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РОБОТИ МАЙСТРІВ ПО ДЕРЕВУ Є. В. ШАПОВАЛА ТА Є. І. ШЕВЧЕНКА У 

ФОНДОВОМУ ЗІБРАННІ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО 

ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ» 

 

У статті подано інформацію про декоративне зображення та семантику орнаментів 

різьблених кухонних дощок, що були виготовлені відомими у 80-х роках XX ст. київськими 

майстрами Є. В. Шаповалом та Є. І. Шевченком. Музейні предмети були придбані для 

Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного заповідника з приватної 

колекції. 
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Постановка наукової проблеми. В основі дослідження є спроба висвітлити особливості 

орнаменту кухонних дощок: авторських робіт 80-х років ХХ ст., які зберігаються в 

Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» (далі НІЕЗ «Переяслав»). 

Аналіз досліджень і публікацій із досліджуваної проблеми. Різьблені вироби з 

фондового зібрання вивчалися та досліджувалися науковими співробітниками НІЕЗ 

«Переяслав». У статті О. Жам та Л. Годліної зазначено, що основними мотивами декору 

волових ярем із фондів НІЕЗ «Переяслав» є різні геометричні фігури; орнаменти є 

примітивними й не відзначаються точністю зображення. Найбільш уживані в частих варіантах 

прямі та ламані лінії [1, с. 97-102]. В іншій публікації О. Жам, характеризуючи різьблення на 

пряничних формах, представлених в експозиції Музею хліба, звертає увагу на те, що ці вироби 

прикрашені фітоморфною (квітковою, рослинною), зооморфною, орнітоморфною, сюжетною 

та геометричною орнаментикою. На них також є зображення солярних знаків [2, с. 247-253]. 

Разом із тим матеріали про колекцію різьблених дощок Є. В. Шаповала та 

Є. І. Шевченка, що зберігаються у фондах, не введено до наукового обігу. 

Мета та завдання статті: дослідити колекцію кухонних дощок, виділити в композиціях 

декору деталі, традиційні для народного орнаменту XIX–XX ст. 

Виклад основного матеріалу. Кухонні дошки залишаються незмінним атрибутом у 

побуті українців протягом багатьох століть. У XX ст. ці речі набувають не тільки утилітарного, 

але й декоративного призначення. Ними прикрашають інтер’єри будинків, заклади 

громадського харчування. Дошки стали масово виготовляти в артілях, на фабриках. При 

комунальних підприємствах відкривали невеликі цехи для виготовлення різних дерев’яних 

побутових речей, декорованих розписами, випалюванням, різьбленням. Крім того, дошки 

вирізьблювали окремі талановиті майстри. У 80-х роках ХХ ст. відомими були різьбярі 

Є. В. Шаповал та Є. І. Шевченко. 

Євген Ігоревич  Шевченко за свої роботи в галузі художньої оброки дерева отримав 

звання «Заслужений діяч мистецтв України». З 2004 р. очолив Національну спілку майстрів 

народного мистецтва України [8]. Не менш відомим різьбярем є Євгеній Вікторович Шаповал. 

Твори цих майстрів є надбанням культурної спадщини українського народу. Вони 

представлені в різних музеях України, а також у Національному історико-етнографічному 

заповіднику «Переяслав». 

У Заповіднику зберігається колекція дощок, цінність якої полягає в тому, що всі вироби 

є виключно ручної роботи. Високий рівень досконалості та професійності їх виготовлення, 

вишуканість візерунків є доказом таланту та самобутності митців. 

Спочатку зупинимося на описі робіт Є.В. Шаповала. Автором опрацьовано двадцять 

одна дошка із музейних фондів. Виконані вони із соснового та липового дерева. Внутрішня 

сторона пласка, робоча – для приготування страв, зовнішня – декорована художнім, 

виїмчастим різьбленням, але зображення на творах скомпоновані так, що кожне вирізняється 
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своїм різноманіттям. Для виробів, переважно, характерний геометричний орнамент (великі 

ромби, розетки, кола, квадрати, трапеції, прямокутники). Походження сюжетів має символічне 

значення. 

Дошки різні за розмірами та формою: найбільша (М-2102) – розмірами 65,6 см. х 23,5 см 

Х 1,5 см [5], найменша (М-1978)  – 26,4 см х 14,9 см х 1,4 см  [4]. 

