архів ІМФЕ АН України — Ф. 1, папка 
4.—С. 3.

4* Там же.— Папка 1.— С. 1.
42 Чернигов 80 лет тому назад//Киевская 

старина..— 1888.— Т. 22.
43 Pż/соб А. Л. Описание Черниговской гу

бернии.— С. 278/257, 293.
44 Кустарные промыслы в Волынской губер

нии по данным текущей сельскохозяйственной 
статистики.— Житомир, 1914.— С. 35

град-Болинському, Володимир-Волин^ 
ському, Острозькому і Луцькому пові
тах 44. , ' -

Ковальство було найбільш пошире
ним промислом і в Київській губернії 
(сучасній Київщині і Черкащині). 
В 28-ми обстежених поселеннях у 
1912 р. ковальським промислом у 
1052 дворах займалося 59 471 чоловік, 
яким допомагали 61 150 жінок. Най
більш розвинутими центрами були 
м. Богуслав і с. Македони на Київщи
ні, Руська Поляна на Черкащині, 
Верхничка, Дзенгелівка і Русанівка на 
Уманщині, Кам'янка біля Чигирина на 
ЗвеНИГОрОДЩИНІ 45.

Значного розвитку ковальство набу
ло в Харківській губернії, яка забезпе
чувалася місцевою (в незначній мірі) 
та привозною сировиною. <кВ кінці 
XIX ст. в Харків привозили залізо і за
лізні вироби з Московської, Тульської, 
Нижегородської, Петербурзької губер
ній, з Польщі і Уралу. Ці товари, про
йшовши ярмарковий обіг, розвозились 
по всіх губерніях У к р а їн и  45. Тут ко
вальський промисел був розвинений 
повсюдно, а в багатьох селах діяло по 
кільканадцять кузень. Так, наприклад, 
в с. Межиріччі на Лебединщині було 
12 кузенЦ в с. Піски на Ізюмщині — 
15, а в Котельві на Ахтирщині — 
30 47.

В кінці XIX — на початку XX ст. на 
Україні майже в кожному селі була 
кузня: <кМіж тим ковалі є не тільки в

45 Родзезыч-Бг/леемч Б. А. Кустарная про
мышленность в Киевской губернии // Кустарная 
промышленности в Киевской губернии. Итоги 
анкетного и местного обследования.— К.,
1912.— С. 5—26; Добрьмоеский Я. АІ. Кузнеч
но-слесарный промысел в Киевской губернии// 
Там же.— С. 79.

46 Гррисїй /. О. Українські ярмарки і їх роль 
у внутрішній торгівлі Росії // Український істо
ричний журнал.— 1963.— № 5.— С. 51.

47 Сдеицкмй Я. Кустарные промыслы в Харь
ковской губернии.— С. 251.
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крупних, але й в маленьких селах^ 
Там, де не було свого коваля, кузню 
будувала громада і наймала майстра 
на сезон або на постійно Тими май
страми були і ремісники,- які розори
лися в розвинутих промислових цент
рах — містах і містечках, а тому йшли 
до села, де жителі давали ^утримання, 
зобов'язуючи працювати на всіхз>, і 
мандрівні ковалі-цигани які іноді за
лишалися тут на постійне проживання. 
Так, в 20-х роках в с. Березоточа Лу
бенського району на Полтавщині посе
лилися цигани, які займалися коваль
ською справою. Серед них довго жив і 
працював у невеликій земляній кузні 
біля ріки Дмитро Талалай із своєю 
дружиною зі. В с. Локоть Іршавського 
району на Закарпатті кував коней та 
виготовляв знаряддя праці для лісору
бів циган Гогазз. в с. Саджавка Над- 
вірнянського району на Івано-Франків- 
щині у власній дерев'яній кузні пра
цює циган-коваль Павло Борейчук 53.

Та все частіше навіть у віддалених 
селах появлялися місцеві ковалі, які 
навчалися цього ремесла у найближ
чих містечках або містах. Згодом вони 
передавали свою майстерність молод
шому поколінню.

Через відсутність місцевої сировини 
мало поширеним ковальство було на 
Поділлі 54. Станом на 1916 р. у всій 
Подільській губернії ковальсько-слю
сарним промислом займалося 1365 чол.,

^Жустарные и другие промыслы в Волын
ской губернии по данным обследования 
1910 г.— Житомир, 1914.— С. 9; 777улааыч В. 
Гуцулыцина.— Львів, 1901.— Т. 1.— С. 114.

43 Pietkiewicz Cz. Polesie Rzeczyckie.— 
S. 276.

30 ТЯулаамч В. Гуцулыцина.— С. 114; Вол- 
яоа О. К. Украинский народ в прошлом и на
стоящем.— С. 486.

31 Архів ЛВ 1МФЕ АН України.— Ф. 1, 
пап. II.— Арк. 2.— С. 21.

32 Там же.— Зош. 3.— С. 14.
33 Там ;%е.— С. 22.
34 Ддмжанко 77. В. Промисловість і торгів

ля в Подільській губернії на поч. XX ст.— 
С. 1055.

в основному у Балтському, Ямпільсь- 
кому І Проскурівському повітах 55.

Досить поширеним в кінці XIX— 
на початку XX ст. ковальство було на 
Слобідській Україні. В кожному селі 
тут знаходилося по кілька кузень, в 
яких працювали висококваліфіковані 
майстри, переважно вихідці з цент
ральних і північних губерній.

По дві, три, а то й по кілька кузень 
функціонували в селах Криворізько- 
Донецького басейну — районі інтенсив
ного металообробного виробництва. 
Наприклад, в с. Татарка Дніпропетров
ської обл. в кінці XIX — на початку 
XX ст. діяло 9 постійних і одна пере
сувна кузня. Крім того, вистачало ре
монтних робіт і для заїжджих ковалів- 
циган 53.

Особливої уваги при вивченні роз
витку сільського ковальства, інтенсив
ний розвиток якого почався з середини 
XIX ст., заслуговує питання вивчення 
його верстату, інструментарію і техно
логічних процесів.

Кузні, як правило, будували край 
села, біля шляху, що диктувалося як 
протипожежними заходами, так і їх 
функціональним призначенням. Дуже 
часто подорожні повертали до кузні 
підкувати коней, чи <кнабитиз> (натяг- і 
нути) обруч на колесо до воза: <к...на 
своєму обійстю край дороги заклав 
кузню, саме серед нашої невеликої 
слободи, на досить високім сугорбі, 
віддалік села...з> Яків Франко в с. На- 
гуєвичах, що на Львівщині 57. у  випад-

35 Алакаянброаач Г. Кустарные промыслы 
Подольской губернии.— СПб., 1916.— С. 627, 
табл. I.

зз Архів 1МФЕ.— Ф. I, папка 2.— С. 10; 
Саамский 77. Кустарные промыслы в Харьков
ской губернии / /  Харьковский сборник.— Харь
ков, 1885.— Вып. 2.— С. 251, 253; Гаардолла- 
боа А. Д. Котельва (слобода Левада).—- 
1888.— С. 125; Добрьмоаскый 77. Я .//К у с т а р 
ная промышленность в Киевской губернии.— 
С. 79.

37 Франко 7. Я. Злісний Сидір.— С. 433,
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ках, коли таке розміщення було неви
гідним, кузню будували в селі, але по
далі від житлових та інших господар
ських споруд — на вигоні, городі., в до
лині, на пагорбі. В Горбалях на Чер
кащині кузня знаходилася в центрі 
села (зараз перенесена до Переяслав- 
Хмельницького музею народної архі
тектури та побуту), але була досить 
віддалена від найближчих будівель

У лісистих районах* України, тобто 
на Прикарпатті і Закарпатті, в Карпа
тах і на Поліссі кузні будували з дере
ва (смереки чи бука), переважно зруб
ної, рідше стовпової або каркасної 
к о н с т р у к ц ії^ . Як зазначає І. Франко, 
<щя невеличка кузня була побудована 
з дерева, як будували на Бойківщині і 
взагалі в Карпатах, тобто там, де дере
во було найдоступнішим будівельним 
матеріалом^ зо. в  районах, де було ба
гато каменю^ будували, кам'яні кузні, 
або ж на кам'яному фундаменті. Так, 
наприклад, в с. Новосільці на Терно
пільщині вимуровано чотири таких 
кузні зі. Власну кам'яну кузню (розмі
рами 11x5 м) мав коваль М. Ферди
нанд в с. Лисичево Іршавського райо
ну на Закарпатті зз.

В лісостепових районах Україли — 
на Поділлі, Слобожанщині, Закарпат
ті, Буковині переважали кузні каркас
ного типу, стіни яких зашальовували 
дошками, іноді обмазуючи з протипо

53 Архів ЛВ ІМФЕ.— Ф. 1, зош. І.— Арк 
7.— С. 19.

39 Д^/дзяя А. Ф .//Бойківщ ина.— С. 194; Аїо- 
2 ЫГЫЧ 7. Р., Кицук У. Я. Садиби, житло, ін
тер'єр / /  Гуцульщина.— К., 1987 — С. 171;
Гудчеяжо 3. С. Музеї народної архітектури 
України.— К., 1981.— С. 40; С. 63, іл. 66, 67; 
Гошко 70. Р. Промислове будівництво / /  На
родна архітектура Українських Карпат XV— 
XX ст.— К , 1987.— С. 177, 178; ТИозигмч 7. Р. 
Будівельна техніка / /  Там же.— С. 88, 89.

30 Фряяко 7. Я. Основи суспільності//Т во
ри: в 50 т.— Т. І9.— С. 191.

31 Архів ЛВ ІМФЕ АН України.— Ф. І, 
зош. 3.— С. 16.

зз Там же.

жежних міркувань гл и н ою  зз. Так, в: 
кузні с. Коліньківці Хотинського р-ну 
на Буковині стіни зсередини вибиті 
глиною 34. в бідніших селах стіни пле
ли з лози і також обмазували товстим 
шаром глини зз.

В степовій частині України, де дере
во було надто дорогим матеріалом, 
кузні й інші господарські споруди без- 
каркасного типу зводили з глини, пе
ремішаної з соломою (<квальків2>, <кса- 
мануз>, <клампачуз>) зе. в  с. Кованьчик 
біля Полтави в 1875 р. глинобитну 
кузню збудував собі коваль С. Кривен
ко 37. Зустрічалися і глинобитні кузнц 
стіни яких виливалися в дерев'яній 
опалубці з рідкої глини, вимішаної з 
половою і соломою, після висихання 
якої опалубку знімали зз.

В дуже бідних селах на Україні зу
стрічалися кузні-півземлянки. Зокре
ма, вони зафіксовані М. Добриловсь- 
ким на Київщині — в Таращанському 
і Васильківському повітах зэ. Вище зга
дана кузня із с. Горбалі коло Переяс- 
лава-Хмельницького була влаштована 
у невеликому пагорбі. Зі сторони зруч
ного під'їзду пагорб було розкопано і 
вмонтовано дерев'яне кріплення, звер
ху засипане землею і покрите дер
ном 70.

бз Там же.— Зош. 2.— С. 16.
, 64 Там же.— Ф. І, зош. 3.— С. 27.

66 Доб^ьмоескмя Я. М. / /  Кустарная про
мышленность в Киевской губернии.— С. 93.

зз Сум%об Я. Ф. Утилитарная этнография 
(из личных сельских наблюдений) //Х арьков
ские губернские, ведомости.— Харьков, 1897.— 
С. 7; Досжімя Г. Я. Сільське житло Поділля.. 
Кінець XIX — поч. XX ст.— К., 1980.—С. 25.

67 Архів ЛВ ІМФЕ АН України.— Ф. К
пап. І.— С. 5.

бз Там же.
зз Леомгоеыч А. Я. Промыслы по обработ

ке металла / /  Кустарная промышленность 
России.— С.-Петербург, 1913; 
скмй Я. М. / /  Кустарная промышленность в 
Киевской губернии.— Ć. 93.

70 Архів ЛВ ІМФЕ АН України.— Ф. К
, зош. 2.— С. 21.
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Були, й такі ковалі, які зовсім не 
мали кузні. Так, в с.,Оєитнів на Київ
щині один коваль розташував найнеоб- 
хідніший інструмент в сінях і в таких 
умовах виготовляв усі знаряддя праці, 
давіть ремонтував молотилки. А ко
валь із с. Мало-Половецького на літо 
влаштовував кузню під вербою

В той же час заможні ковалі буду
ють цегляні або кам'яні кузні, а дере
в'яні зводять на цегляних або кам'я
них фундаментах, покриваючи черепи
цею або б л я х о ю  72. По кілька цегля
них кузень було в Македонах і Лобйчі 
да Київщині. Цегляні кузні мали брати 
Шолушенки в Крилові, коваль Полісь
кий в м. Богуславі 73.

В переважній більшості двосхилі да
хи кузень покривали гонтами (<кгон- 
тоюз>, <кдранкоюз>, <кдран,ицеюз>, <кте- 
сомз>). Піддашшя, яке виступало з чіль
ної сторони над входом (від 1,25—1,60 
до 2 м) давало можливість проводити 
ковальські роботи (підковувати коней, 
ремонтувати вози, сани і т. ін.) в него
ду. Під ним переважно стояло точиль
не колесо, зберігалися принесені на 
ремонт сільськогосподарські знаряддя,, 
які в приміщенні займали багато міс
ця — борони, плуги ТОЩО 74.

У великих кузнях, таких як у с. Кра- 
сноїлів (Гуцульщина), с. Боржавське 
Виноградівського р-ну на Закарпатті 
та Плугове на ̂ Поділлі були підсобні 
приміщення з окремим входом, де 
могли зберігатися сани, вози/ брич
ки тощо. ,В с. Боржавське поряд з куз
нею, в якій працювали ковалі Чітка 
Василь і Малай Іван, знаходилася 
^майстерня по виготовленню коліс (ко-

?! Леоягсбич Я. Я.— С. 299.
72 Karcx77tarzeays&; Д. Kowalstwo ludowe.— 

$. 11.
73 Добрьмоескый Я. М .//Кустарная про

мышленность в Киевской губернии.— С. 93.
74 Архів, ЛВ ІМФЕ АН України.— Ф. J, 

зош. 3.— С. 9.

лісарська) 75. у  Фастові була кузня, 
що складалася з трьох приміщень — 
ковальського, столярного і токарного 76. 
У більшості кузень с. Кислянка на Дні
пропетровщині внутрішній простір по
ділявся на дві частини — власне кузню 
І ПЛОТНЮ 77.

До кузні вели одно- або двостулкові 
широкі двері, які, як правило, відкри
валися назовні. Невеликі вікна розмі
щувалися в одній із поздовжніх стін, 
часто вікном служив квадратний отвір, 
вирізаний в стіні на ширину колоди. 
Нерідко зустрічалися кузні зовсім без 
вікон, до яких світло проникало через' 
двері, що під час роботи завжди були 
відчинені 76.

Розміри кузні залежали від рівня 
організації виробництва. В невеликих 
селах, віддалених від рудень, промис
лових центрів і шляхів сполучення, де 
залізо було дефіцитним матеріалом, а, 
відповідно, й значно дорожчим, ко
вальські роботи проводилися в невели
ких за розмірами (3X4, 2x3 , 4X5, 5 х  
Хб м) однокамерних к у зн я х  79. у  біль
ших селах це, як правило, були двока
мерні будівлі (6x8, 6x10, 6X12 м). 
В одному приміщенні знаходилася 
власне кузня, а друге служило або для 
зберігання принесеного на ремонт ін
вентаря, або ж столярною майстернею, 
в якій виготовлялися колеса для возів, 
бричок, скрині ТОЩО ЗО. :

Великі, здебільшого муровані з ка
меню або з цегли кузні будували при 
руднях. В них виготовляли лемеші,

73 Там же.— С. 12.
73 Там же.—-Зош. 2, папка 2 — С. 17,
77 Там же.— С. 16.
та Добрьмозсяий # . М. / /  Кустарная про

мышленность в Киевской губернии.— С. 86.
7з Архів ЛВ ІМФЕ АН України.— Ф. І, 

зош. 1.— Арк. 3; Гошко Ю. Г. / /  Народна архі
тектура українських Карпат...— С. 173.

зоДобрьмобский' Я. М.//Кустарная про
мышленность в Киевской губернии.— С. 86; 
Архів ЛВ ІМФЕ — Ф. І, пап. 1.— С. 5.
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плуги, ланцюги, цвяхи для забезпечен
ня, потреб, місцевого ринку. Так, в' 
с. Македони на Київщині при чавуно
ливарному заводі селянином Дудкою 
була відкрита майстерня по виготов
ленню сільськогосподарських знарядь 
праці зі. В с. Лисичеві Іршавського ра
йону на Закарпатті до наших днів збе
реглася і діє (тепер як музей) кузня- 
гамарня з водяним приводом коваль
ських молотів, збудована у XVIII ст. 
Значні розміри кузні (8,5x31x7,75 м), 
наявність трьох молотів і трьох печей 
вказують, очевидно, на великий обсяг 
виготовлюваної тут кованої продук
ції 32. - - '

У невеликих кузнях ковальський міх 
приводився в рух вручну або за допо
могою ніг учнем коваля, замовником 
або ж самим майстром, а в більших 
кузнях-гамарнях, розміщених непода
лік річок, за допомогою водяного мли
нового колеса зз.

На початку XX ст. для подачі кисню 
в горно широко застосовують механічні 
вентилятори. Ручні вентилятори влаш
тували у своїх кузнях Василь Молнар, 
(с. Бребоя на Закарпатті), Василь 
Кравчук .(м. Городок на Рівенщині) 
і ін.34

Сільський коваль займався ремеслом 
переважно у вільний від польових ро
біт час. І. Франко згадує, що ^робота 
у кузні йшла щонайбільше в зимі, лі
том були лише два коротких сезони: 
плуговий та серповий — поза те, бать
ко відмикав кузню вліті хіба тоді, коли 
хтось нагодився з якоюсь більшою та 
пильною роботою» 35 Недаремно в на-

з* Там же.— С. 83.
^ Архів ЛВ ІМФЕ АН України.— Ф. Ф., 

зош. 2 . Арк. 7; Гошко Ю. Л. Народна архі-, 
тектура українських Карпат.—С. 178, 179.

зз Леомгоемч А. Я. Промыслы по обработ
ке металла.— С. 300; Архів ЛВ ІМФЕ — Ф. І 
зош. 1.—Арк. 2 .—С. 1 0 .

з^Там же.—Зош. З, папка І.—С. 4 ; 
зош. 5.— С. 3.

зз Фряяко /. J7. у  кузні.— К., 1979.— С. 94.

родному прислів'ї говориться: <кКоли 
на дворі льодок, тоді ковалеві ме
док^ 36.

В тих місцях, де у коваля роботи 
було багато (у великих селах, промис
лових районах) і велася вона майже 
цілорічно, замовник, як правило, за ви
готовлений плуг, сокиру, налагоджений 
віз тощо зобов'язувався відпрацювати 
на його полі: зорати ниву, скосити
жито тощо.

Особливістю ковальського ремесла є 
колективна організація праці, що дик
тується технологією виробництва. Ро
бота з залізом, розігрітим у ковальсь
кому горні, вимагала швидкого темпу 
його кування, що досягалося завдяки 
праці' щонайменш двох людей — май
стра і помічника. Майстер невеликим 
молотом-ручником, а молотобоєць ве
ликим молотом — кувалдою спритно 
били по тих місцях, які треба було 
з'єднати чи розклепати. Найчастіше в 
ролі помічників-молотобійців виступа
ли учні, які, одночасно з вивченням 
справи, виконували різноманітну робо-̂  
ту: розпалювали вогонь у .горні, при
водили в рух ковальський міх, підтри
мували порядок у кузні. Досить часто 
ковалеві допомагали селяни, які схо
дилися до кузні, щоб полагодити якусь 
річ або обмінятися новинами: <Ли—ти 
хло! Ану, за молоти, ану живо! Два чо
ловіки хапали здоровенні молоти і би
ли в такт по залізу. Луп-луп-луп — 
лунали удари трьох молотів. Малий 
батька тоненько, а два інші грубо, за- 
гарливо, мов сердито» 87.

Крім підмайстрів та замовників ко
валеві часто допомагали сини, які пра
гнули перейняти батькове ремесло, а 
також дружини. Із перепису населення 
Волинського воєводства (1933 р.) вид
но, що з 9465 осіб, які займалися ко
вальством, ЖІНКИ становили майже по

вз Українські прислів'я ̂ та приказки.— К., 
1984.—С. 8 .

37 Франко 7. Д. У кузні.— С. 97.
з 1-2 і 24 33



Сїльськя к̂ змя з с. Бор̂ язс&кз ВияозржДз- 
с&коао ряяояу Зял:яряятськоі: обяястї.

ловину (4031) зз. Серед них — 362 най
мані робітниці, 4 халупниці, які пра̂ - 
цювали за надане їм в тимчасове ко
ристування помешкання, і одна учени
ця, яка спеціально навчалася ремесла. 
Решта 3383 жінки — це дружини, рідко 
дочки ковалів. В Київській губернії 
станом на 1912 р. в ковальському про
мислі було зайнято 59 471 чоловік і 
61 150 жінок зо.

Епізодично жінки допомагали своїм 
чоловікам-ковалям під час їх роботи з 
великогабаритними предметами, в роз
дуванні ковальського міха, натягуванні 
обруча на колесо, в назубрюванні сер
пів тощо. Так, в с. Яблунівці, що коло 
Бучача на Тернопільщині, добрі серпи,

ss Drugi powszechny spis ludności. Wojewod- 
stwo Wołyńskie. Lwów, 1931.—̂ S. 65.

из Добрьмозсяий /7. Я. Кустарная промыш
ленность в Киевской губернии.— С. 79.

які славилися на всю околицю, виго
товляв разом із своею дружиною 
Ф. Франківець9о. На Всеросійській 
сільськогосподарській виставці в Хар
кові (1887 р.) у кузні, влаштованій 
коло кустарного відділу, працювала 
жінка-коваль з цього ж міста Т. Єре- 
менкова 9і,

Були випадки, коли після смерті чо
ловіка промисел продовжувала його 
дружина, використовуючи здебільшого 
найману робочу силу 92.

Обладнання кузень було традицій
ним і відрізнялося лише кількістю і 
різноманітністю інструментів, а також 
розмірами ковальського верстата. Най
головнішими і найнеобхіднішими 
елементами ковальського верстата е

9° Архів ЛВ ІМФЕ АН України.— Ф. R 
зош. 3.— С. 13.

з* Гярясоея Я. Всероссийская сельскохозяй
ственная выставка в Харькове в 1887 г.— 
Харьков, 1889.— С. 136. ^

os Rzemisoło.— Warszawa, 1932.— Rok 1, ze
szyt 3, 4, 5.— S. 91.
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горн, ковальський міх, ковадло І ку
валда. :

Ковальський горн влаштовували 
найчастіше недалеко від однієї з поз
довжніх або торцевої стін і мурували 
з плоского каменю — пісковина, цегли- 
сирцю на глиняному або вапняному 
розчині, а також з випаленої цегли 93. 
Рідше будували горни на дерев'яному 
каркасі, обкладеному товстим шаром 
глини, яка, спікаючись при високій 
температурі (1200—1500 °С), утворю
вала надійну о б о л о н к у  94. у  примітив
них бідніших кузнях часто горн стано
вив собою дерев'яну скриньку, напов
нену піском і землею 95. 'Як правило, 
висота печі сягала 80 см. При такій 
висоті було зручно вигортати шлак, 
накладати вугілля, класти в горн і ви
ймати з нього розігрітий метал. З лі
вої сторони лежанки печі викладали 
стінку з отвором для сопла на рівні 
заглибленої в лежанці ямки для вог- , 
нища.

У великих кузнях, де працювало 
більше майстрів і випускалося багато 
серійної продукції, могло бути 2 —
З горни.

Важливим елементом ковальського 
верстата є міх. Як відзначав Даниїл 
Заточник <кне огнЪ творитЪ разжение 
железу, но надмение меншоез> 96. ко
вальський міх, який служив для нагні
тання повітря в горні, найчастіше роз
ташовували зліва (зі сторони вигнутої 
стінки лежанки) на рівні отвору длд 
сопла, або підвішували на дерев'яних 
стовпах вище горна. Іноді міхи знахо
дилися за горном або, за браком місця 
в кузні — на піддашші.

93 Архів ЛВ ІМФЕ АН України.— Ф. І, 
зош. 3.— С. 9, зош. 1.— С. 22, зош. 5.— С. 3.

94 Там же.— С. 7, 11;
95 Леоягоаич А. Я. Промыслы по обработке 

металла.— С. 94, 95.
93 Заробим Я. Слова Даниила Заточника по 

редакции XII—XIII вв. и их переделках.— Л., 
1932.— С. 44.

3*

У крзяї (дакорагыаяа ялакегка). Фояб жатаяу 
Льаїас&ко2о аиЖдеямя ПИФЕ їж. Ж  Г. Рыяь- 

ськсзо АЯ Украї'яа.

Міх складається із шкіряного, най
частіше грушевидного в плані мішка, 
зверху і знизу оббитого дерев'яними 
рейками. В нижній дерев'яній рамі 
зроблено два отвори, з клапанами для 
забирання повітря. Такі ж отвори є 
всередині міха (кожний міх має под
війне дно). Шили міхи з невиправленої 
конячої або волової шкіри, кілька ра
зів просоченої конопляною або лляною 
олією. Після цього шкіра набувала 
міцності й еластичності і ставала при
датною для виготовлення міха, який 
знаходився в постійному русі. Іноді 
міхи шили самі ковалі, але найчастіше 
їх купували на базарі. Є підстави вва
жати, що в Галичину й інші- райони 
міхи привозили з Поділля, де, очевид
но, були майстри, які спеціально зай
малися їх виготовленням, а також з 
Чехії, Польщі, Німеччини, Угорщини.

Ковальський міх у вужчій його час
тині закінчується залізним (рідше ке
рамічним) соплом, через яке повітря 
подається в горн. Міх приводиться в 
рух за допомогою дерев'яної палиці,
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повернутої для зручності користування 
в сторону горна, або за допомогою 
млинового колеса.

Недалеко від горна, здебільшого по
серед кузні, стояло ковадло, вмонтова
не, для зменшення вібрації під час 
ударів молота, в дерев'яну колоду. 
У віддалених селах ще в кінці XIX ст. 
були поширені звичайні ковадла з пря
мокутною робочою частиною, хоча уже 
з середини XIX ст., з розширенням 
зовнішнього ринку, на Україні розпов
сюджуються ковадла фабричного ви
робництва, які надходять з заводів 
Німеччини ija інших західноєвропейсь
ких країн, а також із Росії. Це ковад
ла англійського типу (^англійській) — 
з одним круглим рогом, на якому було 
зручно згинати заготовки в розігрітому 
стані; французького (їх ще називали 
<крогачамиз>) — з двома протилежними 
рогами, один з яких мав конусовидну 
форму, а другий форму розрізаної чо
тиригранної піраміди. Побутували та
кож ковадла німецького типу з прямо
кутною робочою частиною. Таке ковад
ло не було універсальним, а тому для 
виконання більш тонких робіт поруч 
міг бути вмонтований <крогачз> або 
шперак.

В залежності від потужності кузні 
в ній могло бути два, а то й три різних 
за формою і розмірами ковадла з?. їх 
вага залежала від виду виконуваних 
робіт і становила від 40 до 250 кг. Для 
складних робіт, зв'язаних з профілю
ванням виробів чи рубанням заліза, 
використовували ковадла з отворами, 
в , які вставляли спеціальні зубила. 
.Крім того, необхідними інструментами 
в кожній кузні були молот (кувалда), 
молоток-ручник, зубило, яким рубали 
розпечене залізо (форма його нагадує 
молоток з гострим вістрям); молоток- 
пробійник з круглими і квадратними 
закінченнями вістря, за допомогою 
яких пробивали отвори в розігрітому 
м,еталі; кліщі. В доброго майстра-ко- 
валя було до 15—20 видів кліщів: з 
плоскими, кривими, півкруглими, одні
єю плоскою, а другою півкруглою губ
ками. Розміри і форма губок диктува
лися розмірами і формою кованого 
виробу та характером його обробки.

з? В кузні с. Красноїлів Верховинського 
р-ну на Гуцульщині функціонувало два ковад
ла: ^німецькеє та ^англійськеє. Два санглій- 
ськіє ковадла були в кузні Кривенка Данила 
в с. Кислянка, що біля Дніпропетровська, j
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Для кування окремих частин плуга, 
сокири тощо використовували великі 
(до 50 см) кліщі з S-подібною формою 
губок 93. Кліщами із звернутими в одну 
сторону губками тримали деталі з вер
тикальною площиною захвату, а з пря
мими плоскими — з горизонтальною. 
Для надійності захвату ручки кліщів 
фіксували за допомогою овального за
лізного кільця.

В кузнях, де коваль займався худож
ньою обробкою виробів (виготовляв 
загорожі, хрести тощо), крім названих 
інструментів були молоти-гладилки,- 
шпераки, вставки-обхвати, молотки 
для витягування тощо 99. Слід відзна
чити, що названі інструменти в пере
важній більшості виготовлялися влас
норучно і як найдорожчий скарб пере
ходили у спадок від батька до сина.

Як правило, сільський коваль був 
одночасно і слюсарем, і бляхарем, і 
конструктором механічних приводів. 
Тому майже в кожній кузні тримали 
слюсарні інструменти, такі як лещата 
(<ктискиз>*, <кшрубстакиз>**), прикруче
ні до робочого стола, свердла, зубила 
без дерев'яних ручок, зубила-пуансони 
з фігурними закінченнями, різних діа
метрів розвідні і однопільні плашки 
(<(льоркиз>, <кштайдизиз>) для нарізання 
зовнішньої різьби, мечики для нарізан
ня внутрішньої різьби, напильники, ко
вальські і ручні ножиці. В кузнях, як 
правило, використовувалося деревне 
вугілля, яке, на відміну від кам'яного, 
горіло рівномірно (<квільноз>)'і не пере
палювало металу. Часто ковалі заго?

os Архів ЛВ ІМФЕ АН України.— Ф. І, 
зош. 2.— С. 15.

зз Там же.— Зош. 3.— С. 2.
* Така назва побутувала в Дніпропетров

ській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, 
Донецькій, Харківській областях.

** Така назва побутувала у Львівській, Во
линській, Івано-Франківській, Тернопільській, 
Закарпатській областях.

товляли його самі: <к...Те вугілля він 
(батько І. Франка) сам випалював за 
хатами в ямі, що й досі називається 
вугляркою...з> юс. Однак незважаючи на 
те, що з розвитком шляхів сполучення 
і поширенням кам'яного дешевого ву
гілля вуглевипалювальний промисел 
поступово занепадає, в кінці ХІХ  ̂ст. 
ще існувала важка професія вугля
ра łoi. в с. Лисичево на Закарпатті й 
зараз випалює високоякісне деревне 
вугілля 74-річний Людвік Фількорн. 
Зберігали вугілля в дерев'яній скрині.

