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«музей народного сухопутного транспорту Середньої наддніпрянщини»,

національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»

у статті характеризується колекція дорожніх скринь, валіз та інших засобів перевезення дорожнього бага-
жу хіх – середини хх століття у фондовому зібранні національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав». мета наукової праці полягає у вивченні фондової колекції, методологічному обгрунтуванні 
експозиційної виставки дорожніх скринь, валіз тощо, які дійшли до нас попри час. у статті використана 
ціла низка наукових методів: зокрема історико-порівняльний, ретроспективний, проблемно-хронологічний, 
історико-логічний аналіз, синтез, систематизація і класифікація музейних експонатів. наукова новизна до-
слідження проявляється в тому, що на даний час дорожні скрині, валізи та інші засоби перевезення багажу, 
із музейного зібрання національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», не були предметом 
самостійного вивчення та експонування, тому аналіз цієї проблеми допоможе більш комплексно осягнути 
дорожній побут хіх – середини хх століття, збереження та представлення засобів дорожнього багажу, як 
для вузьких спеціалістів, так і для широкого загалу у музейних колекціях музею народної архітектури та 
побуту Середньої наддніпрянщини. на сьогоднішній день детальне дослідження цих засобів перевезення 
багажу, їх типології, призначення, місця виробництва, декорування, техніки виготовлення, використання, є 
важливим не тільки для музейників зокрема, а й для усіх, хто цікавиться історією речей. 
ключові слова: україна, національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», дорожній побут, 
валізи, колекція, старожитності. 

Постановка проблеми. у сучасному сус-
пільстві існує тенденція зростання інтер-

есу до оригінальних музейних старожитностей. 
у добу інноваційних технологій, люди подорожу-
ють як і раніше, але у різний час подорожуючі 
використовували різні засоби зберігання та пе-
ревезення особистих речей. ми з зацікавленням 
хочемо зазирнути в минуле і зрозуміти, як в ті 
далекі часи перевозили особисті речі, що брали 
у дорогу. оскільки у ххі столітті подорожуючі 
використовують легкі, міцні, зручні, компактні 
валізи, що мають gps маяки, кейси, валізи з ко-
довими замками, металеві та пластикові контей-
нери, сумки-холодильники, валізи-стільці, що 
можуть знадобитися у дорозі, а незручні, важкі 
в подорожі дерев’яні, фанерні, плетені з соло-
ми, рогозу, лози валізи, мішки, кошики, кармани, 
пошиті з полотна «шаньки», «торби», плетені із 
конопляних ниток сітки, глиняні амфори для рі-
дини, шкіряні міхи вийшли з ужитку, то музейні 
відвідувачі з задоволенням оглянуть їх у зібран-
нях старожитностей. 

дослідження та вивчення фондової колекції 
дорожніх валіз, методологічний аналіз, обгрунту-
вання експозиційної виставки дорожніх скринь, 
валіз тощо, які дійшли до нас попри час. у стат-
ті використана ціла низка наукових методів: зо-
крема історико-порівняльний, ретроспективний, 
проблемно-хронологічний, історико-логічний 
аналіз, синтез, систематизація і класифікація 
музейних експонатів.

актуальність дослідження дорожніх валіз, які 
попри катаклізми дійшли до нашого часу, про-
являється у тому, що вивчення таких предметів, 
чи хоча б їх невеликої збереженої частини, допо-
може у пізнанні свого минулого. 

ніез «Переяслав», має велику кількість му-
зейних експонатів, які зацікавлять відвідувачів. 
у фондовій колекції зберігається велика кількість 
різноманітних речей дорожнього побуту. Серед 
них є цікава колекція засобів для перевезення 
багажу, яка потребує висвітлення та досліджен-
ня. Працівниками ніез «Переяслав» проведена 
важлива підготовча робота, яка дасть можли-
вість продемонструвати виставку «дорожні ва-
лізи хіх – середини хх століття» (з фондової 
колекції ніез «Переяслав»). на виставці буде 
представлено значна кількість предметів: валі-
зи, дорожні скрині та інші засоби перевезення 
багажу, які виготовлені з металу, дерева, лози, 
фанери тощо.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
окреслена проблематика вже потрапляла у коло 
наукових інтересів дослідників. так наприклад, 
Федоров П. у 1914 р. видав посібник «чемодан-
ное дело и изготовление дорожных вещей» [2]. 
Сучасний дослідник в. вітренко у своїх працях 
побіжно згадував використання спеціальних єм-
костей для перевезення багажу [1]. 

