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Овчаренко Людмила.
Кам’янець-Подільський осередок гончарної освіти в Україні (1905–1933)  
[Текст] = The Kamyanets-Podilsky Centre of Pottery Education in Ukraine (1905–1933).  
– Опішне: Українське Народознавство, 2015. – 1280 с.: іл.  
(Академічна керамологічна серія «Гончарні школи України», випуск 2, книга 1 =  
Academical Ceramology series «Pottery Schools in Ukraine» • Issue 2 • Volume 1)

Перше в українській керамології комплексне дослідження розвитку гончарного шкільництва в місті 
Кам’янець-Подільський упродовж першої третини ХХ століття. За архівними й літературними джерелами, 
польовими матеріалами проаналізовано передумови заснування, основні напрямки діяльності, учнівський 
склад, навчальні програми, технологічні аспекти опанування гончарства, етнопедагогічні засади функціонування 
й персоналії викладачів різночасових навчальних закладів: Кам’янець-Подільських рисувальних класів (1905–
1908); Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні (1908–1919); Кам’янець-Подільської 
художньо-промислової професійної школи імені Григорія Сковороди (1919–1933). 

Відтворено унікальну в межах України систему комплексного формування творчого майстра,  
що передбачала практику у виробничих майстернях, участь в етнографічних експедиціях і фахових гуртках, 
видавничу, музейну й виставкову діяльність. З’ясовано визначальну роль керівників гончарних навчальних 
закладів в успадкуванні й передачі професійних знань (В’ячеслав Розвадовський, Микола Роот, Володимир 
Гагенмейстер). Вивчено трагічні сторінки історії, пов’язані зі знищенням російською окупаційною владою цього 
самобутнього осередку збереження, розвитку й популяризації народного мистецтва. Опубліковано унікальні 
архівні й керамологічні матеріали гончарних шкіл Кам’янця-Подільського. 

Для керамологів, етнологів, істориків, етнопедагогів, мистецтвознавців, культурологів, педагогів  
і краєзнавців, усіх, хто розвиває гончарство як етноідентифікуюче явище національної культури й цікавиться 
художньою спадщиною українців.

Ключові слова: українська керамологія, культурна керамологія, гончарство, кераміка, глиняні вироби, 
гончарна школа, Кам’янець-Подільські рисувальні класи, Кам’янець-Подільська художньо-реміснича навчальна 
майстерня, Кам’янець-Подільська художньо-промислова професійна школа імені Григорія Сковороди, В’ячеслав 
Розвадовський, Микола Роот, Володимир Гагенмейстер, Кам’янець-Подільський, Поділля, Україна

Lyudmyla Ovcharenko.
The Kamyanets-Podilsky Centre of Pottery Education in Ukraine (1905–1933).  
– Opishne: Ukrainian Ethnology Publishing House, 2015. – 1280 p.: ill.  
(Academical Ceramology series Pottery Schools in Ukraine, issue 2, volume 1)

This is the complex study of the development of the pottery school education in the city of Kamyanets-Podilsky 
during the early 20th century. The suchlike research is made for the first time in the Ukrainian ceramology. Basing 
on the archival and literary sources as well as the field research materials, the preconditions of the opening, the 
main directions of the activities, the personnel of the pupils, syllabi, technologic aspects of the acquirement of the 
pottery craft, ethnic pedagogical principles of functioning, and the personalities of the instructors in the educational 
institutions of different time, notably Kamyanets-Podilsky Drawing Classes (1905–1908); Kamyanets-Podilsky Art and 
Handicraft Educational Workshop (1908–1919); Kamyanets-Podilsky Art and Industrial Hryhoriy Skovoroda Trade-
Union School (1919–1933) have been analyzed. 

The system of the complex forming of a creative craftsman, unique within Ukraine, has been reproduced in the 
book. It provided training in the industrial workshops, taking part in ethnological expeditions and occupational circles, 
publishing, museum, and exhibitory activity. The determinative role of the principals of pottery educational institutions 
in the inheritance and transmission of professional knowledge (Vyacheslav Rozvadovsky, Mykola Root, Volodymyr 
Hagenmeister) has been ascertained. The tragic pages of history, when the Russian occupation government destroyed 
this original centre of the preservation, development, and popularization of folk art, have been studied here. The 
unique archival and ceramological materials of the Kamyanets-Podilsky pottery schools have been published as well. 

The book is intended for ceramologists, ethnologists, historians, ethnopedagogues, art critics, culturologists, teachers, 
and regional explorers, for all the people, who develop pottery as an ethnoidentifying phenomenon of the  national culture, 
who are interested in the art heritage of the Ukrainian nation.

Key words: Ukrainian ceramology, cultural ceramology, pottery, ceramics, earthenware, pottery school, Kamyanets-
Podilsky Drawing Classes, Kamyanets-Podilsky Art and Handicraft Educational Workshop, Kamyanets-Podilsky Art and 
Industrial Hryhoriy Skovoroda Trade-Union School, Vyacheslav Rozvadovsky, Mykola Root, Volodymyr Hagenmeister, 
Kamyanets-Podilsky, Podillya, Ukraine
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Про автора
Людмила Овчаренко, 

керамолог, етнолог, етнопедагог

Н
ародилася31серпня1970рокувОпішному(Полтавщина).Закінчила
з відзнакою історичний факультет Полтавського державного
педагогічного інституту імені Володимира Короленка (1992);

аспірантуруІнститутународознавстваНАНУкраїни(2005).Працювалавчителем
історії таправознавствавПавлівськійнеповній середнійшколіМашівського
району Полтавської області (1992–1997); директором Колегіуму мистецтв
уОпішному–спеціалізованогомистецькогозакладуізпоглибленимвивченням
гончарства(1997–2000);ученимсекретаремІнститутукерамології–відділення
ІнститутународознавстваНАНУкраїни(2001–2004).

Директор Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ
ступенів«Колегіум мистецтв у Опішному»іменіВасиляКричевського(з2005);
молодший науковий співробітник (з 2005), науковий співробітник Інституту
керамології–відділенняІнститутународознавстваНАНУкраїни(з2014).

Головнінапрямкинауковихдосліджень:гончарствоУкраїни;успадкування
гончарнихзнань;традиційніметодинавчаннягончарству;професійнаосвіта
вгончарствіУкраїни(кінецьХІХ–першатретинаХХстоліття).

Авторкапонад30науковихпрацьзпроблематикикерамології,зокрема
гончарногошкільництва,утомучислімонографії«Макарово-ярівський осередок 
гончарної освіти в Україні»,книги«Гончарство Макарового Яру кінця XІX – 
середини XX ст.: Документи і матеріали»(пошукачматеріалів),якіувійшли
до складу трикнижжя «Гончарний здвиг Донбасу» (2008; за результатами
Всеукраїнськогорейтингу«Книжка року»виданняпотрапилодочисладесяти
кращих видань України); монографії «Гончарство Макарового Яру (друга 
половина ХІХ – перша половина ХХ століття)»(2010).

Дипломант Національних конкурсів публікацій на теми керамології,
гончарства,керамікивУкраїні«КеГоКе» вномінації«Краща наукова стаття» 
(2007–«Земська гончарна навчальна майстерня в селі Олешня Чернігівської 
губернії (1895–1898)»; 2008– «Миргородська художньо-промислова школа 
імені М.Гоголя: перші роки діяльності (1896–1902)»).

Організатор3Всеукраїнськихмолодіжнихгончарськихфестивалів(2000,
2001,2006),8Міжнароднихмолодіжнихгончарськихфестивалів(2007–2014),
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Про автора

3 міжнародних і 6 всеукраїнських науково-практичних конференцій,
9 всеукраїнських, 29 обласних, 14 районних семінарів з проблематики
українськогогончарногошкільництва.Учасникміжнароднихівсеукраїнських
науково-практичнихконференційімистецькихакцій.

Засновник єдиного в Україні шкільного художньо-етнографічного
музею «Відродження», у фондових колекціях якого зберігаються роботи
учасників Міжнародних молодіжних гончарських фестивалів, кращі роботи
учнівКолегіумумистецтвімайстрівгончарноїнавчальноїмайстерні,вироби
старійшин опішненського гончарства – всесвітньо відомих гончарів Василя
Омеляненка,МихайлаКитриша,МиколиПошивайла;унікальнаетнографічна
кераміка (загальнакількістьекспонатів–понад4тис.одиницьзбереження).
НаНаціональнихконкурсахкерамологічнихмузейнихекспонатів«КераМузЕк»
вироби шкільного музею відзначено дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів (2011),
ІІступеня(2012).

Кандидат історичних наук за спеціальністю «етнологія». Кандидатська
дисертація–«Макарово-ярівський осередок народного гончарства в Україні 
(друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття)» (2010). Член Ученої
радиІнститутукерамології–відділенняІнститутународознавстваНАНУкраїни
(з 2010), член Національної експертної керамологічної ради Національного
конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні
«КеГоКе»(з2010).ЗаслуженийпрацівниккультуриУкраїни(2009).Нагороджена
ювілейноюмедаллю«Двадцять років незалежності України»(2011).Депутат
Зіньківськоїрайонноїрадидвохскликань(2006–2015).

Людмила Овчаренко. Кам’янець-Подільський. 2013. Фото Тетяни Колос 
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Слово від автора

К
олибулозакінченотекстцієїмонографії,подумалосяпроте,хтоабощо
спонукалименедоїїнаписання.Чомусаме2014рікставтієюмежею,
післяякоївсевіднайденемалопоєднатисянасторінкахкниги?

Першимпоштовхомдозацікавленняданоютематикоюсталознайомство
й багаторічна тепла дружба з Ольгою Володимирівною Ерн-Гагенмейстер,
її донькою Валентиною та онуком Ярославом. У родині панує атмосфера
трепетної любові й поваги до попередніх поколінь роду. Із різноманітних
джерел упродовж десятків років сім’я збирала відомості про своє коріння,
максимально повно відтворила історію родоводу. Особливо шанобливо
ставлятьсядобатьківОльгиВолодимирівни–татаВолодимираГагенмейстера
тамамиВарвариКорецької.Обоємалифаховумистецькуосвітуйприсвятили
своєжиттяутвердженнюхудожньоїосвітивУкраїні.Алез-піджоренрепресій
більшовицькогорежимувирватисявдалосялишедружинітамалолітнійдонечці
Ользі.Минутьроки, ісамевона,спадкоємицязнатнихродів,незважаючина
численніперешкодизбокучиновництва,будепроводитибагаторічніпошуки,
які вивершилися формуванням унікального родинного архіву, великою
популяризаторськоюдіяльністю,спрямованоюнавідновленнядоброго імені
ВолодимираГагенмейстерайпоширення інформації проунікальні здобутки
Кам’янець-Подільської художньо-промислової професійної школи імені
ГригоріяСковороди.

Другимпоштовхомдонаписанняцієїмонографіїтарозширенняпошукової
діяльності сталиматеріали кримінальної справиВолодимира Гагенмейстера
із Галузевого державного архіву СБУ, які спонукали зробити особистий
внесокусправуреабілітаціїблизькогоменізадухомподвижникагончарного
шкільництва в Україні. Чим більше заглиблювалася у віднайдені матеріали,
тимбільшепереконуваласявтому,щорушійноюсилоюврозвиткугончарного
навчального закладу є особистість керівника, що історія справді рухається
по колуй умови, в якихВолодимир Гагенмейстер запроваджував унікальну
системуформуваннятворчогомайстранакращихзразкахгончарства,дуже
схожі із нинішніми. Йому довелося керувати навчальним закладом у роки
Першоїсвітовоїтагромадянськоївоєн,організовуватийогодіяльністьнапідйомі
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національного відродження й практично одночасного загальнодержавного
збайдужіннядогончарногопромислутамінімальногофінансування.Завдяки
ентузіазму вчителів та учнів Кам’янець-Подільської художньо-промислової
профшколи імені Григорія Сковороди в неймовірно складній політичній та
економічнійситуаціїВолодимируГагенмейстерувдалосяреалізуватичимало
важливихсправ.

Утретє подумалося про написання книги, коли прийшло усвідомлення
унікальності архівних, керамологічних і літературних матеріалів, акумульо-
ванихмноювпродовж2000–2014років.Якз’ясувалося,думкацябуланенова.
1974рокупросвоєбажаннянаписатимонографіюпрокам’янець-подільський
осередок гончарного шкільництва в Україні заявив краєзнавець Андрій
Паравійчук: «Головне – всі ці важливі і потрібні роботи виконувалися на 
громадських засадах і поза всякими програмами школи. І все це – за ініціативи 
і під керівництвом В.М.Гагенмейстера… А взагалі я вважаю, що пробити 
якісь монографії про Розвадовського і Гагенмейстера не вдасться, це зараз 
не актуальні теми. А ось нарис про школи Розвадовського і худ.-промислову 
періоду Гагенмейстера слушна тема і мабуть її далеко легче пробити. В цій 
же темі знайдеться чимало місця і для Розвадовського і Гагенмейстера все 
було би і до ладу, і актуальне, як зразок, неповторний зразок діяльності школи 
на ниві прищеплення простому народу любові до прекрасного, до великого 
мистецтва. Очевидно, потрібно буде мати власне такий план монографії 
з цього питання» [192, арк.1]. Звісно, писати книгу про тих діячів культури,
чиєім’ябулозабороненевладою,утірокибулосправоюризикованою.Тому
реалізуватизадуманевповніАндрієвіПаравійчукуневдалося.Зберігсялише
рукописцієїпраці.