В невеликих металевих скринях з 
ручками з двох сторін обтрушували 
дрібні вироби від окалини після їх це
ментації.

В окремій дерев'яній скрині збері
гали заготовки — снові залізні рафих> 
на обручі; сгонталіз> — великі ковані, 
ручної роботи цвяхи; сусяке заліззям — 
дрібні металеві знаряддя праці, які по
требували спересипкиз> (переплавки), 
ремонту, ^нагнітанням (насталення) 
тощо.

Обладнання кузні та ковальський 
інструмент, як і техніка ручного куван
ня, з часу свого виникнення змінилися 
досить мало.

В основі ковальського ремесла зав
жди лежала ручна праця, тому воно 
вирізняється особливою стійкістю тех
нологічних процесів. І хоча у XVIII— 
XIX ст., а особливо в кінці XX ст. окре
мі процеси все більше механізуються 
(водяний привід для міхів, молотів, 
вентилятори для нагнітаная повітря в 
горн, механічні свердла і т. ін.) — це 
не приводить до зміни старої техноло
гії в цілому, а тільки до заміни важкої 
фізичної праці механічною.

Питання технології ковальського ви
робництва висвітлено в багатьох пра
цях сучасних вітчизняних та зарубіж-
____  j

Фрямко 7. Я. У кузні.— К-, 1979.— С. 91.
і°і Фряяяо /. Я. Вугляр / /  Повне зібр. тво

рів: У 50 т.— К., 1978.— Т. 14.— С. 245—253.

37



них авторів юз. у  зв'язку з цим немає 
необхідності детально зупинятися на 
кожній технологічній операції зокрема. 
На наш погляд, буде доцільним роз
глянути лише ті традиційні технологіч
ні процеси, які засвідчують їх регіо
нальну особливість та винахідливість 
народного майстра, його універсаль
ність. -

Найважливішою роботою коваля є 
кування металу. І те, з- якою спритніс
тю він поводиться з розпеченим залі
зом, свідчить не тільки про його до
свід і майстерність, а й про природже
ний хист. Недаремно в народі говори
ли: <кДобрим ковалем треба народити
ся^. В одній із статей анонімний автор 
пише: ^Правда, можна собі це вміння 
освоїти при сильній волі і доброму ба
жанні,, з тим, однак, що ковальства 
можна навчитися за тршроки — не мо
же бути мовиз> юз.

За кольором розігрітого заліза май
стер визначав його якість (пружність, 
твердість, крихкість), тобто пластичні 
можливості в процесі термічної і хі
мічної обробки, а також технічні — під 
час експлуатації виробу/

Однією з найдосконаліших техноло
гічних операцій було ковальське зва
рювання, яке зараз майже витіснене 
електро- та газозварюванням.

Зварювання в ковальському горні 
(на Бойківщині) за допомогою рідкої 
глини дуже точно відтворює І. Франко 
в <кспоминахз> про батька. <кМісце, де 
оба кінці штаби (сокири.— С. Б.) схо
дилися разом і де мало повстати лезо, 
було геть обліплене рідко розведеною

Рь;бяхое Б. А  Ремесло древней Руси.— 
М., 1948.— Т. 1; Флерое А  В. Материалове
дение и техника художественной обработки 
металлов.— М., 1981; Долчыя В. Л. Черная 
металлургия и металлообработка в Древней 
Руси.— А!., 1953; Вдалая Д., Селерах В. Ху
дожественная ковка и слесарное искусство.— 
М., 1982.

юз Rzemeśłnik.—-Рок 11.— N 9.-—S. 11.

глиною — се мало причинитися до зва
рення заліза. Покладену в огонь соки
ру батько старанно, як дитину, покри
вав горючим, а потім іще свіжим 
углем, а те вугілля скроплював іще во
дою, в якій також була рідко розведе
на глина — се на те, щоб давало ліп
ший <кгицз> Ю4 (високу температуру.— 
С. Б.). Місце стику двох кінців май
бутнього обруча на колесо відчищають 
напильником від іржі, щоб не роз'їха
лось у вогні, ставлять на заклепку, об
ліплюють глиною і занурюють в горно. 
Глина захищає місце зварювання від 
попадання хімічних домішок, особли
во ж якщо воно проводиться в кам'я
ному вугіллі. Коли з вогнища почи
нають сипатися білі іскри і на зварю
ваній поверхні з'являються краплини 
роси (залізо <кпотієз>, <шітніез>), його 
виймають, кладуть на ковадло і удара
ми молота з'єднують кінці — зварюють 
обруч Ю5.

Зварювання дрібних частин невели
ких предметів, наприклад, грифа до 
підкови, здійснювали за допомогою су
хої глини, посипаючи нею місце з'єд
нання. Суху глину для зварювання ви
користовували на Дніпропетровщині і 
Миколаївщині. ' Спосіб ковальського 
зварювання за допомогою -глини (її 
з'єднання з окалиною створює плівку 
і захищає зварювану поверхню від на
ступного окислення), був відомий ще 
майстрам Київської Русі юз. Часто для 
зварювання в ковальському горні за
стосовували ПІСОК Ю7. При високій тем
пературі і під сильними ударами ку-

Фраяхо 7. Я. У кузні.— С. 96—97. 
і°з Архів ЛВ ІМФЕ АН Укпаїни.— Ф. І, зош. 

2.— С. 24.
ює До.яцйя 7). А  Черная металлургия и ме

таллообработка в Древней Руси.— 11.
Ю7 Архів ЛВ 1МФЕ АН України.— Ф. 1.— 

зош. 3.— С. 15; папка 2.— С. 3; РїеЯиеияс Cz. 
Polesie...— S. 289; Селерах Г., Доелая А. Худо
жественная ковка и слесарное искусство.— 
С. 196— 197.
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валди велика кількість кремнієвої кис
лоти, вступаючи в реакцію з окисами 
заліза, перетворюється в рідину, яка 
проникає на поверхню виробу, в ре
зультаті чого обидва кінці, перед тим 
акуратно відчищені, добре зварюють
ся ЮЗ.

Великого ковальського досвіду по
требувало зварювання стальної і за
лізної частин виробу, оскільки темпе
ратура плавлення і охолодження сталі 
і заліза різні.

Відповідальним моментом в коваль
ській практиці вважається загартуван
ня виробу для того, щоб надати його 
робочій частині високої твердості й 
пружності. Процес загартування поля
гає в повільному і рівномірному нагрі
ванні заліза до потрібної температури 
і швидкому його охолодженні. Метод 
загартування заліза у воді та олії 
здавна відомий на Україні. Про ^ха
ралужні^ (гартовані) мечі пише автор 
<кСлова о полку Ігоревім^ юз.

Для того, щоб після гартування, на
приклад,, вістря сокири стало міцним 
і в той же час пружним, не щербилося, 
необхідно було правильно визначити 
температуру нагрівання заліза. І хоча 
кожний коваль знає, що снайвласти- 
вішим кольором, який сокира повинна 
мати при гартуванні, є бурийз>, але 
вміння визначити температуру мета
лу за відтінком згаданого кольору на
дувається протягом довгого насулю

Очевидно, що колір розігрітого залі
за залежав від того, який хімічний 
елемент переважавшу його складі. Ба
гато ковалів стверджують, що для за
гартування залізо необхідно розігріва
ти до червоного кольору: <кЩе раз 
розпікає її (сокиру) батько, але лиш

Там же.— С. 197.
Слово о полку Ігоревім / /  Времени не 

подвластно.— К., 1987 — С. 68.
ć>z. Polesie Rzeczyskie.—

€ . 290.

до червоного, і потім застромляє віст
рям на два пальці в холодну воду — 
вона гартується^ *4

При гартуванні серпа важливо було 
знати, з якого металу він зроблений — 
з заліза чи сталі. Залізний серп зану
рювали в воду і охолоджували за один 
раз. Серп із сталі також іноді гартува
ли цим способом, але для того, щоб 
він <кне кинувсяз>, тобто не скривився, 
або не тріснув, опускали його у воду 
(на мить) кілька разів. Частіше для 
гартування сталевих серпів використо
вували олію, а пізніше — машинне 
масло. В с. Руська Поляна на Київщи
ні коваль С. Іщенко виготовлені з ста
рих теслярських пил серпи, які часто 
псувалися при загартуванні у воді, 
гартував у мокрому піску чз.

З метою зміцнення робочих частин 
інструментів чи знарядь праці широко 
використовувалася техніка цементації 
(навуглецювання, насталювання) в ко
вальському горні. Насталювали, як 
правило, спрацьовані <кповизубрюваніз> 
сокири, сікачі, коси, мотики тощо. <кТут 
повизублювані сокири, які треба на
сталити ...А онде ... як каже батько 
своїм образним язиком, .. коло дверей 
чересло — треба надати^

В центральних, особливо у південних 
областях України був широко розпов
сюджений метод цементації за допомо
гою чавуну і бури 44. -

При цементації, використовували 
тільки деревне вугілля, нагріваючи 
його до яскраво-червоного кольору 
(900 °С) (одночасно воно було і кар
бюризатором). Іноді для прискорення 
процесу цементації у вугілля додавали

ч* Архів ЛВ ІМФЕ АН України.— Ф. 1, 
зош. 2.— С. 4; зош. 3.— С. 15; Фряяко /. Я. 
У кузні.— С. 100.

из Добрьмояскяй Я. М. Кустарная промыш
ленность в Киевской губернии.— G. 96.

43 Франко /. Я. У кузні.— С. 93.
4  ̂ Архів ЛВ 1МФЕ АН України.— Ф. I, 

папка 2.— Арк. 1.— С. 1.
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вапно. Одержаний метал виймали, за
нурювали у воду до неповного охоло
дження — <квідпускализ>. Найчастіше 
для загартування після цементації ви
користовували олію, в якій метал охо
лоджується значно повільніші.

При цементації і загартуванні дуже 
важливо за кольором металу визначи
ти вміст у ньому вуглецю, при недо
стачі якого робоча частина інструмен
ту буде м'якою і швидко затуплювати
меться, а при надлишку — вищерблю
ватиметься.

В ковальській практиці основним 
способом термічної обробки металу є 
відпуск. Він полягає в нагріванні залі
за в попелі деревного вугілля до темно- 
вишневого або вишневого, а сталі до 
світло-коричневого кольору з подаль
шим і повільним охолодженням на по
вітрі. В результаті такої обробки ме
тал стає м'яким, тягучим і пластичним, 
його можна легко рубати, згинати, 
скручувати навколо осі, сплітати в ко
си, витягувати (розклепувати), наса
джувати (потовщувати), пробивати в 
ньому отвори, насікати, карбувати то
що. Названі техніки механічної оброб
ки заліза і сталі в гарячому стані ви
користовувалися як' для виготовлення 
найнеобхідніших утилітарних знарядь 
праці, предметів побуту та інструмен
тів, так і для створення високохудож
ніх зразків народного мистецтва, зо
крема окуття дверей, віконних грат, 
кресал, проколювачів, свічників, хрес
тів, огорож, клямок тощо.

Крім гарячого кування, ковалі часто 
застосовували техніку холодної оброб
ки металу. Кування заліза в холодному 
стані в залежності від місцевості на
зивали <кклепаннямз> (с. Плугове на 
Львівщині, Татарка на Миколаївщині, 
Кислянка на Дніпропетровщині), 
<ккленцаннямз> (на БойківщинІ, Гуцуль- 
щині), ^плесканнями (на Поліссі). До 
клепання зверталися в якійсь нагаль
ній потребі, зокрема в дорозі, якщо

поблизу не було кузні. Вироби, виго* 
товлені в такий спосіб, не відзначали
ся високою якістю, швидко виходили 
з ладу. ,

Після загартування робочі частини 
знарядь та інструментів вирівнювали, 
як правило, напильником і заточували 
(гострили) на точилі: <кА потім [соки
ру],— як згадує І. Франко,— на шруб- 
стак (лещата) із нею та під пильник, 
щоб обгладити, а нарешті на точило, 
щоб наостритиз> из. -

Накладні деталі, якими ковалі до
повнювали ковані художні вироби, ви
різалися з бляхи або тонкого листово
го заліза. Для їх декорування майст
ри використовували різання, рубання, 
насічку, пробивку отворів, згинання, 
рідше карбування. Візерунки вони на
сікали звичайним зубилом (без дере
в'яної ручки) або ж молотками-пуан
сонами з робочим закінченням у формі 
півкулі, кола, півкола чи розети.

Виходячи з пластичних і технологіч
них можливостей бляхи, ковалі ство
рювали орнаментальні композиції з 
простих елементів, таких як риски, 
довгі прямі і хвилясті лінії, крапки, 
наскрізні отвори, кола, півкола то
що из. За допомогою цих простих еле
ментів вони досягали неповторної кра
си геометричних і стилізованих орна
ментів, прикрашаючи ними предмети 
побуту, інструменти, металеві частини 
возів, культові вироби тощо.

Виробництво місцевими майстрами 
кованих предметів стримувалося ве
ликою кількістю значно дешевших то
варів з великих заводів Австрії, Росії, 
Польщі, Чехословаччини. З Австрії в 
основному надходили удосконалені pe

ns Франко 7. V. у  кузні.— С. 100. 
из Леськ/е С. М. / /  Народні художні про

мисли Української Р С Р —-С . 73; Горнен-
ко А  Л  Московские кованные ограды 
XVIII века / /  Музей народного искусства и 
художественные промыслы.— Вып..5.— Изобра
зительное искусство.— М., J972.— С. 222.
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місничі інструменти, про що свідчать 
їх назви («шрубстак» — лещата, 
«шнайдиза» — плашка для нанесення 
різьби, «кронциркуль» — інструмент 
для вимірювання лінійних розмірів де
талей або для креслення кіл малого 
діаметру, тощо).

На українських металообробних під
приємствах до середини XIX ст. через 
низьку якість місцевого заліз,а не ви
готовлялися такі знаряддя праці, як 
коси та серпи. В Галичину і на Буко
вину вони надходили з Австрії и?, а на 
Східну Україну — з австрійських і ро
сійських заводів, частково з Литви.. 
Так, серед , фірм, що поставляли коси 
в Харківську губернію, було три авст
рійських, одна московська, та одна ли
товська (Вільнюс). Полтавська губер
нія закуповувала коси московської 
фірми Р. Кенца, Херсонська — рівен- 
ської Поссела. Місцеве виробництво 
обмежувалося двома харківськими і 
однією рівенською фірмами, заснова
ними іноземними підприємцями: в
Харкові — Теодором і Ę° та Констабе- 
лем і К°, а в м. Рівне Посселем из.

Місцеві жителі купували косу на яр
марку перед сінокосом — на початку 
червня. Вибирали її по звуку, що ви
никав при постукуванні нею по колесу 
воза. Добра коса мала чистий, не низь
кий і йе високий звук. Коса з низьким 
звуком (м'яка) швидко затуплювала
ся, а з високим (надто тверда) — ви
щерблювалася. Куплені жоси не зав
жди були придатними для використан
ня в конкретних умовах. Тому сільські 
ковалі часто їх повністю переробляли, 
пристосовуючи до гірських, лісових чи

47 Фрамко /. Я. Що таке поступ//Твори: 
В 50 т.— Т  45.— С. 181; В Га
лицькі залізні гути...— С. 34.

из Дыгжяр Я. Ф. Материалы по вопросу 
деятельности земств Империи по снабжению 
населения кровельным и сортовым железом 
и сельскохозяйственными машинами и ору
диями.— Харьков, 1903.— С. 150, 300, 301.

степових умов. У різних районах коси 
відрізнялися не тільки розміром мета
левого полотна, а й висотою кісся. 
I. Франко так порівнює бойківські і 
гуцульські коси: «Цікава різниця між 
косарем бойком і гуцулом. Бойко ко
сить, ступаючи прямо, його коса зав
довжки трохи більше як у півметра, а 
держак — близько І—1,5 м; натомість 
гуцул має косу довжиною у метр, [...] 
зате держак трохи довший за метр, 
і косить він завжди з зігнутими ко
лінами, немовби він збирається присі
дати^ из. Гуцульську косу, що скла- 
дається із «залізної коси» і короткого 
дерев'яного «кісє» («...аби сягало ко
сареві під паху») описує В. Шухевич ^  
О. Кольберг вказує, що на Покутті 
коси були трохи меншими від гуцуль
ських 121. В степових І ; ЛІСОСТЄПОВИХ 
районах використовували коси, довжи
на полотна яких була 80—100 см, а 
кісся врівень з людиною 122. ф. Волков, 
зазначає, що «при високій густій тра
ві... косять широким помахом, який під 
силу високим міцним косарями. «Він 
уже косарю — то була найвища похва
ла для молодого^ вправного хлопця. 
Цілі ватаги косарів з Полтавщини і 
Київщини відправлялися на косовицю 
в Херсонську, Катеринославську губер
нії і на Кубань і2з.
, Місцеві ковалі виготовляли кільця 
(«перстенЬ), що ними коса прикріп
лювалася до кісся, бабки — маленькі 
коваделка для клепання кіс, гострили 
затуплені коси, а з вищерблених або* 
«злизаних» (таких, що вже віднрацю-

49 фраяко 7. Д. Етнографічна експедиція 
на Бойківщину//Твори: В 50 т.— К., 1982.— 
Т. 36.— С. 26—27.

12° ZBT/лазыч В. Гуцульщина. Матеріальна 
культура.— С. 169, рис. 112.

і2* О. Pokucie.— S. 54.
* 2 2  Вябеяко В. А  Этнографичексий очерк 

народного быта Екатеринославского края.—  
С. 47.

*23 Волкоб Ф. Д. Украинский народ в прош
лом и настоящем.— С. 471.
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вали свій вік) робили добрі ножі і 
серпи, які називали <жосачамиз>.

Зробити, або добре назубити серп 
-було під силу не кожному ковалеві. 
Для того, як стверджують старі кова
лі, потрібно було мати особливе чуття 
в руках. Тому добрий коваль-серповик 
славився на всю околицю. Так, до Фе
дора Бойківа у с. Вербівку на Івано- 
Франківщині йшли жінки з усіх на
вколишніх сіл, бо його серпи були дуже 
вправними (<кспірнимиз>) у роботі ^4. 
Тоненькі (до 2  см) і легкі серпи виго
товляли Ф. Франковець і його дружина 
в с. Яблунівка на Тернопільщині *25. 
До коваля-чеха в с. Дубрава на Київ
щині йшли замовляти серпи навіть з 
Радомишлянської околиці — за 2 0 — 
25 верств *26. ^

При назублюванні серпів потрібно 
дуже точно розрахувати кут між на
прямком зубчиків і полотна серпа, 
який повинен бути витриманий по всій 
довжині леза. Як зазначає М. П. Ле
вашова, найоптимальнішим є кут 
50° із?. ,

Назублювали серп з нижньої сторо
ни з правого, від ручки серпа боку 
(для правої руки) і з лівого — (для 

лівої) маленьким зубильцем, на спе
ціальному коваделку, встановленому 
на великому ковадлі. Серпи спочатку 
відпускали, тобто розігрівали в горні 
до червоного кольору і охолоджували 
на повітрі. Охолоджений серп коваль 
брав у ліву руку, клав на ковадло і 
правою рукою ставив зубило на лезо 
полотна. Молотобоєць повинен був точ
но і ритмічно бити по зубилу, щоб зуб-

124 Архів ЛВ ІМФЕ АН України — Ф. І, 
зош. 2.— G. 9.

^  Архів ЛВ ІМФЕ АН України.— Ф. 1, зош.
1.— С. 3.

і2б Добрьмозский Я. М. / /  Кустарная про
мышленность в Киевской Руси.^-С. 96.

1*2? Лезайюеа В. 77. Сельское хозяйство / /  
Очерки по истории русской деревни X— 
XIV вв.— М., 1956.— С. 64.

чики висікалися рівномірно по всій 
довжині. Після насічки серп знову кла
ли в горн, розігрівали до яскраво-чер
воного кольору, а після того гарту
вали.

Писемні джерела, а також, численні 
польові матеріали і дослідження авто
ра дають можливість стверджувати, 
що переважним попі№ом серед хлібо
робів користувалися серпи не фабрич
ні, а ковальської роботи, які в народі 
ще називали ^циганськими^ 3  най
давніших часів на Україні переважали 
серпи з продовгуватою формою, що 
нагадувала половину еліпса, відріза
ного по прямій, яка проходить між 
його найкоротшою і найдовшою ося
ми 129. Мала кривизна серпа дає мож
ливість візуально точніше розрахувати 
захват жмутка і набагато швидше від
ділити його від загальної маси стебел. 
Великий радіус основної (середньої) 
частини леза, який наближає його до 
прямої, зумовлює рівномірне підрізан
ня стебел майже в одному напрямі 
протягом практично всього періоду зрі
зання. А опуклість коло ручки сприяє 
зручному і швидкому захвату пучка 
стебел жменею другої руки. Про доб
рий (<кспірнийз>) серп в народі гово
рять, що він так жне, аж гуде, а про 
спритну в роботі дівчину-жницю наро
дом складена приказка: <кНа вулиці 
рій веде, а на ниві серпом гудез> 
Серп старалися нікому не позичати, 
оскільки це вважалося лихою прикме-

128 Архів ЛВ ІМФЕ АН України.— Ф. 1, зош. 
2.— С. 3.

129 Добйсеяок В. Я. Землеробство Древньої
Русі.— С. 147, рис. 64, 9— 12. Волкоб О. А. 
Украинский народ в прошлом и настоящем.— 
С. 472; 7. Zarys etnograficznej zachod
niej czensci Podola. Kultura materialna.— Pet- 
rograd, 1947.— T. 29; A. Kultura
Ludowa słowian. Cz. I. Kultura materialna.— 
Kraków, 1929, Pietkiewicz Cz. Polesie prze- 
czyckie.— S. 296.

13° Українські приказки та прислів'я.— ІС, 
1984.— С. 81.
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тою. Кожна мати, дочка, свекруха, не
вістка мала свій серп. В давнину над 
серпом дівчата ворожили, щоб прича
рувати милого; лили над ним яйця від 
переляку, відганяючи злих духів 
Очевидно, ці традиції тісно пов'язані 
із землеробською культурою, де серп, 
нарівні з плугом, високо цінувався в 
кожному господарстві, так як прино
сив в хату хліб і достаток.

Здавна серед українців і білорусів 
побутує легенда про коваля Кузьму 
Дем'яна, який запріг у викуваний 
власноруч плуг злого змія, що поїдав 
рід людський, і проорав глибокі бороз
ни по обидві сторони Дніпра, а Змієві 
вали до цього часу нагадують про 
двоєборство між добром і злом, в яко
му перемогла людяність <кБез ко
вальської справи, яка створює плуг 
і сприяє благополуччю,— зазначає
М. Ю. Брайчевський,— в давнину бу
ло немислимим весіллям ізз. Плуг ви
ступав тут як символ оплодотворения. 
В Галичині у давнину був звичай за
прягати дівчат у плуг і ходити з різд- 
в'яними привітаннями ^4;

Пущай нас, пане, в чистое поле,
В чистое поле неміряное,
Та най ми його поміряємо,
Вірненьким плужком та й пооремо,
Та й посіємо яру пшеницю,
Яру пшеницю, всяку пашницю!

(<(Чи дома, дома господаренько^)
В полі, в полі плужок ходить.
Щедрий вечір, добрий вечір!
Добрим людям на весь вечір!

(сВ полі, в полі плужок хо
дить^) 135.

ізі Архів ЛВ ІМФЕ.— Ф. 1, зош. 2.— 
Є. 2; зош. 5.— С. 12, 19.

*32 Гт/щ /с В. Коваль Кузьма Дем'ян у 
фольклорі //Етнографічний вісник.— К-,
1929.— Кн. 3.— С. 12, 13, 14.

133 Яряйцееськмй Ж. ДХ Походження Ру
сі.— К-, 1968.— С. 32, 33.

134 Чубяяськяя 77. Л. Малоросы Юго-Запад
ного края.— С. 437.

135 Колядки та щ едрівки//Календарно-об
рядові пісні.— К-, 1987.— Ć. 270.

^Дяаяяс&кяя^ серя з с. Крл&чяя Дозел&ськоао 
р-Ш/ ВоЛйЯС&КОЇ обл.

На Волині, Чернігівщині і в інших 
районах України такий звичай побуту
вав ще до початку XX ст.^є

Безперечно, що таке почесне місце, 
яке відродилося плугу в традиційних 
народних обрядах, було пов'язане з 
його винятковою роллю в землероб
стві.

На Україні більш досконалі, порів
няно з дерев'яними,.плуги із залізни
ми робочими частинами — лемешем і 
череслом були поширені вже в 
XVI СТ.І37 Забезпечуючи місцеві потре
би, їх у значній кількості виготовляли 
кoąaлi в кузнях-гамарнях аж до кінця 
XIX ст.

В другій половині XIX ст., поряд з 
традиційними дерев'яними плугами із 
залізними череслом і лемешем поши
рюються залізні фабричні. їх імпор
тують^ з австрійських, чеських, росій
ських та білоруських заводів. Виготов
лялися вони в основному за кордоном 
і на Україні — в Харкові, Аіиколаєві, 
Києві, Старій Каховці

ізб Щ/быяскыя Я. Я. Малоросы Юго-Запад
ного края.— С. 287.

із? Яя&яюк С. Я. Народна агротехніка укра
їнців Карпат .другої пол. XIX — поч. XX ст.— 
К., 1986.— С. 121.

138 Дыгуияр Я. Д. Материалы по вопросу 
деятельности земств...— G. 150, 300, 301, 329.
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77л̂ /а с?.дя сцдоаої орцякм, козя-
 ̂ ТИ. В. Дежчмкож.

Фабричні плуги, зроблені по шабло
ну, через особливості місцевого грун
ту, в основному не приживалися у гос
подарствах. Тому, наприклад, коваля- 
ми-горяЯами на основі «чеськихє, <кма- 
дярськихє і ^австрійських^ був ство
рений модифікований ^карпатський^ 
плуг, зручний для користування в гір
ській місцевості при оранці поперек 
горба 139. На Підкарпатті в с. Рівне 
(Івано-Франківщина) сбойківськіє 
плуги виготовляв коваль Василь Дут- 
ка. їх особливістю була надзвичайна

139 /7ог;/ы^як ф. ТИ. З історії матеріальної 
культури Закарпаття//Н аукові записки Уж-го 
ун-ту.— Ужгород, 1957.— С. 216; 77яелюк С. 77. 
Народна агротехніка українців Карпат...—

легкіст,ь в роботі і чистота оранки, під 
час якої скиба лягала стак щільно і 
рівно, ніби поле було зразу забороно
ванеє !4о

Добре свивіреніє плуги робив ко
валь Андрій Семань в с. Ворона, що 
біля Коломиї, які під час оранки мож
на було утримувати тільки однією ру
кою. Ці плуги користувалися значним 
попитом: їх заздалегідь, ще з осені, 
замовляли селяни навіть з далеких 
сіл і4і; В с. Боржавське на Закарпатті 
коваль М. Демчик ще й досі виготой- 
ляє плуги спеціально для оранки в са
дах і на виноградниках 142.

Якщо в болотистих районах Полісся 
можна було обходитися сохою чи плу
гом з череслом, зробленим із звичай
ного (м'якого) заліза, то для твердого 
степового грунту або чорноземного по
ля був потрібний насталений або ви
готовлений з високоякісної сталі ніж. 
Ці особливості враховували місцеві ко
валі, тому їх плуги, чи змодифіковані 
ними фабричні, ще довго користували
ся попитом серед населення, а майстри 
високо цінувалися землеробами.

Внаслідок конкуренції з фабрични
ми виробництво кованих плугів посту
пово занепадає. Так, у Київській губер
нії у 1912 р. в обстежених 28 поселен
нях (18 562 двори) виготовленням плу
гів займалися тільки у 32 міських і 
двох сільських дворах 143. Це пояснює
ться насамперед тим, що при купівлі 
фабричних плугів підприємці надава
ли селянам певні пільги у строках ви
плати.

З незапам'ятних часів людина при
ручила коня — вірного помічника в 
господарстві та постійних мандрах. 
Під час довготривалих переходів ко- *

*4° Архів ' ЛВ ІМФЕ АН України.— Ф. 1, 
зош. 2 — С. 13.

Там же.— С. 22.
142 Там же.— Є. 19.
143 Добрбмозскмй 77. ТИ. Кустарная промыш

ленности в Киевской губернии.— С. 83.
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лита коней розбивались і калічились. 
Нерідко тварини з травмованими ко
питами гинули в результаті зараження 
кровь Тому сдревні», при виборі коней 
найприскіпливіше приглядались до ко-' 
питного рогу, його твердості.

Однією з основних причин невдалого 
походу Олександра Македонського в 
Азію (IV ст. до н. е.), стверджують 
спеціалісти, були надто зношені і по
калічені копита коней.

Впродовж віків людЩ шукали найдо
цільніших засобів для захисту кін
ського копита від пошкоджень. Старо-̂  
давні греки, наприклад, на копита ко
ней і мулів одягали сплетені з лика 
дерев, тростини чи шкіри сандалії, 
прив'язуючи їх мотузками чи ремінця
ми. Римляни використовували ) cso- 
Іеае — ferreare^ (^залізні підошви^) — 
суцільні металеві пластини, що мали у 
верхній частині гачки для кріплення. 
Ці пластини для копит коней називали 
гіпосандаліями, для мулів — мулосан- 
даліями, а для биків — бососандалія- 
ми. Багаті римські патриції на копита 
своїх коней одягали сандалії, виготов
лені з дорогоцінних металів. Так, ко
пита му<рів дружини Нерона Помпеї 
були прикриті золотими пластинами. 
А сам Нерон одягав своїх скакунів в 
такий же одяг, який носили його сена
тори, а вказував у срібні гіпосанда- 
ЛІЇ 144.

У Швеції в XII ст. підошву кін
ського копита зміцнювали цвяшками, 
вбитими у змертвілий край, рогової 
частини 145.

Припускають, що народи Східної 
Європи ще до н. е. вміли виготовляти 
підкови. Чеський дослідник Л; Плей- 
нер висловлює думку, що слов'яни в 
X ст. для підковування коней повсюдно

Дрееер С. Я. Подковывание и болезни 
копыт лошадей.— М., 1947.— С. 43—44. '

145 МедеЯе L. Slowanske staroźitnosci. 2i- 
vot starych slovanu.— S. 603. Аїоззипзй/ Д. 
Kultura Ludowa słowian.— S. 27.

(фонд жотнлу МЯХЯ ЛЯ 
7МФЯ ЛЯ Украины).

застосовували підкови із хвилястими) 
контурами. Припущення вченого під
тверджується графічними зображення
ми підкованого легендарного коня кня
зя Олега (X ст.) на мініатюрах Рад- 
зивилівського літопису 146.

Як зазначають Л. Нідерле і К. Мо- 
шинський, назва <кпідковаз> є загаль
нослов'янською. Слово <тодъковатиз> 
подає І. Срезневський в ^Материалах 
для словаря древнерусского . языкам. 
Він, зокрема, наводить слова із літо
пису про те, що князь Ростислав Все
володович, рятуючись від половців, пе
реправлявся через ріку і попав під 
свого коня. Витягли його вже нежи
вим, З пробитою ПІДКОВОЮ ГОЛОВОЮ 147.