разом з тим, можна стверджувати, що вивчення 
дорожніх валіз, скринь та інших засобів перевезен-
ня багажу не було об`єктом спеціальних досліджень 
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в цілому, і зокрема збірка предметів для переве-
зення дорожнього багажу із колекції ніез «Пере-
яслав». вона потребує фахового вивчення та ана-
лізу художніх особливостей, різноманіття функцій, 
використання різних матеріалів і технік для їх ви-
готовлення, художніх рішень тощо. 

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми.

наукова новизна дослідження полягає в тому, 
що на даний момент дорожні скрині, валізи  
хіх – середини хх століття із музейного зібрання 
національного історико-етнографічного заповідни-
ка «Переяслав» (далі ніез «Переяслав»), не були 
предметом самостійного вивчення та експонування, 
тому аналіз цієї проблеми допоможе більш комп-
лексно осягнути використання речей у дорожньо-
му побуті, їх збереження та показ, як для вузьких 
спеціалістів, так і для широкого загалу у колекціях 
музею народної архітектури та побуту Середньої 
наддніпрянщини (далі мнаП). 

завдання статті. Ґрунтовне вивчення дорож-
ніх валіз, скринь хіх – середини хх століття, 
є важливим та актуальним, оскільки вирішує за-
вдання зацікавити відвідувачів до пізнання по-
всякденної культури, побуту та традицій україн-
ського народу, а також популяризації музейних 
зібрань. мета даного дослідження полягає у роз-
критті особливостей виготовлення та надходжен-
ня до фондової колекції дорожніх скринь, валіз 
хіх – середини хх століття у контексті онов-
лення експозицій та більш широкого їх показу 
відвідувачам скансену.

виклад основного матеріалу дослідження.  
на нашу думку, предмети дорожнього побуту, які 
використовувалися для збереження та перевезен-
ня особистих речей подорожуючих, можна умовно 
класифікувати на чотири типи: 1) сумки, лантухи, 
наплічники, торби тощо; 2) багажні ящики, скрині, 
коробки 3) валізи; 4) дорожні портфелі.

з тих самих пір, як у людини з’явилися по-
треба переміщуватися у просторі та брати з со-
бою необхідні речі, виникла потреба у збереженні 
особистих речей у спеціальних засобах: сумках, 
мішках, лантухах, наплічниках, торбах, скринях, 
корзинах, валізах тощо, що захищали від при-
родного і антропогенного факторів. 

в період, коли люди переміщувалися в осно-
вному пішки, особисті речі, продукти, товари для 
продажу чи обміну, які брали з собою, зазвичай 
переносили в вузлах, торбах, лантухах, мішках, 
наплічниках, корзинах, тюках тощо.

з розповсюдженням колісного і полозового 
транспорту з’явилася можливість перевезення 
на них особистих речей та товарів. Саме тому 
на транспортних засобах (санях, возах, каретах) 
для перевезення особистих речей подорожуючих 
та інших предметів (товарів, коштовних речей) 
стали використовувати скрині. вони могли бути 
плетені з лози та зроблені з дерева чи металу. 

можемо припустити, що скрині були 
обов’язковим елементом домашнього побуту 
у кожній сім’ї і використовувалися для збере-
ження особистих предметів (одягу, взуття, по-
лотна, рушників, прикрас тощо). Пізніше вони 
стають невід’ємним атрибутом дорожнього побу-
ту. разом з тим, традиції оковування та вироб-
ництва металевих, лозових та дерев’яних скринь 
зокрема, передавалися з покоління в покоління. 

тому вироби майстрів хіх – середини хх сто-
ліття в основному повторюють конструктивні 
особливості майстрів минулого.

у колекції ніез «Переяслав» налічується 
невелика кількість дорожніх скринь, але кож-
на з них варта уваги дослідників, оскільки вони 
є репрезентативними і заслуговують джерело-
знавчого аналізу. 

