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…Чашки за круглі вушка,
Порозставля миски рядком
І тарілки складе ладком.
Коломієць Тамара
Давайте знайомитися. Мене звати Саша, я
творча, активна, цілеспрямована. Наша вчителька
історії, Кравець Людмила Віталіївна, запропонувала
мені взяти участь у конкурсі учнівських молодіжних
проектів: «Радянське минуле. (Пере)осмислення історії».
Моє дослідження розпочалося із визначення теми роботи. Обговоривши
різні сторони життя наших бабусь і дідусів, рідних я вирішила дослідити
предмети побуту, а саме посуд, часів Радянського Союзу.
Актуальність роботи зумовлена посиленням до періоду радянських
часів, його переосмислення, зокрема повсякденного життя населення.
Об’єкт дослідження: роль полірованого серванту або "стінки" у часи
СРСР, причини її наповнення розписаним фаянсовим посудом та кришталем,
декоративним посудом.
Предмет дослідження: посуд другої половини ХХ століття: сервізи,
тарілки, кришталь, декоративний посуд, господарські речі хатнього вжитку.
Перше, що я запитала Людмилу Віталіївну , а який посуд буває? Ніби
все зрозуміло. Кожен день ним користуємося. Але все ж таки вирішила
дізнатися як тлумачать поняття посуд в різних джерелах.
Отже, Вікіпедія пише, що посуд - узагальнена назва різноманітних за
формою та оформленням ємностей декоративного або (та) утилітарного
призначення. Виготовляють їх звичайно із глини, скла, металу тощо.
Використовують для приготування або подавання їжі, напоїв тощо, а також
для зберігання харчових продуктів. Ділиться на : скляний, порцеляновий,
кришталевий, фаянсовий, срібний, плетений.

В іншому джерелі трактування поняття

посуд – господарські речі

хатнього вжитку, призначені для приготування, подавання їжі; декоративний
посуд – що має декоративне призначення ( тарелі, вази, тощо..)
Чому саме посуд? Ну напевно тому, що я дівчина. І зараз, у наших
будинках, на наших столах - вишуканий посуд. Красива тарілка кожен раз
ефектно прикрашає стіл, з неї приємно їсти, а з добре декорованої чашки пити. Кожна господиня мріє, щоб у неї на кухні був якісний посуд, в якому
зручно готувати так, щоб борщ виходив наваристий і смачний, чай чи кава –
ароматна, а торт красувався на вишуканій таці.
Сучасний ринок кухонного посуду пропонує настільки широкий
асортимент продукції, що просто очі розбігаються. Пропонується посуд різних
кольорів, форм, виготовлений із різних матеріалів: чавунний, емальований,
керамічний, пластиковий. В господарстві знадобиться будь-яка. А чи так було
в часи СРСР? Чи могли господині купити посуд за своїм уподобанням.
Наскільки він був різноманітним і якісним?

1.

Як йшло дослідження

Спочатку відвідали наш краєзнавчий музей. Але нажаль , там нічим нам
не змогли допомогти. Тому історичним середови дослідження стали родинні
шафи посуду і простори інтернету.

Перше, що я побачила - простори інтернету переповнені оголошеннями
про

те,

що

куплять

посуд

часів

СРСР?

Мене ще більше зацікавило дане питання. Чому посуд СРСР
користується популярність і до нині?
Було багато труднощів, як розділити категорії посуду, і чи ділити його.
Переглянула фото посуду, які вдалося зібрати. Проаналізувала інформацію,
яку отримала від респондентів. Тоді дещо вдалось визначитись. Я зрозуміла,
що в радянські часи, посуд ділили на повсякденний і той, який тримали на
особливі випадки і складали у серванти. Хоча, декілька опитаних, запевняли,
що посуд у шафи не складали. А користувалися ним кожен день. А ще, посуд
у їхньому будинку був іноземного виробництва.
Опитуючи респондентів я ставила їм такі запитання:
–

чи був вибір посуду у магазинах;

–

який саме посуд купували;

–

чи подобалася якість посуду ;

–

чи складали Ви посуд у серванти, і якщо складали, то навіщо;

–

ви користуєтеся посудом тих часів;

Зібраний матеріал був переглянутий, систематизований, визначене
спільне

в свідченнях господинь.