Про те, що вже в XIV—XV ст. підко
вування коней було досить поширеним 
явищем, свідчать численні археологічні 
знахідки, писемні джерела, атрибути
ка цехових знаків і т. ін. Кліщі і під
кова зображені на спільній печатці 
львівських цехів, прикладеній до при
сяжної грамоти королеві Ягайлові в

146 Дмрмичникоз А  Я. Снаряжение всадни
ка и верхового коня на Руси IX—XIII вв ./ /  
Археология СССР.— Л., 1973.— С. 83.

147 Срезназскый Я. Я. Материалы для сло
варя древнерусского языка.— СПб., 1903.— 
Т. 3.— С. 186.
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/нсгружеяги для тдкузяяяя кояея коеяяя 
М. Д. Дажчя/ся fs с. Борз/сязськз Вмяозряд/е- 

ськозо р-я̂ / Зя/сяряятс&тсо̂  сбл.

1425 рЗ^ Зображення підкови на ці- 
хах ковальського або об'єднаних цехів 
поступово перетворюється в емблему, 
ремесла, яка відображала його специ
фіку і важливість. Так, емблема ко
вальського сверстатаз> у Львові, що 
зберігається у фонді музею металу 
ЛВ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського АН 
України, має вигляд великої підкови, 
з якої звисають три менші 

Звернення промислового товариства 
об'єднаних корпорацій ковальського 
цеху м. Городка (Львів, обл.) до сво- *

*43 LozMs^f №7. Patrycyat і mesczanstwo 
Lwowskie w XVI—XVII w.— Lwów, 1892; 
Жолгозськый Я. Л4. Цехові ціхи.— С. 105, 108.

не С/кзгекДс20!и;я L. Muzeum historyczne.— 
S. 45.

го староства від 2  вересня 1885 р. про 
затвердження статуту скріплено пе
чаткою цього товариства, на якій зо
бражені підкова і ключ. Підкова є 
композиційно об'єднуючим елементом 
на печатці промислового товариства 
ковалів, слюсарів, бляхарів, столярів, 
теслярів і інших ремісників (всьо
го 14 професій) с. Підгайці на Терно
пільщині та м. Пшеворська (тепер 
ПР) 150,

У тарифі цін виробів Львівського 
ковальського цеху подається перелік 
різних видів підков із сталі і заліза 
(для тяглових коней, спортивних, ви
їзних і т. д .).

Підкова XVIII ст. з привареними 
(постійними) високими виступами, 
знайдена під час археологічних розко-

*5° ЦДІА у Львові.— Ф. 146, оп. 62, од. зб.
131.— Арк. 31; Ю зб. 350.— Арк. 22; од. зб.
356.— Арк. 11.
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<гЯер<?бй/о> мд ямська яояято з рисоеся соложя.

пок на Високому замку у Львові, оче
видно була спеціально виготовлена для 
коня з деформованим копитом і не
правильною поставою кінцівки. Без
перечно, що в процесі багатовікового 
досвіду людина переконалася і в лі
кувальних властивостях підков та пра
вильного підкування коней. Ще в XV— 
XVI ст. з'явилися спеціальні трактати 
Цезаря Фіачі, Лаврентія Руссіуса та 
інших про конструкції підков і техніку 
підковування *5*. Проте наукове об- 
грунтування підковування коней одер
жало у XVIII ст. у зв'язку з розвитком 
анатомічної науки. В цей час у бага
тьох країнах відкриваються ветеринар
ні учбові заклади і спеціальні кузні, 
в яких учні вивчають анатомію, фізіо
логію і гігієну копита, постави ніг, 
навчаються техніки підковування 
тощо.

Особливе розповсюдження цих шкіл 
в країнах Західної Європи почалося 
після виходу в Берліні в 1876 р. праці 
німецького вченого Руеффа, всякій він

переконливо довів, яких непоправних 
втрат зазнають держави через відсут
ність досвідчених ковалів, які могли б 
майстерно підкувати коня. Так, зазна
чає вчений, в Прусії, де налічується 
2 0 0  тис. коней (кожен вартістю до 
150 марок) державні втрати доходять 
до 3 млн марок. Вже в кінці XIX ст. 
в Баварії в кожному повіті була шко
ла підковування коней, учні якої за
безпечувалися стипендією або пере
бували на інтернатському утриман
ні.

В Моравії і Чехії, через недостатню 
кількість цивільних шкіл, ковальських 
челядників (підмайстрів) влаштову
вали у військових школах, в яких во
ни одержували солдатське утримання, 
але користувалися правом вільного ви
бору місцепроживання. В Пешті. не
заможні ковалі, які відвідували курси 
куття коней, мали дві крони денного 
утримання.
, У Загребі в 1897 р. була заснована 
школа-інтернат, в якій учні одержува
ли стипендію в розмірі 1 2 0  крон за 
півроку *52.

В 1883 р. у Львові при ветеринарно
му училищі, а пізніше академії, була 
відкрита єдина в Галичині цивільна 
школа підковування коней. Однак її

Г//ЗОСЙЯ&МЙ яя к/яське яояыго.

із* Дреяер С. Я. Подковывание и болезни *52 ЦДІА у Львові.— Ф. 146, оп. 63, од. зб. 
лошадей.— С. 44. , 542 — Арк. 6, 7.
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Лазяьор^ська m<%oea, зяам^аяа md час роз- 
коао/с Васол:озо За̂ и/ср р Лазоя^ (фояда Л&зіз-

сь/созо дсржаеаозо й̂ горицноао жрзсю)

fучні не одержували ніякої плати, а 
600 крон, які виділяв крайовий сейм, 
ледве вистачало на дуже скромне 
утримання _ кількох зовсім неіму- 
щих.

Безперечно, що такі умови навчання 
не сприяли розповсюдженню грамоти 
підковування. Тому тисячі коней із-за 
покалічених копит передчасно ставали 
непридатними для служби або ж ги
нули. і

Екзаменаційні комісії, що були за
проваджені в Ярославі (зараз ПР), 
Станіславі (Івано-Франківськ), Льво
ві, Кракові та, інших великих містах 
на основі розпорядження Міністерства 
торгівлі і внутрішніх справ у Відні від 
27 серпня 1873 р., засвідчували тільки 
практичне вміння коваля, а не знання 
справи в цілому. Тому Міністерство 
внутрішніх справ на прохання Високо
го Намісництва у Львові (від 8  серпня 
1902 р.) про розширення таких комі
сій у повітових містах дало негативну 
відповідь, мотивуючи її тим, що від

достойного довір'я коваля, крім прак
тичних навиків, вимагаються ще й 
знання анатомічної будови копит, їх 
фізіології та розповсюджених захворю
вань.

Іспити без попереднього прослу- 
ховування теоретичного і практич
ного курсу, які здавали підковувані 
перед екзаменаційною комісією, до 
складу якої обов'язково повинні були 
входити ветеринарний лікар і два ви
сококваліфіковані спеціалісти-ковалі, 
треба розглядати як тимчасову міру 
на шляху до вдосконалення такої важ
ливої, але занедбаної справи. Крім то
го, Міністерство внутрішніх справ ра
дить приймати конкретні заходи для 
розширення мережі шкільної освіти, 
використовуючи з цією метою матері-, 
альні кошти, що знаходяться в розпо
рядженні місцевої влади. Однак 
власті, як свідчать документи наступ
них років, обмежилися лише адміні
стративними мірами, які передбачають 
примусове проходження курсу у Львів
ській <кшколі куттяз>, без посвідчення 
якої ковалі не допускалися до само
стійної роботи, а ті, хто. порушував 
цей закон, каралися значним штра
фом.

Формальним заходом було також 
впровадження двотижневих курсів під- 
ковувачів при місцевих господарських 
товариствах у таких містах, як Львів, 
Тернопіль, Станіслав, Ярослав та ін
ші, оскільки вони не давали навіть 
найелементарніших знань. Таким чи
ном, за 14 років (1889—1902 рр.) ус
пішно склали екзамени у Львові — 
246 ковалів, Ярославі — 53, Снятині — 
51, Тернополі — 40, Коломиї — 14, 
Бродах— 1.

Постановами Намісництва від 
І грудня 1902 р. і 6  червня 1905 р. до 
здачі екзаменів на підковувана без поі 
переднього проходження курсу навчан
ня допускалися особи, які три роки 
працювали челядниками (підмайстра

48



ми) у екзаменатора (майстра-підкову- 
вача).

Завдяки цим постановам кількість 
підковувачів, які мали право на само
стійне ведення, промислу, швидко зро
стає. Тільки в 1904 р. у Львові одер
жали право підковувати коней 905 ко
валів *53.

Розпорядженням .міністерства ріль
ництва від І жовтня 1929 р. до са
мостійного ведення промислу допуска
лися тільки ті особи, які закінчили 
цивільну або військову школу чи кур
си підковування коней, або ж склали 
екзамени перед затвердженою воєвод
ством комісією і одержали свідоцтво 
про присвоєння кваліфікації. В ци
вільні школи і на курси допускалися 
юнаки віком від 19 років, які вміли 
писати і читати, мали посвідчення про 
навчання у коваля і про здачу екзаме
нів на підмайстра. Після півроку на
вчання у колі підковувачів кандидат 
складав екзамени перед комісією, до 
якої входили голЬва (ветеринарний лі
кар), призначений воєводою, представ
ники рільничої та ремісничої палат, 
ветеринарний лікар, який викладав у 
школі теоретичний курс, військовий 
ветлікар, майстер-коваль, який вів 
практичні заняття. Екзаменований по
винен був виявити свої знання з ана
томічної будови крня, будови нижньої 
частини ноги і її функцій, гігієни ко
пита та його хвороб, а також доскона
ло знати матеріали та інструменти 
для підковування.

Теоретичні знання кандидат повинен 
підкріпити практично: виготовити літ
ню і зимову підкови із штабового за
ліза, старої підкови, півфабриката з

153 Там же.— Ф. 146, оп. 63, од. зб. 542 — 
Арк. 4, 5, 17, 19, 26, 44, 47; об. зб. ЗО.— Арк. 3; 
об. зб. 644.— Арк. 4, 5, 6, 11— 14, 16, 40^-47; 
87—90. 93; од зб. 643.— Арк. 138— 145; од. зб. 
644.— Арк. 40—74; од. зб. 645/— Арк. 83, 84, 
9 3 ,9 5 .1 0 1 .

урахуванням характеру конкретного 
копита; вміти втримати коня і його 
кінцівки при підковуванні, відірвати 
стару підкову, зробити аналіз копита, 
підготувати його до підковування, ви
значити спосіб підковування відповід
но до окремих видів і форм копит, їх 
роботи в конкретних умовах: на бру
ківці, асфальті, м'якому грунті то
що. Наприклад, для підкування ко
пита з крихкою рогівкою виготовляли 
підкову із зачепним відворотом без 
вухналевої доріжки і отворів. Кріп
лення її здійснювалося не цвяхами, 
а  ̂ за допомогою залізних дуг, які 
охоплювали стінки копита. Для коня 
із зношеною тоненькою підошвою ко
пита робили підкови з гумовою про
кладкою, які закріплювали гумовими 
гвинтами. , ,

Літні підкови не повинні були ма
ти додаткових гострих гвинтів. В 
<кРемесленікуз> (№ 44 за 1929 р.) 
опубліковано повідомлення про те, що 
розповсюджені в Польщі підкови з 
гострими гвинтами, використовувані 
протягом усього року, руйнують по
верхню доріг, що призводить до знач
них фінансових витрат. Тому влада за
бороняла підковувати коней в такий 
спосіб у період з 1 квітня по 15 лис
топада *54.

У віддалених селах ковалів, які вмі
ли підковувати коней, було мало. Щоб 
не калічити копита цвяхами, вони час
то забивали їх на самому краю навско
си. Закріплена таким чином підкова 
швидко відривалася, а це, в свою 
чергу, вело до руйнування рогівки. Ін
ші, бажаючи якомога надійніше закрі
пити підкову, вбивали цвяхи але до 
живого, травмуючи ногу. Дуже часто 
це призводило до запалення копита, 
його гноїння і врятувати коня міг тіль
ки досвідчений майстер, який, знаючи

Rzemieślnik.— 1929.— N 2.— S. Ю— 11; 
N 7.— S. ї ї — 12; N 44.— S. 3.
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анатомію копита, або маючи великий 
досвід і чуття, міг; вичистити і заліку
вати рану. Вичищали рану (снарвум) 
кривим, розігрітим до білого, <ккін- 
ськимм ножем (<кнужемм), після цього 
закапували свіжим салом (^солони
ною^, ^пецьохомм) або несолоним 
смальцем і закладали старим (м'я
ким) лляним полотном. Із товстого 
сукна за формою підкови вирізували 
прокладку, накладали її на копито і 
тільки тоді прибивали підкову Час
то недбале чи невміле кування призво
дило до зараження коня стовбняком і 
він гинув.

і55 -Архів ЛВ ІМФЕ АН України.— Ф. і,
зош. 2.— С. 36, 37.

На всі чотири ноги коней кували ду
же рідко, оскільки залізо було доро
гим і малодоступним для селянина. 
Навіть на початку XX ст. влітку ко
ней, котрі ходили по ріллі чи м'якому 
грунту, підковували тільки на передні 
ноги, оскільки саме вони несуть основ
не навантаження. Транспортного (тя
глового) коня, який працював на ка
м'янистих грунтах або ходив по кам'я
них чи асфальтованих дорогах, обо
в'язково підковували на всі чотири но
ги. Наприклад, жителі с. Рівне на Іва- 
но-Франківщині, де дороги кам'янисті, 
підковували коней один раз на зиму і 
щонайменше два рази на літо. До зи
мової підкови, вкручуються в наперед 
пробиті отвори приготовлені чотири
гранні загострені гвинти (сштолім). 
В підкові з внутрішньої сторони ко
валь робить бухтовку, тобто надає їй 
вгнутої форми для того, щоб підкова 
не дотикалася до поверхні копита, так 
як під час руху коня залізо тре рогів
ку, протираючи її до живої тканини, 
в результаті чого утворюються рани і 
нариви. Таким чином, підкова щільно 
прилягає тільки по краях рогівки ко
пита. Отвори для цвяхів (сухналівм, 
свухналівм) пробивають скраю підко
ви, за 2 —3 см від її загнутих кінців. 
На закріплення підкови, в залежності 
від розміру копита, використовують 
від шести до восьми ухналів. Вони ви
готовлялися найчастіше самими кова
лями або на місцевих руднях-гамар- 
нях. У великі міські майстерні Львова 
двох видів гонталі постачав Ф. Мюл
лер із Ярослава (тепер ПР)

Готову підкову майстер підганяє 
(^припасовуєм) до копита. Для того її 
ще раз нагрівають до невисокої темпе
ратури, беруть кліщами і два або три 
рази на короткий час прикладають до

iść Katalog Krajowej wyctawy rolniczej і
przemysłowej we Lwowe.— Lwów, 1877.—
S. 128.
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зачищеного копита. На виступаючих 
місцях краю копита випалюються слі
ди, які коваль зрівнює рашпілем (грубо 
насіченим напильником) і тільки після 
цього він прибиває підкову. Кінець ух
наля, що виліз на протилежний бік, 
він швидким рухом молотка загинає 
донизу, а потім за допомогою рашпіля 
і молотка його відсікає, залишки ме
талу спилює боковою насічкою рашпі
ля. Передні копита шліфують на спе
ціальному станку, який в залежності 
від місця побутування називають ^коз
лом», сцапом» тощо. Вправний коваль 
витрачав на це близько години. В се
редньому ж на виготовлення підкови 
і її закріплення потрібно було дві го
дини.

Неспокійних коней, переважно мо
лодих або наляканих попереднім не
обережним поводженням, доводилося 
втихомирювати. З ціє'ю метою вико
ристовувалося кілька способів. Особ
ливо лякливих коней підвішували на 
шлеях, що проходили попід животом 
до спеціального дерев'яного станка. 
Часто для приборкання коня копито

ШдК03Я для золя (кряйяя ЗЛЇЗЯ) ї КІЯОЬКІ 
тдкози, змзотозлзмі козялаж В. В.

кож з ж. Бі/чячя 7зряотльс&яхя обл.

задньої ноги прив'язували до хвоста 
за допомогою мотузки, вільні кінці 
якої закріплювали над вінчиком ко
пита (під щіткою). Спочатку кінь 
намагається звільнити ногу, але, втра
тивши надійну опору, поступово- 
заспокоюється. Дуже рідко, перева
жно в польових умовах, вдавалися, до 
затискання верхньої губи коня руч
ками кліщів. Великий біль, що вини
кав при цьому в області верхньої губи„ 
перекривав страх перед підковуванням 
і кінь стояв, <кяк вкопаний» Але най. 
частіше ковалі-підковувачі, добре ро- 
зуміючися на поведінці коней, зверта
лися до лагідного, заспокійливого то
ну, до погладжування коня по спині і 
ногах. Оскільки до 30-х років XX ст. 
кінь був основною тягловою, транс
портною і стратегічною силою, то до-

13? Архів ЛВ ІМФЕ АН України.— Ф. І,
зоні. 2.— С. 16.
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-брого <кпідкувачаз> дуже цінували в 
окрузі.

Сільське ковальство розвивалося в 
основному стихійно, орієнтуючись на 
потреби місцевого землеробства. Дер
жава ж ніяких спеціальних мір, крім 
відкриття невеликої кількості ремісни
чих відділень при школах ,і курсів під- 
кування коней, для його розвитку не 
приймала.

Ковалі працювали переважно у 
власних кузнях (дерев'яних, глинобит
них, кам'яних, цегляних —в залежнос
ті від соціального положення коваля, 
я також від традицій місцевого народ
ного будівництва), користувалися в 
основному саморобними інструмента
ми, що пёредавалися від покоління до 
покоління. Тому від коваля вимагала
ся велика працьовитість, енергія і ви
нахідливість, щоб часто із низькопроб
ного матеріалу, за допомогою примі
тивних інструментів виготовити висо
коякісні серпи, сокири, підкови і на
віть плуги.

Робота в кузні була важкою і ви
магала великої, сили і міцного здоро
в'я. Тому ковальського ремесла почи
нали вчитися лише у 14—18-річному 
віці, тобто тоді, коли юнак був у змозі 
працювати молотом.

Оскільки коваль завжди працював 
при відкритих (навіть взимку) дверях, 
це часто призводило до захворювань 
ревматизмом, а дим від вугілля і чад 
від заліза викликали легеневі хво
роби.

Постійний стукіт притуплював слух, 
тому часто на старість ковалі погано 
чули, а то й не чули зовсім. Профе
сійною хворобою ковалів була гри
жа, до якої спричиняла робота з 
важким молотом. Вогонь і осколки від 
окалин заліза викликали подразнення 
сльозової оболонки, що нерідко при
зводило до серйозних захворювань 
очей. Старі ковалі, особливо ті, які

стали до ковадла в дуже ранньому ві
ці, хворіли не однією, а переважно всі
ма хворобами одразу.

Як правило, коваль працював сам, 
вдаючися iHOĄi до допомоги замовни
ка, учня, або сина ^и дружини. І тіль
ки виконуючи термінову або велику 
за обсягом роботу він наймав робіт
ника.

Спеціалізація в сільському коваль
стві була відсутня. Всі деталі майстер 
виготовляв власноручно. Виняток ста
новлять лише деякі фабричні чавунні 
деталі до молотарок, а в деяких міс
цевостях — дерев'яні частини до возів, 
що їх робили стельмахи-<квозовникиз>. 
Але дуже часто іх виготовляли ковалі, 
а в готовому вигляді закупрвували 
тільки колеса. Як правило, сільські 
ковалі працювали на замовлення одно
сельчан і рідко на ринок.

На початку XX ст. спостерігається 
спад ковальського виробництва, сприг 
чинений підвищенням цін на сировину 
та їх зниженням на готову продукцію 
внаслідок конкуренції з фабричними 
виробами; пасивністю сільських кова
лів щодо організованого збуту товарів 
на міських; ринках і конкуренцією з 
ковалями-міщанами; відсутністю не
обхідної організації праці і навчання, 
державного кредиту, а також поганою 
якістю верстата та інструментів. Не
зважаючи на це, сільські ковалі, ство
рюючи високоякісні землеробські зна
ряддя праці, ремісничі інструменти та 
побутові вироби, сприяли розвиткові 
сільського господарства' та народних 
промислів. /

Ще на початку XX ст. у віддалених 
від розвинених промислових центрів 
селах (на Бойківщині, Гуцульщині, 
Лемківщині, Поліссі) можна було зу
стріти повністю дерев'яні вози/ без 
залізного окуття. <кУ стодолі...,— пише 
І. Франко,— ми бачимо ... примітивні 
мажі. зроблені виключно з дерева,
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власники яких з усміхом чваняться, 
що на їх колісниці нема жодного за
лізного цвяхам 153. Довгий час на неко- 
ваних (<кбосихз>) мажах чумаки їзди
ли в Крим по сіль. Однак важка по
клажа і нелегкий довгий шлях спону
кали до зміцнення конструкції воза 
залізними елементами. Відомо, що в 
степовій частині України чумаки кори
стувалися послугами невеличких пе
ресувних циганських кузень. А цигани, 
серед яких був розвинений ковальсь
кий промисел, на сдикому поліз> по
явилися ще в середині XVHI ст. 
(разом з переселенцями з правобереж
ної України). Польський дослідник 
Р. Рейнфус також стверджує, що за
лізне окуття вперше появилося на ку
пецьких возах 159.

Господарські вози на Україні, оче
видно, купували ще в XVI ст. У справі 
про поділ майна між кимось із жите
лів с. Чукви на Бойківщині (кінець 
XVI ст.) згадується віз, в якому задні 
колеса були ковані, а передні — <кбо- 
СІХ> 159.

Як уже зазначалося, для селянина 
залізо було занадто дорогим, а відтак ' 
і малодоступним матеріалом. '

У селянському господарстві дбайли
во зберігався кожний цвях. Тому у ви
готовлених в XVII—XVIII ст. возах до 
кованих належало лише чотири — 
шість елементів (рафи, шворні тощо). 
Навіть в кінці XIX — на початку XX ст. 
в Полтавській, Подільській і деяких 
інших губерніях, де <кще до цього часу 
в ходу дерев'яні знаряддя — сохи, плу
ги, борони І Т. Д.2>, ковані вози були 
рідкістю і5і. На Білоруському Поліссі,

15s фрдяко 7. Я. Етнографічна експедиція 
на Бойківідину // Твори: В 50 т.— К., 1986.— 
Т. 36 — С. 93.

139 7?. Ludove kowalstvo artustyczne
w Polsce.— C. 171.

iść ЦДІА у Львові.— Ф. 142, on. 1, cnp. 1 — 
Арк. 87̂

Дозяль 7. №  77ы.ямяко їз c. Ррськї Долдярїзчї
Ужзоро&г&коао р-яу Закарпатської' обл.

як зазначає Ч. ГГєткевич, на початку 
XX ст. повністю куті вози мали лише 
дуже заможні господарі, та й то в 
більшості з них повністю залізне окут
тя було хіба що на двоколісних одно
кінках.

Однак в районах з високорозвину- 
тим металургійним і металообробним 
виробництвом (Поліссі, Прикарпатті 
і Закарпатті, Криворізько-Донецькому 
басейні), а також там, де попит на за
лізо забезпечувався шляхом ринкового 
збуту (Київській, Харківській губер-

*6 1  77ссгорепко О. О. Розвиток промисловос
ті на Україні.— С. 70; Васмльчапко 7?. 77. Кус
тарные промыслы сельских сословий Полтав
ской губернии / /  Обзор сельского хозяйства в 
Полтавской губернии на 1900 год.— Полтава, 
1901.— Т. 15.— С. 138.
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Станок для яатяа^еання на колеса.

ніях) ковані вози набувають широ
кого розповсюдження. Не рідкістю бу
ли ковані вози і на Буковині.

<кОй їхав я до Чернівець
На кованім возіз>,— співається в од

ній з народних буковинських пісень. 
Обковували вози також на Волині, По
діллі і Слобожанщині. Наприклад, 
в слободі Колодезній, що знаходилась 
в Харківській губернії, п'ять ковалів 
із семи займалися виготовленням ко
ваних возів.

В с. Татарка на Дніпропетровщині 
було дев'ять кузень, в яких обковували 
сани, вози на дерев'яному або залізно
му ходу, дрожки І брички 162.

Особливого розквіту виготовлення 
кованих возів, що було найбільш при
бутковим ковальським промислом, за
знало на початку XX ст. Так, у 1912 р. 
в Київській губернії ним займалися 
у 1331 дворі. Особливо поширеним 
промисел був у таких селах, як Русь
ка Поляна, Остна, Брилівка, Войнарір- *

*62 Сяеыукый Я. Кустарные промыслы в 
Харьковской губернии / /  Харьковский сбор
ник.— 1888.— Вып. 2.— С. 251; Архів ЛВ 1МФЕ 
їм. Al. T. Рильського АН України.— Ф. 1, 
пап. 2.— Арк. 2.— С. 2.

*66 Добрб;лобсяий 77. Af. // Кустарная про
мышленность в Киевской губернии.— С. 83, 86, 
87, 107.

ка та ін. В с. Дзенгелівці, що біля 
Умані, селянин, який не мав коштів 
для придбання воза, складав письмове 
замовлення, на основі якого місцеве 
позичково-ощадне товариство виплачу
вало ковалеві незначну грошову су
му.

Слід сказати, що існували постій
ні економічні зв'язки між коваля
ми, які займалися окуттям возів, і 
стельмахами. Так, на Східному Поділ
лі за окуття воза на дерев'яному ходу 
коваль брав від стельмаха 2  крб., а на 
залізному — 2 крб. 16 коп. В м. Кри
лові біля Чигирина стельмахи-<квозови- 
киз> знаходилися в повній залежності 
від власників кузень — братів Шелу- 
шенкових, виготовляючи дерев'яні ча
стини воза. на їх замовлення і з їх 
матеріалу ібз.

У деяких місцевостях стельмахи 
взагалі працювали під одним дахом 
з ковалями, перетворившись, по суті, 
у найманих робітників. У зв'язку з цим 
виникають двокамерні <ккузні-плотніз>, 
в яких повністю виготовляються за
соби транспорту: звичайні вози (^сте
пові») і <кфургониз>, двоколісні дрож
ки, повозки — <кшарабаниз>, сани (<кко- 
зирки», сблагурки», великі сшараба- 
низ>, <(гренджолиз>)

Іноді дерев'яні частини до воза ви
готовляв сам коваль або його родичі. 
Так, у коваля Д. Олексієнка (в с. Кис- 
лянці на Дніпропетровщині) в одному 
будинку знаходилися і кузня і столяр
на майстерня (плотня), в якій він, ра
зом зі своїми п'ятьма синами, робив 
сани, брички, вози ^5.

Очевидно, ковані повози (карети, 
брички) вперше з'явилися в містах,

*64 Грябозскяй 77. Г. Древодельные кустар
ные . промыслы Киевской губернии / /  Кустар
ная промышленность.— К., 1912.— С. 121, 122, 
138.

*66 Архів ЛВ 1МФЕ АН України — Ф. 1, пап
ка 2.— С. 2. , -
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ковальські цехи яких обслуговували 
багаті верстви населення. Великим по
питом на українському ринку кори
стувалися повози львівських ремісни
ків.

Тільки в 1843 р. на ярмарки схід
ної України і Росії через бродів- 
ську митницю було вивезено карет 
львівського виробництва на 12 470 фо
ринтів. Проте у витягах з львів
ських міських книг вже у XVIII ст. 
згадуються «хлопській вози із заліз
ним окуттям iść. Цьому ж сприяла, 
безперечно, поява значної кількості 
карет, бричок, саней, виготовлених 
міськими ковалями і каретниками, на 
великих українських ярмарках, куди 
заїжджалися і сільські жителі — май- 
стри-ковалі та замовники їх виро
бів.

В Польщі, за припущенням Р. Райн- 
фуса, оздоблення селянських возів по
ширилося з півдня — із-за Судетів 
(Чехії) і Карпат: «Якщо зустрічали
ся (в Тарнограді) оздоблені вози, то 
були вози з Галичини, а окуття, ви
бите зубилом («СЬрублЄМ)>) в різні 
зигзаги, визначали оздобленням «галі- 
ційськимз>іб7. в  тогочасній Галичині 
було два найбільш розвинутих куль
турно-промислових центри, які могли 
змагатися не тільки щодо кількості 
виготовлюваної продукції (в даному 
випадку — засобів транспорту), а й 
щодо її оздоблення — це Краків і 
Львів. , ^

Дерев'яні сани, виготовлені і оздоб
лені литинськими майстрами (м. Литин 
на Поділлі), своєю якістю і красою

166 Задорожный В. Є. Із історії торговель
них зв'язків Галичини із Східною Україною і 
Росією у  першій пол. XIX ст. / /  Український 
історичний журнал.—- 1978.— № 2.— С. 82; Ве- 
Вярсжий Я. В. Население России за 400 лет.— 
1973.— С. 145; ЦДІА у Львові.— Ф. 52, on. 1, 
спр. 330.— С. 1—2.

із? Bemfass Д. Ludowe kowalstwo...— S. 181.
168 Ддзыдоб С. 4 . Кустарные промыслы По

дольской губернии.— СПб., 1916.

славилися далеко за межами Поділь
ської губернії 163. *

Особливо вибагливо ковалі оздоб
лювали однокінні двоколісні «дрогю>, 
«каламажкиз> і брички, які в кінці 
XIX — на початку XX ст. були досить 
поширеними в центральних, південно- 
східних областях (Слобожанщина), на 
Поліссі та Закарпатті. Однак най
більше їх виготовляли на півдні Укра
їни, де було недороге залізо і велика 
кількість висококваліфікованих кова
лів: «Ковальське ремесло в Катерино
славській губернії стоїть на найвищо
му рівні удосконалення ..., ковалі в 
змозі виготовити всі частини брич
ки^ 169

В с. Кислянка Синельниківсько- 
го р-ну на Дніпропетровщині на по
чатку XX ст. виготовляли брички 11 
ковалів: Чеховський Петро, Лисенко 
Віктор, Трушко Федір, Рубан Семен, 
Журавель Василь, Тесля Микита, Со
ловей Олександр, Устименко Никифор, 
Олексієнко Федір, Рак Григорій, Бур- 
дак Іван.

Особливо славилася сім'я коваля 
Демида Олексіенка, п'ять синів якого 
були добрими майстрами-ковалями, 
теслями, стельмахами. У їх кузні виго
товлялися брички надзвичайної кра
си 170.