Серед цих експонатів є 4 одиниці скринь, 
які плетені з лози різними техніками в кінці  
хіх – на початку хх століття. всі вони були зі-
брані у м. Переяславі-хмельницькому київської 
області, вирізняються своїми характеристика-
ми та техніками плетіння. на території Серед-
ньої наддніпрянщини лозоплетіння побутувало 
у населених пунктах, прилеглих до річок, вироби 
мали попит на місцевих базарах. техніки плетіння 
у різних регіонах були дещо різними, але у пе-
реважній більшості були схожими. найкращий 
матеріал для плетіння лозових скринь – жовто-
зелена верба. у фондовій колекції ніез «Переяс-
лав» зберігаються цікаві артефакти ручної роботи 
початку хх століття. вважаємо за доцільне пода-
ти їх детальний опис: Скриня інв. № е-3329 зро-
блена з білої лози, має прямокутну форму, закри-
вається кришкою з того ж матеріалу, закріпленою 
до скрині завісами. належала крисько і.м., жите-
лю м. Переяслава-хмельницького, придбана за-
повідником у 1985 році. розмір: 48х32х30 см. [3].

іншою є дорожня скриня інв. № е-3957, пле-
тена з лози, прямокутної форми, віко прикріпле-
не металевими пластинами до основи, закрива-
ється при допомозі металевого прута з дужкою, 
має лозову ручку. м. Переяслав-хмельниць-
кий, придбана у Шавейко в.і. у 1999 р. розмір: 
38х71,5х48 см [4].

червона лоза дає якісний матеріал для пле-
тіння валіз, червоні прутики мають велику міц-
ність, що дозволяє проводити глибоке та тонке 
плетіння. ці прутики як правило спочатку про-
парювали, а вже потім чистили від кори. зраз-
ком є предмет інв. № е-3328, скриня лозова, яка 
має прямокутну форму, закривається кришкою 
зробленою на завісах, замикається замком, що 
засувається. Скриня має червонуватий колір, на 
кришці посередині чорна смуга, по боках є дві 
ручки для її перенесення, які зроблені із лози. 
належала крисько і.м., жителю м. Переяслава-
хмельницького, розмір: 98х58х58 см [3].

цікавим експонатом є скриня інв. № е-4437, 
виплетена з прутиків лози, з кришкою, на пере-
дній стінці прикріплена ручка. розмір: 51х32х42, 
ручна робота. Поч. хх ст. м. Переяслав-хмель-
ницький [4]. Скрині, виготовлені з лози, досить 
легкі, проте речі, що знаходилися у них, були 
не захищеними від пилу та атмосферних опадів, 
тому більш досконалішими були скрині, виготов-
лені з дерева та оковані металом.

в колекції ніез «Переяслав» слід виділити 
дорожні скрині, виготовлені з металу та дерева, 
так звані «оковані». вони міцні, надійні, захища-
ли речі від вологи, проте були досить важкими, 
громіздкими, не зручними у транспортуванні. 
такі скрині вирізнялися розмірами, способом 
оковування (пластини чи суцільні смуги металу), 
закривалися надійними замками та мали з боків 
та на віку ручки для перенесення. так, скриня 
інв. № е-3869, виготовлена з дерева та мета-
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лу, була придбана заповідником в м. Переяс-
лаві-хмельницькому у івахи о.Ф. у 1992 році. 
вона має прямокутну форму, кована залізом. на 
кришці по металу зображено букети квітів, по 
боках масивні металеві ручки. Поч. хх ст. роз-
мір: 122х64х54 см [4].

у зв’язку з розвитком промисловості та ін-
дустріального суспільства з’явилися нові, більш 
сучасні засоби для перевезення особистих ре-
чей подорожуючих. тому негабаритні, громіздкі 
скрині, що багато століть служили найбільш по-
ширеними засобам перевезення багажу, з часом 
морально і фізично застаріли, оскільки транспор-
тувати в них крихкі предмети було не зручно, а 
їх негабаритність не відповідала оптимальному 
використанню багажної площі. 

Саме тому, в середині хіх століття з’являється 
така ємкість для перевезення багажу як «валіза». 
валіза (від французького valise) – це прямокутна 
місткість, призначена для перевезення та збере-
ження багажу, має одну або більше ручок для 
переміщення. виготовлялися валізи зі шкіри, 
синтетичних матеріалів тощо. 