Переконана,що саме нині  настав час для написання такої монографії.
Зодногобоку,длянауковогодослідженнявідкритовсіархівніфонди,утому
числі й Служби безпеки України, зібрано максимум відомостей про події
минулихроків,зіншого–вУкраїнігончарствояксамобутнєявищенародної
художньоїкультуриживотієвокремих,колисьвеликих,осередкахітримається
переважно на індивідуальному ентузіазмі подвижників цієї справи. Досі
культуравнашійдержавіфінансуєтьсязазалишковимпринципом,аоскільки
гончарствоналежитьдотрадиційно-побутовоїхудожньоїкультуриукраїнців,
стаєзрозумілим,уякихскладнихекономічнихумовахдоводитьсяпрацювати
тим,хтоприсвятивсвоєжиттявідродженнюгончарства.

УпродовжбагатьохроківяпрацююдиректоромДержавноїспеціалізованої
художньоїшколи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному»
іменіВасиляКричевськогоМіністерствакультуриУкраїни.Колегіумз1997року
функціонуєвгончарськійстолиціУкраїни.ЯкіВолодимируГагенмейстеру,мені
пощастилодокладати свої зусиллядо утвердження гончарногонавчального
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закладу,спрямованогонавивченняйпопуляризаціютрадиційногоукраїнського
гончарства, організовувати керамологічні експедиції, в яких брали участь
учнійпрацівникиКолегіуму;створитиєдинийвУкраїнішкільнийХудожньо-
етнографічний музей «Відродження»; за підтримки Міністерства культури
України проводити щорічні Міжнародні молодіжні гончарські фестивалі
й повсюдно спостерігати народне захоплення опішненським гончарним
мистецтвомійоговизнання.ЯкіВолодимираГагенмейстера,якийпрацював
надкандидатськоюдисертацією ізкерамологічноїтематики,гончарствотеж
зацікавиломенезнауковоїточкизору,ігончарнешкільництвосталопредметом
багаторічнихнауковихстудій.Значноюміроюпоштовхомдомоєїмузейницької
та експедиційної діяльності стало вивчення досвіду діяльності профшколи.
Як і Володимиру Гагенмейстеру, мені періодично доводиться «воювати»
за збереження фінансування закладу з державного бюджету, протистояти
бюрократичним«папірцям»,якіперешкоджаютьрозвиткугончарськоїшколи.
СпільногоміжавторомданогодослідженняйВолодимиромГагенмейстером,
міжДержавноюспеціалізованоюхудожньоюшколою-інтернатомІ-ІІІступенів
«Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського та Кам’янець-
Подільською художньо-промисловою професійною школою імені Григорія
Сковородивиявилосятакбагато,щовиниклапотребавивчити,проаналізувати
й узагальнити в монографії всі відомі нині матеріали з історії гончарного
шкільництваКам’янця-Подільського.

Z
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Д
оля українського народу, впродовж століть 
унаслідок історичних умов позбавленого  
власної державності, питання культурного 

розвитку, збереження й збагачення духовних 
надбань є і завжди були надзвичайно важливими. 
Саме в Україні впродовж перших двох десятиліть 
ХХ століття в умовах національних утисків  
з боку Російської імперії докладалися зусилля для 
збереження й подальшого розвитку національної 
самобутності українців. Незважаючи на те, 
що етнічна територія українських земель була 
розділена кордонами різних держав, зацікавленість 
традиційними кустарними промислами – носіями 
національних особливостей і народних естетичних 
уявлень – почала зростати на всіх територіях 
України майже одночасно. Народна культура  
й побут поступово ставали предметом активного 
дослідження. Під пильне око небайдужих 
потрапило й гончарство, яке ще донедавна було 
невід’ємним елементом традиційно-побутової 
культури українців і втілювало в собі важливий 
комплекс їхніх світоглядних уявлень. Однією 
з причин зацікавлення гончарною культурою 
українців був могутній розвиток промисловості 
наприкінці ХІХ століття, який поставив під загрозу 
існування численні центри самобутньої народної 
творчості, створив серйозну конкуренцію виробам 
народних майстрів. Державні й земські діячі, митці 
й представники національно свідомої інтелігенції 
пропонували різні шляхи підтримки та сприяння 
розвитку гончарства. У числі таких заходів була 
організація навчальних майстерень, навчально-
показових пунктів, художньо-промислових 
шкіл, які на межі ХІХ–ХХ століть відкривалися 
в Полтавській, Харківській, Чернігівській, 
Катеринославській, Київській, Подільській 
губерніях. Одним із завдань, які ставилися перед 
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подібного типу навчальними закладами, було покращення якості глиняних 
виробів через поєднання елементів народної творчості з промисловим 
виробництвом. На думку засновників, осучаснені в такий спосіб вироби 
кустарів мали посилити конкурентоспроможність майстрів, сприяти 
адаптації гончарів до новітніх запитів споживчого ринку. 

Гончарні навчальні заклади, які діяли на території підросійської 
України наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ століття, були об’єктами 
кількох наукових досліджень вітчизняних учених. У їх числі – керамологи, 
доктор мистецтвознавства Юрій Лащук (1969) [185], доктор мистецтво-
знавства Ростислав Шмагало (1992) [472], кандидат мистецтвознавства 
Олена Клименко (1995) [168], доктор історичних наук Лідія Мельничук 
(2004) [227, арк.76-78]. Проте три із чотирьох зазначених авторів були 
мистецтвознавцями, й багато важливих для етнологічної науки відомостей 
залишилися поза їхньою увагою. Перше етнологічне дослідження, 
спрямоване на вивчення гончарного шкільництва, належить керамологу, 
доктору історичних наук Олесю Пошивайлу, який зосередив свою увагу на 
гончарних навчальних закладах, що діяли в Опішному наприкінці ХІХ 
– на початку ХХ століття [553]. Продовжила дослідження опішненського 
гончарного шкільництва кандидат історичних наук Олена Щербань [586] 

Першою монографією, присвяченою панорамному висвітленню 
мистецької освіти в Україні від середини ХІХ до середини ХХ століття 
стала праця доктора мистецтвознавства Ростислава Шмагала. Автор подав 
історичний аналіз функціонування художньо-промислової освіти в галузі 
гончарства, художнього металу, килимарства, ткацтва, деревообробки, 
розглянув методологію мистецької освіти й художні особливості її творчої 
спадщини [581].

Упродовж 2000–2014 років гончарне шкільництво України кінця 
ХІХ – першої третини ХХ століття досліджувала авторка цієї монографії,  
кандидат історичних наук Людмила Овчаренко [535; 536; 537; 539; 541; 542; 
543]. У результаті проведених наукових пошуків 2008 року побачило світ 
трикнижжя «Гончарний здвиг Донбасу». Його складовими є дві монографії 
та збірник документальних матеріалів. Автор першої книги «Гончарна велич  
і трагедія Макарового Яру доби Розстріляного Відродження» – Олесь 
Пошивайло – порушив актуальні проблеми гончарного шкільництва  
в Україні 1920-х – початку 2000-х років; подав ґрунтовну історіографію 
діяльності Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи  
в Луганщині; охарактеризував постать її керівника. Друга книга, 
автором якої є Людмила Овчаренко, – перша в Україні монографія, 
цілком присвячена одному гончарному навчальному закладу [553; 
542]. 2011 року побачила світ ще одна праця цієї ж дослідниці. Окрім 
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питань, які стосуються причин виникнення, історичного розвитку  
й занепаду гончарства в с.Макарів Яр, у книзі розглянуто обставини  
заснування, аспекти діяльності, вплив на промисел місцевої гончарної 
школи (1927–1935) [538]. 

У цих монографіях зібрано фундаментальні наукові матеріали про 
гончарство та гончарні навчальні заклади села Пархоменко (колишній 
Макарів Яр) у Луганщині. Найповніший нині корпус опублікованих 
польових, архівних і речових матеріалів є матеріально-документальним 
підтвердженням існування колись найпотужнішого осередку гончарства 
й гончарного шкільництва на межі Слобідської України й Донщини,  
що доводить актуальність і важливість дослідження й опублікування  
всіх віднайдених матеріалів з історії гончарних навчальних закладів  
в Україні.

Події 1900–1920 років кардинально вплинули на культурний 
розвиток українського народу. У цей переломний момент розбудови 
національної культури було закладено підмурки майбутнього духовного 
поступу українського суспільства. Саме на цей час припало започат-
кування й активний розвиток гончарних навчальних майстерень 
та художньо-промислових шкіл, які в різний час діяли в Берлинцях-
Лісових та Василівці (Вінниччина), Межигір’ї та Дибинцях (Київщина). 
Проте могутнім осередком гончарного шкільництва у Правобережжі є 
Кам’янець-Подільський. Почергово, змінюючи один одного, там діяли 
Кам’янець-Подільські рисувальні класи (з гончарним відділенням) (1905–
1908), Кам’янець-Подільська художньо-реміснича навчальна майстерня 
(1908–1919), Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола 
імені Григорія Сковороди (1919–1933), яка в процесі свого становлення 
спочатку мала назву «Кам’янець-Подільська художньо-промислова школа» 
(1919–1920), потім – «Кам’янець-Подільський художньо-промисловий 
технікум імені Григорія Сковороди» (1920–1922), а наприкінці свого 
існування – «Кам’янець-Подільський керамічний технікум» (1931–1933). 
Їхні керівники – В’ячеслав Розвадовський, Микола Роот, Євдокія 
Журман, Надія Вишневська, Володимир Гагенмейстер – разом зі своїми 
педагогічними колективами укладали навчальні плани й програми, напра-
цьовували основні напрямки діяльності підпорядкованих їм навчальних 
закладів, вишукували шляхи їхнього фінансування й виживання.  
З огляду на недостатнє документальне підтвердження діяльності гончарних 
навчальних закладів у Кам’янці-Подільському впродовж окремих років 
(1909, 1918–1919, 1932–1933) тогочасне їх функціонування має стати 
предметом подальших наукових студій. 



  ВСТУП

19

Під час дослідження з’ясовано, що впродовж 1966–2013 років 
українська етнологія збагатилася результатами кількох наукових 
досліджень гончарного шкільництва в Кам’янці-Подільському, проте воно 
ще не було об’єктом комплексного наукового вивчення, й поза увагою 
науковців залишалися питання, варті проведення окремих керамологічних 
пошуків. Досить розпорошеними залишалися відомості про шляхи передачі 
професійних гончарських знань, які були поширеними впродовж першої 
третини ХХ століття на території підросійської Правобережної України. 
Ґрунтовно не вивчалися передумови виникнення кам’янець-подільських 
гончарних навчальних закладів; не досліджувалася їх збиральницька, 
виставкова, музейницька, краєзнавча, видавнича, науково-пошукова 
діяльність; залишався неповністю з’ясованим склад педагогічного  
й учнівського колективів; не аналізувалися навчальні плани й програми; 
не вивчався вплив гончарних навчальних закладів Кам’янця-Подільського 
на розвиток українського гончарства.

У монографії ґрунтовно вивчено виникнення, розвиток і занепад 
гончарного шкільництва в Кам’янці-Подільському впродовж першої третини  
ХХ століття. Комплексно досліджено основні напрямки діяльності 
тамтешніх гончарних навчальних закладів, визначено шляхи формування 
гончарної етнопедагогіки в Україні, зокрема:

• охарактеризовано джерела й літературу з питань гончарного 
шкільництва в Кам’янці-Подільському;

• з’ясовано, що наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття гончарство 
було одним із найбільш поширених кустарних промислів у Поділлі; 

• встановлено, що в різний історичний час передача професійних 
гончарських знань здійснювалася через успадкування ремесла  
в межах сім’ї, навчання в цехах та учнівство в родині гончаря;

• відтворено історичний розвиток кам’янець-подільських гончарних 
навчальних закладів упродовж 1905–1933 років. У межах цього 
періоду визначено й проаналізовано три етапи в становленні 
тамтешньої гончарної освіти: І. 1905–1908 – діяльність Кам’янець-
Подільських рисувальних класів (з гончарним відділенням); 
ІІ. 1908–1919 – діяльність Кам’янець-Подільської художньо-
ремісничої навчальної майстерні за фахом «кераміка». Цей етап 
умовно поділено на кілька періодів, залежно від особистості 
керівника й основних напрямків діяльності: 1) 1908–1912;  
2) 1913–1916; 3) 1916–1919; ІІІ. 1919–1933 – діяльність Кам’янець-
Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія 
Сковороди, яку умовно поділено на два періоди: 1) заснування  
та розвиток (1919–1930); 2) занепад і ліквідація (1930–1933); 
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• з’ясовано причини та наслідки реформування гончарних навчальних 
закладів у Кам’янці-Подільському;

• досліджено обставини заснування, основні аспекти діяльності, вплив 
на місцеве гончарство, етнопедагогічні засади функціонування  
й персоналії кам’янець-подільських гончарних навчальних закладів;

• проаналізовано навчальні плани й авторські програми, учнівський 
та викладацький склад зазначених навчальних закладів;

• доведено, що Кам’янець-Подільською художньо-промисловою 
профшколою імені Григорія Сковороди було створено й апробовано 
новітню унікальну систему комплексного формування творчого 
майстра, вихованого на кращих зразках народної творчості, 
здатного реалізуватися як в умовах кустарного промислу, так і 
в художній промисловості. Дана система включала діяльність  
у таких напрямках: а) робота у творчих майстернях; б) етнографічні 
експедиції; в) видавнича діяльність; г) музейницька діяльність; 
д) виставкова діяльність; е) формування художньо-промислової 
книгозбірні; є) створення органів учнівського самоврядування;  
ж) гурткова робота;

• з’ясовано причини ліквідації кам’янець-подільського гончарного 
шкільництва;

• визначено роль В’ячеслава Розвадовського, Миколи Роота  
й Володимира Гагенмейстера у створенні національної мистецької 
школи, посиленні націостверджуючої функції доручених їм 
гончарних навчальних закладів, у спрямуванні навчально-
виховного процесу на засвоєння професійних гончарських знань  
і вивчення традиційного українського гончарства;

• доведено, що за служіння Україні, за патріотичну проукраїнську 
діяльність В’ячеслав Розвадовський, Микола Роот і Володимир 
Гагенмейстер були покарані репресивною системою більшовиків;

• встановлено, що найкращі напрацювання гончарного шкільництва  
в Кам’янці-Подільському було узагальнено й розвинено Володимиром 
Гагенмейстером і викладачами Кам’янець-Подільської художньо-
промислової профшколи імені Григорія Сковороди. Завдяки цій 
винятковій роботі заклад перетворився на унікальний та єдиний  
у Правобережній Україні освітній і культурно-мистецький осередок 
вивчення, збереження, розвитку й популяризації різних видів 
народного мистецтва, серед яких гончарство посіло чільне місце.