Дроги і брички фарбували в зеле
ний, синій, коричневий кольори. З пру- 
тового заліза способом гарячого ку
вання вигинали спіралевидної та осе- 
видної форми підсідельники, а підло
кітники виконувалися у вигляді волют. 
Передню і задню спинки кузова укріп
лювали профільованими хрестовинами, 
оздобленими геометричним орнамен
том, насіченим зубилом. По лінії кон-

169 Бябяяжо В. 4 . Этнографический очерк 
народного быта Екатеринославского края.— 
G. 94.

170 Архів ЛВ ІМФЕ АН України.— Ф. 1, пап
ка 2.— Арк. З — С. 1;хзош. 1.— С. 10.
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Окуття и̂ы/яя к̂ячкя̂ , еяаотояяаяа ко̂ яяеж 
7. 7. Уйткож з с. Бребоя Ряхїас&коао р-яу 

ЗяКЯрЯЯТС&КО̂ о̂ л.

туру верхньої частини бричку прикра
шали ажурні полрси тонкого листово
го заліза, що своїми орнаментальни
ми мотивами нагадували окуття 
скринь.

Неперевершеним майстром оздоб
лення бричок був А. Тулярин із Запо
ріжжя. Його ^баранці^ і <кконикиз> ма
ли велику славу по всій околиці і?*. 
Славилися також брички Н. Устимен- 
ка: <кВ неділю на базарі в Новомос- 
ковському, найстарішому місті на Дні
пропетровщині, куди заїжджалися лю
ди з усієї околиці, очі розбігалися від 
цієї краси, але кращих бричок від тих, 
які робив Никифор Устименко з с. Та
тарки, не було. Оце був коваль — всім 
ковалям коваль^.

Оздоблюючи вози, брички, дроги і 
сани, ковалі враховували насамперед 
функціональне призначення їх дета
лей, пластичні, декоративні можли
вості кованого і просічного заліза. Ве
ликий вплив на творчість ковалів ма
ли місцеві народні традиції декору
вання.

Залізне окуття дишля — кільця-за- 
чепи, до якого прикріплювали упряж,

Лятыясяяя С. В. Самоцветы Запоро
жья.— Днепропетровск, 1981.— С. 34.

повторювало конструкцію дерев'яного.. 
Виготовлялося воно у вигляді голови 
когута, гуски і мало відповідну формі 
назву. Але найбільш поширеною на
звою окуття була <ккачказ>.

<кКачкоюз> його називали навіть то
ді, коли воно своїм профілем нагаду
вало голову коня, ведмедя тощо. В тих 
місцевостях, дб окуття нагадувало го
лову, чи постать тварини, його назива
ли спесикам2>. Така назва зустрічаєть
ся в селах Кокутковці і Колтів, що на 
Західному Поділлі. Постаттю лежачо
го сторожового собаки з витягнутими 
передніми лапами прикрашено дишель 
із с. Білокерниця Тернопільської об
ласті*^. , В даному випадку постать 
собаки виконує чисто декоративну 
функцію, так як кільце-зачепа розмі
щене внизу.

Крім кільця-зачепи (<крифочкиз>, 
<крихвочкиз>, <крихевкиз>), декоратив
ність дишельного окуття ковалі збага
чують різноманітним профілюванням 
його розклепаних площин. Так, сри- 
фочказ> і розклепана за ним площина 
на окутті дишля із с. Россоковець 
(Тернопільщина) нагадують лебедя із 
зануреною у воду головою, а з е .  Бі
локерниця — плаваючу ша воді качку. 
Іноді їх форма нагадує профільовані 
клямки дверей, сердечок, стилізовано
го дубового листочка, жука, комахи 
тощо. Досить поширеними були окут
тя у вигляді змії (в Польщі на Же- 
шувщині такі окуття називали
СЗМ1ЯХ>*'̂ . ^

Поверхню окуття оздоблювали висі
ченим зубилом геометричним орнамен
том, що складався з найпростіших 
елементів — рисок, крапок, рисочок-

172 Архів ЛВ ІМФЕ АН України — Ф. 1, 
зош. 1, 3.— С. 22; — зоні. 5 — С. 7, 9, 10; 
Оя/ей 7. Zarys etnorgaficznej rachodniej ezenśd  
Podola.— С.. 162.

173 P. Ludowe kowalstvo artustyczne 
w Polsce.— S. 184.
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кривульок. Набагато рідше окуття до
повнювали ажурними і профільовани
ми полосками тонкої бляхи.

З подібними назвами і мотивами в 
оздобленні окуття дишля зустрічаємо
ся в Білорусії і на Україні, в Чехії і 
Словаччині, Польщі і Болгарії, що 
свідчить про тісний взаємозв'язок ет
нокультур сусідніх народів.

Крім сільськогосподарських знарядь 
праці, інструментів та транспортних 
засобів ковалі виготовляли і необхід
ні для селян предмети домашнього 
вжитку, такі як казани, рогачі, сікачі, 
кресала, а також залізні решітки, на 
яких горіла лучина, яку називали, ще 
^світильника, <ксвіточз>, ссвітичз>. Це 
найбільш давній на Україні, особливо 
в північних її районах, спосіб освіт
лення та обігрівання житла: <к...на пів
ночі. України лучина тримається до 
цих пір (початку XX ст.— С. Б.), вона 
не тільки дає набагато більше світла, 
а й служить також і для обігрівання 
приміщення. Соснові скіпки, особливо 
з коренів, не коштують поки що нічо
го і збираються даромз> і?*.

В інших районах України, на Сло
божанщині і Західному Поділлі були 
поширені (аж до початку XX ст.) ка
ганці 175. Складалися вони з неглибо
кого металевого' денця діаметром 8 — 
1 0  см та прикріпленого до його стінки 
тонкого залізного стержня, верхня час
тина якого зігнута у формі латинської 
букви S. За допомогою цього стержня 
і залізного ланцюжка каганець підві
шували на гак, вбитий у стіну.

Для добування вогню на Україні 
здавна користувалися кресалами. 
В глухих віддалених селах Полісся і

Воляоб Ф. X. Украинский народ в прош
лом и настоящем.— Петроград, 1916.— С. 533, 
534.

*75 Дяякозськя Р. С. Українські народні сві
тильники. Ч. 1. Лучина, каганці//Історія  
української культури.— 1927.— С. 102.

(Дяяч (фояд жатяд^/ М /Ш 7 ЛЛ Ш Ф Р Л/ f  
Укряіям).

Карпат кресала побутували аж до по
чатку XX ст. їх виготовляли, як і в- 
часи Київської Русі, з високоякісної 
сталі, найчастіше із стертих старих 
напильників чи рашпілів.

На Україні досить розповсюджени
ми були кресала еліпсовидної форми, 
руків'я яких виконувалися у вигляді 
спіралей. Силует їх нагадує вигнуті 
шиї одного або двох плаваючих лебе
дів із повернутими в протилежні сто
рони головами. Руків'я кресала із- 
с. Острівчик Пільний на Львівщині 
мають слимаковидну форму. У формі 
видовженої прямокутної пластини із- 
слимакоподібним закінченням-руків'ям 
виковане кресало із с. Голова на Іва- 
но-Франківщині. Зустрічалися креса
ла, зроблені у вигляді підківки із зве
деними докупи розклепаними і зріза
ними навкіс кінцями. Найбільш поши
реними були кресала, виковані у ви
гляді традиційних розклепаних внизу 
пластин з овальними, прямокутними 
чи фігурними отворами або вибитими 
по гарячому металу крапками і дуж
ками. Найчастіше своєрідною оздобою- 
поверхні кресала були сліди насічки 
напильника, з якого воно виготовля
лося.

Отже, різноманітні за формою і роз
мірами (від 3X4 до 4X6, 2X10 см) 
кресала рідко оздоблювалися орна
ментом. Художньої довершеності цим 
виробам ковалі надавали завдяки тон
кому моделюванню форми, продикто-
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Даааааа& (початок Х/У ст.) летал:/
Л 4Ж 7 Т̂В Ш Ф В ЛЯ Украмм).

ваної їх функцією і пластикою про
кованого заліза в процесі гарячого 
кування.

Часто в домашньому господарстві 
використовувалися сікачі. Виготовля
ли їх ковалі у формі трапеції із ви
гнутою насталеною нижньою робочою 
частиною-лезом і також вигнутою, але 
коротшою верхньою частиною. З одно
го кінця у верхній частині за допомо
гою заклепок закріплювали дерев'яну 
ручку.

Іноді з метою оздоблення виробу 
протилежний ручці верхній кінець 
вирубували у формі голови птаха або 
звіра.

Часто профіль всієї верхньої час
тини сікача разом з ручкою нага
дує силует коня, півня, лисиці тощо. 
Форма сікача, що зберігається у фон
дах музею ЛВ ІМФЕ АН України 
(№ 66661) нагадує силует голуба. Об
разного звучання при виготовленні сі
качів ковалі досягали шляхом вирубу

вання із заліза, що перебувало у га
рячому стані, силуетних зображень 
птахів, звірів, або їх голови, хвоста 
тощо.

Населення Українських Карпат від
давна славиться своїми традиціями 
художньої обробки металу.

Особливою вишуканістю серед ко
ваних виробів відзначаються <кпротич- 
киз> — проколювачі для люльок, яки
ми вигортали попіл із цибуха люльки, 
проколювали туго набитий в ній тю
тюн. Виготовляли їх із криці (сталі). 
Поверхню залізної пластини, що до
низу поступово звужувалася, ковалі 
оздоблювали нескладним геометрич
ним орнаментом у вигляді паралель
них чи перехресних рисок, крапок, 
кілець тощо. Нижню, робочу части
ну (приблизно третю частину її дов
жини) витягували, поступово звужую
чи, у формі цвяха із загнутим гострим 
кінцем. Верхня частина протички за
вершувалася кільцем, за допомогою 
якого її підвішували до пояса.

Держак <кпротичкиз> із с. Голова, 
що на Івано-Франківщині, оздоблений 
насіченими зубилом по розігрітому ме
талу подвійними і потрійними пара
лельними лініями, які періодично чер
гуються з двома перехресними. Завер
шується держак кільцем, оздобленим 
зубчиками (^зубиками^). Торці дер
жаків прикрашені розміщеними в рит
мічно-метричному порядку паралель
ними рисками. Орнаментальне вирі
шення проколювана із с. Жаб'є (зараз 
Верховина) доповнене змачкомз> 
(крапками), висіченим в - проміжних 
полях трьох перехресних ліній — <кзі-
рОЧОК2>.

Двійні паралельні лінії на полот
ні держака іншої <кпротичкиз> об'єд
нані лініями, розміщеними під пря
мий кутом одна до одної. Такою ж 
вертикальною -скривулькою^ і <кмач- 
комз> оздоблені торці проколювана. Ще 
одна скромно декорована по краях
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Яресяля. Досібс&кия ряйоя яя 
€<?ре5ияя Х/Х ст. (фояд жагал̂ / ЛЯЕХ/7 ДВ 

/МФЯ А Я Уяряі'яя).

^мачком» протичка завершується дво- 
ліа загнутими в протилежні сторони 
кільцями, викованими з роздвоєного 
кінця заготовки. Кожний з рядочків 
<кмачку» тут переходить на плоску по
верхню кілець, підкреслюючи форму 
силуету. Вишуканістю пропорцій і ор
наменту, органічно поєднаного з фор
мою виробу, відзначається проколювач 
з держаком у вигляді трьох кілець, зі
гнутих із розрубаного на три частини 
закінчення. Середня частина проколю
вана полегшена вирубаними по краях 
лініями півдуг, на стику яких утворю
ються зубчики. Поверхня злегка деко
рована кільцями ( <кколачиками»). <кКо- 
лачики», <ккривульки», <(мачок», <кзуби- 
ки», ^зірочки» широко використовува
лися і в інших видах народного мета- 
лообробництва гірського населення, 
зокрема в таких, як мосяжництво і сні- 
царство (різьба по дереву)

Серед народних музичних інстру
ментів гірського населення великою 
популярністю користувалася дримба, 
яку на Гуцульщині ще називали <квар- 'і 
ганом», на Лемківщині — ^органом», 
а на Закарпатті сдоромбою»

Корпус цього невеличкого (4X6, 
4X8 см) губного інструмента ковалі 
виготовляють із звичайного самороб
ного цвяха-сухналя» у вигляді підко-

176 L. Wzory przemusly domowe
go. Wuroby metalowe włościan na Rusi.— 
Lwów, 1929.

177 Ямяяський O. А  А я куплю собі дрим-
б у //Н а у к а  і суспільство.— 1985..— № 12.—
С. 10.

Ярасяля fs с. Годоея й̂ рхобияс&козо р-яу яя 
Гууул&м̂ мя;. Сарадяяя Х/Х ст. (фояд жегялр 

7ИЯХЯ УГЯ ШФЯ АЯ УяряГяя).

ви, кінці якої, спочатку загнуті до се
редини, витягують на 3—4 см, пара
лельно один до одного, "залишаючи 
2—3-міліметрову щілину. Посередині 
дугоподібної частини приварюють не
рухому стальну пластину, вільний кі
нець якої проходить між паралельни
ми ^губками», не торкаючись до них 
і поступово звужуючись в тонесеньку 
стальну нитку-мембранку. Для виго
товлення пластинок-резонаторів майст
ри використовують високоякісну сталь 
із ^злизаних» старих кіс. Така сталь 
сдобре пружинить» і дає чистий звук.

На Гуцульщині цей промисел був 
найбільш поширений у Новоселицько- 
му і Верховинському районах. Славив
ся своїми дримбами коваль Михайло 
Шевчук із с. Чернятин, Городенків- 
ського району Івано-Франківської об
ласті, якому допомагав, навчаючись 
ремеслу, син Олексій — відомий нині 
майстер по виготовленню <кварганів». 
В с. Річка Косівського району робив 
дримби славнозвісний В. Штрук, а в 
с. Росроки цього ж району — С. Гав- 
риляк. В с. Великий Ясенів Верховин
ського району на Івано-Франківщині 
робить дримби М. Нечай — організа
тор першого ансамблю дримбарів на 
Гуцульщині. :

Гуцульські маленькі дримби відзна
чаються вишуканістю силуету, пропор
ційністю елементів. На всій території 
їх виготовляли однакових . розмірів, 
а різниці звучання майстри досягали 
за рахунок якості сталі, профілю плас
тинок і форми корпусу.
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Аресяяя з дд Середи
ни Х7Х сг. (фонд жегялу ЛІЕХ77 ЛБ ШФЛ 

А Я Украєм).

Ареедяд з е. Добру сдя Яестерїеоьяоео р-яу 
Д&е̂ есьяо̂  обя. та з с. Гояоед Верхоедяеьяо- 
зо р-яу /едяо-фрдяя^есьяо  ̂ обя. Середняя 
Х/Х кг. (фояд Аіетдяу МСХ77 ЛВ ШФЕ 

ЛЯ УярдГяи).

На відміну від гуцулів, бойки виго
товляли дримби грушевидно! форми 
різних розмірів, (від 3—4 до 7—9 см), 
завдяки чому досягали більш широко
го діапазону звучання. В с. Мирча Пе
речиненного району (Лемківщина) 

.майже всі: і старі, і молоді, і діти гра
ли на <корганахз>, замовляючи їх у 
сільського коваля На жаль, на за
карпатській Лемківщині до наших 
днів цей промисел не зберігся. Кували 
дримби і мандрівні ковалі-цигани: 
^тут-таки на ярмарку в невеликій пе
ресувній кузні, прямо на очах у замов
ника з білого шматка криці з'являвся 
нехитрий інструмент з дивним звучан
нями 179. Виготовляючи дримби, кова
лі поєднували залізо і сталь, вдало 
використовуючи їх фізичні характе
ристики: пластичність і пружність.
В поєднанні з оптимальною формою 
це надавало звучанню інструмейтів 
потрібного тону і тембру.

, Ковані дверні замки, прості за кон
струкцією і способом виготовлення, 
зручні і надійні в користуванні, ефект
ні в декоративному відношенні, в кін
ці XIX — на початку XX ст. були ши
роко розповсюджені не тільки на 
Україні, а й у Білорусії, Польщі, Чехо- 
Словаччині, Болгарії та інших краї
нах із°. Називали їх переважно клям
кою, але окремі частини замка мали 
місцеві назви. Так, на Поліссі штабку 
на внутрішній стороні дверей, яка

173 Архів ЛВ ІМФЕ АН України.— Ф. 1, зош.
4. — С. 1.

179 Тилмяськяд О. А. А я куплю собі дрим- 
бу.— С. 10.— II.

, *з° Лям^уя Ю. Ф., Сялутя Я  М. Художест
венная обработка металла / /  Общественный 
быт и духовная культура населения По
лесья.— Минск, 1987.— С: 301; Гяясяяя О. А, 
Народное искусство Польши. Художественная 
обработка металла.— М., 1970.— С. 49; Сялу- 
гя Я. М. Народнае мастацкое ковальства.— 
Мінск, 1981.— С. 56; Ся/ей / .  Zarys etnogra
ficzny zachodniej czensci Podola.— Peterburg, 
1947.— S. 11; Деія/Mss Д. Ludowe kowalstwo...—
5. 106— 119
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власне і замикала^ їх, називали <кза- 
падняз> або <кзападка  ̂ язичок, що 
піднімав штабку, називали <ккляпкоюз>, 
а на Поділлі — <кложечкоюз>

Дужку ручки згинали з круглого 
або прямокутного в перерізі залізного 
прута діаметром 10—15 см, переваж
но у вигляді серпа чи півкола. Кінці 
його нагрівали в ковальському горні і 
розклепували (нижній менше від верх
нього), Площину верхньої частини 
ручки робили значно більших розмі
рів, трикутної, овальної чи прямокут
ної форми, якій коваль за допомогою 
зубила надавав вигляду листка дере-

Cz. Polesie. Rzeczyckie.—
S. 302.

*32 Архів ЛВ ІМФЕ АН України.— Ф. 1, зош.
3.— С. 5, 11.

— яроко-люеяцї люльок. Верло- 
ЗИ Я С Ь К М Й  р - Я  Я Я  Дррзя яолозияя
Х/Х сг. (^ояВ .мегялр МВХ77 ЛВ /АІФВ A/f 

України).

ва, сердечка, силуету пташки тощо. 
Зубилом прорубувався і невеликий 
(круглий, овальний, прямокутний) от
вір для язичка, а пробійником — 3— 
5 маленьких отворів для цвяхів. Ниж
ня, простіша за формою розклепана 
частина ручки кріпилася до дверей 
одним, рідше двома цвяхами. В кінці 
коваль напильником зачищав краї ви
різаного профілю і зубилом чи паун- 
соном насікав нескладні візерунки. 
Найбільш поширеною формою були 
клямки, верхня частина яких розкле
пана у вигляді листочка дерева. Іно
ді, прагнучи до більш натурального
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Дрыжби— а^бш лм/зычя; Hćzpodm гясгр /̂жеягы.
я^прйзо; б̂ л:озмяс&/сй брмжб^. ТЙяйсгар 

Г. Д. Дабрм^ с. Вмэиымка Зяжяя^&козо р-м̂ / 
б̂ря̂ еа̂ ь/со̂  об̂ ., /Зйб-rf ро/ся; ар̂ р̂ &с&кя 

бряжбя. Майстер М. М. Яечаа, с. 3cp%afa 
Ясете Дос̂ сь/соао р-я̂ / /ааяо-Фраяк̂ с&ко̂  
обл., ^Р<$б-ті рока; боак^сьяа бра/иба. Маастср 
Л. М. МяАга^ко, с. Б ^ я  Грря^зс&яоео р-яр 
Льеібсьяо^ обя., 7Рдб-г^ роки (з ко^ек^и 

Л. С. Сябяя, ж. Л&з^з).

зображення, на листках висікали лі
нії, які симетрично під кутом одна до 
одної розходилися в протилежні від 
центральної лінії сторони. Зустрічаю- 
ться'ручки, конфігурація яких нагадує 
стилізовані листки дуба, липи тощо.

Часто ковалі, намагаючись надати 
своєму виробу якомога декоративні
шої форми, верхню частину ручки ро
били у вигляді листочків із висічени
ми над ними силуетами пташок чи їх 
голівок, розведених у протилежні сто
рони чи повернутих одна до , одної, 
а також бутонів квіток. '

Щоб посилити декоративність ручки 
дверей, ковалі насікали зубилом 
уздовж конфігурації площини не
складний орнамент з коротких рисок 
чи крапок, підсилюючи характер зоб
раженого силуету, створюючи вражен
ня викінченості загальної композиції. 
Цікавим є мотив сонечка, дуже поши

рений в різних видах народного мисте
цтва України та інших слов'янських 
народів, що вказує на органічний зв'я
зок ковальства з місцевими художні
ми традиціями. Іноді композиційне ви
рішення верхньої частини ручки ство
рює враження наперед ретельно про
думаної композиції. Наприклад^ 
голівка пташки на ручці із с. Калдуби- 
щі Львівської обл., не витягнута, як 
звичайно, способом гарячого кування, 
а вирізана в межах загальної площи
ни овалу.

Особливої форми клямки прикраша
ли двері громадських та культових 
споруд. Клямка на дверях дзвіниці в 
с. Тисовець Сколівського р-ну на 
Львівщині виготовлена у вигляді де
рева із гніздом на вершечку, з якого 
виглядають дві пташині голівки. Клям
ки церковних дверей, як правило, при
крашали вирізаними зображеннями 
хреста, силуету церкви. Форма ниж
ньої розклепаної частини ручки зав
жди стилістично поєднувалася з її 
верхньою частиною, але завдяки мен
шому розміру і скромнішому декору
ванню становила своєрідне закінчення 
загальної конфігурації, імітуючи лап
ку пташки, хвіст змія тощо.

Важливим елементом, що довершу-
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вав композицію клямки, був язичок, 
викований у вигляді лопаточки або ло
жечки із завернутими вверх або вниз 
краями.

Цвяхи, якими кріпилися- замки до 
полотна дверей, були одночасно й де
коративними елементами, що доречно 
доповнювали зооморфні, антропоморф
ні, солярні і рослинні мотиви.

Наприкінці XIX, особливо на почат
ку XX ст., в селах широко розпов
сюджуються значно надійніші пружин
ні замки, які поступово витісняють 
клямки.

Виготовлення пружинних механізмів 
замків здавна було відомим на Украї
ні. Проте довгий час (XVI—XVIII ст.) 
вони побутували тільки в містах і міс
течках, де їх виготовляли цехові ре
місники 133.

Такий замок складався з коробки 
механізму, вмонтованої з внутрішньо
го боку дверей, двох клямок (по одній . 
з кожної сторони) і зовнішньої на
кладки навколо отвору для ключа і 
клямки.

Маючи досвід і усталені традиції в 
оздобленні клямок, сільські ковалі, 
переймаючи досвід міських ремісни
ків і переосмислюючи його, створю
ють оригінальні композиції накладок 
пружинних замків для дверей, скринь 
і куфрів.

В селах пружинні замки вперше 
з'явилися в церквах, капличках, ко
стьолах, тому в їх оздобленні перева
жають елементи християнської симво
ліки — силуети церков, частіше — зоб
раження хрестів.

Невеликі металеві накладки (<кшиль- 
дикиз>) на скринях були переважно 
невибагливої форми — у вигляді ова
лу, сердечка, прямокутника із виріза-

ізз ,%?л:гобськый 77. ТИ., Зяяясяо Я. 77. Ху
дожні металеві вироби західних областей 
України XVI—XVIII ст.— К., 1950.— Табл. 11, 
13.

7(ляляя яя бзарял бззіяи%7 їз с. Гисозе%& 
Сяояїзс&яозо р-яг/ </7ьзїзсья<Я обл. (Льзїзсьяйй 

луззя яяробяо? ярлігеятт/рй гя лобаті/).

ними або зрізаними кутами. Проте во
ни відігравали важливу роль в загаль
ному декорі скрині і були однією із 
складових частин композиційного ви
рішення її передньої стінки. Напри
клад, на скрині, оздобленій ковалем 
Василем Кишком із м. Городка, що 
на Львівщині, накладка у вигляді 
сердечка є не тільки композиційним 
закінченням середньої полоси у ви
гляді стилізованого дерева з пишно 
розгалуженими верхніми гілками, а й 
центром декору передньої стінки.

На декоративне вирішення накладок 
дверних пружинних замків впливає 
механізм їх експлуатації. Металеві 
профілі, вирізані з бляхи, за своєю
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Для.мкм do deepe% з Лолгязи^ияи f Чаркяя^яяя.

формою нагадують вертикальну час-, 
тину клямок, але без ручок. їх вирі- ' 
зують у формі повернутих голівок пта
шок, сердечок, антропоморфних зобра
жень, використовують квіткові моти
ви, враховуючи наявність <кклямкиз> 
(ручки-важеля), яку включають в ком
позицію. Іноді ручка-важіль імітує ру
ку людини тощо. '

Накладка замка дерев'яної церкви 
із с. Тисовець на Львівщині (1863 р.) 
вирізана у вигляді дзвона, а клямка 
до нього імітує язичок-калатало.

Різнопрофільовані засуви для вися
чих замків, якими закривалися комо
ри, стодоли та інші господарські спо
руди, виготовлялися з товстої поло
си заліза, а декорувалися геометрич
ним і стилізованим рослинним орна
ментом.

Традиційним елементом оздоблення 
даху сільського житла на Україні в 
середині XIX — на початку XX ст. бу
ли викувані із заліза або вирізані з 
бляхи вітровкази (<кфлюгериз> — від

голл. <rvleygeb — крило) із* *. Цей 
звичай прикрашання будинків дуже 
давній і був широко розповсюджений 
в країнах Західної і Східної Європи. 
На графічних зображеннях Львова 
XVI—XVIII ст. дахи будинків завер
шуються великою кількістю шпилів із 
прапорцями та інших форм вітровка- 
зами. У Києві на Подолі знайдено 
флюгер XVIII ст. у вигляді силуе
ту птаха — сирени. Виконаний він в 
низькому рельєфі і свідчить про зв'я
зок тогочасного , міського ковальства з 
традиціями українського народного 
мистецтва В кінці XIX — на почат
ку XX ст. вітровкази широко розпов
сюджуються не тільки в містах і міс
течках, а й у селах України. Це зв'я
зано з тенденцією звернення до стилів 
минулих століть в міському будівни
цтві, а також появою дешевшого, за
водського листового заліза в селі.

Українська Радянська Енциклопедія.— 
К., 1964.— Т. 5.— С. 317.

*35 Розидесгзеяскяя С. Б. Русская художест
венная традиция в современном обществе.— 
PL, 1981— С. 103; Доясяя В. Таллинские 
флюгера.— Таллин, 1967.— С. 11—67.
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Найпоширенішими були вітровкази у 
вигляді силуету півня, голуба чи ін
шого птаха.

Часто декоративним елементом на 
вітровказах цього періоду служить да
та (рік виготовлення), яка чітко про
читується на фоні неба

Найпоширенішим було зображення 
силуету півня (когута), який вважав
ся охоронцем домашнього вогнища від 
злих духів. Силует півника на вітро- 
вказові, що знаходиться на одному з 
будинків с. Кривчичі біля Львова ^  
(поч. XX ст.), вирізано з бляхи тов
щиною 1,5 мм. Сліди від зубила зачи
щені напильником. До рухомого 
стержня, викованого із заліза, півник 
прикріплений способом нютування.

Більш реалістичною є фігурка півня 
на флюгерові з с. Залісся Волинської 
області (кінець XIX — початок XX ст.). 
Вигляд півника в русі має флюгер із 
с. Лопушне Рівенської області (кінець 
XIX — початок XX ст.). Іноді фігурки 
на вітровказах настільки стилізовані, 
що в їх силуетах лише вгадуються пі
вень, голуб чи інший птах.

Найулюбленішим мотивом народно
го ковальства було сонечко. На флю
гері початку XX ст. (Львів) ^  воно 
зображене у вигляді круга з виріза
ними очима, носом, бровами і ледь 
усміхненим ротом. Від круга відходять 
гострі прямі і хвилясті промені, які, 
чергуючись, створюють враження 'ру
ху. Художній образ підсилений синьою 
і червоною (по контуру рисунка) фар
бами/ До цього прийому крвалі часто 
зверталися, виготовляючи вироби з 
бляхи.

Мотив дракона, який часто зустрі-.

ізє Доясял В. Таллинские флюгера.—
€ . 136—142.

із? Ласькіз С. Л4. Художнє ковальство. / /  
Довідник художніх народних , промислів 
УРСР.— С. 72.

I8S Фонд металу ЛВ ІМФЕ ĄH України.— 
№ 9234.

до дзерзй їз Теряоямь-
та Рібеяи%йям.

чається на міських будинках цього 
періоду, повністю відсутній на вітро
вказах, виконаних сільськими коваля
ми. Очевидно, вони виготовлялися 
майстрами іноземного походження, 
яких в той час було багато в україн
ських містах і містечках, або під їх 
впливом.

В сільській місцевості найчастіше 
функції вітровказу виконували ^рухомі 
прапорці, прикріплені до конька даху 
на торцевій стіні. Вони, на відміну 
від флюгерів, були прості за формою.

Застосування мережива просіяного 
заліза в декорі сільського житла особ
ливого розповсюдження на Україні на
було в кінці XIX—.на початку XX ст. 
Поширенню цього промислу в однако
вій мірі сприяли такі фактори, як 
збільшення випуску дешевої бляхи, і, 
відповідно, поступової заміни солом'я
них дахів залізною покрівлею а та-

із9 Дмгжяр Я. Ф. Материалы по вопросу 
о деятельности земств Империи по снабжению 
населения кровельным и сортовым железом и 
сельскохозяйственными машинами и орудия
ми.— Харьков, 1903.— С. 301.
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А о б Я Я М Й  З Я Ж О К  З  яруЗК М Н М И Ж  жехяяїзжо.м. 
Л&еїз^ямя, кїяз^ь X V /// зт. (фояд ,мзгя.яу 

МЕХЯ ЛЛ 77ИФЯ ЛЯ Укряїяи).

кож збереження давньої традиції 
ажурно вирізаними полосами прикра
шати скрині, куфри, профільованими 
накладками — клямки дверей, вити- 
нанками — вікна тощо.

Поширення' промислу просіяного за
ліза проходило нерівномірно. Більш 
інтенсивно він розвивався в районах 
виробництва листового заліза (До
нецько-Криворізький басейн, Полтав-, 
ський, Київський і Чернігівський ме- 
талооброблювальні заводи) і у вели
ких торговельних центрах. На терито
рії України найбільш поширеним він 
був на Закарпатті, куди значна кіль
кість прокатного заліза ввозилась із 
заводів Австрії і Польщі.

В селах східної України в зв'язку з 
місцевими кліматичними умовами 
особливого поширення набуло виго
товлення димників (в деяких місце
востях їх називають надимники)

Особливою славою. користувалися 
димники Демида Кривенка із с. Ко-

*3° Мялимз В. <кЖестяныез> короны // ДИ.—
1983.— № 11.— С. 23.

ванчик на Полтавщині Івана Ка- 
даша з Лисої гори на Уїиколаївщи- 
НІ 192.