існує така версія, що ідея виникнення валізи 
належить людям, які були кочівниками і в силу 
цих обставин були вимушені знайти способи тран-
спортування речей, які були найбільш зручни-
ми. революцію у створенні зручних валіз зробив 
французький майстер луї віттон. у 1858 році він 
презентував новинку – валізу, яка мала плескату 
форму. до цього часу всі валізи випускалися з ви-
пуклою кришкою, що ускладнювало їх транспор-
тування, поскільки складати їх було незручно. 
валіза, яка звалася «trianon» була обшита ткани-
ною, яка не промокає і мала основу з деревини то-
полі. краї валізи були захищені металевими кута-
ми. ця валіза була легкою і герметичною і вперше 
могла відкриватися збоку. до цього валізи були 
круглої форми, відкривалися зверху, складати їх 
у штабеля при перевезенні було неможливо. а ва-
лізи луї віттона були досить зручні у перевезенні 
і складалися одна на одну [6].

можна припустити, що за всіма ознаками 
у колекції є експонат, схожий на відомий бренд: 
інв. № е-3522, валіза дорожня, з двома шкіряни-
ми ручками, на коліщатках. дерев’яний прямо-
кутний ящик з кришкою овальної (віко опукле) 
форми, оббитий шкірозамінником. Скриня з ку-
тів та по середині оббита металевими пластина-
ми і дерев’яними рейками, всередині висувний 
ящик з дном, обшитим тканиною. кришка з дво-
ма замками. на кришці прикріплена овальна ме-
талева пластинка з фірмовим клеймом. з тор-
ця кришки пластинка з датою випуску: 1873 р. 
експонування виробів цієї фірми на виставках 
м.лондона в 1862 р., м. Парижа 1867 р. на нижній 
частині кришки паперова етикетка з написом:  
«вена 1873 р., лондон 1867 р., Париж 1867 р.». 
Передала рижкова С.в., м. Переяслав-хмель-
ницький, придбана заповідником у 1987 р. роз-
мір: 60х48х80 см [3]. 

також у фондах ніез «Переяслав» зберіга-
ється цікавий експонат, фабричного виробництва, 
який потребує грунтовного дослідження. дорожня 
валіза, інв. № е-3993, світло-коричневого кольору, 
з 4-ма поперечними дерев’яними обручами. між 
обручами на валізі нанесені чорні прямокутні (по 
дві) рамочки та по одній з боків. на три шкіряні 

ручки та з двома металевими замками. виявле-
ний експонату у с. віненці Переяслав-хмельниць-
кого р-ну київської обл., використовувалася на  
поч. хх століття. розмір: 90х32х54 см [4].

Слідуючий експонат інв. № е-2607 валіза 
дорожня, прямокутної форми, з заокругленим 
верхом, обтягнута мішковиною і пофарбована 
жовтою фарбою, оздоблена смугами заліза. на 
поверхні геометричні фігури, нанесені чорною 
фарбою. всередині обтягнута смугастою сит-
цевою тканиною. з боків прибиті ручки. криш-
ка до трьох замків (тримається на 3-х завісах). 
виготовлена у кінці хіх століття, належала 
тарапон к.в., передала гойнік к.о., м. Пере-
яслав-хмельницький, придбана заповідником 
у 1980 році. розмір: 97х54х65,3 см. Фанера, си-
тець, фарба, метал, мішковина, ручна робота [3].

заслуговує уваги експонат за інв. № е-4060. 
це валіза фанерна, коричневого кольору, фа-
бричного виробництва, 40-ві роки хх століт-
тя. використовувалася для перенесення речей 
під час подорожі. ручка з дерева. виявлена 
у м. Переяслав-хмельницький у 2003 р. розмір: 
55х35х20 см [4].

валізи виготовлялися, як у домашньому вироб-
ництві, так і в майстернях, у фабричних умовах. 
Перераховані вище експонати були фабричного 
виробництва, разом з тим, у фондовій колекції 
ніез «Переяслав» зберігається значна кількість 
валіз ручної роботи. Серед них слід зверну-
ти увагу на такі музейні предмети: валіза інв.  
№ е-3772 кв, з фанери, саморобна, пофарбована 
у зелений колір, складається з 2-х частин: одна 
більша, глибша, а друга – менша. кути округлі, 
зверху прибита шкіряна ручка та металева за-
стібка. Переяслав-хмельницький району, с. Під-
варки, 30-ті роки хх століття. Придбана запо-
відником у 1990 році у омель`яненко в.П. розмір: 
34х31 см. Фанера, столярна робота [3].