Оскільки утвердження гончарного шкільництва в Кам’янці-
Подільському відбувалося в умовах становлення тоталітарної більшовицької 
системи, російським шовіністам, що ставали дедалі агресивнішими  
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провінції імперії, потрібна була диктатура, а не демократія. Більше того, 
тільки репресіями й терором вони намагалися припинити закономірний 
процес національно-політичного самоствердження українців, пробу-
джених до державницького життя подіями початку ХХ століття, 
зупинити процес зміцнення національних сил, які не хотіли в ім’я світової 
революції розчинитися в російському політичному морі, а навпаки – 
всіляко прагнули наповнити формальний автономний статус республіки 
реальним самостійницьким змістом. На фоні загального шкільництва 
України гончарне вирізнялося саме такою націостверджуючою сутністю. 
Тому окрему увагу в монографії приділено репресивним заходам держави, 
спрямованим на ліквідацію прогресивно налаштованих діячів гончарної 
освіти в Кам’янці-Подільському. У результаті здійснених наукових пошуків 
з’ясовано умови становлення тоталітарної радянської системи й спряму-
вання репресивного механізму на фізичне винищення еліти української 
культури й національного гончарного шкільництва; уперше в українській 
керамології опубліковано матеріали кримінальних справ Володимира 
Гагенмейстера та Отто Адамовича. 

Науковий аналіз діяльності гончарних навчальних закладів  
у Кам’янці-Подільському впродовж 1905–1933 років дає можливість 
з’ясувати їх вплив на розвиток гончарства Поділля. 

Проведене дослідження дозволило визначити основні засоби форму-
вання фахових гончарських знань і шляхи реалізації державної політики 
щодо сучасної художньої освіти. Отримання таких відомостей є нагальною 
потребою сьогодення для тих, хто бажає утверджувати й розвивати 
гончарську освіту в Україні. Виявлені матеріали та наукові висновки мають 
практичне значення як для сучасного гончарного шкільництва в Україні, 
так і для вітчизняної керамології та етнопедагогіки. Досвід кам’янець-
подільських гончарних навчальних закладів стане в нагоді тим, хто нині 
укладає навчальні програми для спеціалізованих з гончарства навчальних 
закладів і має на меті організувати вивчення гончарних традицій українців. 
Результати дослідження знадобляться авторам узагальнюючих наукових 
праць, енциклопедій, довідників, посібників з етнології, народознавства, 
краєзнавства. Культурно-історичне й наукове значення мають введені 
до наукового обігу унікальні архівні й фотоматеріали, а також глиняні 
вироби, зібрані під час керамологічних експедицій. 

Монографія доводить самобутність кам’янець-подільського гончарного 
шкільництва, яке впродовж майже 30 років ґрунтувало виховання нових 
поколінь майстрів на ретельно акумульованих і науково переосмислених 
кращих зразках подільського народного мистецтва.





Розділ 1
ІСТОРІОГРАФІЯ 
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1.1. ІСТОРІОГРАФІЯ

Н
а території Поділля осередком гончарної 
освіти впродовж 1905–1933 років був 
Кам’янець-Подільський, у якому в різний 

час, послідовно змінюючи один одного, діяли 
Рисувальні класи (з гончарним відділенням), 
Художньо-реміснича навчальна майстерня, 
Художньо-промисловий технікум імені Григорія 
Сковороди і Художньо-промислова профшкола 
імені Григорія Сковороди. Вивчення джерел та 
літератури з питань історії гончарного шкіль ництва 
в Кам’янці-Подільському дозволило виокремити  
в історіографії досліджуваної теми чотири періоди: 
1) 1913–1916; 2) 1937; 3) 1966–1995; 4) 2000–2013 
роки. 

Перший період бере початок з 1913 року, 
коли побачила світ аналітична праця завідувача 
Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої 
навчальної майстерні Миколи Роота «Ежегодник 
Министерства торговли и промышленности по 
вопросам художественно-промышленного образо-
вания». Два розділи монографії присвячено аналізу 
діяльності цього навчального закладу впродовж 
1909–1913 років. Уперше на сторінках друкованого 
видання було обґрунтовано необхідність його 
діяльності в Подільській губернії, подано відомості 
про фінансування, навчальний план та програми, 
роботу в майстернях та виставкову діяльність. 
Микола Роот охарактеризував учнівські роботи 
й інформував про плани на подальшу співпрацю 
випускників із гончарями, їхній вплив на 
промисел. Працю проілюстровано фотографіями 
приміщення майстерні, практичних занять, що 
проходили в них, а також у Рисувальних класах, 
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виробів учнів [564]. На сьогодні це – перша і єдина відома монографія, 
яка містить ґрунтовні відомості про діяльність Кам’янець-Подільської 
художньо-ремісничої навчальної майстерні. Наступна інформація про 
спеціалізований гончарний навчальний заклад міститься в опублікованому 
комплексному досліджені подільського гончарства «Гончарный промысел 
в Подольской губернии» (1916), здійсненому відомим етнографом 
Олександром Прусевичем. У зазначеній праці коротко охарактери-
зовано Статут Художньо-ремісничої навчальної майстерені, її завдання  
й навчальний план [557, с.101-103]. 

Упродовж наступних 50 років зацікавлення кам’янець-подільськими 
гончарними навчальними закладами було фактично відсутнє. Осібно  
в цій історіографічній тиші виділяється стаття Володимира Січинського 
«Видання мистецько-промислової школи в Кам’янці», опублікована 1937 
року. У грудні того ж року Володимира Гагенмейстера було заарештовано. 
Проте автор публікації встиг уперше розповісти світу про унікальність 
і мистецьку довершеність друкованих видань навчального закладу, 
професійну майстерність завідувача Кам’янець-Подільської художньо-
промислової профшколи, який був автором численних літографій та 
керівником видавництва [568]. Пояснити очевидну байдужість до єдиного 
в Правобережній Україні осередку гончарної освіти можна страхом бути 
покараним за популяризацію діяльності гончарного навчального закладу, 
яким упродовж 1913–1933 років керував Володимир Гагенмейстер, 
розстріляний у січні 1938 року [46]. 

Наступний період в історіографії порушеної проблематики почався  
з монографії мистецтвознавця Бориса Бутника-Сіверського (1966), у якій 
подано інформацію про гончарні навчальні заклади Кам’янця-Подільського 
та про Володимира Гагенмейстера [486]. 

Автором піонерського й найповнішого наукового дослідження 1960-х 
років, присвяченого художній освіті в Кам’янці-Подільському, є український 
краєзнавець і бібліограф Андрій Паравійчук. Він подав відомості про 
діяльність Рисувальних класів, організованих В’ячеславом Розвадовським. 
Уперше в українській керамологічні науці було зазначено про виготовлення 
Кам’янець-Подільською художньо-ремісничою навчальною майстернею, 
що діяла під керівництвом Миколи Роота, традиційних для Поділля за 
формою й мальовкою глиняних виробів та її успішну участь у виставках. 
На момент публікації (липень 1967 року) репресований Володимир Гаген-
мейстер ще не був реабілітований, проте Андрій Паравійчук не побоявся 
розповісти про організовану в школі значну експедиційну, краєзнавчу 
й видавничу діяльність, вказати на визначальну роль у цьому поступі 
завідувача навчального закладу. У дослідженні опубліковано перший 
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зведений перелік друкованих видань Кам’янець-Подільської художньо-
промислової профшколи імені Григорія Сковороди, які побачили світ 
упродовж 1921–1931 років (усього 41 позиція) [550]. Частково результати 
своїх наукових пошуків Андрій Паравійчук надрукував через 13 років  
у кам’янець-подільській газеті «Прапор Жовтня». До написання цієї статті 
автора спонукала виставка творів художника Володимира Гагенмейстера 
«Пам’ятки і види Кам’янця-Подільського та народне мистецтво Поділля» 
[545]. Краєзнавець подав короткі біографічні відомості про життєвий 
шлях художника, зауваживши, що «помер художник у 1938 році». Значну 
частину публікації присвячено аналізу видавничої діяльності профшколи. 
У своїх наступних статтях у журналі «Жовтень» (1983) і часописі «Народна 
творчість та етнографія» (1984), окрім загальних відомостей, Андрій 
Паравійчук подав важливу інформацію про маловивчену на той час 
видавничу діяльність школи [548; 549].

Про кам’янець-подільські гончарні навчальні заклади згадано  
й у дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства 
«Українська народна кераміка ХІХ–ХХ ст.» (1969) Юрія Лащука [185, 
арк.208-209, 403-405]. Зокрема, вчений подав короткий опис діяльності 
Кам’янець-Подільських рисувальних класів (з гончарним відділенням), 
які він помилково назвав «художньо-промисловими класами при 
існуючій в Камянці-Подільському рисувальній школі», а Художньо-
ремісничу навчальну майстерню – «художньо-ремісничою майстернею» 
[185, арк.208-209]. Характеризуючи учнівські вироби, виконані під 
керівництвом Миколи Роота, мистецтвознавець чомусь назвав «куманці, 
вазки, глечики» «предметами псевдонародного характеру» [185, арк.208]. 
Автор наукової праці хибно вважав, що зусиллями художника Івана 
Мозалевського Кам’янець-Подільську художньо-промислову профшколу 
було «розширено, відкрито нові відділи. На печатці 1920 року читаємо: 
«Мистецько-промислова школа Ів.Мозалевського. 1920» [185, арк.403]. 
Насправді ніяких документальних підтверджень зв’язків Художньо-
промислової школи Івана Мозалевського із Кам’янець-Подільською 
художньо-промисловою профшколою не віднайдено. Ймовірно, що Іван 
Мозалевський, переконавшись у попиті на вироби подільського стилю, 
які продукувала Художньо-промислова профшкола, створив приватний 
навчальний заклад, у якому вивчали народне мистецтво. Інформуючи 
про викладачів Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи, 
Юрій Лащук зауважив, що «від 1920 р. тут працювали К.І.Кремінський 
та М.Г.Митін» [185, арк.403]. У дійсності Кость Іполітович Кржемінський 
розпочав свою викладацьку діяльність у складі педагогічного колективу 
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з 1923 року [179]. Підтвердження відомостей про викладача М.Г.Митіна 
в численних архівних документах віднайдено не було. Науковець згадав 
про екскурсії, які здійснювали учні та педагоги до гончарних осередків 
Адамівка й Зіньків, повідомив про участь 200 учнівських робіт, виконаних 
у подільському стилі, у Московській сільськогосподарській виставці та про 
розпорядження Головпрофосу щодо участі навчального закладу у виставці 
художніх шкіл у Харкові. Мистецтвознавець зробив висновок про те, що 
1925 року художньо-промислова школа була зорієнтована на підготовку 
спеціалістів, здатних випускати ужиткові речі в заводських умовах.  
«В цілому Камянець-Подільська школа побудувала свій навчальний процес 
та програми правильно. Її випускники отримували належні знання,  
а школу нагороджували преміями. Зокрема, на Першій Всесоюзній виставці 
школа отримала почесний диплом» [185, арк.404-405]. Подальші роки 
діяльності Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи 
імені Григорія Сковороди Юрій Лащук не дослідив. До цієї проблематики 
вчений повернувся в статті, написаній спільно з Володимиром Перепадею, 
яка побачила світ 1975 року. Дане дослідження продовжило вивчення 
гончарних навчальних закладів Кам’янця-Подільського й ґрунтувалося 
на матеріалах Державного архіву Хмельницької області. У праці подано 
короткий огляд історії гончарних закладів, зафіксовано роки, упродовж 
яких ними завідували В’ячеслав Розвадовський, Микола Роот, Григорій 
Журман, Надія Вишневська, Володимир Гагенмейстер, названо хронологію 
основних подій. Більша частина роботи містить відомості про час, коли 
Кам’янець-Подільською художньо-ремісничою навчальною майстернею 
керував Микола Роот [527]. Проте автори статті припустилися помилки, 
зазначивши, що після закриття Художньо-промислової школи 1933 року 
студентів було переведено в місто Балахни Горьківської області [527, с.109]. 
Натомість, у даному науковому дослідженні на основі архівних документів 
доведено, що реформування Кам’янець-Подільської художньо-промислової 
школи в керамічний технікум відбулося 1930 року. Пізніше його, ймовірно, 
було реорганізовано в Кам’янець-Подільський індустріальний або скло-
порцеляновий технікум, а 1933 року учні продовжили своє навчання  
в Будянському керамічному технікумі Харківської області [7].