Надимники Опанаса Доюна із с. Та
тарки на Дніпропетровщині своєю 
формою нагадували казкові хатки, 
зведені на комині будинку

Димники, захищаючи комин від ат
мосферних опадів чи . задування вітру 
(особливо в степовій Україні), одно
часно прикрашали будинок, доповню
ючи, а часто й оживлюючи його за
гальний вигляд.

В гірських селах Хустського району 
на Закарпатті новозведений будинок 
прикрашали силуетним зображенням 
двох голубів — символом щасливого 
подружнього життя. Голубків з'єдну
вали вигнутою дугою полосою бляхи, 
а посередині, трохи спереду і внизу 
від них прикріплювали маленький 
хрестик, прикрашений півциркульною 
смужкою бляхи, що мала зубчаті 
краї. Завдяки легкості конструкції і 
формі її елементів створювалося вра
ження повільного лету птахів над бу
динком. Якщо в господі появлялася *

Архів ЛВ ІМФЕ АН України.— Ф. Ц 
папка 2.— С. 4.

*32 Там же.— Є. 5.
*зз Там же.— С. 3.
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невістка, то нову пару голубів на дру
гий день після весілля.прикріплювали 
на протилежному кінці даху. їх міг 
виготовити і сам наречений, але пере
важно замовляли ковалю, який нама
гався кожній парі голубів надати пев- 
НОҐ своєрідності 194.

Інтер'єр житла, який,, формувався 
протягом віків, відзначається просто
тою, доцільністю і зручністю. Кожен 
куток кімнати, як зазначає В. Малан- 
чук, у відповідності до його функціо
нального призначення поступово набу
вав свого усталеного умеблювання * *95.

Серед меблів особливе місце займа
ла скриня, яка здавна побутувала на 
Україні та в інших країнах *9з. 
У Львівському літописі під 1604 роком 
записано: «Того ж року у Острозі по-* 
жога великая была... неможная рече 
[й] рятовати, аж самі мусили убо уті
кати, а скрині і іное метали у во
ду...^ *97, Отже, в кінці XVI — на по
чатку XVIII ст. в українських містах 
виготовляли залізні або ж суцільно 
обковані залізом скрині, які згадують
ся літописцем серед інших металевих 
виробів. Ковані скрині на Україні по
ширюються у XVII—XVIII ст. Хоча в 
їх художньому оздобленні відчувають
ся впливи тогочасного західноєвропей
ського стилю, що пояснюються наяв
ністю в містах великої кількості чужо
земних ремісників, а також обов'язко
вим стажуванням майбутніх майстрів 
за кордоном, проте в основі лежать

із* Там же.— Зош. 3.— С. 22.
*95 Маланья В. 4. Інтер'єр українського 

народного житла.—-К , 1973.— 7.
*95 Гараяум%еяко С. 4. Українські народні 

меблі//Народна творчість та етнографія.— 
1957.— Кн. 2.— С. 78; 80; БуЗзая ТІ. Ф. Укра
їнські народні скрині / /  Матеріали з етногра
фії та мистецтвознавства.— К., 1975.—
С. 112—116; Гласная О. 4. Народное искусст
во Польши.— 1970.— С. 50—51.

*97 Беззо О. 4. Львівський літопис і Остро
зький літописець.-?-К., 1971.— Вип. 2.— С. 130.

Дозаяям залок до ^о/жозямл дзереа з яру- 
йсяяяял лслаяїзлол X V /// ст. (фояд легати?

МБХ/7 ЛБ ШФЕ 4 / /  Україна).

елементи українського народного ко
вальства *9з.

В селах з давніх-давен жіночий 
святковий одяг зберігали в «боднях», 
«кадовбах», видовбаних з колоди 
або ж дроблених із клепок, стягнутих 
обручами *99. У XVIII ст., особливо в 
другій половині XIX ст. на Україні в 
заможних сільських господарів також 
появляються скрині 200. в  них зберіга
ли святковий, переважно жіночий

*95 2Колгозсбкна /7. М., Запаско Я. /7. 
Художні металеві вироби західних областей 
Української РСР (XVI—XIX ст.).— К., 1959.— 
С. 4.

*39 Будзая 4. Ф. Українські народні скри
ні.— С. 112; Болкоз О. /(. Украинский народ 
в прошлом и настоящем.— С. 533.

200 Гаяская С. 4. Народное искусство Поль
ши.— С. 50.
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Флдзззр— ж. У7&зіз.
Х/Х ст.— яо .̂ XX сг. (фонд учзтяду МЯХ/7 

ЛВ/МФЕ^Я України).

одяг, до неї дівчина на виданні скла
дала свій посаг. За народним звичаєм 
скриня, що була найбільш вагомою 
часткою приданого, стада невід'ємним 
елементом весільної обрядовості:

Вийди матінко подивися,
Що тобі бояри привезли.
Привезли скриню із замком,
Молоду невістку Із В ІН К О М  201.

Коли ж батьки не хотіли віддавати 
дочки, то, відмагаючись, говорили:

soi Орел Л. О. Украинские свадебные скры-,
ни //Декоративное искусство.— 1980.— № 15.—
С. 48.

«грошей нема, скрині нема, та й одежа
плохая зов.

Скриня була предметом загального 
захоплення, а іноді і заздрості з боку 
подруг нареченої. А в світлиці її ста
вили на видне місце коло стола, або й 
замість нього, тому до її оздоблення 
підходили особливо вимогливо, вра
ховуючи мистецькі народні традиції 
даної місцевості.

Особливо широкого розповсюджен
ня ковані скрині набувають на Украї
ні починаючи з середини XIX ст. За
лізне окуття у вигляді суцільної сму
ги, зігнутої під прямим кутом, профі
льованої або «мережаної^ різної форми 
прорізами, зміцнювало кутову зв'язку 
стінок скрині і вигідно підкреслювало 
її конструкцію. З цією ж метою окову
вали по кутах віко скрині. Залізні ву
ха, завіси, що з'єднували віко із 
задньою стінкою скрині, ключі і зам
ки ковалі виготовляли в кузні «на го
рячою, тобто із розігрітого в горні за
ліза 2оз. в  одній з коломийок, записа
них В. Гнатюком, співається:

<кОй ковалю, ковалику, ковалику Гриню,
Зроби мені колодочку замикати скриню  ̂204

Художні особливості ажурногб («ме
режаного^) окуття скринь залежали 
від місцевих традицій народного ми
стецтва, характерного для даної тери
торії в різних його видах — ткацтві, 
вишивці, різьбі по дереву, кераміці, 
витинанці тощо. '

На Подніпров'ї, південному Поліссі, 
зокрема на Чернігівщині, залізне окут
тя великих за розмірами скринь в по
єднанні з багатим рослинним орнамен
том відігравало важливу роль в за
гальному декорі, створюючи своєрідні

2°2 Свадьба в селе К урозванах//Труды Об
щества исследования Вольти.— Житомир,
1910.— Т. 1.— С. 120. -

2°з Леськїз С. ТИ. Художнє ковальство / /  
Народні художні промисли УРСР.— С. 72.

2°4 Будзям Л. Ф. Яворівські мальовані скри
нь— С. 50.
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рамки для вазонкових мотивів ^5 Есо- 
подібні мережані закінчення метале
вих смуг у вигляді розгалужених гі
лок композиційно завершували мальо
вані квіти, органічно поєднуючись із 
загальним оздобленням скрині.

На Київщині і Полтавщині полоси 
металевого окуття на скринях, в порів
нянні з чернігівськими, були значно 
ширшими, а тому в поєднанні з вер
тикальними композиціями рослинних 
або сюжетних розписів створювали 
більш монументальне враження. Ши
рокі смуги тонкої бляхи давали мож

ливість ковалям, крім прорізання,' за
стосовувати спосіб насічки, який знач
но рідше зустрічається в інших райо
нах України. З найпростіших елемен
тів, таких як півколо, коло, крапка 
майстри висікали зубилом квіти, гіл
ки тощо, які найчастіше були конту
рами прорізних. МОТИВІВ; стилістично 
поєднаних з мальованими вазонами.

На Дніпропетровщині, поряд з ба
гато декорованими розписними сосно
вими скринями з чистими полями 
(«вікнами2>), утвореними мережаними 
та карбованими металевими полоса
ми на передній та бокових стінках, 
побутували ковані дубові нефарбовані 
скрині зов. в таких скринях окуття пе
реважало на кутах і менше застосову
валося на площинах передніх та боко
вих СТІНОК 307 <кВороненіз> (покриті 
чорним лаком) профільовані, рідше 
ажурні, полоси заліза чітко вирізня
лися на фоні натурального кольору 
дубових дошок, взаємодоповнюючи 
одне одного. Злегка мережані не
складним орнаментом полоси заліза 
на передній стінці у верхній її час

Будзйм А  Ф. Українські народні скри
ні.— С. 115; Орал <77. Украинские свадебные 
скрыни.— С. 48.

2°s Архів ЛВ 1МФЕ АН України.— Ф. 1, 
зош. 1.— С. 12.

207 Друзям А. Ф. Українські народні скри
ні.— С. 116.

тині переходили у гілки дерева, ство
рюючи враження легкості всієї кон
струкції.. На /Аиколаївщині побутува
ли великі скрині, прикрашені геомет
ричним орнаментом, або ж немальо- 
вані ковані; <(Під святими образами 
у кутку стояв стіл, накритий скатер
тиною, а під причілковою стіною —̂ 
велика скриня із залізним окуттям, 
або геометричним орнаментом^ ^

Ковані, переважно немальовані, 
скрині були широко розповсюджені на 
Поділлі. Недаремно в одній із поділь
ських народних пісень є такі слова:

сУ тебе скрині все кованії,
У них червонці рахованії^ 209/

Про значний розвиток <ксундучногоз> 
(по виготовленню скринь і куфрів) 
промислу на Поділлі свідчать статис
тичні дані звітів комісії по досліджен
ню промислів в Росії в кінці XIX — 
.на початку XX ст.зю .

Спочатку металеве окуття, як на 
скрині з с. Волковинці Летичівсько- 
го р-ну Хмельницької обл., застосову
вали із суто декоративною метою. Як 
правило, три легко карбовані і скром
но мережані полоси заліза, у верхній 
частині есорозгалужені у дві чи зігну
ті в одну сторону, прикрашали перед
ню, а по одній — бокові стінки мальо
ваної, виготовленої найчастіше з ли
пи, . скрині. Пізніше, з метою підси
лення конструкції, кути подільських 
скринь обковують профільованими або 
ажурними металевими смугами. Іноді 
залізні полрси повторювали вибагли-

208 Струмки Д4. <77. Українське народне жит
ло Миколаївщини (XIX—XX ст.) //Н ародна  
творчість та етнографія.— 1983.— № 2.—
С. 66.

209 Бядзйм А. Ф. Українські народні скри
ні.— С. 49, 113.

2Ю Долессй Ф. Українська словесність.— 
Львів, 1939.— С. 164; Дйз&дЗозй С. А. Кус
тарная промышленность в Полтавской губер
нии / /  Отчеты и исследования по кустарной 
промышленности в России.— СПб., 1903.
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во профільований низ її передньої
СТІНКИ 2**.

Великого поширення ковані скри
ні набули в південних районах Воли
ні в кінці XIX — на початку XX ст. 
Наприклад, тільки в с. Новосілки біля 
Володимира-Волинського виготовлен
ням скринь і куфрів займалися 47 кус
тарів 2 *2 . Слід відзначити, що̂  на Воли
ні в кожному селі і містечку були 
одна — дві, а то й більше кузень, а тому 
ковані вироби тут особливо поширені.

Велика кількість кованих скринь 
характерна для Львівщини. Яворів- 
ські соснові скрині завжди фарбували 
і розмальовували, а липові покривали 
прозорим лаком. Місцеві ковалі обко
вували їх або в майстерні столяра, 
якщо скриню замовляв хтось із одно
сельчан, або ж на базарі. Тут же на 
базарі, як зазначає А. Будзан, 
^...вставляли до скрині замки (зазда
легідь виготовлені.— С. Б.), та при
кріплювали довкіл отвору для ключа 
металеве окуття (сшильдию>) 2> 213̂ 
який був невибагливо профільований 
у вигляді овала, сердечка тощо.

Особливе захоплення викликають 
городоцькі скрині. Соснові і смерекові 
фарбували в зелений, охристий, рідше 
червоний кольори, а на липових збері
гали природний колір дерева, покри
ваючи лише оліфою, щоб не точив ша
шіль. Передню стінку ковалі густо 
декорували багатопрофільованими або 
мережаними смугами бляхи, які нага
дують стовбур дерева з розгалужени
ми гілками. Кути скринь укріплювали 
металевими накладками у вигляді за- 
вісів, або суцільною профільованою і 
мережаною смугою заліза. Кути віка 
(як і скрізь на Україні), зміцнювали

-и MćMaMtn/K В. А  Інтер'єр українського на
родного житла.— С. 11.

2  ̂ Кустарные и другие промыслы в Волын
ской губернии по данным обследования 
1910 г.— Житомир, 1910.— С. 12.

213 Л. Ф. Дворівські мальовані скри
ні.— С. 50. ^

металевими трикутними бляхами — 
<кфіліствамиз> 2*4.

Активно декоруються підніжки 
скринь і її бокові стінки. Часто ковалі 
в загальну композицію включали як 
декоративний елемент ініціали свого 
прізвища та імені. Так, на скрині, 
яку окував Василь Кишко з Городка 
(придане його дружини), вирізані з̂ 
бляхи латинськими буквами його прі
звище та ім'я, що в оздобленні перед
ньої стінки відіграють роль декора
тивного елемента. Протягом тривало
го часу, аж до 30-х років XX ст., ко
вана скриня була гордістю і символом 
достатку кожної господині, мрією мо
лодої дівчини.

У зв'язку з функціональним та де
коративним призначенням скрині особ
ливо вибагливо оздоблювали передню 
стінку і скромніше дві бокові. Своє
рідно профільовані й ажурно вирізані 
полоси темного заліза виразно виділя
лися на фоні світлого профільованого 
чи мальованого дерева. В основу ком
позицій, якими прикрашали скрині, 
покладено елемент народних орнамен
тальних мотивів — розгалужені гілки 
дерев, стилізовані квіти, дерево життя, 
різноманітні геометричні фігури. Конт
раст між темним залізом і світлим 
деревом, а також між фактурою цих 
двох матеріалів надавав декору скри
ні своєрідності, створював враження 
надійності і величі.

В XIX ст. в побуті сільського насе
лення широко розповсюджуються куф- 
ри. Низькі, висотою до 50 см, викори
стовувалися вони для зберігання одя
гу та інших цінностей. На відміну від 
скринь, в їх обковуванні застосовують 
переважно гаряче кування. Обковува
ли куфри або по кутах з'єднання сті
нок та на передній стінці і віку, або ж, 
найчастіше, двома — трьома полосами 
товстого заліза, що пересікають віко

214 Таж же.— С. 31.
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Хрести ии Софибс&кожр codopf у Дяєеї. Рясу- 
яок ни яляяї А  Кял&яофояськоао,

7666 р.

і йдуть по стінах вниз. Краї зовніш
ніх-полос іноді профілювалися-зубця- 
ми чи кривими лініями, рідше прикра
шалися прорізним орнаментом чи на
січкою. Як і на скринях, в орнамен
тальному оздобленні куфрів переважа
ли геометричні та стилізовані рослин
ні мотиви.

Отже, наприкінці XIX — на початку 
XX ст. із збільшенням випуску листо
вого заліза і з розвитком сільського 
ковальства широко розповсюджується 
звичай обковування скринь і куфрів. 
Сільські ковалі, враховуючи місцеві, 
вже усталені традиції оздоблення цих 
меблів (малювання та розпис олійни
ми фарбами тощо) досить делікатно 
вносили елементи кованої пластики, 
органічно поєднуючи їх з формою і 
функцією предметів.

В українському народному мистецт
ві, на жаль, не дістало ще належного 
наукового висвітлення і художньої

Афесгя яя Al яко ля 77рятяскя яя 77о9олі
я ж. Дяєзї. Рясяяок яя яляяі 7. Уяткояя, 

7695 р.

оцінки таке оригінальне явище, як ку
вання надбаннях, придорожніх і над
гробних хрестів.

Відсутність кованих залізних хрес
тів серед археологічних знахідок IV— 
IX ст. приводить до висновку, що на 
перших християнських храмах, існу
вання яких стверджує М. Ю. Брайчев- 
ський, хрести не встановлювалися, або 
були дерев'яними 315.

Про те, що храми X—XI ст. уже 
щедро прикрашалися хрестами, свід
чить розмова <кгостя із Саксонії» з 
єпископом Тітмаром в Мензенбурзі, 
який після перебування в Києві у 
1018 р. був під великим ^враженням 
від гущі куполів з хрестами, що висо
чіли над містом» 213.

віз Бряяцазскяя Af. 70. Утверждение христи
анства на Руси.— К., 1989.— С. 20.

віє 77ояяе А  Перші сто років християнства 
на Русі//Варшавські українознавчі запис
ки.— Зошит 1.— Варшава, 1989.— С. 37.
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Зараз важко визначити достовірно 
первісний тип давньоруського надба
ного хреста. Хрест, знайдений на руї
нах Десятинної церкви (побудованої 
князем Володимиром наприкінці X ст.), 
як слушно зазначає о. Юл. Катрій, 
міг бути більш пізнішого періо
ду

Велика кількість культових споруд 
X—XIII ст. була знищена або зруйно
вана т'атаро-монгольською ордою. Де
рев'яні церкви Галицько-Волинського 
князівства цього періоду, яке не зазна
ло такого спустошення, не збереглися 
внаслідок недовговічності будівельно
го матеріалу. Ці кам'яні храми, що 
вціліли на Русі, протягом століть не
одноразово перебудовувались або об
новлювалися. Так, наприклад, львів
ський купець Мартин Груневег, огля
даючи Софію Київську у 1584 р., за
нотовує, <пцо її купол, покритий свин
цевою бляхою, ще має хрестив. Од- 
нак нічого не відомо про його форму 
і конструкцію.

На рисунках А. Кальнофойського 
1638 р. та Вестерфельда 1658 р. всі 
куполи церкви завершуються легкими 
в, пропорціях, чотирикінечними рівно- 
рамними, із круглими завершеннями 
кінців, очевидно кованими хрестами, 
які, безперечно, з'явилися під час рес
тавраційних робіт всього комплексу 
споруд, розпочатих Петром Могилою в 
1630 р.зіз

Можливо саме в цей період складе
на народом відома щедрівка:

Ізбудуйте сьвятую Софію,
 ̂ Сьвятую Софію В С Ь В Я Т ІМ  Києві,

зі? Ддгрїй Ю. Форма українського хрес
та / /  Наша християнська традиція.— Рим,
1988.— С. 191.

2*8 /сяєеич Я. Д. Мартин Груневег і його 
опис Києва//Всесвіт.— 1981.— № 5.— С. 209.

2*9 Алферозя Г. В., Хирлалюе В. 4. Киев во 
второй половине XVII века.— К-„ 1989.—
С. 47, 50, 5L

Би на нім було сімдесят верхів, 
Сімдесят верхів, сімдесят Кризів 220,

Очевидно, перші християнські хра
ми були увінчані хрестами, як це ми 
бачимо у В ізантії^. Запозичені на
шими предками разом із візантійсь
кою архітектурою храмів, вони мали 
форму грецького рівнораменного «ко
сого^ хреста, який внаслідок функціо
нального призначення прийняв верти
кальне положення 222.

Графічні твори XVI—XVII ст. (мі
ніатюри літописів, Гравюри на старо
друках, плани міст тощо), підпорядко
вані Внутрішнім законам графічного 
мистецтва, творчій уяві граверів та 
значному впливові західноєвропейсь
ких зразків, не завжди достовірно пе
редають характер тогочасної архітек
тури. Однак, як зазначає В. Сочинсь
кий, в зображенні окремих, особливо 
залізних елементів, вони донесли до 
нас ^своєрідні риси української твор
чості, і навіть зразки зрисованих з то
гочасного оточенням 223 і

На основі вивчених джерел нами ви
явлено, що найдавніший тип цадбан- 
ного хреста, який зберігся до наших 
днів у Галичині, становить собою чо- 
тирикінечник, утворений шляхом пере
тину рівновеликих вертикального 
стержня і горизонтального рамена під 
прямим кутом.

Таким хрестом завершується пресві-

220 Широцький Д. Надгробні хрести на 
Україні.— С. 25.

22* Брумзб Я. Я. Очерки по истории архи
тектуры.— М.; Л, 1936.— Є. 486:

222 ДУироцький К. Надгробні хрести \ на 
Україні.— С. 14; Бряйчебс&кий ТИ. Ю. Утверж
дение християнства на Руси.— С. 22—23. На 
думку М. Ю. Брайчевського, хрест як символ 
християнської віри у вигляді натільних хрес
тиків і зображень <ккосих̂  хрестів на склад
них композиціях календарів з'являється на 
Русі в першій половині IV ст.

223 (Дамаський В. Архітектура в стародру
ках//Збірки Національного музею у Льво
ві.— Львів, 1925.— С. 19.
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терій2-4 старовинної бойківської церк
ви в с. Улюч біля Сяну (тепер Поль
ща), побудованої в 1510 р. Компози
ційним центром хреста е перехрестя у 
вигляді круглої випуклої бляхи, так 
званої <кпукліз>. Пуклями трохи мен
шого діаметра, розташованими в міс
цях з'єднання залізних прутів, завер
шуються всі його чотири сторони. 
Ажур сторін твориться двома прута
ми, розміщеними на менших кружаль
цях бляхи. В архітектонічному відно
шенні хрест становить собою центрич
ну двохвісно-симетричну композицію, 
побудовану на контрасті круглих плям 
і прямолінійних елементів.

Ідентичне зображення, хреста, який 
завершує купол мурованої церкви дав
ньоруської архітектури, знаходимо на 
іконі Св. Миколи з двома житійними 
сценами кінця XV — початку XVI ст. 
ІЗ С. Здвижень (ЛІСКО, тепер ПР) 225.

Аналогічні хрести встановлені на 
каплиці Трьох святителів у Львові (кі
нець XVI ст.) та Успенській церкві 
львівського братства (кінець XVI — 
перша половина XVII ст.) — одному із 
небагатьох пам'ятників українського 
відродження, які дійшли до нас у пер
вісному вигляді.

На графічних зображеннях церков, 
виконаних архітектором А. Лунґпин- 
ським, із старих дереворитів збірки 
Львівського Національного' музею 
хрестами цього типу завершуються га
лицькі церкви в селах Хоросно 
(1616 р.). Хотинець (1616 р.), Малнів 
(1670 р.), Золочів (1697 р.). Тут,же 
знаходимо вже згаданий нами хрест 
на пресвітері! церкви в с. Улюч. По
дібної форми хрести бачило на рисун-

224 ЛГресвітерійз> — завівтарна частина при
міщення церкви.

223 В. 7. Українське малярство
XIV—XVI століть / /  Сяєи^О^ькя Б. А, Си- 

О. Ф. Українське малярство XIV— 
XVIII століть у музейних колекціях Львова.—' 
Львів, 1990 — С. 13, іл. 24.

Хрусты ня дсрее'ятй бззОяи^О 7(пєзо-70счср- 
ськоп яяяри. Гряе/оря 7677 р.

ках Софії Київської, виконаних 
А. Кальнофойським і Вестерфельдом, 
та церкви Миколи Притиска на Подо
лі, виконаних І. Ушаковим.

Такі хрести було встановлено, на. 
дзвіницях у Дрогобичі (XVII ст.) і 
Старому Селі (1742 р.) на Львівщині 
та ІН.226.

Як бачимо, з розвитком монумен
тальної архітектури, яка зазнає впли
ву візантійського мистецтва з його 
культом симетрії і гармонії, місцева 
народна традиція створила своєрідну 
форму надбанного хреста, в основі 
якого лежить центральна дзохвісна 
симетрія, що була широко розповсю
джена по всій території України. '

Одночасно у підніжжі хрестів, пере
важно на центральних банях, появля
ється звернений рогами вгору півмі
сяць. Таким хрестом завершується, 
зокрема, купол над навою церкви в. 
С. Улюч 227,

226 сочинський В. Дерев'яні дзвіниці і церк
ви Галицької України XVI—XIX ст.— С. 148,. 
табл. 8.

227 7бяж/с0& О. В. Церква в Руїні — С. 122—
123. , , ,
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Ур^зг яя ^ззіяя^* е Стярожр Сеж яя Льзїя- 
Я{ЯЯІ. Рязряоя В. бччыязькозо.

Однораменним, злегка видовженим 
прямим хрестом з півмісяцем внизу, 
увінчана дерев'яна церква галицького 
типу (С. А. Уваров) на рисунку 
мандрівника Антона Гйотеріся^, ви
конаному в 1615—1616 рр.

Подібні хрести на церкві у с. То- 
пільниця (1730 р.) та на дзвіницях у 
селах Лозин (1692 р.) і Ганулець 
(1756 р.) в Галичині фіксує В. Сочин
ський 229.

Існує кілька версій тлумачення на
званого елемента хреста. Наприклад, 
С. Яремич вважає, що півмісяць є 
спрощеною формою акантованого лис
тя візантійських хрестів, які на місце-

^  Уеярое С. А  Об архитектуре первых де- 
,ревянных церквей на Руси//Сборник мелких 
трудов.— С. 347.

229 (ячияз&кяй В. Дерев'яні дзвіниці і церк
ви Галицької України.— Табл. 29, 6, 7.

Хразг яя дззіяичі з з. Гоямьяяяя яя Л&зіе- 
м{йяі, 77<%7 р. Р'маряок В. Січияськозо.

вому грунті набули вигляду <ксерпа мі
сяцям 230

Дослідник церковної старовини 
Н. Снєгірьов припускає, що фігура пів
місяця очевидно походить від грець
кої е — епсилон, початковрї букви сло
ва ефос, і означає ту висоту, до якої 
повинен звертати погляд у своїх мо
литвах до Бога <ксин людськийз>2зі.

У сЛітургіці греко-католицької 
церкви^ . півмісяць трактується -як
ссимвол побореного поганства^ 232

Те ж саме стверджує польський вче
ний Р. Райнфус, досліджуючи хрести 
на лемківських церквах, які зараз

230 ^ра^мч С. П. Наглавные кресты XVII и 
XVIII ст. киевских церквей.— Т. 2.— С. 5.

23* Там же.— С. 32.
232 Л. Літургіка греко-католиць

кої церкви.— Львів, 1922.— С. 28.
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Хрзс? aa с7зз̂ яы%1 з с. Лозяя Ra 77ьз з̂я{мя7 
7̂ Р2 р. Расряоя Б. С я̂яськозо.

знаходяться на території Польщі ззз. 
Юл. Катрій тлумачить півмісяць як 
символ ^перемоги християнства над іс
ламом» 234.

У статті G. П. Яремича знаходимо 
слова Аіаксима Фека, очевидно мона
ха, який нібито занотовує, не вказую
чи часу, що <к...утвержденіє полумье- 
сяца под наглавным крестом» ... <куста- 
новиша отцы наш и»^.

Не витримує критики досить широ
ко розповсюджена думка про те, що 
півмісяць на надбанних хрестах був 
узаконений українською церквою в 
честь перемоги козацьких військ над

233 7?. Ludowe kowalstwo artustycz- 
ne w Połsce.— Wrocław, 1983.— C. 204.

234 Датрш Юл. Форма українського хрес
та//Н аш а християнська традиція.— Рим,
1988.— С. 193.

235 Дрежыч С. 77. Наглавные кресты XVII— 
XVIII ст. киевских церквей.— С. 32.

Хрззг аа 5зз1яя%1 з 77огелыц1 аа <77&з/зя{я/-я, 
75̂ 72 р. Рясуяоя В. Січяяськсао.

турками в Хотинській битві 1621 р., 
так як його зображення знаходимо на 
хрестах більш раннього періоду.

За іншими народними версіями, пів
місяць означає перемогу руського на
роду над татаро-монголами, християн
ської віри над мусульманською тощо. 
Однак всі вони у своєму філософсь
кому тлумаченні символу зводяться до 
ідеї перемоги добрих, світлих сил над 
злимщі темними, що, ймовірно, асоці
юється з протиставленням світлого 
дня і темної ночі, свободи і неволі.

Очевидно, глибше вивчення пробле
ми в майбутньому дасть можливість 
виявлення більш конкретного часу і 
причини появи цього елемента. На да
ний час ми можемо тільки констату
вати, що півмісяць як символ і деко
ративний мотив був широко розпов
сюджений не тільки на українських, 
але й на білоруських надбанних хрес-
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Хрест яя дззїяяяї е с. Череяия яя Льзїз- 
м{яяї, р.

тах вже в кінці XVI і на початку 
ХУНст.ззз

Принципи симетрії і гармонії у ев- . 
ропейському Ренесансі поступово, по
чинаючи із середини XVII ст., зміню
ються барокковими як в архітектурі 
громадських та культових споруд, так 
і в графічних та живописних творах. 
Очевидно, що нові художні ідеї в про
фесійному мистецтві не могли не впли
нути і на творчі пошуки народних 
майстрів. Це явище особливо чітко 
простежується в галузі кування хрес
тів, тісно пов'язаній з іншими видами 
оздоблення церков — різьбленням іко
ностасів, напристольних і ручних хрес
тів тощо. Під впливом бароккового 
стилю новим художньо-образним зміс
том наповнюються і надбанні хрестш

236 Сяля/та Я. Железный карункі / /  Мастацт-
ва Беларусі.— 1986.— № 2.— С. 59, іл. 19<'

Хресг яя дззїяя^-

Розвиток їх форм відбувається в ос
новному у кількох напрямах. Пер
ший— це збагачення додатковими оз
доблюючими елементами конструктив
ної основи вже розглянутого нами ар- 
хітипу. Так, наприклад, кутовий про
стір між сторонами хреста на дзвіниці 
в Потелиці (Львівщина, 1502 р.) за
повнений хвилястими променями, які, 
очевидно, символізують «небесне 
сяйвом над головою розіп'ятого Хри
ста 237,

Прямими променями з кульками на 
кінцях, що розходяться від централь
ної пуклі, прикрашений хрест на ба
бинці церкви В С. У л ю ч  238.

Зображення видовженого чотирикі- 
нечного центрального хреста з про-

237 (Дчмяськмй в. Дерев'яні дзвіниці і церк
ви Галицької України.— Т. 9. л

233 /яяя^сй? О. В. Церква в Руїні.— С. 122,
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мінням на трибанній церкві знаходимо 
на прекрасно виконаній  ̂ гравюрі 
Львівського служебника 1691 р .^

Чотирикінечними хрестами з промін
ням (по одному в кожному куті) увін
чані бані церков у с. Угорці (Львів
щина, друга половина XVIII ст.) та 
с. Люблинець (тепер ПР, 1670 р.)

У 1736 р. тесляр К. Домінікович, ре
монтуючи Підгірську церкву на Львів
щині, <к...на ті^ же кулі желізний на 
кшалт осадив хрест... Хрест з Немиро- 
ва добрих ковалів з проміннями, ... <кі 
хрест дав з промінням на дзвіни
цю» 241.