до фондової колекції ніез «Переяслав» 
у 2005 році надійшли дерев’яні валізи першої по-
ловини хх століття, вироби майстра Ємця г.г., 
1904 р. н., жителя с. Стовп’яги Переяслав-хмель-
ницького району київської області.

валіза дерев’яна інв. № е-4226, складаєть-
ся з двох коробок – верхньої мілкої та нижньої 
глибокої та широкої, які кріпляться одна до од-
ної металевими пластинами. до нижньої прибито 
вертикально три рейки «по бокам та по середині» 
та одна до верхньої коробки. на нижній коробці 
є отвори для замка і металева ручка для перено-
су. Пофарбована у зелений колір. робив майстер 
Ємець г.г., передала ковальчук галина олексан-
дрівна. розмір: 70х22 см. дерево, метал, фарба, 
ручна робота [4].

валіза інв. № е-4227, складається із двох 
дерев’яних коробок: нижньої для одягу та верх-
ньої кришки, які кріпляться металевими пласти-
нами одна до одної. кришка із нижньою короб-
кою із правого боку з’єднана шкіряним паском. 
до нижньої коробки кріпиться металева ручка. 
всередині, вище ручки – металева пластинка 
від замка. Пофарбована у коричневий колір. ро-
бив майстер Ємець г.г., належала Ємець марії 
гаврилівні, 1927 р.н. передала ковальчук га-
лина олександрівна, придбана заповідником 
у 2005 році. розмір: 47 х 6,4 см. Фарба, дерево, 
метал, ручна робота [4].
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валіза дерев’яна інв. № е-4225, з двох коро-
бок кришки верху та тонкої для одягу коробки. 
кріпляться одна до одної металевими пластина-
ми. валіза має на металевій пластинці – замок. 
Пофарбована у червоний колір, робота майстра 
Ємця гаврила глібовича. розмір: 45х24 см [4].

валіза інв. № е-4061 коричнева, фанерна, 
призначалася для перенесення речей під час по-
дорожі. ручка з цупкого текстильного ременя. 
час побутування: 40-60 роки хх століття, Се-
редня наддніпрянщина, придбана заповідником 
у 2003 році. розмір: 50х23х35 см, м. Переяслав-
хмельницький. Передала Бурчик в.а. [4].

у першій половині хх століття, окрім валіз, 
почали використовуватися для перевезення осо-
бистих речей подорожуючих також і дорожні 
портфелі, оскільки вони були компактними і до-
зволяли транспортувати з собою мінімум осо-
бистих речей. Серед партійного, радянського 
господарського активу доби СрСр надзвичайно 
популярними були так завні дорожні портфе-
лі. один з них зберігається у фондовій колекції 
ніез «Переяслав» та має дуже цікаву історію.

Портфель шкіряний, розкладний, має застіб-
ку інв. № Пхім-5224. всередині по центру мета-
лева пластинка, до якої зовні прикріплена ручка. 
Портфель на два відділення, з гаманцями. нале-
жав одному із керівників партизанського руху на 
далекому Сході 1918-1922 рр. дем’яну іванови-

чу Бойку-Павлову, який проживав в с. в’юнище 
Переяславського району київської області. При-
дбана заповідником у грудні 1966 році. розмір: 
40х30 см [5]. загалом, у фондовій колекції ніез 
«Переяслав» зберігається близько тридцяти та-
ких раритетних експонатів. вони потребують 
збереження, вивчення та експонування. Саме 
з цією метою співробітники ніез «Переяслав» 
працюють над створенням виставки у експози-
ції «музею народного сухопутного транспорту 
Середньої наддніпрянщини», на якій буде про-
демонстровано засоби перевезення дорожнього 
багажу кінця хіх – середини хх століття. 