І підведені підсумки. Більше уваги я

приділила посуду у сервантах. Адже у кожного він був наповнений різним
посудом.
Підсумок: всі опитані мали у своїх будинках серванти з посудом.
Складали і виставляли посуд з двох причин:
 було «модно»;


щоб гості бачили, що ми «не гірші» і теж маємо чим похвалитися.
Адже кришталь, сервізи були мірилом достатку. Кошти, вкладені
у кришталь – надійне вкладення на майбутнє.

Якість посуду подобалася не всім, але купували, бо іншого не було.
Найбільше продавали посуд третього сорту. А випускали посуд першого,
другого і третього сорту. Був ще вищий сорт – найкращий, якісний. Але даний
посуд був дефіцитним.
Дефіцит на якісний посуд змушував людей шукати дружби з потрібними
людьми, давати хабарі, переплачувати за бажані речі (насамперед –імпортні)
на чорному ринку. Адже його можна було придбати лише по блату.
Мали імпортний посуд. Але лише ті, чиї рідні були військовими і
служили за кордоном. Особливо користувався попитом сервіз «Мадонна».
Мандруючи тенетами інтернету дізналася ще багато цікавої інформації.
Зокрема, вдалося з’ясувати, що були ГОСТ стандарти для виготовлення
посуду. ГОСТи на весь посуд нам не вдалося знайти. Тай не дивлячись на те,
що були стандарти їх не завжди дотримувалися. І тому багато посуду було
не зовсім якісного. Про це писали в популярному в радянські часи
сатирично-гумористичному журналі «Перець». (Додаток 1).
А ще на шпальтах газет з’являлися оголошення про випуск нового посуду,
хоча реклами в СРСР не було. (Додаток 2).
А ще, спогади господинь. (Додаток 3)
2. Оформлення результатів дослідження.
За підсумками дослідження було створено інфографіку «Посуд в СРСР

(Пере)осмислення відношення до посуду в СРСР». Спочатку обрала
найкращий матеріал. Було складено план і оформлено . Створила невеличке
відео.
3. Оприлюднення результатів роботи над проектом.
Свій проект представили на уроці історії в 11 класі і висвітлили на сайті
нашої школи (http://nvk14.rv.ua/index.php/novyny/1060-posud-v-servanti-pereosmyslennia-stavlennia-do-posudu-v-srsr). Також за результатами дослідження
облаштували невеличку виставку посуду часів СРСР у кабінеті історії.

Додаток 1.

1.
https://www.perets.org.ua/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D
1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C_1947_06/

2.
https://www.perets.org.ua/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D
1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C_1962_21/?page=1

3.
https://www.perets.org.ua/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D
1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C_1963_23/?page=4

4.
https://www.perets.org.ua/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D
1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C_1961_03/?page=4

5.
https://www.perets.org.ua/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0
%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C_1953_18/

6.
https://www.perets.org.ua/?id=10344523

Додаток 2.
Головний інженер харківського заводу "Металопривод" зі смаком описував
нові побутові товари для господарок у газеті "Соціалістична Харківщина" у
№ 196 від 5 жовтня. В замітці під рубрикою "Будні нашого життя" було
написано:
" З заводу в продаж надійшла двохсекційна хлібниця – для білого і чорного
хліба. Порадували господарок двома новими алюмінієвими каструлями
місткістю 0,9 і 1,2 літра. Готуємо технологічну оснастку для налагодження
випуску ще двох типів алюмінієвих каструль невеликої міст¬кості." Підпис М. Косенков, головний інженер заводу «Металоприл