Поступово кількість променів, зрос
тає. Так, трьома (довгим, середнім і 
коротким боковим) хвилястими про
менями оздоблений хрест на рисунку 
дзвіниці із с. Черепин (Львівщина, 
1754 р.) .

Потрійні промені у вигляді хвиляс
того (середній) і двох прямих (по бо
ках), що розходяться з кута, рівномір
но заповнюючи його простір, прикра
шено хрести на бічних банях церк
ви Пресвятої Богородиці в с, Рожнів 
Івано-Франківської області (XIX 
ст.) 242 Пуклі на раменах і-при завер
шенні стержня доповнюють маленьки
ми чотирикінечними хрестиками, роз
міщеними за принципом одноосьової 
дзеркальної симетрії. Хрестовидне оз
доблення поступово розвивається шля
хом видовження обох осей, що дає

239 Сїчяяськйа В. Архітектура в стародру
ках / /  Збірки національного музею у Львові.— 
Львів, 1925.— Т. 7.— С. 6.

240 ДряЗЯЯ Ж Українські деревляні церк
ви.— С. 26, 53.

241 Січаяськая В. Будівництво міста Поте- 
лича / /  Реферат, читаний в історичній секції 
Наукового товариства ім. Шевченка у Льво
ві.— Львів, 1928.— С. 25.

242 Архів ЛВ ІМФЕ АН України.— Ф. 1, 
зош. 5.— Арк. 10; Губило'О. Надбанні хрести 
українських церков XVIIr-XVIII вв.— С. 36, 
рис. І.

Деягрял&яяа лрасг яа аеркзї а с. Гясоб<?чь 
Сяоумеськоао р-яр яа ЛЬбїем^йяї, р.

можливість розміщення нових хрести
ків на їх закінченнях.

Одночасно відбувається декоратив
не збагачення ^площин» обох осей — 
стержня і рамен. Простір між їх кон
турам^ заповнюється прямими, тор- 
сованими (крученими навколо своєї 
осі), гнутими хвилястими і ламаними 
прутами, які своїм ритмічно-метрич
ним рядом підкреслюють навантаже- 
ність двох основних осей, підсилюючи 
принцип ажурності, закладений в ідею



Яадбянммй лресг я. Яістаяь яя /зяяо-Фряя- 
яізя{яяі. Рясі/яоя Б. Січмясбкоао.

надбаних хрестів, іноді ажурність 
хрестів майстри підсилюють подвій
ним ритмом криволінійних заповнень 
4шлощинз> сторін, як це ми бачимо на 
хресті церкви із с. Тисовець Турківсь- 
кого р-ну на Львівщині. У нижній час
тині стержня, прикрашеного півміся
цем, поступово зникає пукля. Таким 
чином, в композиційній структурі хрес
та відбувається перехід від централь
ної двохвісьової до одноосьової дзер
кальної симетрії.

Як бачимо, архітектоніка хреста, по
будована на основі симетричної рівно
ваги всіх його елементів з яскраво ви
раженим композиційним центром, за
безпечила дальше моделювання його 
форми шляхом збагачення орнамен
тальними мотивами та різноманітніс
тю їх поєднання.

Цей напрям у мистецтві кування

хрестів у XVII—XVIII ст. своєрідного 
розвитку набув на землях Лівобереж
ної України. Найдавнішу форму хрес
тів даного типу донесли до нас пам'ят
ки народної монументальної архітек
тури східноукраїнського Полісся і 
Слобожанщини кінця XVII — початку 
XVIII ст.

Бані церков у селах Гусарівці на 
Харківщині (кінець XVII ст.), Седневі 
і Пакуль на Чернігівщині (відповідно 
XVII та початок XVIII щг.) завершую
ться злегка видовженими однорамен- 
ними хрестами, конструктивною осно
вою яких є вже відомий нам архітип 
<кгалицькогоз> хреста ^  Продовження 
вертикальної осі відбувається за раху
нок двох гілок з квітами, симетрично 
розташованих під нижньою пуклею 
або півмісяцем.

Спустошені землі Лівобережної Ук
раїни в XVII ст. заселяються вихідця
ми із Правобережжя. Цей період по
значений значним національним під
несенням. А оскільки боротьба східно
українського народу за свою свободу 
ототожнювалася з обороною право
славної віри, то в честь її утверджен
ня громадами, монастирями, козацьки
ми старшинами і магнатами будують
ся різноманітних форм і типів церкви. 
Як зазначає С. А. Таранущенко, ^май
стри, що прийшли із-за Дніпра, при
несли на нові місця архітектурні фор
ми тих районів, звідки виселили
ся ...^^  На півдні України, який по
чав заселятися тільки у XVIII ст., 
церкви будували майстри, запрошені з
Лівобережжя або Слобожанщини^.

На основі порівняльного аналізу 
значної кількості надбанних хрестів

243 7ярянум{аяко С. А  Монументальна дере
в'яна архітектура Лівобережної України.-^ 
С. 28, ЗО, 43.

244 -рам же.— С. 10.
245 Там же. '
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цього періоду, які дійліли до нас зав
дяки О. Гуцалу, В. Щербаківському, 
С. Яремичу, із хрестами та їх схема
тичними зображеннями у праці С. Та- 
ранущенка можна стверджувати, що 
бані церков Лівобережної України за
вершувалися багато оздобленими ко
ваними хрестами. Однак, незважаючи 
на багатоваріантність орнаментальних 
мотивів, спостерігається, однотипність 
їх композиційної схеми, побудованої 
за принципом двохосьової симетрії. 
Тобто, широкого розповсюдження на
буває тут однораменний хрест, компо
зиційною основою якого є конструк
тивно-ажурне моделювання обох осей 
із яскраво вираженими центром і за
кінченнями у вигляді пуклі.

За стилістичними ознаками до най
старіших хрестів, 'зображення яких 
опубліковані О. Гуцалом, належать 
два  ̂ один з яких оздоблений хвилясти
ми променями, розташованими навко
ло перехрестя (по одному в кожному 
кутовому просторі), і маленькими 
хрестиками на пуклях-закінченнях, 
розміщеними з трьох сторін під пря
мим кутом один до одного. Простір 
між прутами сторін заповнений наба
гато тоншим прямим стержнем. На 
злегка видовженій нижній частині 
стержня, у підніжжі хреста розміще
ний півмісяць, який виконує функцію
ОСНОВИ ВСІЄЇ КОМПОЗИЦІЇ 2̂ 6.

Істотною відмінністю другого хрес
та є заміна хрестиків на пуклях-закін
ченнях хвилястими промінчиками і від
сутність додаткового середнього прута 
В <КПЛОЩИНІ2> ЙОГО осей 247.

Дальший розвиток основної форми 
проходить за рахунок орнаментально
го оздоблення його окремих елементів. 
Так, наприклад, стержні променів од
ного з хрестів, зображених О. Гуца-

246 о  Надбанні хрести українських 
церков.— С. 36, рис. 1.

247 Там же.— Рис. 2.

Яядбяяяяй лраст. Л&зїбй(ммя легати/'
МЯХ77 ЛЯ ШФЯ ЛЯ Укряі'ям).

лом, а також на церквах в селах Ко
ропи (1716 р.) і Велике Устя (1772 р.) 
на Чернігівщині, Коровинці і Малі 
Будки  ̂(1791 р.) на Сумщині збага
чуються орнаментальним мотивом у 
вигляді <кліриз> (О. Гуцало), утвореної 
двома симетрично розвернутими S-вид
ними елементами, з'єднаними у ниж
ній частині. Такими ж мірами^, але 
значно менших розмірів, або хрести
ками завершуються промені хрес
тів 24̂ .

Поступово цей мотив переходить на 
оздоблення закінчень рамен і верхньої

248 Там же.— Рис. 9; 7яряя^м%^жо С. /1. 
Монументальна дерев'яна архітектура Лівобе
режної України.-— С. 71, 225, 140, 290. -

79



Яядбдмний хрест. Поділля (фонд жегилр 
Л4ЕХ/7 ЛЕ /ЛІФЕ ДЕ УлГрдшд).*

частини стержня, підсилюючи їх деко
ративне звучання як окремих компо
зиційних акцентів 249.

Характерно, що мотив <сдіриз> най
частіше зустрічається на хрестах 
більш раннього періоду (XVII — поча
ток XVIII ст.), а на хрестах XVIII — 
початку XIX ст. його трактування на
буває дещо видозміненої форми. Тому 
є підстави вважати, що якраз ліра^ (а 
не місяць, який рідко зустрічається в 
інших видах народного декоративно- 
прикладного мистецтва) є основою 
розвиненої місцевими майстрами фор
ми листя акантів візантійських хрес
тів.

Надбанні хрести, будучи невід'єм
ним елементом української церкви, ра
зом з нею зазнають впливів світових

249 /1/%яло О. Надбанні хрести українських
церков.— Рис. 10.

мистецьких стилів. Так, бароккові 
форми у професійному мистецтві — ар
хітектурі, живопису, графіці, відповід
но змінюють трактування хреста. Ар
хітектоніка його прямолінійних еле
ментів збагачується напруженими гну
тими формами у вигляді вже згаданої 
<кліриз>, <ксерцяз> тощо 250. Кутовий 
простір хрестів другої половини 
XVIII ст. майже весь заповнюється 
значно видовженими орнаментально 
розвиненими формами променів. На 
кінцях променів і, бічних пуклях появ
ляються сліриз> з хрестиками, зірки, 
ЛІЛІЇ ТОЩО 251 . На променях одного з 
хрестів Лівобережної України бачимо 
широко розповсюджений в інших видах 
народного мистецтва своєрідний мотив  ̂
<ксосонкиз> 252 Аналогічне орнаменталь
не вирішення променів знаходимо на 
капличкових хрестах в селах Клейни- 
КИ І Русков (тепер ПР) 253

Треба зазначити, що на східноукра
їнських хрестах заповнення кутового 
простору проходить не за рахунок 
збільшення кількості променів (їх, як 
правило, залишається по одному в 
кожному куті), а шляхом просторово
го розширення та урізноманітнення 
мотивів, їх композиційних варіантів.

Завершення хреста збагачується со-, 
лярним знаком (<(СОНЄЧКОМ2>) у вигля
ді круга з прямими і хвилястими про
мінчиками та промінчиками-хрестйка- 
ми тощо.

Набуває поширення . мотив лілії 
(<кдзвіночківз>). Розміщений у підніж
жі хрестів, він втілює християнський 
символ чистоти душі і незайманості.

25° Там же.— Рис. 6, 8, 12; Щербякїе-
ськмй В. Українське малярство.— С. 38, 79.

251 Гуляло О. Надбанні хрести українських 
церков.— Рис. 10, 3; Щ^рбяялзський В. Україн
ське малярство.— С. 38, рис. 70, 80; с. 37, 
рис. 73.

252 /у^дло О. Там же.— С. 10.
253 Там же.
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Зростає кількість (від 1—3 до 5г—7) 
і збільшується величина орнаменталь
них мотивів на закінченнях сторін, в 
результаті чого вони зливаються з де
кором променів. Таким чином, відбу
вається «розмиванням конструктивної 
цілісності хреста, послаблюється його 
монументальне звучання, в той час як 
на ранній стадії ті ж декоративні еле
менти, зміщені в просторі до центрів, 
завдяки симетричному розміщенню і 
ритмічно-метричному вирішенню під
силювали його конструкцію.

Загальний вигляд хреста тепер має 
суцільну ажурну композицію з чітки
ми графічними «обрисамим, що вираз
но читаються на фоні неба, і своїми 
художніми засобами уподібнюється до 
мистецтва просіяного металу, наскріз-

Яядбяян; хресгм. Л&еїзм и̂яя жеякьду
МЯХ77 ЛЯ ШФЯ ЛЯ України).

ного різьблення по дереву чи мережи
ва ВИТИНаНОк254.

ї тільки в тих випадках, де «площи
ни^ обох осей залишаються вільними 
(не заповненими ні хвилястими, ні ла
маними лініями залізних прутів), збе
рігається загальна ідея хреста у вш 
гляді «просторую, оточеного орнамен
тами 255.

Однак, незважаючи на візуальну пе
ревантаженість декоративного оздоб
лення, спостерігається послідовне до*

23* Грцяло О. Надбанні хрёсти українських 
церков.— Рис. 7, 8, 9, 10.

235 Там же.— Рис. 11; 7#ербякїбськмй Я. 
Українське малярство.— С. 38, рис. 77.
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Т7а(%аяяыа лресг із c. 77і&їрч  ̂ яа
(фонд жзтал^ 7ИВХЯ 77В 77И,ФВ ЛЯ'Уяраїяя).

тримання строгої.симетрії у розташу
ванні окремих конструктивних еле
ментів та орнаментальних мотивів як 
по відношенню до композиційного 
центру, так і до основних осей хреста.

Прагнення до висоти і стрункості в 
архітектурі спричинялося д о . видов
ження хрестів і полегшення їх <кмасиз>. 
Ажурний силует стержня і рамен по 
відношенню до їх довжини значно 
вужчають. Орнаментальні мотиви на
бувають більш тонкого графічного' 
трактування.

В конструктивно-композиційній 
структурі хреста відбувається перехід 
від центральної двохосьової до одно
осьової дзеркальної симетрії.

В орнаментальному оздобленні хрес
тів другої половини ХУІП ст. спосте

рігається переважання рослинних мо
тивів над геометричними. Стержні і 
рамена викінчуються пучками квітів 
на гнутих стеблах, які віялом розхо
дяться ВІД СПІЛЬНОГО центру-пуклі 256 
(хрести із сіл Білогородка і Дубові 
Макаринці на Київщині). , -

Різцоманітного компонування зазнає 
релігійний символ <клілії» у підніжжі 
хреста, який подається то у вигляді 
китиць на вигнутих дугою стеблах (як 
на хрестах, зображених О. Гуца- 
лом) 257̂  то у ВИГЛЯДІ КВІТІВ, ЩО обви- 
вають віночком фігуру півмісяця 
(хрест із с. Безрадичі на Київщи
ні) ^8 у  підніжжі хрестів замість <клі- 
лійз> з'являються реалістично тракто
вані стебла з листочками. Так, на 
хресті із с. Луб'янка на Київщині (те
пер район,м. Києва) ці мотиви, що ви
ростають з основи-півмісяця і розмі
щені симетрично по відношенню до 
стержня, перетворюються у букет, 
який нагадує швидше елемент вазон- 
кового мотиву- настінних розписів, ніж 
християнський символ.

Дуже мала кількість хрестів дійшла 
до нас із сусідніх районів Правобе
режної України. Однак треба зазначи
ти, що кінець XVII — початокXVIII ст. 
для Правобережжя був періодом ін
тенсивного храмобудівництва. Так, 
наприклад, тільки у Білій Церкві на 
Київщині з 1717 р. по 1730 р. було 
побудовано шість церков, стільки ж — 
в с. Лисянці на Черкащині. Девять 
храмів зведено в колишньому містечку 
Полонному біля Новоград-Волинсько- 
го на Житомирщині 259, На жаль, пе
реважна їх кількість, як і по всій те
риторії Східної України, знищена. А ті

25? ТЦзрбакїзськмй В. Українське малярст
во.— С. 37, рис. 74; с. 38, рис. 75.

257 Г^%ало О. Надбанні хрести українських 
церков.— Рис. З, 4.

258 Щарбакїбаький В.— С. 37, рис. 70.
259 ТОрчеяко 77. Г. Дерев'яна архітектура 

України.— К, 1970.— С. 116.
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поодинокі церкви, які вціліли, зазнали 
в свій час істотних змін і руйнувань. 
Тому дуже важко зараз визначити тип 
надбаних хрестів, найбільш розпов
сюджених на даній територій

Виходячи, з того, що творцями вище 
розглянутих ^лівобережних^ хрестів 
були ^вихідні із-за Дніпраз>, е підста
ви вважати, що саме звідси вони ви
несли вже відому нам конструкцію 
ажурного архітипу.

Дане припущення підтверджується 
аналізом хрестів із навколишніх сіл 
містечка Сквири, розташованих на ме
жі Київської, . Житомирської і Він
ницької областей, опублікованим про
фесором В. Щербаківським.

До найбільш ранніх пам'яток цієї 
групи можна віднести хрест із с. Мо- 
розівки (тепер на Вінниччині) зю. й о 
го композиційно-декоративне вирішен
ня побудоване на підкресленому кон
трасті строгих прямих ліній обох осей 
та орнаментально розвинених хресто
видних закінчень рамен і стержня. За
гальна конструкція хреста врівнова
жена фігурою півмісяця, роги якого 
завершуються двома хрестиками^.

За стилістичними ознаками решта 
сім хрестів з сіл цього району нале
жать  ̂до більш пізнішого періоду — 
другої половини XVIII ст., коли барок- 
кові форми професійного мистецтва 
глибоко проникають у всі сфери націо
нальної культури.

Яскравим прикладом цього є хрести 
із с. Мовчанівки, на яких традиційні 
S-видні елементи у своїй нижній час
тині набувають більшої кривизни. 
З'єднані тепер між собою залізними 
обхватами у двох місцях (вгорі і вни
зу), дзеркально розміщені по відно
шенню до осі-променя, вони утворю
ють новий мотив у вигляді серця з

260 Щербяя^есьяиа В.— С. 34, рис. 56.
261 Там же.— С. 38, рис. 8І, 79; с. 36, 

рис. 60.

6*

Хрест яя %еягря.дьямЗ б а т  аеркам а с. Дриады 
яя Л^?а;аи{иш, І7&3 р.

роздвоєним кінцем. В залежності від 
місця розташування і виконуваної 
функції цей мотив набуває здебільшо
го різних розмірів. Промені у вигляді 
великих <ксердецьх>, нижня частина 
яких заповнює весь кутовий простір, 
розташовані на діагональних осях за 
принципом центральної двохосьової 
симетрії, візуально відокремлюють і 
підсилюють ідею ^небесного еяйва^. 
Стержні діагональних осей променів 
завершуються, як правило, ліліями 
або хрестиками. Такими ж декоратив
ними елементами, але значно менших 
розмірів, оздоблюють пуклі на раме
нах і стержнях. При завершенні 
стержня одного з хрестів із с. Мовча- 
нівка маленькі <ксердечка з хрестика
ми^, розташовані навколо пуклі за 
принципом центральної симетрії, ут
ворюють закінчення у вигжяді ссонця-
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Яядбяяяий лр е сг ЯЯ я с. Сгяблйзкя яя
Зякяряятт  ̂ р.

f
КВІТКИ^, ЩО сприймається ЯК окремий 
композиційний акцент. Такі ж <кпів- 
квіткиз> врівноважують горизонтальну 
вісь рамена. При цьому варто зазна
чити, що пуклі на хрестах пізнішого 
періоду у зв'язку з істотним звужен
ням сплощинз> осей в порівнянні з їх 
орнаментальним оздобленням набува
ють значно менших розмірів. І якщо 
на ранніх хрестах вони виконують 
функцію основного пластичного еле- 
мента-плями, то на пізніших втрача
ють своє акумулююче і навіть конст
руктивне значення.

У декоративне оздоблення хрестів

Х /7ЯЯГ ЯЯ ЦЯрКЯ^ я я. Долочяяя яя Зякяряяггй

ковалі активно включають рослинні 
мотиви у вигляді гілок з квітами і лис
точками. Християнський символ ^непо
рочності^ поступово переростає в су
то декоративний мотив сдзвіночкиз^.

Таким чином, хрест поступово набу
ває звучання декоративної композиції, 
яка нагадує собою <кдерево життям — 
мотив, широко розповсюджений в ін
ших видах народного декоративно-
прикладного мистецтва. Як бачимо, ____  \

262 Там же.— С. 38, рис. 76; 77яял^ч* 
кий Г. Г. Деревянные и каменные храмы // 
Древности Украины. Ввіп. 1.— К., 1905.— Т. 10, 
фото 3, 4.— Т. 5, фото 4.
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намагання перейти міру пластичних 
можливостей кованого металу у пере
дачі форми з метою натуралістичного 
трактування орнаменту приводило до 
руйнування цілісної системи символу 
хреста.

Цікаво, що поступова заміна геомет
ричних та геометризованих декоратив
них мотивів рослинними, підміна релі
гійних символів фольклорними обра
зами збігається з часом послідовної 
ліквідації української традиції в цер
ковному будівництві, яку проводив ім
перський уряд Росії. Особливо жерсто- 
кою була ця політика на території 
Східного Поділля і Західного Полісся 
(на Волині), приєднаних до імперії в 
кінці XVIII ст., де завдяки впертій бо
ротьбі греко-католицької церкви ще 
зберігалася глибока пошана до націо
нальних духовних цінностей.

Так, у 1803 р. Синодом російської 
церкви був виданий закон про заборо
ну будувати, а, отже, й оздоблювати 
храми в українському стилі. З того 
часу, як зазначає Г. Сецінський, буду-

ЯжЗбяяя  ̂ хрести (зумзя яяяряєо) щ сіл Бист
ря яя Леж/мзи^ия;, Верхнє Стрдеяе яя Бойкнз- 
и%ия; та с. Р^еяе яя Лояртт/. Рисряки В. СВ 

чияськоео.

ються псевдовізантійського і класично
го стилю церкви за проектами єпархі
альних архітекторів^. Старі будівлі, 
які потребують невідкладного ремонту, 
в кращому випадку ^пересипають» на 
цвинтарні каплиці. Традиційні завер
шення на новіших церквах реконст
руюються у вигляді слуковидної» ба
ні — символу російської культової ар
хітектури^, ^Хрести на верху буді
вель ...які мають різні прикраси у ви
гляді сяйв, зірок, місяця у підніжжі», 
у переважній більшості замінюються 
сухими' формами, виготовленими по 
шаблонах за авторськими креслення-

263 Сирийский Г. Г. Исчезающий тип дере
вянных церквей Подолии.— Каменец-Подоль- 
ский, 1904.— С. 17.

264 Там же.— С. 14, 15; ТИяслое Л. Дерев- 
ляні церкви Холмщини та Підляшшя,— Кра
ків, 194Ґ.— С. 4.
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ЯжМямя; дресги (з./мая яяяряео) fa сьъ Горки 
77брежиимя (талбр 77Р), Верб'яак яя 

ь̂е̂ ея̂ яя̂  Дояяяя яя /зяяо-Фряяяізя^яяя Ря- 
срики В. С/чяяс&яозо.

м и ^ . Однак, як ми бачимо, на хрес
тах в селах Дашківці на Хмельниччи
ні, Должок і Ярмолинець на Віннич
чині, Привитові на Волині й інших 
спостерігається прагнення місцевих ко
валів, очевидно, за згодою громади, 
оживити їх за допомогою орнамен
тальних мотивів у вигляді розлогих 
гілок з листочками, квітами і пуп'ян
ками, зірочками тощо.

У 1830-х роках з наказу царя Мико
ли його придворний архітектор Тон 
розробив зразки проектів церков у 
псевдоросійському стилі, за якими по
трібно було зводити церкви по всій 
території імперії. І якщо під тиском 
громадськості в Росії їх скоро пере
стають будувати, то на Україні, особ
ливо в районі Забужжя (на Холмщи- 
ні і Підляшші — тепер ПР), продов
жують вперто насаджувати як проти
ставлення греко-католицьким храмам,

. 265 Ся^иясжяя Г. Г. Исчезающий тип дере
вянных церквей Подолии.— С. 4.

значна кількість яких була побудова
на, як зазначає Л. Маслов, ще до 
унії 235. Саме в цей період набуває роз
повсюдження трираменний, так званий 
^московський^ хрест із <кскіснимз> 
нижнім перехрестям.

ДЭтже, на основі глибоких давньо
руських і візантійських християнських 
традицій під впливом європейського 
Ренесансу у XV—XVI ст. сформувався 
і широко розповсюдився на Україні 
архітип ажурного хреста, який до на
ших днів зберігся на старовинних за- 
хідноукр аїнських церквах. Гр аничн а 
простота міцної конструкції, побудо
ваної за принципом центральної двох-, 
осьової симетрії, сприяла дальшому 
розвитку форми (починаючи від збага
чення орнаментальними мотивами і аж. 
до тектонічного перетворення в одно
осьову, дзеркально-симетричну компо
зицію) і забезпечила створення висо
кохудожніх зразків ковальської плас
тики.
, Другий напрям у розвитку форми 
надбаного хреста виник в середині

266 Д4ЯС./Ю6 Л. Деревляні церкви Холмщини
та Підляшшя.— Краків, 1941.— С. 4.
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XVII ст. під могутнім впливом захід
ноєвропейського бароккового стилю, 
яскраво -вираженого в неспокійних лі
ніях різьблених іконостасів, силуетів 
церковних верхів тощо. Основна його 
ідея полягає у створенні максимальної 
ажурності в площинах основних 
осей — рамен і стержня, що досягає
ться шляхом поступового вилучення 
пуклі за їх межі. Таким чином, круглі 
площини випуклих блях, як на одному 
з хрестів церкви в с. Середнє Водяне 
на Закарпатті (XVII ст.) чи на 
хресті із збірки колишнього етногра
фічного музею НТШ у Львові ста
ють додатковими декоративними еле
ментами, які логічно завершують лі
нійно витягнені сторони. Завдяки кон
трасту між силуетними плямами пукль 
і торсованими лінійними елементами 
ажурних частин обох осей хреста із 
с. Березів на БойківЩині посилюється 
напруженість його архітектоніки 

Вибагливі лінії <крисунківз> наскріз-

267 Лоаяпп Г. 77. По Україні. Стародавні 
мистецькі пам'ятки.— К., 1968.— С. 346.

268 фонд металу МЕХП ЛВ ІМФЕ АН 
України.— ЕП, 42844.

289 Сочинський В. Деревляні дзвіниці і церк
ви Галицької України.— Табл. 57.

77ж%япт хрести (злїая няирязо) а селях 77е- 
реарижкя (тепер 77Р), Мисчоая тя Дошлися 

(тепер 77Р). Рисунки 77. Лоияти. -

норізьблених царських воріт, напрес
тольних і виносних хрестів та інших 
атрибутів церкви, ймовірно, спонука
ють до пошуків нових пластичних за  ̂
собів у підсиленні ажурності й дина
мічної напруженості надбанних хрес
тів. Так, прямолінійні сторони рамен і 
стержня на хресті із с. Соколів на 
Л ьвівщ ині^  закінчуються двома пів- 
дугами, дзеркально розміщеними по 
відношенню до середнього прута кон
струкції, що утворюють собою коло і, 
разом з насадженою на їх кінцях пук
лею, нагадують розетоподібне завер
шення кам'яних надгробних і придо
рожніх Хрестів 271. Круги у вигляді ви
пуклих блях на кінцях, як, наприклад, 
на хрестах із с. Торки біля Перемиш
ля (тепер ПР), Сороки на Тернопіль
щині, на церкві в с. Дубовиці на Бу-

270 фонд металу МЕХП ЛВ ІМФЕ АН Ук
раїни.— ЕП. 65218.

271 Дол^ияя Г. Надгробні хрести в Коло- 
мийщині.;— Табл. 9.— рис. 88, 89; Щсрбяяіз- 
ськяй В. Українське мистецтво. Ч. 2.— Рис. 96, 
97, 10L
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Яддбяияі хрест (злїеа ааараео) а сс. Седгко- 
еа Велика (теаер ЯР), Доягояь (гелер ЯР) 
га Рррз&оеа (гелер ЯР). Раеулка Я. Лояаги.

ковині (Чернівецька обл.) та інших 
поступово зникають. Пуклі на пере
хрестях, виконуючи функцію компози
ційного центру, ще протягом певного 
часу зберігаються. Але згодом, як це 
ми бачимо на хрестах із м. Ходорів 
на Львівщині вони повністю зника
ють. Полегшена конструкція тепер на
гадує конфігурацію кам'яного хреста 
з <клабчастимз> закінченням рамен, 
який, на нашу думку, розвинувся на 
основі розетовидних (у вигляді поєд
нання трьох розет) завершень старо
винних придорожніх і надгробних 
хрестів. Для підсилення ажурності 
<кплощинз> осей їх заповнюють прями
ми, торсованими і криволінійними за
лізними (одинарними і подвійними) 
прутами у вигляді <кзмійкиз>, <кпобігун- 
цяз>, <кзигзагівз>, ламаних <кзубиківз> то
що. Завершення стержня і рамен до
повнюються різних розмірів і форм 
хрестиками. Солярний знак, раніше 
творений півдугами прутів обох осей,

272 Лушяияський А  Дерев'яні церкви Гали
чини.— Табл. 4.

з перехрестя переходить на завершення 
стержня у формі сонечка з промінчи
ками, зірочками тощо. Як бачимо, із 
заліза, що має тільки йому властиві 
пластичні якості, на основі уже знай
дених у камені традиційних стилістич
них форм твориться значно відмінний 
за своїми декоративними особливостя
ми тип легкого ажурного хреста.

Поряд з ажурними значного розпо
всюдження набувають силуетно трак
товані хрести, утворені суцільно кова
ними полосами заліза, розвернутими 
площинною до фасаду. Вони, як пра
вило, мали хрестовидні викінчення 
стержня І рамен 273. Цей тип хрестів 
розвивається у напрямі поступового 
оздоблення хрестовидних ' закінчень 
меншими хрестиками аналогічної фор
ми, як це ми бачимо на хресті із 
с. Підгірці на Львівщині ^  ^Усклад
нення полягає в тому,— пише О. Гуца
ло,— що кожен з хрещатих кінців теж 
обертається В хреста 275

Композиція хреста із с. Торки біля

273 Хрест на церкві Св. Духа в с. Креховц 
Нестерівеького р-ну Львівської обл.

274 фонд металу МЕХП ЛВ ІМФЕ АН 
України — ЕП. 42845.

275 Гуцало О. Надбанні хрести українських 
церков.— Є. 36.
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Перемишля (тепер ПР) вирішена у 
площині ромба, три кути якого запов
нені ажуром <кхрещатих:> хрестів, а 
четвертий (нижній), що має вигляд 
профільованого стояка, становить 
<копоруз> розвинутої верхньої частини. 
Ритмічно-метричний ряд однакових за 
формою хрестовидних силуетів по
жвавлюється використанням (у пло
щині однієї композиції) хрестиків різ
них розмірів, варіювання яких відбу
вається на основі строгого дотриман
ня смодуля». Таким чином, кожний 
наступний мотив (хрестик) вдвоє біль
ший від попереднього і т. д. Темні си
луети хрестиків, завдяки своїй графіч
ній чіткості, виразно прочитуються на 
ясному тлі неба. Гармонійне врівнова
ження всієї композиції досягається 
сполученням ^самостійних^, орнамен
тально ідентично оздоблених хрестів.

На основі цієї конструктивно-компо
зиційної схеми витворився один з різ
новидів надбанних хрестів, названих
у народі <кхрещатимиз>^б, орнамен-

276 Архів ЛВ ІМФЕ АН України.— Ф. 1, 
зош. 2.— арк. З, 7; зош. 5.— Арк. З, 17, 19.