Оригінальною в колекції є дошка М-1598.  По центру – великий різьблений ромб, 

розділений косим хрестом на чотири маленьких ромби. Зверху та знизу – розетки. Одна з них 

багатопроменева. У ній – зображення хреста (рис. 1) [4]. 

Ромб ще з прадавніх часів був символом матеріального благополуччя та продовження 

роду. Крім того, він уособлював земельну ділянку  [3, с. 68 ]. 

Хрест символізував Дерево Життя, поєднання двох протилежностей. За даними 

А. Голана, культ хреста був відомим ще в VII тис. до Різдва Христового в Сирії, Ірані, 

Туреччині. У V–IV тис. до н. е. хрест поширився в Європі. Учені називають різні витоки 

символіки хреста. Найпоширенішими є думки, що він символізував сонце, перехрестя, світове 

дерево, чотири сторони світу. Різні за формою хрести мали й різну символіку. Андріївський 

хрест означав союз Верхнього та Нижнього світів [3, с. 318]. 

Розетка – орнаментальне зображення, яке в давні часи було символом сонця (солярним 

знаком) [7, с. 210]. Дослідник Б. Рибаков вважав, що зображення хреста в середині сонячного 

кола існувало ще в древніх землеробів енеоліту й означало систему координат і, очевидно, у 

часи мезоліту мисливці схід і захід визначали по сходу й заходу сонця, північ за Полярною 

зіркою, а південь – по апогею сонця  [4; 6, с. 550-551]. 

Привертає увагу дошка М-1937  із вирізьбленою ромбоподібною фігурою, у середині 

якої багатопроменевий хрест (енергетичний знак) (рис.2). Поверхня – виїмчаста, утворює косі 

смуги рельєфних ромбів. На ручці виробу випалено авторський знак – «Ш. Е. В.» [4]. 

Різьбленим ромбом прикрашений інший музейний предмет М-1941 (рис. 3). У нього 

вписана багатопроменева розетка. Сторони ромба, прикрашені зображенням маленьких 

ромбоподібних фігур. По боках  – однораменні хрести [4]. 

Центральне місце композиції дошки М-1939 є ромбоподібна фігура з чотирьма 

розетками в п’ятикутниках (рис.4). Елементи орнаменту (п’ятикутники) – абсолютно 

нетрадиційні для народного. На предметі – рельєфні смуги з дрібних ромбів [4]. 

На дошці М-1942 по середині – чотирьохподільний ромб із зображенням стилізованих 

зірок, поверхня – виїмчаста. Зверху та знизу – смуги. Ручка – прикрашена різьбленими 

трикутниками. Таке зображення є традиційне щодо до народного [4]. 

Оригінальними за своїми композиційними мотивами є вироби з різьбленими великими 

розетками. На виробі М-1597 наявна велика кругла розетка. Унизу – смуга з маленьких 

рельєфних ромбів. На верхній частині – зображення трикутників [4]. Восьмипелюсткова 

(рис. 5). та три багатопроменеві розетки є на дошці М-2103. Поверхня дошки декорована 

різьбленими ромбами із стилізованими зірками. На ручці – дві поперечні смуги [5]. 

Велика кругла розетка на виробі М-1596 [4]. Також різьбленою фігурою декорована 

дошка М-1936. Зверху – чоторьохподільний ромб із однораменними хрестами. По обидві 

сторонни виїмчасті дводільні ромби та трикутники [4]. 

Ажурним декором із зображенням багатопелюсткової квітки-розетки (рис. 6) , 

декорована дошка М-1947 [4]. Цікавою є орнаментика у вигляді великої розетки із 

променями  на дошці М-2097 [5]. Великою розеткою прикрашена дошка М-2096 [5]. 

Оригінальними за композиційними мотивами є вироби із зображенням великого кола по 

центру. Зокрема, таким чином майстер прикрасив дошку М-1940. У ньому – чотири 

багатопроменеві розетки та ромби [4]. Орнаментальний мотив у вигляді багатопроменевої 

розетки є традиційним для народного різьблення. 

