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The article deals with the place and importance of woodwork in the living of the Podillia populace. The main attention is 
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Вироби з дерева з давніх часів відігравали 

важливу роль у господарстві та побуті укра-

їнського селянства. Адже дерево як загально-

доступний матеріал було відносно міцною 

й водночас простою в обробці сировиною.  

З нього виготовляли різноманітні господар-

ські та побутові речі, без яких неможливо уя-

вити життя сільських жителів у минулому. На 

Поділлі вироби з дерева мали досить розгалу-

жену типологію і, крім практичного значення, 

створювали певну своєрідність регіону. Цьому 

сприяла специфіка господарської діяльності 

місцевого населення, основним заняттям якого 

було землеробство та скотарство, що вимагало 

великого асортименту виробів з дерева. 

На сьогодні питання місця й ролі виро-

бів з дерева на Поділлі малодосліджене. 

Його окремі аспекти почали вивчати лише 

на початку ХХ ст. такі відомі дослідники,  

як Г. Александрович, Н. Заглада та Ю. Пав-

лович [1; 9; 15].

У другій половині ХХ ст. до вивчення цьо-

го питання підійшли більш комплексно. Про-

те науковці здебільшого розглядали його в 

загальноукраїнському контексті. Серед робіт 

цього періоду вирізняється колективна моно-

графія В. Горленка, І. Бойка та О. Куниць-

кого, у якій досліджено історичний розвиток 

землеробських знарядь на українських тере-

нах, подано їх класифікацію та визначено міс-

це в побуті сільського населення [7]. 

Загальну характеристику дерев’яних земле-

робських знарядь праці та засобів пересуван-

ня наведено в розділах колективної монографії, 

підготовлених В. Горленком та М. Глушком. 

Це були перші дослідження, у яких відображе-

но розвиток названих елементів господарства 

Поділля як окремого історико-етнографічного 

регіону України [6; 5].

Виготовленню дерев’яного господарського 

начиння українців присвячена робота Т. Бого-

мазової. Основну увагу в ній звернено на 

вироби бондарного, ситарного, токарного і 

столярного промислів, що становили значну 

частину комплексу дерев’яного господарського 

начиння [2].

Серед публікацій означеного періоду виріз-

няються також роботи Т. Косміної, Є. Шев-

ченка, М. Глушка та деяких інших авторів. На 

тлі узагальнюючого вивчення житла, промис-

лів та транспорту в них висвітлено й побуту-

вання виробів з дерева на теренах подільсько-

го регіо ну [13; 18; 4]. Однак, незважаючи на 

окремі досягнення, питання місця й ролі ви-

робів з дерева в господарстві та побуті селян 

як на території України загалом, так і в різних 

історико-етнографічних регіонах залишається 

недостатньо дослідженим. У цьому особливої  



актуальності набуває вивчення регіонально- 

локальних особ ливостей комплексу подільських 

дерев’яних виробів як значного компонента ма-

теріальної культури.

Залежно від господарського та побутового 

призначення, вироби з дерева можна умов-

но поділити на кілька груп: господарське на-

чиння, меблі, транспортні засоби та знаряддя 

праці. Більшість із цих виробів виготовляли 

майстри деревообробки, яких відповідно до 

спеціалізації називали бондарями, теслями, 

столярами, стельмахами тощо. У кожному селі 

«ходила» слава про майстра, у якого можна 

було замовити найякіснішу діжку для загото-

вок на зиму чи воза, яким без ремонту можна 

було «виїздити» не один рік. 

Найбільшу групу виробів з дерева ста-

новило різноманітне господарське начиння, 

переважно бондарні вироби. Асортимент 

бондарного посуду на території Поділля був 

досить широким: діжки, бочки, кадуби, бодні, 

відра, хлібні діжі, маснички («маслобійки») 

тощо. Ними користувалися майже в кожному 

селянському дворі, що значно полегшувало 

щоденний побут населення.

У широкому вжитку були діжки різних 

розмірів. Вони були двох видів: у формі зрі-

заного конуса або з опуклим тулубом; неза-

лежно від виду, у них вставлялося одне дно. 