Лядбяяя; лрззги я з. Веразгя (гелер 77Р)-,. 
7Д42 р.; з е. Мочяри (гелер /7Р), р.;
з с. Віяобзрізкя Яерхозляс&коео р-яр яя Гр- 

%рльи4йя;. Рисряки С. Бояькозс&коі.

тальне оздоблення яких полягає у різ- 
новаріантному композиційному поєд
нанні мотиву «хрестикам на його ок
ремих елементах. Крім стержня і ра
мен, хрестовидне закінчення дістають 
промені <кнебесного сяйвам. Очевидно, 
тащй спосіб оздоблення був своєрід
ним намаганням майстрів підсилити, 
ідею хреста як духовного символу. ^

У другій половині XVIII—XIX ст. у 
південно-західних районах України — 
на Лемківщині, Бойківщинііна Закар
патті верхи церков зазнають істотних 
змін. На основі одно- двоступінчастих 
перекрить старовинних бойківських 
церков з'являються нові споруди з ба
гатоярусними високими верхами, такі,, 
наприклад^ як церкви в селах Турці, 
Маткові, Яблонові коло Турки, Оряв- 
чик біля Сколє на Львівщині, Воло
сянці біля Ужгорода і ін ;^  Значно

277 СзЄЯЧЇ%ЬКИ В. 7. Різьблені ручні хрес
ти.— Львів, 1939; Сгяяяззыч М. Є. Українські 
витинанки.— К., 1936.— С. 53.
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Жя(%ЯНМЫЙ хрест яя ^ep/cef я с. Дошяы%я 
(теяер ЯР). Ряеуяо/с Я. Яояятя.

лідні маються двосхилі дахи і бані бу
ковинських, гуцульських і прикарпат
ських церков 273.

На високих тепер верхах бойківсь
ких церков невеликих розмірів хрести 
збільшуються вдвічі. Ця зміна відбу
вається шляхом видовження верти
кальної осі — стержня, що дає можли
вість розміщення на ньому додаткових 
рамен.

Таким чином, значного розповсю
дження набувають двох- і трьохра- 
менні хрести, характерною особливіс-

27S Юрчеяко Я. Л Дерев'яна архітектура 
України.— (Д 132, 170; Дрязяя № Українські 
деревляні церкви.— С. 90, 96, 95, 88; Яое- 

Я  Я. По Україні.— С. 335, 342.

тю яких є різнорозм,ірність всіх трьох 
поперечок, серед яких середня — най
довша, а верхня — коротша від ниж
ньої. Цей конструктивний прийом ві
зуально підсилює композиційний на
прям хреста вгору, який, у свою чер
гу, стає логічним завершенням поярус
них перекрить, що поступово звужу
ються.

Орнаментальне оздоблення, хрестів 
на церкві с. Кривки на Львівщині іде 
у горизонтальному напрямі навколо 
рамен, які одночасно є віссю дзер
кальної побудови мотивів. Традиційні 
<ксердечказ> доповнюються волютопо- 
дібними завитками з листочками. їх 
графічний <крисуною> завершується об'
ємними, реалістично трактованими ча
шечками лілій у вигляді трьох пелюст
ків з тичинками.

 ̂Чіткий силует стержня, на якому 
тримається об'ємне оздоблення трьох 
рамен, завершується солярним знаком 
у вигляді круга з хвилястими промін
чиками. Аналогічно оздоблені хрести 
встановлені на бойківських церквах в 
селах Канора (1792 р.), Ростоки
(1739 р.), Майдан (XVIII ст.), Буко^ 
вець (1808 р.), на дзвіниці в с. Туто
ва на Закарпатті.

Такий горизонтальний - ритмічно- 
пластичний поділ конструкції хреста з 
яскраво вираженою одноосьовою дзер
кальною симетрією побудови в компо
зиційному відношенні відповідає по
ярусному членуванню багатоступін
частих перекрить верхів бойківських 
церков.

Особливо широкого розповсюджен
ня цей тип хреста набув у гірських і 
низинних районах Закарпаття, храмо
будівництво яких (у моделюванні зов
нішніх форм) зазнало значно більшо
го впливу/тогочасних західноєвропей
ських стилів.

Гострі конусоподібні шпилі дзві
ниць на церквах південно-західних ра
йонів, сформовані під впливом готич-
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них форм костьолів і частково східної 
традиції турецьких мінаретів, динаміч
но здіймаючись вверх, вимагають логіч
ного завершення конструкції^. Так, 
стрімкий рух високої вежі на церкві в 
с. Дубрава Тячівського району плавно 
переходить у форму дворамного ажур
ного хреста з композиційними центра
ми у вигляді круглих пукль на пере
хрестях^. Ритмічне повторення пря
мих променів ^небесного сяйвам в обох 
композиційних елементах підкреслює 
видовженість загальної форми. Однак, 
розвинуті за розмірами <кплечіз> ниж
нього рамена ніби затримують не
стримний лет динамічно напруженої 
конструкції перекриття, візуально ^за
землюючи^ його. . .

Аналогічної форми хрестом < завер
шується  ̂ шпиль церквищ с. Данилове 
{1779 р.) Хустського району.
" Двораменними хрестами увінчані чо
тири наріжні невеличкі шпилі, розмі
щені у підніжжі центрального, дуже 
витягнутого догори перекриття дзвіни
ці над бабинцем церкви в с. Стеблів- 
ка Хустського району, побудованої в 
1780 р.ззі Одноосьова конструкція дво
раменних хрестів виконана з гнутих 
<ша торецьз> тонких смуг заліза. Ажур 
<клабчастихз> закінчень рамен підсиле
ний дзеркально розміщеними щодо 
вертикальної осі серцевидними моти
вами. Стержень хреста по всій довжи
ні оздоблений напружено гнутими тра
диційними S-видними елементами, які 
повністю заповнюють собою кутовий

379 Узяроа Л. С. Сборник мелких трудов.— 
€ . 347. Тут же автор зазначає, що ... ^Турець
ка держава досить жорстко і досить довго па
нувала в Угорщині, в склад якої тривалий час 
входили землі Закарпатської України, щоб не 
вплинути на будівлі цієї країни .̂

зве Гобарляя Д. 77. Памятники деревянного 
зодчества Закарпатья.— Л., 1970.— Фото 79.

231 Мзкршаяко 77. 77. Народная деревянная 
архитектура Закарпатья.— С. 41.

77яббяяя  ̂ хрести яя 77ресзягої Лоаоро-
би^ї 6 с. Роэ/сящ 7яяяо-Фряяяїясьяої обя.

Рисряки С. Рсяькобс&ксї.

простір перехресть, прикрашених ро
зетками-пуклями. П'ятипелюстковими 
розетками квітів оздоблені спіралепо
дібні закінчення орнаментальних мо
тивів. Таким чином, конструктивно- 
композиційна схема хреста ^розмиває
ться^ у надзвичайно розвинутих у 
просторі, з підкресленою кривизною 
лініях.

Значно більших розмірів трирамен
ний хрест, орнаментальне оздоблення 
яйого тяжіє до горизонтального напря
му, встановлений на центральній вежі 
церкви.

Варто відзначити, що поступова за
міна двораменних хрестів трирамен
ними простежується в міру зближення 
з бойківським типом.

Модернізовані бароккові форми за
вершень пізніших храмів (кінця XIX — 
першої половини XX ст.) спонукають 
до пошуків відповідної форми хреста. 
Так, видовжений стержень трирамен
ного хреста, яким завершується шпиль 
церкви В С. Репинне Міжгірського ра
йону 282, підсилений півдугами ввігну
тих в його сторону С-видних елемен
тів. Заповнивши кутовий простір між

232 Там же.— Іл. 41; Гобертияя Д. 77. Па
мятники деревянного зодчества Закарпатья.— 
Ф. 64.
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77ядбямм лрасгы на ^аркяял а селях Сядимз- 
кя тя Рожгяіа да 77рикяряяггї. 

pMCź/ддд С. о̂д&доас&дої.
раменами, вони своїм ритмічно-мет
ричним порядком розташування про
довжують вертикальну вісь конусного 
перекриття. Незначне оздоблення ра
мен в композиційному відношенні є 
пластичним завершенням спіралепо
дібних закінчень орнаментальних мо
тивів стержня. Як бачимо, в хрестах 
закарпатського типу спостерігається 
поступовий плавний перехід горизон
тального членування конструкції у 
композицію з вертикальною домінан
тою оздоблення. Очевидно, такий роз
виток форм був викликаний побуту
ванням гострих верхів. Характерною 
особливістю хрестів цього типу є обо
в'язкове завершення солярним знаком 
у вигляді «сонечка з проміннями, від
сутність «небесного сяйвам на пере
хрестях, а також зображення півміся
ця у підніжжі. Лілії, цей релігійний 
символ, замінено ідентичними мотива
ми, закінчення яких також нагадують 
профілі квіток.

Треба зауважити, що в кінці XIX — 
на початку XX ст. у декоративному 
вирішенні кованих хрестів, як і в мо
делюванні верхів, спостерігаються

втручання «дипломованих архітекто
рів^ 283.

Рамена одного з хрестів, зображен
ня яких опубліковано В. Сочинським, 
прикрашені не притаманними народ
ному мистецтву закінченнями у вигля
ді «піки^. Не характерні для місцевої 
традиції кованої пластики і еліпсовид- 
ні елементи орнаментального оздоб
лення рамен хреста із с. Верхнє Сту
дене Воловецького району 284, Такі 
хрести, підпорядковані строгим фор
мальним законам композиційної побу
дови, виконані за проектами архітек
торів, дещо не співпадали з народни
ми критеріями краси і гармонії, однак 
органічно поєднувалися із загальною 
архітектурою «модерних^ верхів.

Хрести, автор ами-виконавцями яких 
були народні майстри, наділені, особ
ливим відчуттям нових мистецьких на
прямів і талантом переосмислення на 
основі «творчої воліз> місцевих тради
цій, мали оригінальну форму, відпо
відали і новітнім конфігураціям вер
хів церковних будівель і народній ес
тетиці: «І хоча, звичайно, цим народ-

233 Юрчаяяо 77. Г. Дерев'яна архітектура 
України.— С. 162.

284 Гобержям Д. 77. Памятники деревянного 
зодчества Закарпатья.— Рис. 15.
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ним митцям визначають незначну 
роль, та з часом їх доробок у сумі ви
ростає до поважних розмірів, що оста
точно дає народному мистецтву при
знаки ОКреМІШНОСТІ̂  235.

Ареал розповсюдження одноосьових 
трираменних хрестів досить великий — 
від південно-східного передгір'я За
карпаття і гірських районів Карпат 
аж до південно-західних земель Лем- 
ківщини, тобто на всій території най
ближчого контакту із країнами Захід
ної Європи. Однак найвищого мистець
кого рівня цей тип хреста досяг на те- 
рені бойківської традиції, для якої ха
рактерні сриси глибокої давнини^.

Поряд з трираменними з горизон
тальною чи вертикальною домінантою 
оздоблення на новітніх верхах церков, 
таких як в с. Середнє Водяне Рахів- 
єького району, Нересниця Тячівського, 
Розлуч і Явора Горішня Турківського, 
Тисовець Сколівського і багато інших, 
рівнопр авно функціонув ал и тр адицій-

235 ДрйЗЯЯ М. Українські деревляні церк
ви.— С. 16.

Х р е с т и  ЯЯ (%ЧЯИЛ бяЯЯЛ ДреобрЯЙСЗЯЯЯ
з с. Роисяїз яя 77рияяряятт^ яя дззіяи^ з  
с. Лолия яя Боикізи^ия^ f яя g с.

ЙСИЯЯЯ яя Бряозияї. ^

НІ ТИПИ чотирикінечних Хрестів. Це ПО
ЯСНЮЄТЬСЯ тим, що їх замовником, як 
правило, була громада, колективне ба
чення якої зберегло вироблений' віка
ми образ хреста-символу, а творцями 
ковалі — представники її середовища. 
^Людова маса,— як зазначає М. Дра- 
ган,— живе завсігди під суггестією за
гальноприйнятих— на її думку — не
змінних ідей і звичаїв... З цього ха
рактеру народної творчості виникає 
довговічна постійність витворених ти
пів...^ 236

Під впливом готичних і бароккових 
веж «латинських^ костьолів на лем
ківських церквах, зруби яких в плані 
залишаються незмінними, появляють
ся високі дзвіниці, розташовані над 
бабинцем. Таким чином, силует три
верхих церков динамічно розвивається 
у напрямі від низького намету над

236 Там же.



Хрести ии приворожиш киплы%; а с. Острш 
(тепер 77Р).

пресвітерієм до майже вдвічі вищої 
вежі-дзвіниці над входом. Основною 
прикметою, яка відрізняє лемківські 
церкви від словацьких, польських і 
чеських, є наявність верхів або макі
вок на пресвітеріях і навах, які завер
шуються хрестами SR?. Порівняльний 
аналіз надбаннях хрестів приводить до 
висновку, що їх форма розвивалась у 
загальному руслі української тради
ції — від архітипу однораменного хрес
та, як на церкві в с. Котань, аж до 
трираменних з горизонтальним члену
ванням видовженого стержня, як на 
хрестах в селах Тирява, Сільна, Ви- 
слок Нижній і ін.283 (тепер ПР). Дов-

287 Там же.— С. 96.
288 /зднусіб О. В. Церква в Руїні.— С. 78, 

98; 111.

готривале перебування лемківських 
земель у складі Австро-Угорської ім
перії, Польщі і Чехо-Словаччини не 
могло не позначитись на формуванні 
їх орнаментального оздоблення. Так, 
ажур трьох рамен і стержня видовже
ного хреста із с. Мисцова (ПР) ззз ще 
об'єднаний пуклями у вигляді фігур
них площин, сформованих простором 
перехрестя. Композиційні акценти 
(пуклі) підсилені декоративним оздоб
ленням у вигляді променів із зірочка
ми на закінченнях. Одноосьова основа 
конструкції хреста з тенденцією до 
центральної симетрії значно видовжу
ється завдяки завершенню стержня со
лярним знаком у вигляді променів-зі- 
рочок та зображенням півмісяця, роз
ташованим внизу під нижньою пуклею 
на <кглухійз> частині стержня.

Поступово зникають і пуклі на пе
рехрестях 290.

Цікаво, що на лемківських церквах 
поступова заміна архітипу хреста з 
пуклями повністю ажурними відбуває
ться в міру заглиблення етнографічної 
території в напрямі від Бойківщини на 
захід.

Згідно з канонами віросповідання, 
надбанні хрести римокатолицьких хра
мів повинні бути однораменними із ду
же незначним оздобленням у вигляді 
^небесного сяйвам на перехресті 29і. Під 
впливом цього фактору на лемківських 
хрестах, починаючи з другої половини 
XVIII ст., поступово зникають верхні 
і нижні рамена, як, наприклад, на хре
стах із сіл Перегримка і Дошниці 
(ПР). Закінчення рамен і стержня 
хреста із с. Перегримка мають розето- 
подібне завершення у вигляді кола, від 
центру якого, утвореного діагональним 
перетином осей, розходяться промінчи-

2S9 Там же.— С. 80, 257.
29° Там же.— С 216.

-291 Д. Ludowe kowalstwo artustysz-
ne w Poisce.
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ки у вигляді хрестиків. Хрестовидними 
променями «небесного сяйва» і такої ж 
форми промінчиками на закінченнях 
осей, а також зображенням півмісяця 
у його підніжжі, оздоблений хрест із 
С. Дошниці 292.

В кінці XVIII і на початку XIX ст. 
спостерігається зворотна тенденція до 
поступового переходу від повністю 
ажурного видовженого хреста з пукля
ми до однораменного рівнокінечного. 
Такими хрестами завершуються верхи 
на церквах у селах Святкова Велика 
(1757 р.), Святкова Мала (1762 р.), 
Кв'ятонь (1811 р.), Сквірне (1837 р.) 
і  ̂ ін.29з Обов'язковим декоративним 
елементом знову стає півмісяць, тради
ційно розміщений в підніжжі хрестів, 
роги якого досить часто завершуються 
«хрестиками», «хрещатими хрестика
ми» і «зірочками».

У першій половині XIX ст. відбуває
ться полегшення конструктивної осно
ви хрестів, осі яких значно вужчають.

Орнаментальне оздоблення у вигля
ді хрестиків на викінченнях рамен і 
стержня хреста, (на церкві в с. Гру- 
зьова) своїми тонкими графічними 
«обрисами» візуально розвантажує їх 
напругу 294.

Поступово пуклі на завершеннях 
осей, як на хрестах у селах Розтока 
Велика (1819 р.), Берест (1842 р.), 
Милик (1813 р.), зникають 295. Роль 
композиційного центру виконує яскра
во виражена пляма центральної пуклі, 
оздоблена видовженими «вужиками» 
(ламаними) чи «змійкою» (хвилясти
ми) гнутими променями із маленькими 
хрестиками на кінцях. Ажур закін
чень рамен і стержнів підсилюється 
маленькими промінчиками — хрестика
ми і зірочками.

вив /баш/cfe О. В. Церква в Руїні.— С. 77.
293 Там же.— С. 82, 72.
294 Там же.— С. 181.
293 Там же.— С. 45, 38, 34.

Зязеряд?яяя лресгя. Яоакїза^яяя. (Фояд .мага- 
яр Л4ЯХЯ ЛЯ Ш ФЯ ЛЯ Україна).

Фігура місяця стає набагато вуж
чою, кінці його видовжуються ідентич
ними хрестиками або зірочками. Іноді 
орнаментальне ^оздоблення у вигляді 
розташованих в одному кутовому про
сторі витягнутих тонких стержнів-про- 
менів із хрестовидним закінченням на
вколо центральної пуклі, як на хрес
тах в с. Поляни (тепер ПР), створює 
враження мерехтливості ореолу «небес
ного сяйва» 296.

296 Там же.— С. 44.
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.Лреет з лозини Мяркїяиа Жяшкееячя а с. #о-  
аое^кй (Д&яїаськя обл.). Ряяуяо/с В. С^мя-

С&К020.

Незначних розмірів подібної форми 
«хрестики^, що віялом розходяться від 
закінчень «лабчастихз> рамен і стерж
нів хрестів на церкві в с. Мочари на 
Лемківщині, значно підсилюють їх 
емоційне звучання^?. Гармонійне врів
новаження центральної , двохосьової 
композиції здійснюється завдяки тонко 
вираженому контрасту монолітного 
«просторую осей з «мерехтливими^ за
вершеннями. ,

Таким чином, на основі місцевої ор
наментально-образної системи народ
ної естетики, духовних запитів і тих 
змін, які відбулися лід впливом мисте
цьких стилів у зовнішній формі лем

29? Там же.— С. 165.

ківських церков, витворився легкий, 
витончених пропорцій, з делікатно 
трактованим орнаментальним оздоб
ленням. тип надбанного однораменного 
хреста, який стає гармонійним завер
шенням неспокійних форм перекрить.

Як бачимо, народне мистецтво, по
стійно перебуваючи під впливом зо
внішніх факторів (канонів, стилів то
що), поступово переосмисливши їх на 
грунті власних традицій, створює, як 
правило, нові, але вже тільки йому 
притаманні, свіжі, оригінальні форми, 
що стилістично вирізняють його з-по
між сусідніх етносів.

Значно меншого впливу західноєвро
пейського барокко зазнало народне 
монументальне будівництво у високо
гірних районах Гуцульщини. Тому тут 
надовго затримався тип трьохдільних 
і, хрещатих у плані церков, сформова
них стародавньою народною і східно- 
візантійською традиціями зэк. «Гуцу
ли,— досить тонко підмічає Г. Н. Лог- 
вин,— з рідкісною винахідливістю і 
тактом можуть варіювати один і той 
же тип або прийом, а індивідуальна 
творчість тут Стосується не суттєвих 
рис, а тільки архітектурно-конструк
тивних деталей ... ладу пропорцій та 
співвідношень^ 299

Розглядаючи  ̂ гуцульські надбанні 
хрести як невід'ємну деталь єдиного 
архітектурного ансамблю, треба зазна
чити, що вони у своїй конструктивній 
основі, як і споруди, зберегли ознаки 
ажурного архітипу. Так, на централь
ній бані церкви XVIII ст. в с. Ворохті 
встановлений однораменний рівнокі- 
нечний хрест з композиційним цент- 
ром-пуклею на перехресті. Такими ж 
пуклями завершуються рамена і верх?- 
ній кінець стержня. У підніжжі хрес
та розташований традиційний півмі-

298 Дрязян М. Українські деревляні церк
ви.— С. 106.

299 Лоазкя Г. Я. По Україні — С. 345.
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сядь. Аналогічної конструктивно-ком
позиційної будови хрести значно мен
ших розмірів і з більш розвинутим де
коративним оздобленням насаджені на 
маленькі маківки двосхилих дахів хре
стовидних в плані зрубів церкви

Подібними хрестами оздоблені вер
хи церкви XVIII ст. в с. Ясиня Рахів- 
ського району та ін. -

Набагато пізніші бароккові впливи 
проявились у збільшенні висоти зрубів 
гуцульських церков 301, що привело до 
значного видовження надбаннях хрес
тів, як це ми бачимо на церкві в с. Бі- 
лоберізка Верховинського р а й о н у  з°з. 
Ажур хрестів як на центральній, так 
і на бічних банях підсилений двома 
ламаними полосами заліза, які, з'єд
нуючись між собою у місцях злойу, 
утворюють ромбовидну сітку. Пуклі на 
раменах і при завершенні стержня до
повнені <клабчастимз>, у вигляді трьох 
півдуг, закінченням. Композиційним 
центром конструктивного вирішення є 
пуклі на перехрестях, від яких розхо
дяться промені: прямі потрійні — на 
центральному хресті та одинарні хви
лясті із зірочками-закінченнями — на 
бокових.

Хрест на церкві в с. Брустури Косів- 
ського району, композиційною основою 
якого є яскраво виражений централь
ний двохосьовий архітип, збагачений 
значно розвиненим орнаментальним 
оздобленням. Стержні одинарних хре
стовидних променів ^небесного сяйвам 
з розплющеними у вигляді витягнутих 
ромбів кінчиками доповнені півміся
цем. Такої ж формуй променями, але 
менших розмірів, завершуються ажур
ні елементи <квіночказ> (у формі трьох 
півеліпсів) навколо бляхи на закінчен
нях обох осей. Нижня пукля, оздобле-

зм Там же.— С. 340.
з°і Юрченко Я. Г. Дерев'яна архітектура 

України.— С. 170.
302 Архів ЛВ ІМФЕ АН України.— Ф. 1, 

зош 5. рис. 7.

ТПзнйк з лрис?оро2%я&озо х р е с т  (Волинь), 
Х7Х ст. (фонд жетилр ЛВ АМФВ ЛЯ

України Д

на аналогічними симетрично розташо
ваними орнаментальними мотивами, 
що мають видовжену форму, утворює 
своєрідне перехрестя,, від якого про
довжується стержень. Роги півмісяця, 
розміщеного на ^продовженій^ частині 
стержня, закінчуються <кзірочкамиз>. 
Завершення хреста вирішене у вигляді 
складної композиції, основою якої є 
хрестовидне продовження середнього 
прута стержня, оздобленого ^півміся
цем із зірочками^ і солярним знаком
у ВИГЛЯДІ <КЗВІЗДИ2>.

Видовження вертикальної осі зумов
лює появу додаткових рамен, як це ми 
бачимо на хрестах церкви с. Дихтинці 
Путильського району. Горизонтальне 
членування значно видовженого стерж
ня підсилюється ажуром орнаменталь
ного оздоблення блях на раменах. Кві
ти лілій на вигнутих стеблах з листоч
ками, які <:виростаютьз> з фігури пів
місяця і симетрично розходяться в оби
дві сторони від стержня, композиційно
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врівноважують верхню і нижню части
ни хреста. Появляється дуже пошире
ний не тільки на Гуцульщині, а й на 
Буковині, Покутті, Прикарпатті мотив 
«вусиких> у. вигляді дзеркально розта
шованих по відношенню до осі проме- 
нів-<кзакрутівз>. Такими променями при
крашені хрести в с. Саджівка Надвір- 
нянського району на Прикарпатті, в 
с. Рожнів Косівського району на По
кутті, в с. Дихтинці на Гуцульщині та 
ін. Промені <кнебесного сяйвам і про
мінчики на раменах завершуються, як 
правило, маленькими хрестиками.

Як бачимо, в орнаментальному оз
добленні гуцульських надбанних хрес
тів спостерігається переважання гео
метричних та геометризованих елемен
тів у вигляді <квусиківз>, <кзвіздочою>, 
^місяченьків^ (аналогічних за формою 
півмісяцю у підніжжі) і різнопрофіль- 
них хрестиків. Обов'язковим елемен
том є присутність рослинного мотиву 
<клілійз>, який, очевидно, становить со
бою виняток як релігійний символ чис
тоти віри.

<кХрестикамиз>, <кзвіздамиз>, ^зірочка
ми^, ссонечкамиз> або звичайними 
кульками часто завершуються роги 
півмісяця в підніжжях хрестів. Ціка
во, що такий спосіб оздоблення цього 
символічного образу переважає в пе
редгір'ях Прикарпаття та гірських ра
йонах Карпат. <кЗірочкамиз> завершу
ються кінці півмісяця на хрестах церк
ви в с. Брустури на Гуцульщині, в се
лах Саджівка і Рожнів на Покутті, 
на дзвіниці в с. Лолин на Бойківщині, 
у с. Берест на Лемківщині (тепер ПР) 
та ін. Хрестовидне викінчення має фі
гура півмісяця на надбанних хрестах в 
с. Вижинка на Буковині, у селах Ми- 
лик і Розтока Велика на Лемківщині, . 
Рожнів нй Покутті. Мотивом ^міся
ченька^ збагачується орнаментальне 
оздоблення променів ^небесного сяй
вам, закінчень рамен і стержнів, як це 
ми бачимо на хрестах в селах Довго

поле, Брустури і Дихтрнці на Гуцуль
щині, у с. Тишо на Бойківщині (За
карпаття) та ін. Таким чином, на осно
ві народної декоративно-образної си
стеми дві протилежні за своїм симво
лічним значенням форми (хрест і пів
місяць) поступово зближуються. Тре
ба зазначити, що образ півмісяця здав
на відомий в українській фольклорній 
традиції. В багатьох старовинних пе* 
реказах і піснях сясний місяченьком 
асоціюється з господарем дому, бать
ком дітей — рясних зірокм. В цьому 
відношенні цікавою, на наш погляд, 
є колядка, записана 3. Доленгою-Хо- 
даковським:

сВлохи кують, церкву будують,
З трьома верхами, в трьома вікнами.
В первім віконци — яснез сонце,
В другім віконци — ясний місяченько,
В третім віконци -— яснії зірки.
Ясний місяць — сам господар,
Яснее сонце — господинька,
Яснії зірки — его Д ІТ К Н Е  3°3.

Колядка дає можливість простежи
ти, як образи, вироблені віками і збе
режені в народній традиції пісенного і 
декор ативно-пр икл адного мистецтв а,
спочатку накладаються, а потім злива
ються з релігійною символікою. Тому 
слушним, на нашу думку, є твердження 
Л. Герасимчука, що звуково-знакові 
символи, поступово віддаляючись від 
їх первісного конкретного значення, 
набувають нового трактування і 
оскільки дедалі ширша громада 
сприймає їх на віру, не замислюючись 
над змістом, то вони поступово конфе- 
сіонуються 3°4. Отже, в символічній мо
ві орнаментів надбанних хрестів, на 
відміну від інших видів народного ми
стецтва, відбувається органічне поєд
нання канонічної ідеї і давнього ко
лективного світосприймання.,

зоз Українські народні пісні в записах За- 
ріана Доленги-Ходаковського.— К., 1974.-̂ —
С. 122.

з°4 Герясижчук Л. Реставрація витоків / /  
Київ.— 1990.— № 3.— С. 161.



За семантичним вирішенням надбан
ні хрести можна поділити на ранні 
(з явно вираженим релігійним зміс
том) і пізніші, в яких спостерігається 
поступовий відхід від первісного кано
нічного трактування хреста як суто 
культового знака до одного з тради
ційних фольклорних образів шляху 
(дерева) життя, що перетворює його 
в оригінальний вид народного декора
тивно-прикладного мистецтва.

В конструктивному відношенні мож
на виділити кілька основних типів над- 
банних хрестів. Це насамперед одно- 
раменні рівнокінечні хрести, побудова
ні на основі центральної двохосьової 
симетрії з центричним компонуванням 
орнаментальних мотивів. Однораменні 
видовжені хрести з чітко визначеною 
одноосьовою дзеркальною симетрією 
тектонічної побудови та декоративного 
вирішенйя. Двораменні хрести з ана
логічною конструктивною основою. 
Трираменні хрести, побудовані за 
принципом одноосьової дзеркальної 
симетрії з вертикальною або^ горизон
тальною домінантою орнаментального 
оздоблення. Трираменні хрести, кон
структивною основою яких є архітип 
центрального двохосьового хреста з 
рівновеликими верхніми і нижніми ра
менами.

За декоративно-орнаментальним оз
добленням виділяють хрести, прикра
шені геометричними мотивами та еле
ментами; геометричними і геометризо- 
ваними (стилізованими) та рослинни
ми мотивами; стилізованими та рос
линними мотивами; мішані, в яких по
єднуються геометричні стилізовані і ро
слинні мотиви та їх елементи.

За об'ємно-просторовим вирішенням 
їх можна поділити на ажурні в поєд
нанні із силуетним вирішенням компо
зиційного центру-пуклі на перехресті 
та аналогічних композиційних акцен
тів на закінченнях рамен і стержня; 
виключно ажурні хрести; хрести си-
7*

Хрест Мй Л 32МЛІ і/крйїяськил еічоеих СГріЛЬ-
Чіз з е. /Умерлий біля 77ерамиіиля (тепер /7Р).

луетного вирішення, а також складні 
. або змішаного типу хрести.

Основною стильовою рисою надбан- 
них хрестів є їх конструктивність, під
креслена послідовним дотриманням си
метрії, що стає не тільки обов'язковим 
композиційним прийомом, а й естетич
ною нормою, яка виступає тут як еле
мент образності. - ,

Тектонічна структура і декоративна 
форма українських надбанних хрестів 
формується ще в X—XI ст.— тоді, ко
ли, на думку С. А. Таранугценка, по
чала складатися мистецька архітек
турна особливість національного- 
храмобудівництва. Як і кожний вид 
народного мистецтва, кування хрестів 
розвивалося на місцевому грунті — від 
найпростішої форми (грецького хрес-
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та), через запозичення уже традиційно, 
складеної орнаментальної системи, до 
вироблення (відповідно до технологіч
них можливостей заліза) своїх стиліс
тичних особливостей та узагальненого 
художнього образу.