1975 рік позначився досить ґрунтовною монографією краєзнавця 
Юхима Попсуя – директора Кам’янець-Подільської міської дитячої 
художньої школи. Упродовж багатьох років він збирав матеріали з історії 
художньої освіти в Кам’янці-Подільському, спілкувався з вихованцями 
Художньо-промислової профшколи. Результатом цієї пошукової діяльності 
став машинопис, у якому дослідник подав загальну характеристику 
подільського гончарства, стисло інформував про Рисувальні класи 
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В’ячеслава Розвадовського та діяльність Миколи Роота. Основну увагу 
автор приділив діяльності Володимира Гагенмейстера й очолюваній ним 
Кам’янець-Подільській художньо-промисловій профшколі. Зокрема, Юхим 
Попсуй інформував про особливості навчання мистецьким дисциплінам 
та дослідницьку роботу завідувача Профшколи, спрямовану на вивчення 
декоративно-ужиткового мистецтва Поділля, охарактеризував окремі 
мистецтвознавчі видання навчального закладу й графічний доробок 
Володимира Гагенмейстера. Окремо вказано на настінні розписи в селах 
Кам’янеччини. Працю проілюстровано фотокопіями поштівок та обгорток 
шкільних видань [302]. За умови друку книга могла б слугувати відправною 
точкою для більш серйозного наукового дослідження гончарного 
шкільництва в Кам’янці-Подільському.

Наступною спробою дослідити функціонування кам’янець-подільских 
гончарних навчальних закладів є дисертація Ростислава Шмагала на 
здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (1992) [472, 
арк.32-33, 76-85]. У праці наголошено на послідовній діяльності Камянець-
Подільського земства в справі розвитку гончарного промислу, подано 
відомості про заснування й функціонування гончарних навчальних 
закладів. Зокрема, вчений зазначив, що 1905 року В’ячеслав Розвадовський 
організував виставку «своїх картин та художніх класів» [472, арк.76]. 
Однак дане твердження є сумнівним, оскільки Народну виставку картин 
художник організував 1904 року – за рік до відкриття Рисувальних класів 
(1905) – із більш ніж 120 картин історичного, релігійного й побутового змісту, 
а також 100-150 етюдів та ескізів художників Івана Болдирєва, Миколи 
Богданова-Більського, В.Астаф’євої, Миколи Верхотурова, Костянтина 
Вещилова, Олександра Вальтера, Григорія Гуркіна, С.Зайденберга, 
Володимира Зарубіна, Михайла Іванова, Ганни Каринської, Олександра 
Лажечнікова, Василя Максимова, Івана Репіна, Миколи Реріха, В’ячеслава 
Розвадовського та ін. [393, арк.50]. Ростислав Шмагало коротко охаракте-
ризував навчальні програми Кам’янець-Подільських рисувальних класів; 
інформував про діяльність Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої 
навчальної майстерні та ініціативи її завідувача Миколи Роота; стисло 
розглянув виставкову, краєзнавчу, музейницьку й видавничу діяльність 
Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи, організовану 
Володимиром Гагенмейстером, згадав про створення 1920 року під його 
керівництвом Музею художньої промисловості [393, арк.81]; зауважив,  
що вихованців навчального закладу було зорієнтовано на роботу в заводських 
умовах, підтвердженням чого є дипломні роботи у вигляді кавового  
й чайного сервізів [393, арк.32-33, 76-85]. Учений відзначив популяризацію 
кам’янець-подільськими гончарними навчальними закладами глиняних 
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виробів подільських форм та орнаментів. Водночас, у науковому дослідженні 
зустрічаються певні неточності в назві Кам’янець-Подільської художньо-
ремісничої навчальної майстерні: «учебно-ремесленная мастерская» [393, 
арк.32], «учебно-художественная мастерская» [393, арк.79], «художе-
ственно-ремесленная мастерская» [393, арк.77-78], «Каменец-Подольская 
художественно-ремесленная просветительская мастерская»» [393, 
арк.82]. Ростислав Шмагало стверджує: «В 1909 году керамический отдел 
классов был реорганизован в художественно-ремесленную майстерскую» 
[393, арк.77-78]. Насправді ця подія сталася 15 грудня 1908 року [564, с.12]. 
Наслідуючи хибну точку зору Юрія Лащука, дослідник помилково вважав 
приватну школу Івана Мозалевського новими відділеннями Кам’янець-
Подільської художньо-промислової профшколи із платною формою 
навчання. Розвиваючи цю думку, мистецтвознавець припустився чергової 
помилки, вважаючи, що саме цю школу 1922 року було перейменовано 
в «Техникум им.Г.Сковороды» [564, с.83]. У числі викладачів Кам’янець-
Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні працював Григорій 
Давидович Журман, а не «Г.Д.Шурман», як це зазначено в дисертації [564, 
с.78, 83]. Дослідник стверджує, що Художньо-промислову школу 1930 
року було перейменовано в скло-керамічний технікум. І далі: «В 1930 
году техникум был ликвидирован, а студентов перевели в техникум 
в г.Балахно Горьковской области» [564, с.85]. На думку автора даної 
монографії, чергову реорганізацію Кам’янець-Подільської художньо-
промислової профшколи в технікум справді було проведено 1930 року, 
а от його ліквідація відбулася 1933 року. (Аргументи з цього питання 
подано у відповідному розділі даної монографії [82, арк.10]). У науковому 
дослідженні Ростислава Шмагала також містяться відомості про трагічну 
долю Володимира Гагенмейстера й зроблено короткий висновок про 
значення Кам’янець-Подільської художньо-промислової школи в гончарній 
освіті краю [564, с.85].

В усіх вищезгаданих публікаціях побіжно згадано про персоналії, 
які значною мірою визначали розвиток гончарних навчальних закладів 
Кам’янця-Подільського. Водночас, в українській науковій та науково-
публіцистичній літературі є статті, в яких об’єктами дослідження стали 
такі постаті. Першу студію щодо особистості Володимира Гагенмейстера 
1976 року здійснив український етнограф, географ-краєзнавець, музеолог 
Архип Данилюк. У результаті було подано досить розлогу біографію митця, 
охарактеризовано його видавничу й науково-мистецьку діяльність на посаді 
завідувача Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи, 
вказано на художнє й історико-культурне значення шкільних видань 
[509]. Фахову підготовку Володимира Гагенмейстера охарактеризувала  
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у своїй монографії К.Пруслина [561]. Доволі детальному опису життєвого  
й творчого шляху Володимира Гагенмейстера також присвячено публікації 
Архипа Данилюка та Ольги Ерн (1986) [508], заступника з наукової роботи 
Кам’янець-Подільського історичного музею Ніни Козлової [525], публіциста 
Олександра Климчука [524]. У статті Ольги Ерн-Гагенмейстер «Батьки 
живуть у пам’яті моїй» мова йде про життя й трагедію Володимира Гаген-
мейстера та Варвари Корецької, значення їхньої діяльності в Профшколі 
[514]. Того ж 1992 року побачила світ публікація Віри Шпильової, у якій 
стисло висвітлено діяльність Володимира Гагенмейстера в Кам’янець-
Подільській художньо-промисловій школі (таку уніфіковану назву 
застосувала автор дослідження) та в Інституті народної освіти Кам’янця-
Подільського [583]. 

1993 рік позначився наступною публікацією Ольги Ерн (Гагенмейстер-
Корецької), присвяченою Володимиру Гагенмейстеру та В’ячеславу 
Розвадовському. Авторка звернула увагу на діяльність Рисувальних класів, 
заснування Художньої гончарної майстерні та створення національної 
мистецької школи. Окремо зазначено про дослідження Володимиром  
Гагенмейстером української культури й народно-мистецької спадщини 
краю; поглиблене вивчення в Художньо-промисловій профшколі 
спеціальних предметів, зорієнтованих на опанування подільських мотивів; 
вивчення учнями й викладачами українського народного мистецтва 
через збирання етнографічних матеріалів, зразки мальовки. Ольга Ерн  
(Гагенмейстер-Корецька) проаналізувала видавничу діяльність навчального 
закладу, акцентувала увагу на наукових пошуках та друкованих працях 
його завідувача, зробила висновок про внесок репресованих викладачів 
Профшколи та її випускників у розбудову української національної 
культури [513]. Одну із трьох частин статті Ніни Федорової «Три школи» 
присвячено опису діяльності Лаврської школи – Експериментальних 
майстерень при Київському державному музеї українського мистецтва 
на території Печерської лаври. У зв’язку з цим згадано, що «керівником 
лаврської школи був Володимир Миколайович Гагенмейстер, колишній 
директор реорганізованої Кам’янець-Подільської художньо-промислової 
школи, графік та мистецтвознавець за освітою, тонкий знавець народного 
мистецтва» [574].

Про В’ячеслава Розвадовського відомо кілька публікацій. 1971 року 
було опубліковано статтю Олексія Вахрамєєва, у якій подано відомості 
про біографію та засадничу діяльність художника, спрямовану на 
відкриття художнього навчального закладу в Кам’янці-Подільському 
[488]. У публікації Андрія Паравійчука (1975) подано інформацію про 
життєвий і творчий шлях В’ячеслава Розвадовського, його діяльність  
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у Кам’янці-Подільському [545]. Журналіст і публіцист Олександр Климчук 
на сторінках часопису «Україна» (1990) подав розлогу інформацію 
про В’ячеслава Розвадовського – художника, українського патріота, 
громадського діяча. Статтю рясно ілюстровано документальними 
фотографіями та репродукціями картин художника [523]. Через 5 років було 
опубліковано статтю співробітниці Кам’янець-Подільського державного 
історико-архітектурного заповідника «Кам’янець» Аліси Антонюк, у якій 
містяться біографічні відомості, проаналізовано мистецький, громадський 
і педагогічний доробок митця [477].

Початок ХХІ століття прикметний значним пожвавленням досліджень 
українського гончарства. Упродовж четвертого історіографічного періоду 
(2000–2013) з’явилися ґрунтовні публікації, в яких учені Інституту 
керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, 
Львівської національної академії мистецтв, Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка, Інституту мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН 
України об’єктом наукових студій обрали Кам’янець-Подільську художньо-
промислову профшколу імені Григорія Сковороди, проте предмет вивчення 
був різним. 

Оскільки двоє із трьох директорів Кам’янець-Подільських мистецьких 
навчальних закладів були репресовані, природно, що їхніми персоналіями 
зацікавився відомий в Україні історик, джерелознавець, доктор історичних 
наук Сергій Білокінь. 2000 року побачила світ його стаття «Білі круки» 
Подільського друкарства», у якій коротко висвітлено життєписи  
й творчу діяльність В’ячеслава Розвадовського, Володимира Гагенмейстера  
й Миколи Роота, проаналізовано їхній внесок у справу збереження  
й розвитку українського народного мистецтва, вказано на репресії, 
застосовані до цих митців [480]. 

2001 року вийшов з друку бібліографічний покажчик Національної 
бібліотеки України імені Володимира Вернадського, в якому вперше  
в українській історичній науці згадано про видавничу діяльність В’ячеслава 
Розвадовського впродовж 1904–1909 років: він видав кольорові картки 
з репродукціями кращих картин, які експонувалися на організованих 
ним пересувних художніх виставках, що проходили в означений період  
у містах і селах України. У праці подано повний бібліографічний опис цих 
видань [576, с.17]. Того ж року в «Українському керамологічному журналі» 
було опубліковано статтю кераміста й молодого науковця Володимира 
Хижинського, який подав короткий огляд діяльності гончарної освіти 
в Кам’янці-Подільському впродовж 1905–1933 років, охарактеризував 
участь гончарних навчальних закладів у виставках. Значну частину 
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публікації займають матеріали щодо асортименту й декорування виготов-
лених у гончарних майстернях виробів та вивчення спеціальних художніх 
дисциплін [577].

У науковому дослідженні доктора мистецтвознавства Наталії 
Урсу (2002) розглянуто педагогіку мистецтва в спадщині Володимира  
Гагенмейстера, подано його короткі біографічні відомості. Дослідниця 
навела приклади основних методів та прийомів навчання, які застосовували  
в Кам’янець-Подільській художньо-промисловій профшколі й гарантували 
якісну художню освіту: більш досконале вивчення рисунка, поширення 
знань, вмінь і навичок в акварельному живописі, студіювання народного 
мистецтва, розвиток зорової пам’яті, запровадження в навчальному процесі 
творчого рисунка, вивчення термінології та лексики, вживаної в народному 
мистецтві, застосування педагогічного малюнка на дошці, спостере-
ження природних форм та їх трансформація в ужитку, зацікавлення 
архітектурними пейзажами міста, фаховий склад педагогів [573]. 

Скупі біографічні дані енциклопедичного характеру про Володимира 
Гагенмейстера містяться в «Словнику митців-педагогів України та  
з України у світі (1850–1950)» мистецтвознавця Ростислава Шмагала.  
У праці також згадано деякі з поліграфічних видань художника [582].

2003 рік позначився трьома публікаціями з порушеної проблеми. 
Автор даної монографії, керамолог Людмила Овчаренко, опублікувала 
в «Українському керамологічному журналі» статтю, яка є посвятою 
Володимиру Гагенмейстеру. В ній відображено його життєвий і творчий 
шлях, активну громадську позицію й трагедію репресованого митця. 
Працю проілюстровано біографічними документами завідувача Кам’янець-
Подільської художньо-промислової профшколи. Уперше було опубліковано 
текст екскурсії про гончаря Бацуцу із села Адамівка, яку проводив 
Володимир Гагенмейстер [536]. Друга стаття Людмили Овчаренко містить 
огляд різноманітних напрямків діяльності функціонування гончарних 
навчальних закладів Кам’янця-Подільського впродовж 1905–1933 років, 
характеристику діяльності В’ячеслава Розвадовського, Миколи Роота  
й Володимира Гагенмейстера [534]. Події із життя й творчості Володимира 
Гагенмейстера стисло висвітлено в історичних нарисах О.Завальнюка  
й О.Комарніцького «Минуле і сучасне Кам’янця-Подільського: політики, 
військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини» [521].