висновки дослідження. таким чином, на даний 
час предмети дорожнього побуту (сумки, скри-
ні, валізи, портфелі тощо) із музейного зібрання 
ніез «Переяслав», не були предметом самостій-
ного вивчення та експонування. аналіз цієї про-
блеми допоможе більш комплексно осягнути пред-
мети подорожуючих хіх – середини хх століття, 
представити дорожні скрині, валізи тощо, як для 
вузьких спеціалістів, так і для широкого загалу 
у музейних колекціях музею-скансену. на сьогод-
нішній день детальне дослідження дорожніх сумок, 
скринь, валіз, портфелів тощо, їх типології, при-
значення, місця виробництва, декорування, техніки 
виготовлення, використання та регіональні особли-
вості, є важливим не тільки для музейників зокре-
ма, а й для усіх, хто цікавиться історією речей. 
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грудевич т.в.
«музей «Почтовая станция»,
национальный историко-этнографический заповедник «Переяслав»
шкира л.н.
«музей народного сухопутного транспорта Среднего Поднепровья»,
национальный историко-этнографический заповедник «Переяслав»

дорожнЫе сундуки, ЧемоданЫ и другие средства перевозки 
дорожного багажа xix – срединЫ ХХ века  
в фондовом собрании национального историко-
этнографиЧеского заповедника «переяслав»

аннотация
в статье характеризуется коллекция дорожных сундуков, чемоданов и других средств перевозки 
дорожного багажа XiX – средины хх века в фондовой коллекции национального историко-этно-
графического заповедника «Переяслав». цель научной работы состоит в изучении этой коллекции, 
методологическом обосновании экспозиционной выставки дорожных сундуков, чемоданов и т.д., кото-
рые дошли до нас несмотря на время. в статье использовано целый ряд научных методов: историко-
сравнительный, ретроспективный, проблемно-хронологический, историко-логический анализ, синтез, 
систематизация и классификация музейных экспонатов. научная новизна исследования проявляется 
в том, что в настоящее время дорожные сундуки, чемоданы и другие средства перевозки багажа, 
с музейной коллекции собрания национального историко-этнографического заповедника «Переяслав», 
не были предметом самостоятельного изучения и экспонирования, поэтому анализ этой проблемы по-
может более комплексно понять дорожный быт XiX – средины хх века, сохранения и демонстрацию 
средств дорожного багажа, как для узких специалистов, так и для широкой общественности в музей-
ных коллекциях музея народной архитектуры и быта Среднего Поднепровья. на сегодняшний день 
детальное исследование этих средств перевозки багажа, их типологии, назначения, места производ-
ства, декорирования, техники изготовления, использования, важно не только для музейных работни-
ков в частности, но и для всех, кто интересуется историей вещей. 
ключевые слова: украина, национальный историко-этнографический заповедник «Переяслав», до-
рожный быт, чемоданы, коллекция, древности.
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rOad CheSTS, ValiSeS and OTher meanS Of The luggage 
TranSpOrTaTiOn Of The xix – The middle Of The xx CenTury  
in The fOundaTiOn Of The naTiOnal hiSTOriCal  
and eThnOgraphiC reSerVe "pereyaSlaV"

Summary
according to this article, there is a characteristic of the collection of the road chests, valises and other 
means of the luggage transportation of the XiX – the middle of the XX century in the foundation of 
the national historical and ethnographic reserve “pereyaslav”. the main purpose of the scientific work 
includes the research of the stock collection, methodological substantiation of the exposition exhibition of 
road chests, suitcases, etc., which came to us during the time. there are a whole range of scientific me-
thods: in particular historical-comparative, retrospective, problem-chronological, historical-logical analy-
sis, synthesis, systematization and classification of museum exhibits. the scientific novelty of the research 
is manifested in the fact that at present, travel chests, suitcases and other means of transportation of lug-
gage from the museum collection of the national historical and ethnographic reserve "pereyaslav" were 
not the subject of independent study and exhibition, therefore the analysis of this problem will help to 
comprehend the road mode of life of the XiX – mid XX century more comprehensively, the preservation 
and presentation of means of travel luggage, both for the narrow specialists, and for the general public 
in the museum collections of the museum of folk architecture and life of the middle dnieper. nowadays, 
a detailed study of these means of baggage transportation, their typology, purpose, place of production, 
decoration, techniques of production, using, are important not only for the museum, in particular, but also 
for anyone interested in the history of such things. 
Keywords: ukraine, national historical and ethnographic reserve “pereyaslav”, the road mode of life, 
collection, valises, antiquity.