Протягом століть ковані хрести ра
зом із формою церков зазнають впли
вів готики, ренесансу, барокко та ін
ших західноєвропейських мистецьких' 
стилів, які, однак, не змогли змінити 
їх національного характеру. В образах 
і формах надбанних хрестів злиті во
єдино вироблені і відшліфовані протя
гом століть естетичні смаки та високі 
морально-етичні ідеали. П. М. Жолтов- 
ський писав: <кБагато художнього сма
ку вкладали ковалі в складні мережива 
надбанних хрестів, Цих справжніх ше
деврів старого українського ковальст
ва^ з°з. Унікальністю цього виду народ
ного мистецтва є те, що в ньому тісно 
поєднані два потужних творчих ім
пульси — релігійно-канонічна символі
ка християнської віри і віковий досвід 
знаково-магічного світоуявлення, гли
бока духовність народу і його постій
не природне прагнення до краси. Тво
рені народним генієм, вони вражають 
оригінальністю форм, стилістичною єд
ністю з архітектурою храмів і вели
кою гармонією з духом нації.

Крім храмів, кованими хрестами 
увінчували дзвіниці, цвинтарні ворота 
і монастирські брами, придорожні кап
лички. Хрести встановлювалися грома
дами в честь пам'ятних подій, на місці 
колишніх монастирів чи майбутніх 
церков, як межові і придорожні зна
ки. Наприклад, О. Цинкаловський у 
своїй праці вказує, що у Володимирі 
(тепер Володимир-Волинський) ^заліз
ний хрест на дубовій підставі^ був

305 О̂УИГОЗСЬКЫЙ Я. М. Художній метал / /  
Історія українського мистецтва.— К., 1967.— 
Т. 3.— С. 6.

встановлений на місці, де стояв колись 
Аіихайлівський монастир зоє.

Яків Голов,ацький пише, що <є..тут 
у горах... переважно при дорогах, точ
ніше, стежках значать хрестом місце, 
де близьке джерельце й чиста водаз> зо?. 
На безмежну кількість хрестів <кпри 
дорогах^ на Волині вказує Т. Я. Оте
цький зов. Придорожні залізні хрести 
на кам'яних цоколях у великій кіль
кості зустрічалися на Бойківщині, 
особливо в околицях Лютовісок і Мах
новця 309. їх часто увінчували фігур
кою півня, вирізаною з бляхи; (яка по
винна була символізувати пересторогу 
людським вчинкам. <

<кНа пограниччі з 'Лемківщиною,— 
вказують Я. Фальковський і В. Пачов- 
ський,— їх (придорожні хрести.—
С. Б.) щораз меншає. Зате тут у кож
ному селі було пару (кілька) капли
чок з хрестом зверху^ зю

Як вияв високої національної і полі
тичної свідомості, в Галичині встанов
лювалися хрести-пам'ятники в честь 
скасування панщини у 1848 р. Такий 
хрест був викований Яковом Фран
ком — батьком великого Каменяра і 
встановлений в с. Нагуєвичі на Львів
щині зи.

Окремим видом народного мистецт
ва, на думку Широцького, є ковані над
могильні хрести зі2 За своїм стилістич-

зм Яимкалозськай О. Матеріали до архео
логії Володимирського повіту.— Житомир,
1923.— С. 209.

зо? Голоеачький О. Мандрівка по Галицькій 
та Угорській зем лі//Ж овтень.— 1976.—
№ 6.- -̂ С. 77.

308 7. Wołyń.— Lwów, 1869.— Т. Г.—
S. 20.

зоо /.-Б . Baczyńs^f. Na pograniczy
lemkowsko-bojkowskiem.— Lwów, 1935.— S. 67.

3io Ibid.
зи С. M. Батько великого Каменя

ра//Ж овтень .— 1988.— № 5.— С. 62.
зів Ц/арочькма Д. Надгробні хрести на 

Україні / /  ЗНТШ.— Львів, 1908.— Т. 82.— 
С. 10.

100



ним вирішенням та орнаментальним 
оздобленням вони у великій мірі нага
дують надбанні. Однак для оздоблення 
підніжжя ковалі замість фігури півмі
сяця використовували здебільшого ши
роко розповсюджений в народному 
мистецтві вазонковий мотив у вигляді 
ліри, виноградної лози тощо. Як ствер
джує о. Ю. Катрій, квіти на гробах му
чеників у катакомбах були символом 
скороминущого людського життя: ^Чо
ловік, що родиться від жінки, віком ко
роткий і тривоги повний. Зростає немов 
квітка, і в'яне, і біжить тінню без упи
ну^ 313.

На жаль, за роки волюнтаристського 
насадження атеїстичної віри багато 
культових пам'ятників національної 
культури було знищено. Серед них ве
лика кількість церков, дзвіниць, мона
стирів, капличок. Якщо не вдавалося 
знести всієї споруди, то знищувалися 
хрести, обезглавлювалися високоху
дожні ансамблі народного зодчества.

З лиця землі зникали придорожні 
хрести. На місці цвинтарів зводилися 
нові мікрорайони міст. Плюндрувались 
місця поховання видатних політичних 
і культурних діячів. Велику кількість 
залізних кованих хрестів, як і дзвонів,

з*з Дахрій Юл. Наша християнська тради
ція.— С. 177— 178.

переплавлялося для господарських 
потреб. Так, на початку 30-х років на 
металобрухт першої п'ятирічки зволо
чили за участю піонерів залізного хре
ста з могили Куліша» зм

Якщо ж архітектуру храмів, мисте
цтво іконопису можна було розгляда
ти хоча б із точки зору аналізу формо
творчих компонентів (композиції, фор
ми, колористики, рисунку тощо), то 
на хрест як  ̂мистецький витвір була 
накладена абсолютна заборона.

Ідеї нашого часу вимагають нового 
духовно-морального осмислення рідної 
культури. Поступово відроджується 
національна пам'ять, відновлюються 
могили предків і національних героїв. 
Так, в с. Пікуличі біля Перемишля 
(тепер ПР) заново встановлено знище
ний раніше 10-метровий залізний хрест 
на могилі воїнів УСС (Українських 
січових стрільців).

Збережені громадами надбанні хре
сти встановлюються на відновлених 
храмах.

До надбань культури українського 
народу повертається один з його най
вищих духовних символів, за зовніш
ньою формою якого — наша націо
нальна історія.

з^Сябрсгязя Є- Феномен Ш евченка//Зу
стрічі.— Варшава, 1989.— С. 148.



СУЧАСНЕ ХУДОЖНЄ КОВАЛЬСТВО 
НА УКРАЇНІ

Ковальство має спільні з іншими 
видами* * народної творчості традиції 
розвитку. Однак, якщо ткацтво, народ
на кераміка тощо через наявність лег
кодоступної сировини існували і роз
вивалися порівняно рівномірно, то ко
вальство переживало^ в цьому плані 
певні труднощі.

В 50—60-х роках ковальське ремес
ло вважалося одним із тих видів на
родного мистецтва, яке в результаті 
науково-технічної революції, спрямо
ваної на повну механізацію трудових 
процесів І, повинно було зникнути.

Помітне зацікавлення художнім ко
вальством на Україні спостерігається 
лише наприкінці 70-х років.

Виставка творів київського худож
ника Олександра Міловзорова в І978 р. 
%у Києві і Львові) стала визначною 
подією в утвердженні цього нового і 
в той же час глибоко традиційного ви
ду професійного мистецтва. Декоратив
ні підсвічники-канделябри <кРибаз>, 
<кПтахз>, <кМетелию> засвідчують своє
рідне бачення художником живої при
роди, вміння передати її образи шля
хом легкої стилізації.

Мотиви тваринного і рослинного сві
ту, притаманні народному мистецтву 
Наддніпрянщини з, автор широко вво-

' Язкрасояя М. А  Народное искусство как 
часть культуры.— М., 1983.— С. 10.

з Ммлоззороз А  Кованый металл /  Каталог 
выставки.— К., 1978.— С. 31. ' ,

дить у світ своїх образів, домагаючись 
особливбї щирості і теплоти їх звучан
ня, органічної єдності з навколишнім 
середовищем. Це стосується, зокрема, 
зображення казкових тварин, риб, пта
хів на декоративних решітках цегля
ної огорожі Республіканської дитячої 
бібліотеки. Об'ємність, якої автор до
сягає засобами площинного силуетно
го зображення, створює ілюзію їх ак
тивного життя серед старих дубів, ве
селих струмочків, збуджує фантазію 
дітей, ЇХ мислення 3.

При виконанні монументальних роз
мірів решіток у фойє Київської філар
монії 4 художник, майстерно проковую
чи кожний листочок, вдало співстав- 
ляючи їх за масою, конфігурацією і 
напрямком, добивається динамічного 
звучання загальної композиції. Верти
кальні площини решітки завершують 
букети квітів. Завдяки вдало застосо
ваному вазонковому мотиву, характер
ному для українського народного ми
стецтва, досягнуто органічного поєд
нання композиційного вирішення реші
ток з аркоподібною формою пройомів.

Поряд із традиційними способами 
ковальської обробки заліза, автор смі

з Дал&гязр В. Я стараюсь делать все / /  
Декоративное искусство СССР.— 1980.—
№ 14.— С. 28; Чзч^собя В. Детская библио
тека в Киеве//И скусство.— 1982.— № 12.— 
С. 17.

* Жозоль 7̂. В. Декоративное искусство в 
современном интерьере.— К., 1986.— С. 174.
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ливо і в той же час дуже тактовно за
стосовує нові технічні засоби — авто
генне різання, електрозварювання. Слі
ди від електродуги на поверхні мета
лу і шви автогенного різання активно 
включає в пластичне вирішення тво
рів, досягаючи ,нового звучання тра
диційного матеріалу.

Значним центром розвитку худож
нього ковальства на Україні став 
Львів, місто багатовікових традицій 
цього ремесла,, що знаходять своє су
часне втілення в роботах таких худож
ників, як О. П. Лучинський, С. І. Мо
роз, В. М. Качмар і інші з.

В І984 р. у виставочних залах Му
зею етнографії і художнього промислу 
ЛВ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського АН 
України експонувалася виставка кова
них творів Олега Боньковського ^

Серед найцікавіших робіт художни
ка, представлених на виставці,— ство
рені до 1500-річчя м. Києва декоратив
ні підсвічники «Слов'янські богиз>. Тра
диційними засобами народного коваль
ства (кування, розклепування, гнуття, 
насічки, з'єднання заклепками і хому
тами) в поєднанні з духом сивої пра
історії нашої Батьківщини художник 
досягає виразності образів і загальної 
цілісності багатофігурної композиції. 
Образність кожної окремої постаті бо
гів — Ярила, Стрибога, Велеса, Перу
на, Лади і Леля підсилюється пласти
кою кольорового гутнього скла. В цих 
творах жива традиція багатовікової 
народної культури, історична пам'ять 
народу органічно поєднана з духовни
ми і естетичними вимогами часу, по
требами розвитку національного ми
стецтва.

Світильники для залів Острожського 
краєзнавчого музею, виконані митцем

з Лзськіз С. ЛІ. Художнє ковальство на 
У країні//Д овідник народних художніх про
мислів Української РСР — К., 1986.

з Леськїз С. М. Виставка творів Олега 
Боньковського / /  Каталог.— Львів, 1984.

Декорягызмя рашїгкя. Летор В. 7. Кячдшр.

шляхом поєднання дерева, скла і за
ліза, відзначаються лаконічністю та 
образністю композицій, конструктив
ною ясністю, чітко вираженою функ
ціональністю. Крім того, вони не тіль
ки вдало доповнюють середньовічний 
інтер'єр, а й підсилюють загальне вра
ження 7. '

Цікавим явищем у розвитку тради
цій художнього ковальства є твор
чість випускника львівського училища 
декоративно-прикладного мистецтва 
ім. І. Труша Василя Качмара. Оригі
нальність його робіт полягає в макси
мальному виявленні пластичних мож
ливостей кованого металу в залежності 
від їх функціонального призначен
ня, емоційного і смислового наванта
ження.

Перші роботи автора — це своєрід
ний процес пізнання і засвоєння кла
сичних традицій старого ковальства. 
Так, наприклад, конструктивну основу 
декоративної решітки «Ретроз> стано
вить міцна рамка, виготовлена з пру
тів квадратного січення, з'єднаних

? /зяячемжо Ю. Змагання -з вогнем і мета
лом / /  Київ.— 1935.— № 7.— С. 146.
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Декорягмемя колтозы%;я <г№хкы;р. А̂ тор 
В. 7. Дя^жяр.

шляхом протягування через наперед 
<кпрошиті;> (пробиті.— С. Б.) отвори, 
які, внаслідок деформування металу 
в цих місцях, створюють додатковий 
пластичний елемент. Квадратні поля, 
утворені хрестовиною тонких прутів, 
які пересікаються в центрі рамки, за
повнюються парними, повернутими в 
різні сторони С-видними спіралями з 
круглих прутів, що помітно оживляють 
загальну статичність решітки. Спосо
бом гарячого штампування виконана 
центральна розетка, яка об'єднує на
вколо себе всі елементи композиції. 
Загальну міцність решітки підсилюють 
залізні хомути, які з'єднують між со
бою окремі деталі композиції.

Незважаючи на застосування в по
рівняно невеликій композиції кількох

прийомів ковальської пластики, робо
та не здається перевантаженою завдя
ки тонко продуманому, майстерному їх 
поєднанню.

Створення засобами ковальського 
ремесла композицій з квітів, виноград
ної лози, голівок маків на струнких 
ніжках, переплетених нитками павути
ні — це не просто пошуки вільної плас
тики, а цілеспрямоване звернення до 
мотивів народного мистецтва, їх кон
кретної образності, безпосередньості у 
відтворенні світу природи.

На Закарпатті, в Ужгородському 
художньо-виробничому комбінаті Ху
дожнього фонду України працює ви
пускник художнього училища Івац Са- 
бов. Серед його робіт набори для ка
фе <кФорумз>, двері для контрольного 
пункту на кордоні з Чехо-Словаччи- 
ною тощо.

Роботи Олександра Дідика, який 
працює у батьківській кузні в с. Кисе
лів, що біля Чернівців, не раз експону
валися на обласних, республіканських 
виставках декоративно-прикладного 
мистецтва; вони прикрашають інтер'є
ри громадських споруд в Чернівцях і 
Новоселиці з. Цікавою .роботою автора 
є декоративний світильник-бра, вико
наний для Кімнати щастя в м. Новосе
лиці на Буковині. В основу композиції 
світильника покладено мотив дерева 
життя, відомий як в українському, так 
і в загальнослов'янському народному 
мистецтві 9. Від міцного, прокованого 
стовбура відходять розгалужені гілки, 
на яких розпускаються карбовані ли
сточки, квіти і цілі суцвіття. Дві пташ
ки на дереві, над якими розквітає квіт- 
ка-сонце, символізують образ родин

s Архів ЛВ ІМФЕ АН України.— Зоні. 4, 
папка 2.— Арк. 7. ^

з Доямйш 7. В. Сільське житло Поділля.— 
К., 1980.— С. 167; Щербякїеський В. Україн
ське мистецтво. Буковинські і галицькі дере
в'яні церкви, нагробки і придорожні хрести, 
фігурки і каплиці.— Київ — Прага, 1926.
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ного щастя ю. Загальна легкість, щи
рість і теплота задуму підсилюється 
спрямованими догори і вниз пучками 
світла.

В Одеському художньо-виробничо
му комбінаті ХФ України уже десять 
років працює народний майстер-коваль 
С. І. Максименко. У співпраці з ху
дожником Є. М. Гусєвим ним викува
но світильник-торшер <кКаштаниз> висо
тою понад 2 м. В основу композиції 
покладено мотив народного світильни
ка — світця, що був поширений у Бі
лорусії, Росії,' на Україні (Поліссі, 
Слобожанщині) ". Поряд з традицій
ними способами художнього жування 
автори застосовують сучасні можли
вості з'єднання окремих елементів 
композиції, зокрема дугове зварюван
ня. Цілісність світця досягається за
вдяки вдалому поєднанню стилізова
них мотивів листочків і суцвіть каш
танів.

Окреме явище в загальному напрямі 
розвитку ковальського мистецтва ста
новить творчість Василя Стефаненка, 
який живе і працює в Дніпропетров
ську. Ковані решітки, встановлені в го
телі <кСвітаною> в Дніпропетровську, 
люстри в концертному залі колишньої 
Брянської церкви свідчать про тонке 
відчуття металу, його, технологічних 
можливостей, володіння засобами ко
вальської пластики. Простота і лако
нічність композицій привертають ува
гу, роблять їх доступними для сприй
няття глядачами

В Донецьку плідно працюють ху- 
дожники-ковалі О. І. Біловол і 
О. І. Литвин, в Сумах — Є. С. Айрат- 
тян.

Яяйдем О. С. Орнамент українського на
родного розпису.— К., 1989.— Ć. 82.

и Бяеырое А. Кованные светцы/ / Д И  
СССР.— 1978.— № 1.

із Архів ЛВ ІА1ФЕ АН України.— Зош. 1.— 
С. 14.

Декоративна колиозичгя <г7роян̂ ю>. .4 втор 
В. /. Дачжар.

Як бачимо, традиції ковальського 
мистецтва, цього величезного пласта 
народної культури, невід'ємного від 
загальної народної спадщини, дістали 
своє друре життя в архітектурних де
талях унікальних споруд, інтер'єрах 
громадських закладів, сувенірних ви
робах, ландшафтній архітектурі, су
часному побуті тощо.

Однак на даному етапі цього бурх
ливого, але дещо стихійного розвитку,, 
ще рано говорити про стильові особ
ливості сучасного українського худож
нього ковальства. Відрадним у цьому 
процесі є прагнення до засвоєння істо
ричного досвіду народу з метою від
творення його традицій в новаторських, 
формах. Прагнення до виявлення на
ціональних особливостей ковальського 
мистецтва зумовило звернення худож- 
ників-професіоналів до засвоєння кра-
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О. Г. Д7дык.

щих вітчизняних зразків, традиційної 
технології.

Відсутність широкої мережі профе- 
сінної підготовки майстрів спричинила 
залучення ковалів старшого покоління, 
тцо дало можливість безпосереднього 
вивчення традиційного народного ко
вальства під час процесу творення. 
Так явище симбіозу носіїв досвіду двох 
поколінь містить в собі могутній заряд 
розвитку. Адже саме там, де відбуває
ться злиття багатовікового досвіду на

роду з новим світосприйманням, і ви
никають високохудожні зразки, зокре
ма такі, як задивлені в глибінь віків 
слов'янські боги художника О. Бонь- 
ковського і коваля В. Бойка.

На жаль, грунтовна підготовка май
стрів художнього ковальства ведеться 
в єдиному на Україні навчальному за
кладі — у Львівському училищі при
кладного мистецтва ім. І. Труша 
Школа підготовки спеціалістів цієї 
справи в училищі має свої традиції. 
Вона виникла і розвивалася разом з 
його заснуванням в 1876 р. як загаль- 
нопромислова школа рисунків і моде
лювання при Музеї художніх промис
лів.

Цей заклад був на той час єдиним 
у Галичині, де навчалися художньої 
обробки металу мосяжники, слюсарі, 
майстри будівельного слюсарства і 
ковальства. Безперечно, що таке спря
мування школи зумовлювалося не тіль
ки потребами ринку чи міста, а й ві
ковими, місцевими традиціями. Роботи 
її вихованців вже в 1904 р. діста
ють визнання на виставці металевих 
виробів у Кракові. Таким чином, вже 
тоді школа стає осередком розвитку 
народних високохудожніх традицій в 
ковальському мистецтві. Не випадко
во на початку 1970-х років тут орга
нізовується майстерняжузня.

Практичне навчання учнів полягає в 
поступовому оволодінні як традицій
ними (^дідівськими^), такТ сучасними 
способами обробки металу. Така мето
дика забезпечує грунтовне засвоєння 
технічних і пластичних можливостей 
металу. Під час роботи над першими 
кованими композиціями закріплюють
ся основні прийоми гарячого і холод-

із Леськїе С. М. Художнє ковальство на 
У країні//Довідник народних художніх про
мислів.— К., 1968.— С. 72, і
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ного кування, такі як розрубування, 
пробивка отворів, гнуття, заклепуван
ня, розклепування, витяжка, насадка 
тощо. Поступово учні починають - за
своювати складніші прийоми: скручу
вання спіралей, шишок, кручення-тор- 
сування, просилювання крізь отвори; 
ковальське зварювання, автогенне рі
зання, електрозварювання, шліфуван
ня, карбування, штампування, поєд
нання різних матеріалів тощо. Таким 
чином, шляхом розширення способів 
пластичної обробки' металу здійснює
ться поступове спрямування учнів до 
індивідуальних пошуків окремих ком
позиційних прийомів та загального ви
рішення художнього задуму 

Однією з перших дипломних робіт, 
яка , засвідчила серйозні можливості 
школи художнього кування, були кова
ні грати для гридниці музею-замку в 
с. Олеську (філіал Львівської держав
ної картинної галереї), виконані в 
І976 р. О. Гнатівим та АГ Шудг. За
вдяки використанню середньовічних 
прийомів ковальського ремесла, таких, 
наприклад, як, з'єднання кільцями-хо- 
мутами товстих стержнів квадратного 
січення, світлових і тіньових ефектів, 
що виникають внаслідок ритмічного 
чергування ребристої поверхні сітки, 
авторам вдалося досягти оригінально
го поєднання функціонального призна
чення гратів із стильовим звучанням 
середньовічного інтер'єра 

Монументальних розмірів світиль
ник, виконаний 1986 р. випускниками 
Т. Олещуі^ом та В. Поздняковим шля
хом поєднання кованого вороненого 
металу і молочного гутного скла, ви
гідно підсилює цегДяну кладку масив- **

** С. Ж  Художнє ковальство / / Д о 
відник художніх народних промислів Україн
ської РСР — К., 1986.— С. 72.

ts Мяксмсько Г. С., Ю. /7. Ювілей
училища І. І. Т руш а//Н ародна творчість та 
етнографія — К., 1977.— № 1.— С. 107.

Дексрагизяї Легор О. Г. /Д&яс.

ної* кріпосної стіни у фойє Львівсько
го історико-архітектурного заповідни
ка. В основу КОМПОЗИЦІЇ покладено' се
редньовічний мотив колеса, до якого 
підвішені лампи. Три колеса, що по
ступово зменшуються в діаметрі, ком
позиційно поєднані підвісками, з'єдна
ними хомутами.

Прагнення не до зовнішнього копію
вання зразків старого ковальства, а до 
творчого переосмислення з урахуван
ням сучасних технологічних можливос
тей обробки заліза, відчуття, монумент 
тальності яскраво виявлено в кованій 
брамі (м. Львів, вул. Професорська), 
виконаній О. Саганом та Я. Баландю- 
ком під керівництвом викладача курсу 
основ композиції в металі М. І. Під
кови.

Отже, підготовка учнів ведеться на 
основі вивчення і засвоєння мистецької
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спадщини нашого народу, творчого пе̂  
реосмислення кращих зразків світово
го декоративно-прикладного мистецт
ва, грунтовного оволодіння практични
ми навиками ремесла, секретами май
стрів минулих поколінь, стильових 
особливостей їх виробів. f

Важливим напрямом у розвитку тра
дицій художнього ковальства на Ук
раїні е комплексні роботи по рестав
рації архітектурних споруд минулих 
віків, які проводяться науково-рестав
раційними виробничими майстернями 
Києва і Львова за проектами, розроб
леними інститутом <кУкрпроектрестав- 
раціяз>. Завдання, яке стоїть перед ко- 
валями-ребтавраторами, вимагає точ
ного відтворення аналогічних зразків 
того чи іншого стилю. Для цього необ
хідне детальне вивчення секретів ста
рих майстрів, що дає можливість тон
кого проникнення в їх мистецтво.

Прикладом застосування технологіч
них прийомів середньовічних майстрів 
є решітки на оглядових отворах-бійни- 
цях міського арсеналу у Львові, вико
нані у вигляді ромбовидної сітки з 
прутів квадратного січення, з'єднаних 
способом просилювання.

Двері історичного музею у Львові 
увінчані декоративною решіткою, ви
готовленою з прутів круглого січення 
із застосуванням плавно гнутих спіра
лей, з'єднаних між собою кільцями-хо- 
мутами і шишками, що було прита
манне для ренесансного художнього 
ковальства.

Великої майстерності вимагала ре
ставрація кованих дашків над парад
ним і службовим входами до Львів
ського оперного театру ім. ї. Франка. 
У зв'язку з відсутністю м'якого (сков- 
когоз> — з низьким вмістом вуглецю) 
заліза, листочки доводилося <квитяга- 
тиз> з мідної бляхи, доповнюючи кар
буванням з наступним патинуванням 
і позолотою.

Серед численних робіт ковалів рес
тавраційної майстерні — старовинні 
бра, виковані за старими зразками, і 
сходові поручні в костелі Марії Сніж
ної; залізний хрест, покритий латун
ню і позолотою на бані Острозької 
церкви, ковані двері і віконні грати в 
музеї-аптеці (м. Львів, будинок на 
пл. Ринок, 37). тощо. ^

В цих роботах відчутне творче пере
осмислення особливостей історичних 
стилів в поєднанні з утилітарною і ес
тетичною функцією реставрованих спо
руд і цілих ансамблів на рівні вимог 
їх сучасної експлуатації.

В історії декоративно-прикладного 
мистецтва і зодчества є чимало при
кладів практичного виконання коваля
ми художніх задумів архітекторів чи 
художників. Однак це явище здебіль
шого носило характер пасивного пере
несення проекту, оскільки виконавці не 
могли до кінця перейнятися ідеєю 
твору, а проектанти, в свою чергу, бу
ли далекі від тонкого відчуття металу, 
його пластичних можливостей. Спів
праця сучасного художника і коваля 
носить новий характер: автор проекту, 
сам орудуючи ковальським інструмен
том, на практиці втілює свій задум. 
А майстер-коваль при цьому вносить 
свіжий елемент в застосування доціль
них прийомів чи засобів збагачення 
пластичної виразності. Саме завдяки 
такій практиці проходить живий про
цес засвоєння і безперервного розвитку 
народного ковальства як джерела роз
витку професійного мистецтва. Тільки 
там, де є місце для творчого викорис
тання багатовікових народних тради
цій народного мистецтва, в поєднанні 
з високим професіоналізмом, створю
ються високохудожні зразки націо
нального мистецтва, забезпечуються 
духовні потреби народу.

Сучасними майстрами широко вико
ристовуються декоративні можливості
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просічного заліза, що здавна відоме в 
народному ковальстві Воно служить 
для оздоблення предметів побуту: ко
минів, підвіконників, дахів, водовід
відних труб, воріт і присадибних ого
рож.

В гірських селах Хустського району 
на Закарпатті (с. Копашнево) дах но
возведеного будинку прикрашають си
луетними зображеннями двох голу
бів — символу щасливого життя моло
дого подружжя. Цей звичай передаєть
ся від покоління до покоління і тому 
жителі не уявляють хати без веселих 
голубів на даху

В низинних селах Хустського і Тя- 
чівського районів на Закарпатті, на 
Гуцульщині і Буковині фасади будин
ків, їх елементи (підвіконники, фрон- 
тончики, гребені дахів, водовідвідні 
труби тощо), брами,' огорожі щедро 
оздоблюють просічною цинковою бля
хою.

Поряд з традиційним геометричним 
орнаментом, силуетними зображення
ми тварин, птахів, дерев з'являються 
нові мотиви у вигляді олімпійської ем
блематики тощо із, які не завжди орга
нічно вплітаються в систему традицій
ного промислу.

Просічна бляха особливого поширен
ня набула в селах Миколаївської, Оде
ської, Кіровоградської областей. Міс
цеві майстри, такі як В. Н. Ємельчен- 
ко, А. Ф. Федоренко, І. П. Кодак і ін. 
вирізають цікаві композиції димників, 
<ккорониз> водовідвідних труб, обрам-

^ Рож^есгзаяская С. Б. Русская народная 
художественная традиция в современном об
ществе.— М., 1931; Ганская О. А. Народное 
искусство Польши / /  Художественная обработ
ка металла.— М., 1970.— С. 51; ^ИержазаобБ., 
Солозьзз Я. Этика технических форм / /  Деко
ративное искусство ^СССР.— 1981.— № 5 —
С. 31.

*' Архів ЛВ 1МФД АН України.— Ф. 1.— 
Зош. 4.— Арк. 11.

із Там же. Зош. 4.— Арк. 11.

лення вікон, надверних дашків тощо
Для сучасного будівництва, зокрёма 

сільського житла, характерна деяка 
монотонність, повторюваність архітек
турних форм, нетрадиційність об'ємів. 
Тому елементи з: просіяної бляхи, в 
природі яких закладені глибокі тради
ції'давньоге-щародного мистецтва на
скрізної різьби ПО дереву 20, витинанок 
з паперу зі, кованих хрестів і інших 
збагачують пластику сучасного народ
ного житла. <(Короназ> водовідвідної 
труби, димник на комині хати, обрам
лені прорізним нескладним геометрич
ним орнаментом дахи і вікна, чітко 
прочитуючись на тлі голубого неба і 
виділяючись на фоні зелені дерев, 
оживляють будівлі, вносять елементи 
неповторності, доповнюють і збагачу
ють екстер'єр.

Прості у виготовленні, доступні для 
виконання, необхідні в господарстві 
вироби з просіяної бляхи є одним із су
часних народних художніх промислів, 
який переживає своє відродження. 
Збереження його традицій особливо 
помітно в тих центрах і місцевостях, 
де ще живуть і працюють майстри, пе
реважно похилого віку, які можуть пе
редати свої знання молодому поко
лінню.

Одним із сучасних напрямів роз
витку художнього ковальства на Ук
раїні є творчість самодіяльних май- 
ртрів. В так званій сзмішанійз- техніці 
працює самодіяльний коваль Ю. Пар
хоменко з м. Шевченка Полтавської 
області, створюючи своєрідні компози-

^М аяаяа В. Жестяные короны //Д екора
тивное искусство СССР.— М., 1983.— ,№ 11.— 
С. 23; Вторая областная выставка произведе
ний народного декоративно-прикладного искус
ства / /  Каталог.— Николаев, 1981.

2° Рождесгземская С. Б. Русская народная 
художественная традиция в современном об
ществе.— С. 82—96; Сгамяезич Аї. Я. Україн
ські витинанки.— К., 1986.

з* Декоративное искусство СССР.— 1986.— 
№ 6.— С. 27.
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ції ліхтарів-дерев, торшерів-квітів, 
фонтанів-клумб. У їх вирішенні (поряд 
з традиційним куванням) автор часто 
використовує штамповані елементи: 
кронштейни, плафони тощо заводсько
го виготовлення, техніку обточування 
окремих деталей на слюсарному стан
ку, шліфування, полірування і т. ін.

В м. Луганську коваль-самоук Пав
ло Малков виготовляє високоякісні де

рево- і металообробні інструменти^ 
шкатулки, підсвічники тощо.

Я к, бачимо, на Україні, багатій не 
тільки давніми традиціями в галузі 
художнього кування, а й виразними 
його локальними особливостями, є ре
альна можливість не тільки відродити 
цей важливий вид народної декоратив
ної пластики, а й розвинути її кращі 
надбання.
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