У дисертаційному дослідженні Лідії Мельничук (2004) також згадано 
про художні заклади, які функціонували в Кам’янці-Подільському 
впродовж 1905–1933 років. Зокрема, етнолог зауважила на активній 
співпраці В’ячеслава Розвадовського з Імператорською академією мистецтв, 
спрямованій на заснування рисувальних класів з відділом ужиткових 
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мистецтв та інтернатом для сільських дітей. Причину звільнення 
завідувача науковець вбачала в демократичних порядках, запроваджених 
у закладі, та надмірному зацікавленні народним мистецтвом. Лідія 
Мельничук коротко охарактеризувала діяльність Художньо-ремісничої 
навчальної майстерні, педагогічного й учнівського колективів. Окремо 
увагу приділено Володимиру Гагенмейстеру та Кам’янець-Подільській 
художньо-промисловій школі, її реорганізаціям, практичним заняттям 
у майстернях, екскурсійній та виставковій діяльності, зроблено висновок 
щодо ролі навчального закладу в збереженні художніх традицій Поділля 
та розвитку професійного українського мистецтва  [227]

2005 року побачила світ монографія мистецтвознавця, професора  
Ростислава Шмагала «Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – 
середини ХХ ст.: структурування, методологія, художні позиції», в якій 
узагальнено й проаналізовано діяльність гончарних навчальних закладів 
Кам’янця-Подільського. Матеріали книги значною мірою повторили 
кандидатську дисертацію автора. Зокрема, в ній стисло охарактери-
зовано навчальні програми Рисувальних класів та Художньо-ремісничої 
навчальної майстерні, значну увагу приділено краєзнавчій діяльності 
Володимира Гагенмейстера: збиранню етнографічних матеріалів, 
створенню Музею художньої промисловості, виданню альбомів і брошур. 
У числі загальних відомостей уперше подано інформацію про життєпис 
Варвари Корецької. Вчений зробив висновок про те, що в основі творчого 
розвитку Кам’янець-Подільської художньо-промислової школи «було 
вивчення народного мистецтва та пошуки якісно нових форм вираження 
нагромадженого традиціями художнього досвіду» [581, с.139]. Проте автор 
монографії припустився певних неточностей у назві закладу [581, с.134, 135]  
та прізвищі викладача [581, с.134, 137]. Автор зазначив неточну дату 
початку експонування Народної виставки картин та її наповнення [581, 
с.133], адже, як уже зазначалося, пересувну виставку було сформовано 1904 
року із більше ніж 120 картин історичного, релігійного й побутового змісту,  
а також 100-150 етюдів та ескізів інших художників [393, арк.50]. Для певної 
категорії учнів навчання в Кам’янець-Подільській художньо-промисловій 
школі було платним, тому твердження про те, що у Кам’янці-Подільському 
було відкрито відділення цієї школи із платною формою навчання [581, 
с.138] видається хибним. Як уже зазначалося, ніяких документальних 
підтверджень зв’язків Художньо-промислової школи Івана Мозалевського 
із Кам’янець-Подільською художньо-промисловою профшколою не 
віднайдено. У прикінцевих висновках до даного підпункту монографії 
Ростислав Шмагало стверджує, що «творчий шлях школи завершив 
хронологічний ряд розвитку художньо-промислової освіти у східних 
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областях України на початку ХХ століття» [581, с.139]. Така думка  
є хибною, оскільки Кам’янець-Подільський – це не східна область України 
і на території Лівобережжя гончарні навчальні заклади в Макаровому 
Яру (Луганщина), Миргороді й Глинську (Полтавщина) діяли до середини 
1930-х, а в Опішному (Полтавщина) – Опішнянська школа майстрів 
художньої кераміки – до 1941 року.

2006 року на сторінках «Енциклопедії сучасної України» побачила 
світ ще одна стаття Людмили Овчаренко про Володимира Гагенмейстера 
як про видатного популяризатора української народної творчості, талано-
витого кераміста, неповторного графіка, науковця й видавця [532]. Того ж 
року в Кам’янці-Подільському вийшло з друку видання «Художня школа 
від учора до сьогодні: літопис до 100-річчя художньої освіти на Поділлі 
(1905–2005)». Праця є збіркою заміток про В’ячеслава Розвадовського, 
Володимира Гагенмейстера, вихованців художніх навчальних закладів 
різних років [579].

Доволі ґрунтовною науковою студією є праця етнолога Лариси Божко, 
яку 2008 року було надруковано на сторінках збірника «Етнічна історія 
народів Європи» [484]. У ній Кам’янець-Подільська художньо-реміснича 
навчальна майстерня, пізніше – Художньо-промислова профшкола розгляда-
ються як важливий осередок збирання, вивчення, охорони й популяризації 
історико-етнологічних і фольклорних матеріалів Поділля. Авторка коротко 
розглянула відкриття та діяльність Кам’янець-Подільських рисувальних 
класів (з гончарним відділенням), організованих В’ячеславом Розвадовським, 
Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні Миколи 
Роота; окреслила основні віхи в становленні Кам’янець-Подільської 
художньо-промислової профшколи: зауважила, що заклад було спрямовано 
на підготовку висококваліфікованих майстрів. З цією метою учні вивчали 
технологію гончарного виробництва, склади полив, традиційні подільські 
форми глиняних виробів, і викладання мистецьких дисциплін слугувало 
досягненню поставлених завдань. Лариса Божко стисло проаналізувала 
експедиційно-дослідницьку й видавничу діяльність навчального заклалу. 
Проте припустилася помилки, вважаючи, що завдяки випускникам цього 
навчального закладу, отримавши з їх числа однодумців, В’ячеслав Розва-
довський «влаштував у різних губерніях України ряд виставок народних 
картин» [484, с.69]. Уже зазначалося, що організація Народних виставок 
картин була ініціативою В’ячеслава Розвадовського та інших видатних і ще 
маловідомих художників, які надали свої картини для показів. Відомостей 
про участь випускників навчальної майстерні в цій мистецькій акції нині не 
віднайдено, та й сумнівно, що вони з’являться пізніше, оскільки проведення 
народних виставок припинилося до першого випуску учнів закладу. 
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Монографію старшого наукового співробітника Відділу декоративно-
прикладного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології імені Максима Рильського НАН України, кандидата 
мистецтво знавства Наталії Студенець (2010) присвячено традиційному 
стінопису Поділля кінця ХІХ – першої половини ХХ століття. Оскільки 
Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола першою звернула 
увагу на цей вид народного мистецтва, надрукувавши 1930 року альбом 
«Селянські настінні розписи Кам’янеччини. Матеріали до вивчення 
українського селянського мистецтва 1917–1927», ці матеріали було 
використано в даній книзі. Авторка звернула увагу на те, що зусиллями 
Володимира Гагенмейстера, викладачів та учнів літографського відділення 
було організовано видання збірок, альбомів, буклетів, листівок. Наталія 
Студенець зауважила на науковій значущості пошукової діяльності 
Володимира Гагенмейстера, Костя Кржемінського та їхніх вихованців 
упродовж 1921–1930-х років у селах Кам’янеччини й Уманщини.  
У монографії охарактеризовано друковані видання Кам’янець-Подільської 
художньо-промислової профшколи [570]. Книгу проілюстровано 
фотографіями обкладинок шкільних видань та літографіями, що побачили 
світ на їх сторінках [570, с.16-22, 73-74, 88, 112, 119, 142]. 

2010 року вийшла з друку стаття правнука Володимира Гагенмейстера 
та Варвари Корецької – старшого наукового співробітника Львівського 
історичного музею Ярослава Бишкевича, присвячена 105-й річниці з дня 
заснування Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи. 
Автор зауважує на основних напрямках діяльності закладу, які запро-
вадив та розвинув Володимир Гагенмейстер: поглиблене вивчення 
спеціальних художніх предметів, дослідницька робота з вивчення  
декоративно-ужиткового мистецтва Поділля, укладання й друк 43 альбомів 
та численних поштівок, присвячених історичним пам’яткам Кам’янця-
Подільського й Поділля, створення серії автолітографій; формування 
міцного й фахового колективу педагогів; проведення експедицій та участь 
у виставках. У дослідженні подано біографічні відомості про трагічну 
долю естонця Володимира Карла Гагенмейстера, якого було розстріляно за 
«український буржуазний націоналізм», розповідається про репресії проти 
частини викладачів. Статтю проілюстровано фотографіями Володимира 
Гагенмейстера та Варвари Корецької [479]. Того ж року було опубліковано 
чергову статтю автора даного наукового дослідження, в якій детально 
проаналізовано історію становлення та розгортання мистецької освіти 
в Кам’янці-Подільському впродовж 1905–1913 років, зроблено висновки 
про зацікавлення держави діяльністю спеціалізованого з гончарства 
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навчального закладу, внесок В’ячеслава Розвадовського та Миколи Роота 
в його розвиток [533]. Дослідженню видавничої й поліграфічної діяльності 
Володимира Гагенмейстера як характерного послідовника виготовлення 
книжок у французькій манері «livre d’artiste» присвячено публікацію 
Юлії Табенської «Традиції жанру «livre d’artiste» у видавничій діяльності 
В.М.Гагенмейстера» [571]. Авторка обґрунтовує власні висновки щодо 
внеску художника-графіка у формування вітчизняної видавничої справи, 
а також припускає, що, ймовірно, він – єдиний в Україні, хто наслідував 
традиції жанру «livre d’artiste» (з фр. «книга художника»), який виник  
у Франції на межі ХІХ–ХХ століть. Того ж року в Історико-біографічному 
довіднику «Українська академія друкарства» було розміщено коротку 
біографічну статтю про Володимира Гагенмейстера [572, с.96].

2011 рік позначився кількома публікаціями, присвяченими 
творчості Володимира Гагенмейстера. Викладач кафедри образотворчого 
і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 
А.Г.Шулик у матеріалах статті «Графічна діяльність В.Гагенмейстера 
на тлі існування художньо-промислової школи у Кам'янці-Подільському» 
аналізує особливості творчої діяльності художника-графіка [584], 
розглядає графічний доробок Володимира Гагенмейстера в контексті 
його поліграфічної діяльності. На думку автора, становлення й розвиток 
графічної школи на Кам’янеччині можна умовно поділити на три основні 
етапи. Перший з них тривав упродовж першої третини ХХ століття  
й пов’язаний із творчістю Володимира Гагенмейстера. Своєю видавничою 
діяльністю він дав поштовх до виникнення на Кам’янеччині осередку 
графіки. У статті стисло подано раніше опубліковані біографічні відомості 
про Володимира Гагенмейстера й окремі аспекти діяльності Кам’янець-
Подільської художньо-промислової профшколи, зроблено висновок про 
вагомий внесок художника в розвиток книжкової культури України. 

Завідувач Експозиційного відділу Хмельницького обласного 
художнього музею Галина Гірник у статті «Володимир Гагенмейстер  
і культура Поділля» (2011) подала біографічні відомості про Володимира  
Гагенмейстера, а також інформацію про діяльність художніх навчальних 
закладів. Автор охарактеризувала друковану продукцію Кам’янець-
Подільської художньо-промислової школи в експозиції музею. Проте 
дослідниця помилилася, вважаючи, що перший мистецький заклад  
у Кам’янці-Подільському розпочав свою діяльність 1906 року. Насправді 
ця подія сталася 1905 року. Також вона припустилася помилки,  
стверджуючи, що нібито після від’їзду В’ячеслава Розвадовського 
«діяльність школи заникла і пожвавилася лише з приходом нового 
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директора, вже по громадянській війні» [503]. Функціонування закладу 
було відновлено 15 грудня 1908 року [564, с.12]. 

2012 року минало 125 років від дня народження Володимира  
Гагенмейстера. Ця подія спонукала науковців повернутися до творчої 
спадщини ювіляра. Викладач Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка Іван Гуцул опублікував короткий огляд 
історіографії питання культурно-мистецької діяльності Володимира  
Гагенмейстера [507]. Ще одна стаття цого ж автора побачила світ наступного 
року. В ній розглянуто типологію об’єктів зображення та художньо-
композиційні особливості творчих композицій подільського художника. 
Зроблено висновок про те, що в цілому творчі роботи Володимира  
Гагенмейстера «мають величезну інформативно-пізнавальну вартість… 
для сучасної культурологічної та історико-мистецтвознавчої науки», 
оскільки містять відомості про загальний вигляд і організацію міського 
архітектурно-просторового середовища ХІХ століття, дозволяють 
прослідкувати зміни в забудові та плануванні міського середовища, 
окремих об’єктів української архітектури. Основною технікою тиражу-
вання створених образів художник обрав літографію – графічну техніку, 
якою володів досконало [506]. 

Дана публікація завершила останній період в історіографії питання 
гончарної освіти в Кам’янці-Подільському.