Подібними до діжок були бочки, які також 

мали опуклий тулуб, але два дна і отвір в од-

ній із клепок (дощечок) або у дні. Місткість 

бочок і діжок коливалася від одного до деся-

ти відер. Найчастіше діжки використовува-

ли для квашення помідор, огірків, капусти, 

яблук. Найкращими для цього вважалися 

діжки, виготовлені з дубової клепки. Кож-

на господиня мала свій рецепт приготування 

смачного квашення. Один з них автор запи-

сав у Городоцькому районі Хмельницької об-

ласті: «Чосник накладається в бочку наниз, 

цего листя, і кріп. Петрушка – то до помідор. 

А кріп, листя вишневе, мама кидала й дубо-

ве, кидала листя. То були тверді огирки, і хрін 

кидали листя. А сипали солі, так вже знали 

собі, на бочку п’ять стаканів, чи яка там боч-

ка» [10]. Діжки з квасниною зберігали в льо-

хах (погребах), а за їх відсутності – у коморі. 

Для того щоб діжки й бочки служили дов ше 

і не розсихалися, їх після використання мили й 

зберігали в темному місці. Проте для повного 

запобігання протіканню перед наступним ви-

користанням в бондарний посуд наливали води 

й витримували кілька годин або насипали по-

пелу й заливали його гарячою водою. Якщо ж 

діжка протікала, її несли до бондаря, котрий 

підтягував обручі або заміняв дно. 

Мед зберігали тільки в липових діжках, 

оскільки липа не всихалася.

Подібними за своїм функціональним при-

значенням були кадуби. Їх виготовляли з кле-

пок або видовбували із частини суцільного 

стовбура. У них робили заготовки на зиму, 

якщо була велика сім’я, але частіше ними ко-

ристувалися як ємністю для зберігання зерна. 

Різноманітне призначення мали й дерев’яні 

бодні – від заготівлі сала або м’яса до вико-

ристання їх для зберігання одягу. Вирізнялися 

вони наявністю кришки, іноді навіть із замком. 

Для замісу тіста на хліб у подільських гос-

подинь була хлібна («пікна») діжа, що мала 

вигляд зрізаного конуса, з одним дном та 

кришкою. Її здебільшого виготовляли з дубо-

вої клепки або робили хоча б дубове дно. Дуб 

був як окислювач, тому тісто краще підходило. 

Хліб випікали переважно із житнього борошна 

(інколи з додаванням кукурудзяного, картоплі 

та інших домішок), на свята – із пшеничного. 

Процес випікання повсюдно супроводжувався 

забобонами та ритуалами. З діжею також було 

пов’язано багато обрядів і повір’їв. Так, напри-

клад, перед випіканням весільного короваю в 

багатьох селах Поділля коровайниці підноси-

ли діжу тричі до стелі після того, як саджали 

його в піч. Воду, у якій мили руки, виливали на 

тік – уважалося, що такі магічні дії сприяти-

муть плодючості та любові [3, с. 19]. 

Дерев’яні відра, «цебра» виготовляли, як і 

діжки, з клепок, однак їх здебільшого застосо-

вували для носіння води та годування худоби. 

Для збивання масла використовували 

дерев’яні маснички. Це – маленькі діжечки, 



складені з клепок або виточені із суцільного 

дерева. Щоб збити масло, у маслобійку нали-

вали сметану та збивали її калатушкою – па-

лицею, на кінці якої було коліщатко з кількома 

дірками. 

За своїм функціональним призначенням до 

бондарних були подібні вироби, видовбані із 

суцільного дерева, скажімо ночви та жлукта. 

Ночви («нецки») видовбували із частини 

стовбура дерева, розколеного навпіл. Їх засто-

сування в господарстві залежало від розмірів: 

у менших місили тісто, у більших прали білиз-

ну, купали дітей тощо.