Додаток 3.
Розмова з Ващук О.М. 21.11.2021
Де ви купували посуд?
-В звичайному посудному магазині.
Що саме ви купували ?
-Купували набір посуду для варіння, в який входило: декілька каструль,
чайник, мисочки, ще кружка- і це вважався як набір для готування їжі.
В якій країні був виготовлений посуд?
-В Україні
Ви користувалися ним чи ставили в сервант?
-Ні, ми користувалися, а є такий, що і в серванті стояв. Той посуд, що на горі
лежить, то ми пили з нього завжди чай, не щоденно, а коли приходили гості.
В мене ще є такий набір, яким ми не користувалися, білий такий з
квіточками, то це твій дід подарив. Тоді купони були і не видавали зарплати,
а по таких талончиках купували цукор, одежу, багато чого було. Тоді твій дід
приніс цей набір.

ЦЕ ПОСУД, ЯКИЙ НЕ БУВ ЗГАДАНИЙ В ШНТЕРВ’Ю. КУПЛЕНИЙ У
ГЕРМАНІЇ. НАЗВА СТОЛОВОГО СЕРВІЗУ «МАДОННА»

Розповідь Кравець Марії Михайлівни. 30.12. 2021
В часи моєї молодості вибору посуду на прилавках магазину не було.
Ми знали, що є красивий посуд і звичайно хотілося його мати. Однак дістати
було важко. Доводилося стояти у великих чергах, або ж діставати «по блату».
Найбільшою популярність користувався кришталь та фарфорові сервізи, або
ж звичайні фарфорові кружки, тарілки, вази та інші вироби.
Пригадую, як одного разу мій чоловік приніс на 8 - березня набір
кришталевих стопок і стаканів. Десь йому вдалося їх дістати. Це був
неймовірний подарунок. Їм відразу було виділене місце у

серванті.

Проходячи, повз сервант, я з гордістю на них поглядала і думала: «Тепер і я
маю кришталеві стакни».
Ми ними майже не користувалися. Чому? Зараз я розумію, що це
смішно, але тоді це була дуже дорога річ і дозволити собі використовувати їх
кожен день ми не могли. Зате, коли віддавала свою старшу дочку заміж, вони
красувалися на столі перед молодими.
А ще купували посуд про запас. В 70-80- ті роки всі важливі дати
пересічні громадяни відзначали вдома. Гостей запрошували багато. І потрібно
було мати в чому подати страви. А готували з розмахом, щоб не казали, що

погана господиня. І холодні закуски, і гаряче, і десерт. Мити посуд відразу не
було коли.
А ще, маючи трьох дочок, знала, що вони будуть іти заміж. А весілля, в
ті часи, справляли вдома у шалаші. Ось тут то вже посуду потрібно було
багато. Тому готувалася. Коли настав цей моент, я мала достатньо посуду. Як
мені було примно, що на запрошених 150 гостей мені майже вистачило свого
посуду.
Але щоб його купити - доводилося вистоювати черги. Купували все, що
було. З тих часів маю посуд різних видів, салатниці, стопки, стакани і багато
іншого.
Посуд був різний по якості і по оздобленню. Якщо брати посуд 70-х рр.
то він був гірший. А ось у 80- ті вже і асортимент і якість посуду стала краща.
Радянським посудом користуюся до цих пір. Маю посуд і в серванті,
хоча діти сваряться. Але сервант стоїть, то як же без посуду.

Що мені вдалося знайти!

А ось такі результати опитування в Facebook, які мені отримати
допомогла Людмила Віталіївна.
1. Чи був вибір посуду у магазинах у 70-80-х рр. ХХ ст.. Кількість
відповідей: 31 відповідь.

2. Який саме посуд Ви купували: радянського чи іноземного
виробництва. Кількість відповідей: 31 відповідь.

3. Чи подобалася Вам якість посуду?. Кількість відповідей: 31 відповідь.

4. Чи складали Ви посуд у серванти, і якщо складали, то навіщо?.
Кількість відповідей: 31 відповідь .

5. Ви користуєтеся посудом тих часів зараз?. Кількість відповідей: 31
відповідь.

