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Процес національного державотворення, який почав 
домінувати з другої половини 1980-х років, дав поштовх 

усебічному розвитку української керамології та етнології, сприяв 
глибокому зацікавленню комплексом проблем, пов’язаних із витоками 
народної культури, зокрема, регіональною специфікою традиційних 
ремесел, локальною їх винятковістю, окреслив тенденцію, яка викликає 
занепокоєння щодо збереження національних цінностей. Тому кризові 
явища у сфері народної культури спонукають до думки, що треба 
багато зробити на науковому й організаційному рівнях, аби можна було 
говорити про художні промисли як важливий чинник соціального й 
духовного розвитку країни. Чим швидше побороти інертність поступу, 
тим швидше відбудуться в розвитку позитивні зміни українського 
села, адже саме село було і є етнозахисним механізмом. Крім того, 
ця верства населення залишалася наймасовішою в українській 
спільноті за часів земства, а за обставин тривалого бездержавного 
життя залишилася найпослідовнішим, а часом – і єдиним хранителем 
національної ідентичності. Зрештою, схожа ситуація характерна й 
для нинішнього часу, проте, слід зазначити, що земські концепції 
протистоять нинішній безпорадності в питаннях повернення до 
занехаяної вкраїнської традиції – збереження гончарського ремесла, 
що є значним пластом культури українського народу, та відродження 
його на новій виробничо-економічній основі.

Кризові явища у сфері народної культури спонукають до 
вирішення нагальних завдань на науковому й організаційному рівнях, 
аби можна було вести мову про традиційну культуру, у тому числі 
народні промисли й ремесла як важливий чинник націотворчого, 
соціального й духовного розвитку країни. За таких умов науковці 
все частіше звертаються до позитивного досвіду органів земського 
самоврядування другої половини ХІХ – початку ХХ століття.

Розуміння земствами значущості гончарства як 
поліфункціонального явища, засобу етнокультурної ідентифікації, 
було покликане до життя суспільними вимогами. Сприяння розвитку 
кустарних промислів, підтримка дрібних товаровиробників, 
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передовсім талановитих кустарів позитивно впливали на підвищення 
їхніх життєвих стандартів, формування національної самосвідомості 
й соціальної активності. 

У зв’язку з цим актуалізується потреба ґрунтовного вивчення 
земського досвіду, набутого в співзвучних сьогоденню умовах 
реформування економічної й соціальної структури суспільства, 
використання його в повсякденній практиці під час впровадження 
інноваційних форм забезпечення життєдіяльності титульного етносу 
та національних меншин в Україні.

Упродовж останньої чверті ХІХ – початку ХХ століття найбільш 
активним у галузі кустарних промислів було Полтавське губернське 
земство. Підтвердженням цьому є комплекс джерел, що розкривають 
багатогранність концептуальних міркувань і дій полтавських земців. 
Своєрідним ключем до розуміння мотивації, закладеної в земських 
програмах, був звіт губернської управи 1914 року, в якому з-поміж 
іншого стверджувалося: «Кустарні промисли важливі для 
задоволення власних і місцевих потреб; масу трудових народних 
грошей зберігають вони у своїй губернії; …будучи правильно 
організованими, підтриманими матеріально, поліпшені 
технологічно, – вони могли б вийти далеко за межі домашнього 
господарства, створити добробут не тільки того населення, яке 
ним займається, але й усієї губернії» [240, c. 95].

Для досліджуваного періоду характерним було наростання 
соціальних протиріч, посилення зубожіння основної маси населення, 
у тому числі ремісників, кустарів. Часи розквіту ремесел змінювалися 
роками нестабільного розвитку, а згодом і занепаду. Це примушувало 
урядові кола вживати певні заходи, реалізація яких зайняла чільне місце 
в діяльності Полтавського губернського земства. Земська стратегія 
передбачала втілення на практиці концептуальних напрямів щодо 
розвитку гончарного промислу зі збереженням його автентичності.

Гончарство за доби функціонування земських органів 
самоврядування було різноманітним у функціональних і художніх 
проявах, зберігало особливості локальних традицій у асортименті, 
формах і декорі глиняних виробів. Водночас, воно не було застиглим 
явищем культури. Його носії реагували на суттєві зміни в суспільстві, 
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традиційному побуті; відображали розмаїтість взаємозв’язків і 
взаємовпливів у різних аспектах рукомесництва. Земські втручання 
були спрямовані на осучаснення, модернізацію народної кераміки,  
її конкурентоспроможність у економічному змаганні з фарфоровою  
та фаянсовою промисловістю. 

Поза дослідницькими інтересами української керамології досі 
залишилися питання впливу на гончарний промисел Полтавського 
губернського земства, зокрема вивчення концептуальних напрямів 
його діяльності, з метою поліпшення технічного, технологічного, 
художнього рівнів гончарного виробництва, розвитку черепичної 
справи, кредитування кустарів.

Актуальність дослідження полягає у важливості для сучасного 
державного будівництва та культурологічної практики досвіду 
Полтавського губернського земства з організації гончарного 
шкільництва, впровадження механізму економічної підтримки гончарів 
(організація системи фінансування, кредитів для цільової підтримки 
кустарів, виставкових заходів, безкоштовного транспортування 
кустарної продукції, надання торговельних місць і виставкового 
обладнання, безоплатне забезпечення інформаційними матеріалами, 
кадрове забезпечення, можливості використання внутрішніх і 
зовнішніх ринків збуту продукції). За доби панування тоталітарного 
режиму в Україні багатий досвід Полтавського губернського земства 
всіляко применшувався, заперечувався, спотворювався.

За нинішніх умов розширення обсягу й удосконалення 
структури зайнятості сільського населення пов’язується з розвитком 
малого бізнесу, насамперед у сфері переробки місцевої сировини й 
збуту ремісничої продукції, розвитку туристичної галузі. Збереження 
функціонування соціальної сфери села постає одним із головних 
напрямів розбудови соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Проблеми гончарного виробництва, що виникали на межі 
ХІХ–ХХ століть, значною мірою залишаються актуальними й донині. 
З огляду на це, вкрай важливим є вивчення історичних уроків та їх 
урахування в процесах розбудови Української Держави.

Предметом дослідження є діяльність Полтавського губернського 
земства, спрямована на розвиток традиційного гончарства, підтримку 
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народних майстрів, популяризацію їх творчості, організацію 
гончарного шкільництва.

Географічні межі дослідження включають територію колишньої 
Полтавської губернії. Нині це Полтавська область, частина Черкаської 
(Іркліївський, Гельмязівський, Драбівський, Золотоніський, 
Ковалівський райони), Харківської (Красноградський район), 
Чернігівської (Прилуцький район), Сумської (Липоводолинський і 
Роменський райони), Київської (Переяслав-Хмельницький район) 
областей. 

Хронологічні рамки дослідження: 1876 (утворення Комісії  
з дослідження кустарної промисловості при Міністерстві фінансів 
Росії) та 1919 роки (час ліквідації земств як органів місцевого 
самоврядування).


