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Районний музей гончарства с. Коболчин
Kobolchyn Regional Museum of Pottery
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У грудні 2008 р. у с. Коболчин Сокирянського райо�
ну на Чернівеччині, яке споконвіку славиться гончарним
мистецтвом, відкрито новий осередок української куль�
тури й духовності — Коболчинський районний музей
гончарства. Засновником його став заслужений пра�
цівник культури України Іван Іванович Гончар. 

За визначенням фахівців, новостворений музей за
багатством і різноманітністю експозицій буде чи не єди�
ним в Україні. Він є виявом глибокої шани людям, які з
діда�прадіда займаються гончарною справою, виготов�
ляють з глини посуд та різні витвори ужиткового
мистецтва. Тут зберігаються близько тисячі горщиків,
створених гончарськими династіями с. Коболчина. Під
час Другої світової війни приблизно 256 майстрів мобі�
лізували на фронт. 1960 року в селі залишилося лише
130 гончарів. Вони працювали стихійно, а радянська
влада придушувала майстрів високими податками. 

Музей оформлено у вигляді гончарської хати.
У ній навіть відтворено, як дим виходить на солому,
адже димарів колись не було. В Коболчинському
музеї можна також пізнати секрети гончарського мис�
тецтва на практиці, бо в ньому є й оснащення для ремесла, і діючі печі
для випалювання виробів.

Проте це музей не лише гончарства, а й історії села Коболчин.
У ньому представлено багатий арсенал українського побуту минулого
століття. Іван Іванович Гончар зібрав для музею унікальні експонати:
велику гончарську піч, гасові ліхтарі, старі килими із трьома квітками, що
були символом заможності, рушники, давні двері та вікна, ставні. У ве�
ликій хаті є точений стіл, софи, скрині, лав�
ки. Всі експонати майстер визбирував
у старих хатах, багато яких уже завалили.
Тут відтворено елементи селянської хати
з піччю, яка завжди була улюбленим
місцем для дітей, світлицю для дівчини на
виданні з її неодмінними атрибутами —
розмаїтими подушками, вишиванками,
рушниками. Майстрині можуть продемон�
струвати наочно, з чого починаються
витвори ткацького мистецтва.

У збиранні речей, гончарського та
хліборобського оснащення, зразків націо�
нального одягу Буковини різних часів
І. І. Гончару допомагало багато його одно�
сельців. Вони чимало попрацювали і на
оформленні експозицій, розміщених за
тематикою у декількох залах у приміщенні
старої школи. А зовсім поруч розташована й нова школа села Коболчин.
Отже діти мають можливість наочно вивчати історію рідного краю. Іван
Іванович переконаний, що в музеї можна й потрібно проводити як екс�
курсії, так і уроки народознавства, образотворчого мистецтва, історії,
вивчати звичаї життя й побуту наших предків.

The new center of culture and spirituality — Kobolchynskyy Regional
Museum of Pottery — was opened in December, 2008 in Kobolchyno (Soky�
ryanskyy region, Chernivechchyna) which is famous for its ancient ceramic art.
The founder is Ivan Honchar, Honored Worker of Culture of Ukraine.

According to professionals, new museum with its richness and
exhibits variety will be almost the only one in Ukraine. It shows great
honor to people, which from time immemorial are engaged in pottery,

make tableware of clay and various
works of applied arts. Here one can find
about one thousand pots, created by
pottery dynasties of Kobolchyn. During
the Second World War, approximately
256 craftsmen were mobilized to the front.
In 1960 only 130 potters stayed in the vil�
lage. They worked spontaneously, and
Soviet authorities suppressed masters
with high taxes.

Museum is designed as a potter’s
house. It has even reproduced the smoke
out of straw, because once there were not
chimneys. In Kobolchyn Regional Muse�
um of Pottery you can also learn the sec�
rets of pottery art in practice, because
there is equipment for craft, and existing
stoves for burning products.

However, this museum is not only pottery but also shows the
Kobolchyn history. It presents the rich arsenal of last century Ukrainian
life. Ivan Honchar has collected the unique exhibits for the museum:
a large pottery stove, kerosene lanterns, old carpets with three flowers,
that were the symbols of richness, towels, old doors, windows and shut�

ters. There are turned table, sofas, trunks, benches in
the large house. The master gathered all exhibits in the
old houses, many of which are already fallen ones. 

Elements of village house with stove, which has
always been a favorite place for children, room for
a unmarried girl with its attributes — different pillows,
vishivankas (embroidery shirts) and towels are restored
in the museum. Masteresses can visually demonstrate
how to start weaving art masterpieces.

Many I. I. Honchar’s fellow�villagers were helping
him to collect things, pottery and agricultural equip�
ment, samples of different times Bukovyna clothing.
They worked a lot on the design exhibits, located
according the subject in several rooms in the old
school. Close to it is located a new school of Kobol�
chyn. So, children have the opportunity to examine
visually the history of their native land. Ivan Ivanovych
believes that tours, ethnology and fine art lessons
must be in museum as well as studing our ancestors
habits of life.