Для прання й зоління білизни на тери-

торії Поділля використовували корита, цеб-

ра та жлукта («зільниці»). Цебра і жлукта 

відрізнялися лише способом виготовлення: 

цебра виготовляли з клепки, а жлукта видов-

бували із суцільного дерева. Ось як описує  

процес прання в жлукті жителька с. Наддні-

стрянське Мурованокуриловецького району 

Вінницької області: «Дна нема, лиш тако нав-

хресть поперечки, а тоди кидається соломки  

чи чого там, а тоди кидають сорочок сюди 

мокрих уже трошки попраних, перше глиною 

пошурував, глина біла і в зільницю. Мила не 

було. Попілю зверха і лляєш воду тако нато-

лочив добре і тоди  зверха сипеш з грубки по-

пелю засипаєш, се притолочується, ше зверха 

кладеться таке дрантячко і тоди окріп заки-

пів баняк і вилляв, і доки другий баняк за-

кипає, а воно вже париться. А тоди знов, тій 

зо три баняки вляли, накрили і воно постояло 

зо три часа, зо чотири чи й п’ять. А тоди ви-

тягаєм і прали то шмаття» [11]. У більшості 

господарств  зільниця вийшла з ужитку ще 

в середині ХХ ст., згодом її використовували 

лише найбідніші. 

Після зоління білизну, незалежно від пори 

року, несли до річки. Там її полоскали та били 

праником – невеличкою дерев’яною дощеч-

кою прямокутної форми з круглою ручкою. 

Після того як білизна висихала, її прасували 

дерев’яним рублем («магілницею») та качалкою. 

До дерев’яного господарського начиння на-

лежало також різноманітне дрібне начиння: 

ложки, ополоники, макогони, качалки, товкачі, 

сільнички, стільниці, які використовували для 

приготування їжі та споживання. 

Значну групу виробів з дерева становив 

традиційний набір хатніх меблів, що, крім 

практичного використання, створював певну 

організацію внутрішнього простору поділь-

ського житла. До цієї групи належать: лава, 

стіл, скриня, мисник, «піл», жердка, стільці, 

ослони, колиска тощо. Більшість з них мали 

своє усталене місце в інтер’єрі сільської хати: 

ліворуч від вхідних дверей (у кутку) – варис-

та піч, по діагоналі від неї – чистий, «святий», 

«червоний» кут з образами, під ним – стіл, 

уздовж стін – лави; між піччю та причілковою 

стіною – спальне місце – піл, а біля вхідних 

дверей (у протилежному кутку від печі) – 

мисник [12, с. 241].

Найдавнішим типом лави була нерухома 

лава (на дерев’яних ніжках, закопаних у до-

лівку). Такі лави робили з грубих та широких 

дощок, тому вони були досить масивними. На 

них пряли кужіль і спали молодші члени сім’ї. 

Рухомі лави виготовляли, як і нерухомі, з тією 

лише відмінністю, що їхні «ноги» не вкопували 

в долівку. На початку ХХ ст. заможніші гос-

подарі почали використовувати лави зі спин-

ками. Крім лав, побутували ослони, невеличкі 

стільчики та табуретки, які розміщували біля 

печі та столу. 

Подібною до лав була конструкція спаль-

ного місця – полу. Його збивали з декіль-

кох масивних дощок, які ставили на дерев’яні 

стовпчики поряд з піччю. Для спання на нього 

накидали сіна, а за можливості ще й застеляли 

рядном. У кінці ХІХ ст. піл почали замінюва-

ти купованими переносними дерев’яними ліж-

ками із суцільними спинками, інколи оздобле-

ними барельєфною різьбою [13, с. 166].

Під божником уздовж причілкової стіни 

стояв стіл. Таке розташування визначалося 

кількома його функціями – тут працювали, 

відзначали урочистості чи сумували, спожива-

ли їжу; тому його ставили в чистій освітленій 

частині житлового приміщення [8, с. 47]. Роз-

міри стола залежали від кількості членів сім’ї 



та наявності вільного простору в житловому 

приміщенні.

Вагоме місце в житті подільської господині 

займала скриня, яку вона приносила як прида-

не з батьківської хати і з особливою турботою 

ставилася до неї. У скрині зберігали переваж-

но одяг та ткані вироби, що вважалися гордіс-

тю господині.

Скрині були менші й більші. Здебільшого 

побутували скрині з плоским віком, а в селах 

з польським населенням вони («куфри») були 

переважно з випуклою кришкою. Якщо в хаті 

було недостатньо житлової площі, скриню з 

плоским віком дехто з господарів використо-

вував як стіл та місце для спання. У скрині 

робили і прискринок для зберігання намиста, 

домашніх цінностей. Прикрашали скрині ме-

талевою оковкою, хоча траплялися й розписані  

фарбами. Для Поділля характерні також «соф-

ки» та «бамбетелі» – лавки, які використову-

вали і як скриню. 