Підсумовуючи, зауважу, що відомі на цей час публікації можна об’єднати 
в три групи: 1) ті, що містять загальні відомості про функціонування 
гончарних навчальних закладів Кам’янця-Подільського; 2) ті, в яких 
висвітлено окремі напрямки діяльності згаданих закладів; 3) ті, зміст 
яких інформує про життя, творчість та громадську активність окремих 
діячів гончарного шкільництва. З-поміж них є публіцистичні (поверхово 
висвітлюють порушені питання); науково-популярні (стисло інформують 
про історію розвитку гончарної освіти в Кам’янці-Подільському); наукові 
публікації (перші, що ґрунтуються на аналізі архівних матеріалів). Проте 
їх недостатньо для формування цілісного уявлення про феномен гончарної 
освіти в Кам’янці-Подільському.

Аналіз історії вивчення гончарної освіти в Кам’янці-Подільському 
(1905–1933) упродовж 1880-х – 2014 року дозволяє за наявними 
публікаціями виділити чотири основні періоди історіографії порушеної 
проблематики:

• перший – 1913–1916 роки, коли з’явилися перші науково-популярні 
публікації про діяльність Кам’янець-Подільської 
художньо-ремісничої навчальної майстерні;
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• другий – 1937 рік, коли з’явилася єдина праця про друковані 
видання Кам’янець-Подільської художньо-промислової 
профшколи;

• третій – 1966–1995 роки, коли в друкованих виданнях було 
опубліковано статті етнографів, краєзнавців, 
мистецтвознавців, що містили окремі відомості про 
гончарні заклади Кам’янця-Подільського та їхніх 
керівників і дали поштовх до перших наукових студій 
Кам’янець-Подільського осередку гончарної освіти  
в Україні; 

• четвертий – 2000–2013 роки, коли з’явилися перші ґрунтовні наукові 
публікації про розвиток гончарної освіти в Кам’янці-
Подільському, в основу яких покладено архівні 
матеріали. 

Отже, упродовж останніх років українська керамологія збагатилася 
результатами кількох наукових досліджень гончарного шкільництва  
в Кам’янці-Подільському. Проте з’ясовано, що воно ще не було об’єктом 
комплексного наукового вивчення, й поза увагою науковців залишилися 
питання, варті проведення окремих керамологічних студій. Зокрема, 
маловивченими є шляхи передачі професійних гончарських знань 
упродовж першої третини ХХ століття в найпотужнішому осередку 
гончарного шкільництва на території Правобережної України.  
Не вивчалися передумови виникнення в кам’янці-подільському гончарних 
навчальних закладів. Ґрунтовно не досліджено збиральницьку, виставкову, 
музейницьку, видавничу, науково-пошукову діяльність освітніх установ, 
спеціалізацією яких було гончарство. Досі не з’ясовано повний склад та 
персоналії педагогів та учнів; не здійснено глибокий аналіз навчальних 
планів та програм. Не з’ясовано роль єдиної на території Правобережжя 
Художньо-промислової профшколи в якості чинника розвитку українського 
гончарства. Окремо увагу варто приділити репресивним заходам 
держави, спрямованим на ліквідацію гончарної освіти в Україні загалом 
і в Кам’янці-Подільському зокрема. З’ясування цих питань дозволить 
визначити основні засоби формування фахових гончарських знань і шляхи 
реалізації державної політики щодо сучасної художньої освіти. Отримання 
таких відомостей є нагальною потребою сьогодення для тих, хто бажає  
утверджувати й розвивати гончарську освіту в Україні.
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1.2. ДЖЕРЕЛА

В
ирішення поставлених завдань стало можливим задяки 
всебічному аналізу й введенню до наукового обігу значного 
масиву архівних матеріалів, які було зібрано під час експедицій 

упродовж 2001–2013 років. У приватному родинному архіві Ольги 
Ерн-Гагенмейстер (Львів) зберігаються унікальні документальні  
й фотоматеріали до родоводу завідувача Кам’янець-Подільської художньо-
промислової профшколи Володимира Гагенмейстера й викладача цього ж 
навчального закладу Варвари Корецької та з історії закладу: оригінали 
деяких друкованих шкільних видань, листування із вихованцями школи, 
ксерокопії публікацій. Важливими для дослідження є спогади Ольги  
Ерн-Гагенмейстер про батька та інших викладачів навчального закладу,  
її листування із вихованцями профшколи, краєзнавцями, колекціонерами, 
мистецтвознавцями. 

У Державному архіві Хмельницької області було віднайдено 
кошториси, листування із окружною інспектурою та іншими установами 
й організаціями, відомості про викладачів та учнів, доповідні 
завідувача та ін. Більшість документів було передано туди із Кам’янець-
Подільського міського архіву після пожежі 10 квітня 2003 року, проте 
деякі фонди відновленню вже не підлягають (Кам'янецька міська управа  
(1875–1920 рр). – Ф.249. – Оп.1. – Од.зб.8044; Ф.430). Оскільки авторка 
монографії опрацювала їх ще 2001 року, подати повний бібліографічний 
опис документів нині неможливо. У Центральному державному архіві 
вищих органів влади та управління України було виявлено документи 
середини 1920-х років, які доводять активну позицію Осипа Білоскурського 
– відомого теоретика й практика гончарного шкільництва в Україні, який 
на той час був інспектором Відділу художньої освіти Головного управління 
профосвіти Народного комісаріату освіти. Свої зусилля він спрямовував на 
збереження Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи.

Певними архівними матеріалами з історії Кам’янець-Подільської 
художньо-промислової профшколи володіє Кам’янець-Подільська міська 
дитяча художня школа. Упродовж років їх збирав колишній директор 
цього навчального закладу – Юхим Васильович Попсуй (1919–1978).

Унікальні фотокопії листів та газетних заміток В’ячеслава 
Розвадовського, які було надіслано із Санкт-Петербурзького державного 
історичного архіву Кам’янець-Подільському державному історичному 
музею-заповіднику, дозволили з’ясувати обставини проведення пересувних 



  Людмила Овчаренко. КАМíЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ОСЕРЕДОК ГОНЧАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

40

Народних виставок картин, їх значення для подальшого розвою художньої 
освіти в Поділлі, уточнити відомості щодо історичного розвитку Кам’янець-
Подільських рисувальних класів та біографії завідувача. Музей-заповідник 
також володіє оригіналами окремих друкованих видань Кам’янець-
Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди. 

Матеріали кримінальної справи Володимира Гагенмейстера, які 
зберігаються в Галузевому державному архіві СБУ, містять протоколи 
обшуку, допитів свідків, свідчення в справі, акт виконання вироку трійки, 
запити Ольги Ерн-Гагенмейстер та документи з реабілітації. Кримінальну 
справу викладача Отто Адамовича було віднайдено й опрацьовано в 
Центральному державному архіві громадських об’єднань України. 
Обидві справи містять фрагментарні відомості про діяльність гончарного 
навчального закладу в Кам’янці-Подільському. Вони дозволили розкрити 
всю повноту трагедії Володимира Гагенмейстера й Отто Адамовича, 
підтвердили цілеспрямовану дію репресивних державних заходів, задля 
знищення прогресивної мистецької еліти в Україні. 

Для обґрунтування наукових результатів дослідження суттєвим 
було опрацювання нечисленної керамологічної спадщини гончарних 
закладів Кам’янця-Подільського, яку збережено в Кам’янець-Подільській 
міській дитячій художній школі, Кам’янець-Подільському державному 
історичному музеї-заповіднику, приватній збірці Ольги Ерн-Гагенмейстер 
та колекціонера Георгія Браїловського.

Книгозбірня Національного музею українського народного 
декоративного мистецтва володіє раритетними друкованими виданнями 
1910-х років, у яких зафіксовано важливі відомості щодо діяльності 
Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні. Після 
розстрілу Володимира Гагенмейстера художні заготовки до друкованих 
видань Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені 
Григорія Сковроди було передано до цього ж музею, й нині вони є складовою 
його колекції. Опрацювання зазначених матеріалів дозволило частково 
з’ясувати географію етнографічних експедицій, проведених викладачами 
й учнями закладу. 

Окрему групу джерел складають звіти Подільського губернського 
земства [520; 519; 569], в яких подано відомості про кількість гончарів та 
їхніх учнів, а також про фінансування Кам’янець-Подільської художньо-
ремісничої навчальної майстерні. Матеріали такого характеру, а також 
деякі фотографії та публікації до життєпису В’ячеслава Розвадовського 
було віднайдено в Національному історико-архітектурному заповіднику 
«Кам’янець».
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П
ерш ніж розглянути питання діяльності 
гончарних навчальних закладів  
у Кам’янці-Подільському, варто звернути 

увагу на промисел і з’ясувати, закономірною чи 
штучно насадженою була ідея заснування таких 
спеціалізованих освітніх установ у Поділлі.

Традиційно почнемо із другої половини ХІХ 
століття, коли після скасування кріпосного права 
й реформ 1860-х років на території підросійських 
українських губерній Правобережжя інтенсивно 
почала розвиватися кустарна промисловість. 
Особливо розвиненою вона була в районах 
аграрного перенаселення й дешевої робочої сили. 
Саме до таких місцевостей і належало Поділля. 
Наприкінці ХІХ століття за густотою населення 
воно поступалося лише Московській губернії [485, 
с.325]. Селяни, відчуваючи гострий земельний 
голод, вдавалися до пошуку додаткових засобів 
існування. Кількість кустарів зростала, у тому 
числі й гончарів. Підтвердженням цьому є таблиця 
№1, яку вдалося вкласти за відомостями, зібраними 
Подільським губернським земством упродовж 
1885–1903 років [489-498].

Згідно з даними, наведеними в таблиці, 
можна стверджувати, що гончарний промисел  
у Подільській губернії впродовж 1885–1903 років 
мав відносно стабільні позиції, а кількість задіяних 
у ньому кустарів мала тенденцію до зростання. 
Їхня чисельність коливалася й була найбільшою 
1901 року. Про перспективи розвитку гончарства 
також свідчить помітне зростання чисельності 
учнів, максимальну кількість яких зафіксовано 
1902 року. На початку ХХ століття цей промисел 
належав до найбільш поширених і життєздатних. 

Розвитку гончарства в повітах Подільської 
губернії сприяли потужні поклади гончарних 
глин. Кустарі Проскурівського, Летичівського, 
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Ямпільського й Ольгопільського повітів виготовляли глиняний посуд, 
реалізовували його на місцях або в сусідніх містах. Винятком були 150 
гончарів Адамівки та Пирогівки, вироби яких продавалися в Бессарабії 
й Румунії [505, с.360]. У праці «Поділля. Географічно-історичний нарис» 
(1918) її автор Григор’єв-Наш теж констатував, що гончарство існувало 
там, де були поклади гончарної глини, й добували її «по всім Поділлю, 
а особливо в Лятичівськім, Літинськім та Балтськім повітах» [504, 
с.39]. Характеризуючи промисел, дослідник вказував на те, що «раніш 
посуд виробляли тільки для місцевого вжитку і тільки лишок спродували 
євреям. Через погану глину вироби були малоцінні й гончарство великого 
значіння не мало. Здавна ним перебивались в повітах Кам’янецькім, 
Ушицькім, Летичівськім і инш. Тепер же він особливо поширився  
в Балтськім та Могилівськім. Найкращий посуд виробляють в околицях 
Зінькова, Пирогівки та Покутинців Лятичівського повіту. Той посуд 
славиться на всю Україну. Там працює по гончарству до 400 семейств» 
[504, с.47]. 

Таблиця 1
Кількість гончарів, задіяних у їхньому виробництві найманих 
робітників та учнів у Подільській губернії (1885–1903)

№
п/п Рік

Кількість 
майстрів-

горщечників

Кількість 
найманих 
робітників

Кількість 
учнів

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1885
1886
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1900
1901
1902
1903

1278
1182
1161
1447
1350
1367
1842
1854
1494
1703
1558
1665
2003
1783
1690

207
123
105
166
246
186
159
168
185
210
188
163
137
213
222

145
118
109
162
150
80

113
88

138
115
123
87

251
303
157

Таким чином можемо стверджувати, що гончарний промисел  
у Подільській губернії був доволі поширеним. Існування гончарства 
залежало передовсім від наявності покладів гончарної глини й 
майстрів, що виготовляли глиняні вироби, на які був суспільний попит.  
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Аби виготовити такі роботи, гончар повинен був володіти певним багажем 
знань, умінь і навичок. В Україні до кінця ХІХ століття передача 
професійних гончарських знань відбувалася кількома шляхами. Коротко 
розглянемо найбільш поширені з них: успадкування ремесла в межах 
сім’ї, учнівство й навчання в цехах.