Дошка М-1946 прикрашена декором у вигляді трьох концентричних кіл. По центру – три 

концентричні кола, що заповнені геометричним орнаментом, який складається з еленментів 

ламаної лінії, розетки з багатопроменевими стилізованими зображеннями, композиції із 

дванадцяти розеток (рис. 7). По кутам – чотири шестипелюсткові квітки-розетки [4]. 
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У народному орнаменті традиційно використовувалася ламана лінія. Вона обмежувала й 

відділяла композиціні вузли, могла служити викінченням окремих деталей виробу. Ця 

орнаментальна деталь вважається знаком захисту. 

Виріб М-1980 прикрашений різьбою: у центрі коло, в якому ромб [4]. Дошка М-1978 

декорована великим колом із стилізованими квітами та ромбами [4].  

Київський різьбяр Євген Шаповал робив дошки з дерева, в орнаментах яких зображував 

також іншу геометричну фігуру – квадрат. Так, виріб М-2102 із вирізьбленним великим 

квадратом, у ньому по колу дванадцять розеток. По кутах – виїмчасті промені, а по обидві 

сторони – візерунок із подвійних ромбів. На зворотній стороні – напис «Шаповал Є.В.» [5]. 

Разом із іншими творами названого майстра у фондах Заповідника зберігається дошка 

М-1943. На ній теж великий різьблений квадрат. У нього «вписане», із дев’ятьма 

різноманітними розетками. Унизу та зверху над квадратом – маленькі виїмчасті ромби [4]. 

Цікаву композицію має дошка із зображенням трапеції по центру. Наприклад, в 

орнаментиці дошки М-2101 подвійне коло із розеткою (рис. 8). По кутах трапеції – зображення 

променів. Зверху та знизу– виїмчасті ромби, трикутники. У верхній частині виробу – маленька 

ромбоподібна фігура [5]. 

Привертає увагу своїм візерунком дошка М-1938 із зображенням виїмчастих смуг. У 

центрі – різьблений прямокутник із композиціним зображенням [4]. 

Разом із надходженнями різних цінних експонатів до музею потрапила дошка М-2095 із 

зображення по центру маленьких фігур: виїмчастих прикрашених ромбів. Дошка обрамлена 

маленькими трикутниками. На звороті виробу прізвище та ініціали автора, рік виготовлення 

(1988) [5]. 

Оригінальним декором прикрашена дошка М-2004, зроблена Є. І. Шевченком  Цей виріб 

відрізняється за формою тим, що є прямокутної форми й виготовлений без ручки. На предметі 

наявні всі елементи різьблення, які використовувалися в орнаментах Центральної України: 

трикутник, поділений пополам ромб, косий та однораменний хрест, стилізована 

багатопелюсткова квітка в квадраті. Знизу наявне зображення розетки [4]. Такий орнамент 

поширений також у вишивці та писанкарстві. 

Твори, вироблені Є. В. Шаповалом та Є. І. Шевченком є цікавими, оригінальними, 

досконалими виробами з дерева. Ці декоративно-побутові предмети вирізняються 

вишуканістю та досконалістю орнаментальних зображень. Вид орнаменту, переважно, 

геометричний. Основні елементи декору на їхній поверхні (солярні знаки, ромби, квадрати, 

трикутники тощо) є символами традиційними для народного орнаменту. Їх можна вважати 

справжніми зразками декоративно-прикладного мистецтва другої половини ХХ ст. Вироби 

цих майстрів займають належне місце у фондовому зібранні Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав». Перспективою подальшого дослідження можуть 

стати особливості орнаментальних зображень на інших виробах Є.В. Шаповала та 

Є.І. Шевченка. 
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Olena Tonkonog 

WORKS OF WOOD CRAFTSMEN E.V. SHAPOVAL AND YE.I SHEVCHENKO IN THE 

FOUNDATION OF THE NATIONAL HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC RESERVE 

«PEREASLAV» 

The article gives information on the decorative image and semantics of carved kitchen plates 

ornaments that were made in the 80's of the XX century by Kiev masters E.V. Shapoval and E.I. 

Shevchenko. Museum items were purchased for the Pereyaslav-Khmelnytsky State Historical and 

Cultural Reserve from a private collection. 

Key words: collection, carved boards, ornament, carvers, socket. 
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