Важливою складовою меблів був мисник, 

який мав три-п’ять дерев’яних полиць, які інко-

ли прикрашали різьбою. Згодом унизу мисни-

ка виділилася шафка з двома дверцятами. На 

миснику зберігали керамічні вироби, що ви-

конували як утилітарну, так і естетичну функ-

цію. Виставлені у його верхній частині миски 

були певною окрасою оселі [14, с. 27]. 

Жердка слугувала шафою для буденного 

одягу, у свята її обвішували найкращими ряд-

нами. Вона здебільшого кріпилася до сволока 

(один кінець жердки входив у стіну, а інший – 

до сволока або до вертикальної опори зі стелі). 

Її намагалися розміщувати над полом. Жердка 

певною мірою демонструвала заможність госпо-

дарів, коли на ній вивішували доб ротний одяг. 

Колиску для дитини найчастіше виготов-

ляли з лози. Вона мала наближену до овалу 

форму та кріпилася на чотирьох вервечках до 

гаку на сволоку або стелі. Колиску зазвичай 

розміщували біля спального місця так, щоб 

вона була посередині висоти хати і матері було 

зручно дивитися за немовлям. Дитячі колиски 

виготовляли також з дерева, у вигляді неве-

личких ліжечок.

До наступної групи дерев’яних виробів на-

лежать традиційні засоби пересування подо-

лян – вози, гарби, безтарки та сани. Тради-

ційний двоосьовий чотириколісний дерев’яний 

віз майже до кінця ХХ ст. залишався найпо-

ширенішим видом транспорту в подільському 

селі. Без воза складно було уявити життя се-

лянина в давнину: «Сьогодні на возі вивози-

ли гній, завтра на ньому, підкинувши соломи, 

їхали на базар, після чого привозили дрова з 

лісу, з поля снопи, з лугу сіно, вивозили в поле 

і назад соху або борону» [17, с. 87].

Крім воза, для перевезення з поля снопів 

або сіна могли використовувати гарбу («арбу»), 

яка відрізнялася вищими, довшими та ширши-

ми драбинами, що дозволяло транспортувати 

більшу кількість урожаю за один раз. Для пе-

ревезення з поля зернових культур інколи ко-

ристувалися безтаркою – возом, кузов якого 

мав вигляд глибокого ящика, герметично заби-

того дошками. 

Узимку населення Поділля користувало-

ся ґринджолами – господарськими санами. 

Вони, порівняно з возом, мали досить про-

сту конструкцію – два полози, у кожен із 

яких задовбували по три-чотири копили, на 

яких набивали оплени (з розрахунку один 

оплен на пару копилів). Поміст таких саней 

був сплетений з лози або ліщини, його на-

кладали на оплени, прикріплюючи «рожна-

ми» – кілками, які водночас не давали ви-

пасти із саней велико габаритному вантажу  

[1, с. 562].

Заможні селяни, крім робочих саней, мали 

у своєму господарстві ще й виїзні, що відріз-

нялися дощаним помостом, комфортнішим 

ходом та які могли прикрашатися різьбою або 

іншими декоративними елементами. 

Тягловою силою як для воза, так і для саней 

були воли або коні. Волів запрягали у ярмо, яке 

складалося з кількох окремих частин: власне 

ярма, підгорля, снози, занози, привія і каблуч-

ки [9, с. 11]. Для запрягання коней використо-

вували комплект кінської збруї, до якої нале-

жали шлея (рідше – хомут), узди, нашийник, 

віжки, посторонки і орчик [5, с. 319]. 



Окрему групу виробів з дерева становили 

різноманітні знаряддя праці, серед яких роз-

різняємо землеробські знаряддя та знаряддя 

домашніх промислів.

Найдавнішими знаряддями обробітку 

ґрунту на території Поділля були рало та плуг. 

Виготовлення рала не вимагало особливих 

навичок. Воно мало найпримітивнішу кон-

струкцію серед орних знарядь. Це – молодий 

стовбур дерева, завужений з одного кінця, на 

якому був металевий наральник. Основним 

його призначенням є розрихлення ґрунту пе-

ред посівом сільськогосподарських культур. 

Для роботи в рало здебільшого запрягали 

двох волів або коней. 