Успадкування гончарства від батьків – найдавніша форма учнівства. 
Упродовж багатьох віків воно було основою системи виховання нового 
покоління гончарів. У межах родини концентрувалися певні професійні 
знання, які намагалися нікому чужому не передавати. Як і по всій 
Україні, подільське гончарство було «единоличным» і «семейным» [557, 
с.33]. Про сімейне навчання гончарству інформували й самі майстри. 
Наприклад, Яким Іванович Лотоцький згадував: «Гончарству навчив 
тато. З маленького вчився. І так потом вчився сам робити… Я з мальства 
робив. Гладущики робив, миски білі і червоні» [414, арк.1]. Смотрицький 
гончар Костянтин Якович Карпович повідомляв: «У мене батько був 
гончар, 12 дітей було… П’ятеро братів робили горшки. В 8 літ починаю я 
вже маленькі робити горщечки… І так не тільки я, всі мої брати, і діти 
всіх гончарів так. Як батько гончар, то діти не хотять нічого робити 
– тільки те, що батько… Розпису вчив батько… взяв за руку і навчив… 
Буває так, що син ще лучше знає, ніж батько. Найшло в голову – ще 
й щось зробив собі» [414, арк.1]. Юрій Самарін, який відвідав гончарні 
осередки Поділля наприкінці 1920-х років, повідомляв, що традиційно 
в гончарному виробництві бере участь уся родина майстра: «Громадное 
большинство гончаров – крестьяне, работают семьями… Дети, старики 
и женщины помагают гончарам в их работе: приготовляют глины, 
иногда расписывают миски и делают другие работы вспомогательного 
характера» [566, с.19]. У сімейному гончарному виробництві діти 
допомагали носити посуд та доглядати глиняні вироби під час висушу-
вання. Коли в родині не було дітей, цю роботу виконували жінки або люди 
старшого покоління [585, с.154, 185]. У другій половині ХІХ століття  
в одній подільській сім’ї могло бути кілька гончарів. «Перше сім’я 
велика була в кажного, і всі робили – Ригір, Миколи Глухенького тато 
– мав вісім хлопців і всі робили. За старих часів сини часто переймали 
гончарське майстерство від батьків, але, ставши на майстра, кожний 
здебільшого старається відійти від батька», – пригадували бубнівські 
майстри [585, с.155]. Узимку діти та найстарші члени родини ліпили 
різноманітні іграшки: півників, коників, баранчиків, собачок, вершників 
тощо, які знаходили «весьма бойкий сбыт среди населения» [557, с.66]. 
Іграшки виготовляли в усіх гончарних осередках, і вони були «любимым 
продуктом творчества детской фантазии» [566, с.39]. Долучаючись  
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до виготовлення іграшки, діти були досить винахідливими. Наприклад,  
у селі Яланці Ольгопільського повіту Подільської губернії в сім’ї селянина 
Недайборща підлітки, син та донька, ліпили з глини різних тварин: 
«Мальчик для того, чтобы иметь натуру перед глазами, за неимением 
собственных, загоняет чужих свиней в свой двор и лепит с живой модели 
свинью с поросятами» [557, с.68]. Через 13 років інший дослідник записав 
про схожу ситуацію, але вже в Бубнівці: «Одна 14-летняя девочка для 
того, чтобы лепить фигурки свиней, загоняла к себе на двор свиней  
и делала очень реалистические и комические фигурки, пользуясь живой 
натурой» [566].

Спадкова передача майстерності в межах родини була основною 
формою збереження наступності й національних традицій у гончарстві. 
З цього приводу етнограф Олександр Прусевич писав: «Гончар никогда 
не посягал на изменение приемов прадедовской техники, ни на форму 
изделий, считая это некотораго рода святотатством» [557, с.63]. 

Характеризуючи гончарство початку ХХ століття, учень Кам’янець-
Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні стверджував,  
що подільські гончарі виготовляли переважно неполив’яний посуд, 
«потому что они не знакомы с входящими элементами в галузи, и если 
хотя и знают, то совсем поступают просто так, как их научил дед или 
прадед, который конечно тоже знал, что и они в настоящее время» [458, 
арк.2]. Той самий інформатор повідомляв, що кустарі не завжди прагнули 
покращувати технологію виробництва, бо «если бы нашёлся какой нибудь 
человек, который желал бы им помощь, рассказал бы им всё, показал бы 
им рецепты, всё таки они бы ему никогда не поверили, простой гончар 
об этом не заботится, ему лишь бы вещь и покрытая она глазурью или 
нет, послужит она долго или скоро уничтожится, ему то какое дело  
до этого, он в некоторых своих горшках покрывает только верхушки, так 
сказать для красоты, и о том не заботится» [458, арк.2]. Однак навіть 
за умови піднесення гончарства, варто пам’ятати про конкуренцію як між 
кустарями, так і поміж гончарями й фабрично-заводським виробництвом. 
У такому протистоянні перемагав той, хто міг запропонувати кращий 
товар. Але успадкування гончарства не могло бути ідеальним способом 
підготовки кадрів, бо в сім’ї можна виховати повагу до професії батьків, 
але підготувати талановитого творчого майстра вдавалося не завжди. Тож 
певний консерватизм гончарної родини став причиною кризи промислу.  
З цього приводу Олександр Прусевич писав: «…приемы техники, неизменно 
передаваясь по традиции, в настоящее время являються чрезвычайно 
отсталыми; также чрезвычайно устойчивы и формы изделий, оставаясь 
без изменения чуть-ли не с доисторических пор» [557, с.63]. 
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Ще одним шляхом передачі професійних гончарських знань, який 
тривалий час співіснував із сімейним навчанням, були гончарні цехи.  
Із першої половини ХVІІ до початку ХХ століття на території Подільської 
губернії вони діяли в Кам’янці, Смотричі, Зінькові, Сатанові, Меджибожі, 
Барі, Купині, Шаргороді, Летичеві та ін. [557, с.16-18]. Не дивлячись на 
те, що цеховий устрій було офіційно скасовано 1901 року, наприкінці 
1920-х років у багатьох місцевостях у середовищі гончарів ще можна було 
зустріти деякі цехові традиції й реліквії. 

Зазвичай, до складу гончарних цехів входили майстри, підмайстри, 
учні й інші особи, які перебували на виборних посадах [566, с.13]. 
Учнівство було невигідним для аграріїв, оскільки вони втрачали робочу 
силу, тому доступ до учнівства максимально обмежувався не лише з боку 
цеху, а й із їхнього боку. До числа учнів зараховували переважно законно 
народжених дітей майстрів [567, с.30], вихідців із міщанського стану, що 
гарантувало проходження повного курсу навчання [554, с.78] та водночас 
обмежувало доступ до цехового учнівства. Цехові статути зобов’язували не 
пізніше ніж за два тижні здійснювати запис учнів до реєстраційної книги. 
Таку книгу ще називали учнівською. Обов’язковим було й визволення  
із цеху за кошти учня або майстра [522, с.9]. У Смотрицькому гончарському 
цеху було три книги, в які окремо записували майстрів, підмайстрів 
та учнів [562, с.23]. Учнівська книга Смотрицького гончарського цеху 
містила такі відомості: ім’я та прізвисько, вік, звідки родом [562, с.27]. 
Навчання учнів у Смотрицькому гончарському цеху тривало від 3 до  
5 років. Переривати навчання учнів майстер не мав права. Навіть після 
його смерті опіка над учнем переходила до вдови та її підмайстрів. Тож 
учень гарантовано отримував пофесійні гончарські знання. Якщо учень 
успішно засвоїв усе, чого вчив майстер, уже через три роки він міг відійти 
від майстра або перейти на навчання до іншого майстра, але за письмовою 
згодою сторін [562, с.28]. За умови дотримання Положення Смотрицького 
гончарського цеху учні та підмайстри гарантовано здобували фахові 
знання з гончарства.

У ставленні до підмайстрів та учнів майстер мав бути справедливим; 
підмайстер та учні до майстра і його сім’ї повинні були ставитися  
з повагою. Підмайстер виконував лише гончарські роботи й отримував від 
майстра платню. Щодо учня майстер зобов’язувався: «1) учить порядочно,  
2) обходиться с ним человеколюбиво и сходственно здравому рассудку,  
3) без причины не наказывать, 4) излишней и необыкновенной не по ремеслу 
работы на него не налагать, самому и семье своей не дозволять налагать» 
[562, с.23]. Управний старшина і старшинський товариш наглядали  
за тим, щоб у родинах майстрів над учнями не знущалися [562, с.26]. 
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Від особистісних стосунків між підмайстром і учнем залежали 
швидкість та якість навчання останнього обраному ремеслу. Умови 
навчання були схожими для гончарських цехів на всіх українських 
землях. Учень гончаря при наданні йому звання підмайстра зобов’язаний 
був «дати 12 грошей вступної плати, а цех, що зібрався, пригостити 
пивом та горілкою. При бідності учня вступний внесок і пригощання 
зобов’язаний був дати майстер, у якого учень навчався, за що останній 
мусив відпрацювати 12 тижнів» [557, с.16]. «Якби майстер мав прийняти 
хлопця чи визволити (перевести його у підмайстри), то всі цехові 
повинні бути при цьому…» [567, с.47]. Коли учень ставав підмайстром, він 
сплачував певні кошти до цехової скриньки за «визвілок» (звільнення від 
учнівства) та отримував право самостійно займатися гончарством. Якщо 
рівень навченості учня був недостатнім, його примушували довчатися  
в іншого майстра [554, с.78; 567, с.30].

На території Кам’янець-Подільського повіту цехове учнівство 
регламентувалося такими статутними правилами: термін навчання 3-4 
роки, платня за навчання 60-80 злотих, майстер повинен був забезпечити 
«швидке і добре» навчання, пиятику категорично забороняли; змінювати 
вартість навчання теж заборонялося [522, с.10].

Щоб стати майстром, підмайстер упродовж трьох років учився  
в цехового майстра, отримував свідоцтво про закінчення навчання, 
виконував глиняний виріб, у якому максимально намагався показати 
свою майстерність. «Випускну» роботу оцінювали призначені цехом 
три молодші майстри, а потім підмайстер отримував від управи «урок 
по ремеслу» [562, с.27]. Якщо він проходив усі випробування й був не 
молодше 24 років, то йому вручали свідоцтво майстра. 

У гончарських цехах Поділля під час випробування на майстра 
підмайстер так само, як і учень, повинен був пригостити цех обідом 
із випивкою, внести кілька золотих до цехової каси. Через три місяці 
запрошував усіх цеховиків на сніданок із пивом та горілкою. Упродовж 
одного року та шести місяців він рахувався молодшим майстром, щоденно 
отримував від цехмістра «на сапоги» із цехової каси. Також підмайстер 
повинен був перші два тижні працювати на власному матеріалі. 
Напередодні власного весілля він пригощав цех пивом, сплачував 12 
грошей та три фунти воску [557, с.16]. Конфліктні ситуації між майстром 
та підмайстром вирішувала цехова управа. 

Таким чином, опанування гончарською майстерністю в цехах та 
похідних від них спілках здійснювалося послідовно, з набуттям нового 
соціально-правового статусу. Цехи виробили більш складну процедуру 
професійного зростання, яка забезпечувала високу ефективність 
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навчання, що завершувалося показовим виготовленням виробів, які 
підтверджували набуті учнем знання і вміння [556, с.5-6]. У період 
найбільшої активності цехів родинне навчання гончарству тимчасово 
втратило свою значущість, оскільки гончаря-одноосібника вважали 
партачем. За умов цехової організації праці, учнівство перетворилося  
у своєрідну ізольовану касту, але, позбавлене притоку нових сил, почало 
втрачати суспільну значущість. У другій половині ХVІІІ століття почалося 
відокремлення ремесла від сільського господарства. Еволюційні зміни 
в економіці України, які відбувалися наприкінці ХVІІІ – на початку 
ХІХ століття, поступово зруйнували класичну цехову організацію 
праці. На ринках цеховий товар поступився місцем кустарним виробам. 
Крах ремісництва обумовив зникнення ремісничого учнівства. Поволі 
гончарські цехи припинили свою діяльність і лише окремі з них, швидше 
за традицією, аніж з необхідності, проіснували до 1920-х років, маючи 
ознаки побутово-релігійних об’єднань [554, с.92-94; 563, с.259]. Власне, 
навчальну функцію вони припинили виконувати вже на початку ХІХ 
століття. Гончарне виробництво почало концентруватися в селах та 
містечках, і відтоді вони стали провідними осередками промислу. Нова 
система господарювання призвела до появи кустарництва й нових способів 
передачі професійної гончарської майстерності.

Застосування в гончарстві праці учнів було характерним для кустарного 
промислу в часи його піднесення, коли глиняні вироби реалізовувалися 
й займатися гончарством було вигідно. Тоді учень наймався до гончаря 
на п’ять років за харчі, одяг та взуття. Зазвичай, три роки він виконував 
різноманітні підготовчі роботи, вивчаючи гончарство під наглядом 
майстра. Наступні два роки на тих самих умовах учень працював у 
майстра «за науку»: «Наука не приносила хозяину больших хлопот, 
так как обучение обыкновенно происходило при самом процессе работы»  
[557, с.35]. На початку 1910-х років у гончарних осередках Поділля 
учнівство як явище практично було відсутнє, і в цьому Олександр Прусевич 
вбачав одну з причин занепаду гончарства [557, с.34]. Очевидячки, 
даний процес був швидше наслідком, а не причиною регресних процесів 
у промислі. Винятком були бубнівські гончарі, які й у середині 1920-х 
років брали учнів, хоча розуміли, наскільки ця справа була забарною: 
«Учить багато мороки – зразу первим долгом буде тільки паскудить, 
доки навчиться. Зразу робит саму легку роботу – крутит жорна, фарби 
молоть; копає глей, носит, возит, а тоді, аби мав силу (бо, звичайно, 
зачинають учити ще малих хлопців), тоді вчиться глей замісювати» 
[585, с.156]. Причиною цього, ймовірно, було те, що на той час згаданий 
гончарний осередок ще зберігав свою потужність. До роботи на гончарному 
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крузі учнів привчали на другий рік, починаючи з виготовлення 
покришок: «Буде місяців зо три на покришках сидіти, доки навчиться»  
[585, с.156]. Пізніше їм давали завдання навчитися виготовляти миски, 
і на опанування цими навичками в деяких учнів йшло доволі багато 
часу: «…миски вже треба довго робить, гинший цілий рік робит, а зразу 
пізнаєш, не буде така витончена. Як зробит, таке вже воно й буде, я вже 
її не перероблю. Зразу ще не робит, а тільки практикується: аби вивів,  
а тоді я вже викинув назад у яму, бо вона чи набокувата, чи не виведе,  
як слід: руки треба добре пополомить, аж навчиться робити» [585, с.156]. 
Із мальовкою та випалюванням знайомили на четвертий або п’ятий рік. 
Звісно, вчити гончарній справі було нелегко: «Вчиться погано гончарської 
штуки: з тиждень мучився поки тільки руки поломив до цієї роботи, 
а скільки спортив» [585, с.156]. Тому охочіше брали до ремесла дітей 
гончарів, яких змалку залучали до виробництва: «Котрий з ганчарів, 
що з одного кореня, той зразу до роботи береться, зажарто сяде вже  
до круга, воно знає, як до чого братися, бо то вже той корінь ганчарський» 
[585, с.157].