Головним знаряддям у сільському гос-

подарстві вважався традиційний дерев’яний 

український плуг, основною конструктивною 

відмінністю якого була наявність полиці, що 

давало змогу не просто розсувати шар ґрунту, 

а й перевертати його. Найбільшим недоліком 

плуга було те, що для оранки ним потрібна 

більша кількість тяглової сили: «В плузі шість, 

а то й вісім вулів ходили, а як вже вийшли за-

лізняки, то вже парую орут» [16, арк. 8]. Тому 

селяни, не маючи достатньої кількості робочої  

худоби, спрягалися й орали кожному по черзі.  

Для роботи з такою запряжкою потрібен  

був плугатар і два погоничі. Важкою й мало-

продуктивною була така праця. Порівняно з 

ралом, плуг був значно досконаліший. Плугом 

можна було орати на досить значну глибину. 

Перевертаючи скиби, він загортав бур’яни, 

підрізані в корінні, знищуючи більшість із 

них [6, с. 49]. Наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. дерев’яний плуг повністю замінили за-

лізним. Останній був простіший в експлуата-

ції, і як тяглову силу вже можна було застосо-

вувати пару волів або коней. 

Для обробітку ріллі перед посівом та при-

гортання насіння після посіву використову-

вали дерев’яну борону. Найпопулярнішим її 

видом була брускова борона, що мала вигляд 

кількох складених навхрест дерев’яних брус-

ків, на стику яких забивали дерев’яні, а піз-

ніше – металеві зубці. Кількість таких зуб-

ців коливалася залежно від величини самої  

борони. 

До кінця ХІХ ст. для обробітку городів по-

дільські селяни застосовували також дерев’яні 

лопати («рискалі»), оковані залізом. Такі лопа-

ти були досить важкими: «Вона важить коло 

5 фунтів, в той час як сучасної виробки серед-

ня лопата важить не більше 2 фунтів. Зараз 

трудно найти з таким здоров’ям, що міг би 

справитися з рискалем» [16, арк. 8].

Для збирання врожаю на Поділлі корис-

тувалися й косою. Вона складалася з метале-

вої коси та дерев’яної ручки («кісся»), висота 

якої мала приблизно відповідати зросту лю-

дини, що нею косила, а ручка розміщуватися 

на рівні пояса. Для косіння зернових куль-

тур до коси приєднували три-, п’ятилучкові 

дерев’яні грабки, які давали змогу робити  

рівні покоси. 

Солому та сіно після косовиці згрібали 

дерев’яними граблями, що складалися з план-

ки, у яку забивали дерев’яні кілки («зуби»), 

та держака, зробленого з молодого деревця, 

що мало розгалуження [6, с. 96]. Снопи і сіно 

переносили також дерев’яними вилами, пере-

важно на два зуби. Виготовляли їх з довгої, 

розгалуженої вгорі гілки дерева.

Найпоширенішим знаряддям обмолоту вро-

жаю наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. був 

ціп. Він складався з двох круглих палиць – 

довшої (ціпилно) і коротшої (бияк – «бійя»), 

з’єднаних між собою шкіряною капицею. Ним 

обмолочували зернові, а інколи й бобові куль-

тури на току. 

До цієї групи належать також знаряддя до-

машніх промислів, переважно ткацького, що 

був найпоширенішим на території Поділля  

в досліджуваний період і переважну більшість 

знарядь якого виготовляли з дерева. Так, при 

тіпанні рослинного волокна користувалися 

бительнею або терницею, після чого волок-

но необхідно було розчесати на гребені, потім 

спрясти нитки, використовуючи кужіль, вере-

тено або прядку, тоді перемотати нитки на мо-

товилі та змотати їх у клубки за допомогою ви-

яшок, а потім поснувати їх на снівниці. Після 



цього починали працювати на традиційному, 

також дерев’яному, ткацькому верстаті. 

Отже, різноманітні вироби з дерева відігра-

вали досить важливу роль у побуті українського 

населення Поділля. І хоча на сьогодні більшість 

дерев’яних виробів вийшли з ужитку й замінені 

промисловими зразками, у давнину вони ста-

новили значну частину комплексу матеріальної 

культури українців, дослідження окремих ас-

пектів якої навіть у регіональному відображенні 

дасть змогу істотно доповнити відомості із цієї 

царини в історичній ретроспективі.
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