Тим часом розвиток фабрично-заводського виробництва загострив 
конкуренцію фаянсового й порцелянового посуду із глиняними виробами 
кустарів, і не на користь останніх. Про занепад гончарства свідчило  
й небажання дітей гончарів продовжувати батьківську справу. Якщо 
раніше сини традиційно успадковували справу батьків, то з кінця ХІХ 
століття все частіше траплялися випадки, коли діти гончарів відходили  
в інші ремесла й промисли, які в тогочасних соціально-економічних 
умовах отримували стимули до подальшого розвитку: «Свої хлопці 
звичайно придивляються роботи й потроху вчаться. Старші хлопці 
тепер свідомо уникають цього… старші не хочуть робити й тільки 
менший хлопець татові помагає в роботі – то місит, то дрова носит, 
то меле фарби, то так щось помагає; на ганчара, може, навчиться» [585, 
с.157]. Самі гончарі вважали свою працю за тяжку та малоприбуткову, 
тому не змушували синів до заняття гончарством: «Треба ще йти вчитися 
в таку паскуду… Якби я мав звідки жити, я-б її заплював цю роботу», – 
обурювався гончар Ригір Ганчар із Бубнівки [585, с.157]. На початку ХХ 
століття, навіть у тих подільських сім’ях, які не мали орної землі й жили 
винятково з гончарства, діти могли не обирати ремесло своїм життєвим 
кредо: «Ганчарська робота сильно погана, сама поганша од усіх. Ніхто 
не хоче на ганчара вчитися, що погана сильно робота, така гидка; 
от і сина свого на кравця буду вчить, тепер ще помагає поки малий,  
а вчиться на ганчара не хоче: щоб мені, каже, голову одрубали, нема охоти 
у бруді цілий вік сидіти, то ви його й не навчите. Сам я навчився, як уже 



  Людмила Овчаренко. КАМíЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ОСЕРЕДОК ГОНЧАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

52

оженився, думав, що віддадуть до другої роботи» (Бубнівка, Втома Ганчар)  
[585, с.157]. Майстри старшого покоління шкодували, що колишня слава 
їхнього заняття згасала: «От мій старший хлопець, не хоче робити,  
не має охоти, каже брудна робота; уміє писати, фарби меле, голиво 
пале, а місити й робити не хоче… Ганчарство, кажут, зведеться, бо 
нема рощоту робить, дешево платиться, а доклад дорогий; перше було 
дрова дешеві, а тепер нема відки взяти. А робота ганчарська тяжка –  
й хата завалиться з тої роботи: на весні стіни попадали геть аж до 
самого дерева, обпала хата, мастили наново, бо порозкисали чисто 
стіни, попадали. І хлопці через це не хочут робити, кілько хлопців маю, 
а годин тільки робит, а тих двох старших не хочут робити – ти, каже, 
мене вбий, а цеї роботи не хоче» (Бубнівка, Ригір Ганчар) [585, с.157]. 

Таким чином, криза в успадкуванні гончарства призвела до зменшення 
кількості гончарів і була показником загальної кризи промислу. 
Погіршення умов життя ремісників, їхнє масове зубожіння стали 
причиною регулярного щорічного відходу дружин, дітей, а інколи й самих 
гончарів на тимчасові роботи в навколишні та далекі краї [554, с.194]. 
Піднесення гончарства в другій половині ХІХ століття дало поштовх до 
активного розвитку такої форми передачі гончарських знань, як учнівство. 
Проте вже на початку ХХ століття в багатьох подільських гончарних 
осередках спостерігався занепад промислу. Даний процес був обумовлений 
кількома факторами: падінням популярності промислу (ріст фабричного 
виробництва, трудомісткість та матеріалозатратність гончарства), навіть 
серед дітей гончарів батьківське ремесло успадковували тепер не всі сини; 
небажанням гончарів навчати своєму ремеслу майбутніх конкурентів. 
Скорочення кількості учнів у гончарів аж до їх повного зникнення було 
формальною, зовнішньою ознакою прогресуючого занепаду гончарства. 
Внутрішньою прикметою цього регресивного процесу стало порушення 
становості промислу, поступове руйнування професійно-родинної 
замкнутості, спадкоємності, наступності в передачі професійних знань 
[554, с.194]. Дослідники подільського гончарства, які фіксували занепад 
значної кількості осередків, втрату їх кращих мистецьких традицій, 
намагалися звернути увагу влади на необхідність проведення практичних 
заходів, спрямованих на збереження й розвиток виробництва, яке в Поділлі 
було одним з «найбільш поширених і життєвих» [557, с.97]. Одним із 
шляхів виходу з критичного становища, яке склалося в гончарстві, діячі 
земств вбачали в розгортанні спеціалізованих шкіл, які стимулювали б 
розвиток традиційного промислу. На території Лівобережної України 
вже наприкінці ХІХ століття такі навчальні заклади було відкрито: 
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Опішнянська зразкова гончарна навчальна майстерня Полтавського 
губернського земства (1894), Миргородська художньо-промислова школа 
імені Миколи Гоголя (1896), Постав-Муцька земська гончарна навчальна 
майстерня (1898), Глинська навчальна гончарна майстерня (1900) –  
у Полтавщині, Олешнянська земська гончарна навчальна майстерня 
(1895) – у Чернігівщині. З’ясуємо, чи скористаються цим досвідом  
у Подільській губернії.
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3.1. ПЕРЕДУМОВИ ВІДКРИТТЯ.
НАРОДНІ ВИСТАВКИ КАРТИН

 

І
дея впливу на промисел через гончарне 
шкільництво виникла в Правобережжі 
на початку ХХ століття. Ініціатором її 

реалізації був відомий художник В’ячеслав 
Костянтинович Розвадовський (1878–1943).  

В’ячеслав Розвадовський. Одеса.  
Кінець 1890-х – перші роки XX століття.  
Фото В.Цеховського. Центральний державний історичний архів  
Санкт-Петербурга (Російська Федерація).  
Копія – Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник
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Розділ 3. КАМíЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКІ РИСУВАЛЬНІ КЛАСИ. ДІЯЛЬНІСТЬ ВíЯЧЕСЛАВА РОЗВАДОВСЬКОГО

15 грудня 1900 року він успішно закінчив відділення живопису  
й скульптури Вищого художнього училища при Імператорській академії 
мистецтв [107]. Отримавши звання художника, чин державного 
службовця Х класу та право викладати малюнок у навчальних 
закладах, В’ячеслав Розвадовський ініціював організацію Народної 
пересувної виставки картин у селах та містечках українських губерній –  
нової, раніше не апробованої справи. У квітні 1902 року він надіслав 
до Академії проект такої виставки з проханням винайти можливість 
підтримати його фінансово, а також допомогти у вирішенні деяких 
організаційних питань [401]. Проте із прийняттям рішень чиновники 
зволікали. На початку 1903 року В’ячеслав Розвадовський порушив 
перед Академією чергове клопотання про одноразове асигнування  
2000 руб.; про надання дозволу на безперешкодне пересування виставки  
територією Російської імперії; про надання дозволу Міністерством 
народної освіти та Єпархіальним відомством на розташування виставки 
в народних і церковно-приходських школах. До головуправляючого 
Експедицією заготівлі державних паперів художник звернувся  
із проханням зробити відтиски художніх картин, які були б доступними 
вартостю для сільського населення [388]. Також було підготовлено 
рекламну афішу пропонованого заходу [385]. У грудні того ж року 
В’ячеслав Розвадовський укотре обґрунтував необхідність організації 
виставки картин сучасних художників, що мала на меті не комерційні, 
а просвітницькі завдання: знайомство народу з мистецькими творами  
й виховання художнього смаку. У своєму листі до Академії він писав:  
«Моя цель – прийти на помощь, в указанном отношении, преимущественно 
массе населения, не исключая и самых бедных слоев его. Для этого  
я предлагаю устроить особый фургон для картин и с ним переезжать 
из села в село, посещая попутно местечки и города… на первое время  
я избрал для объезда хорошо мне знакомый юго-западный край.  
Будучи уроженцем этого края…, я могу с уверенностью сказать, что 
хорошо знаю местные условия того края, в частности низкий уровень 
художественно-эстетического развития населения. …И однако народ… 
стремится к изобразительным искусствам, почти не найти хаты, 
где не было хотя бы нескольких литографий, выжженных на лавках, 
столах орнаментов, вышитых полотенец, расписанных красками 
пасхальных яиц, а «размалеванныя» хаты снаружи и внутри мы видим 
сплошь и рядом» [393, арк.49]. Щоб не бути голослівним, перш ніж 
зробити такі висновки, художник упродовж 1901 року проїхав верхи  
й ретельно дослідив територію Гуцульщини, Буковини, Бессарабії, 
Поділля та Київщини. 1902 року він побував у тих місцевостях, де 
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передбачався рух виставки, домовившись із тамтешнім керівництвом 
про сприяння цій справі [387]. 

Розглянувши клопотання В’ячеслава Розвадовського, Імператорська 
академія мистецтв виділила на реалізацію його проекту 3000 руб. Про 
це довідуємося із доповідної записки канцелярії за підписом графа 
Івана Толстого [452]. 1904 року В’ячеслав Розвадовський організував 
пересувну виставку із більше ніж 120 картин історичного, релігійного й 
побутового змісту, а також 100-150 етюдів та ескізів художників Івана 
Болдирєва, Миколи Богданова-Бєльського, В.Астаф’євої, Миколи Верхо-
турова, Костянтина Вещилова, Олександра Вальтера, Григорія Гуркіна,  
С.Зайденберга, Володимира Зарубіна, Михайла Іванова, Ганни Каринської, 
Олександра Лажечнікова, Василя Максимова, Іллі Рєпіна, Миколи Реріха, 
В’ячеслава Розвадовського та ін. [393, арк.50]. 

Організатори виставки вважали, що «эстетическое развитие 
населения является несомненным, необходимым элементом его 
культурного развития» [391]. У зверненні до Академії В’ячеслав  
Розвадовський писав: «Не говоря уже об общем развитии художе-
ственнаго вкуса в населении, что неминуемо должно отразиться  
на качестве и количестве приобретаемых им произведений искусства… 
Хотя на несколько часов, пока стоишь перед картинами, оторвешься 
от нашей скучной будничной жизни, проходящей вяло, без различных 
общественных праздников, без солидарности с окружающим миром 
и без уверенности в завтрашнем дне, испытать хотя бы только  
в художественном произведении прелесть другого не ноющаго,  
а ликующаго существования» [393, арк.51]. Подвижник вірив у те, 
що «одна за другой эти выставки поднимут эстетический уровень 
провинциальнаго общества, крестьян, их влияние должно благотворно 
отразиться на кустарной промышленности, развивая в деревенских 
жителях чувство форм и прекраснаго» [387, арк.54]. Організовуючи 
пересувні виставки, митець мав на меті «произвести первый опыт 
ознакомления деревни с художественной живописью…» [20]. Розпочати 
справу вдалося завдяки прихильному ставленню колишнього міністра 
народної освіти, графа Івана Толстого, який був знайомий із В’ячеславом 
Розвадовським від часу його навчання у Вищому художньому училищі 
і, починаючи із квітня 1903 року, підтримав ініціативу митця [451]. 
Народна виставка картин «мандрувала» містечками й селами, і була 
розрахована на простих місцевих жителів. Оскільки відвідувачами 
виставки здебільшого були селяни, картини підібрали в такий спосіб, 
щоб серед них були й такі, що мали сюжет, зрозумілий і близький їхньому 
життю; і такі, які на перший погляд здавалися незрозумілими. Проте 
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саме категорія останніх зосереджувала на собі увагу глядачів, викликала 
жваве обговорення, породжувала цікаві коментарі [474]. Важливим було 
й те, що в числі експонованих картин не було жодної копії, усі твори були 
оригінальними [475]. Сучасник згадував: «Крестьяне с удовольствием 
посещают выставку» [20].

Маршрут пересувної Народної виставки картин був таким: Київ, 
Васильків, Біла Церква, Сквира, Липовець, Немирів, Вінниця, Ямпіль, 
Могилів, Кам’янець-Подільський та всі села, розташовані між цими 
населеними пунктами [393, арк.51]. Картини кріпилися до дна та 
кришки пласких ящиків, які під час експонування роз’єднували [391]. 
Рами до картин були з пап’є-маше. Пересувалася виставка на розбірній 
підводі. Її дерев’яні частини могли слугувати стійками для палатки,  
у якій експозицію розташовували на ярмарках. У звичайні дні виставка 
експонувалася в початкових школах та садибах поміщиків [393, арк.50]. 
Картини супроводжували завідувач виставки та кучер [387, арк.55]. 

Є відомості, що спочатку Імператорська академія мистецтв не 
підтримувала цю ініціативу В’ячеслава Розвадовського, оскільки 
поширеною була думка про те, що селяни не здатні зрозуміти художні 

Відкриття пересувної Народної виставки картин. В’ячеслав Розвадовський сидить праворуч,  
тримаючи на колінах дівчинку. Місце зйомки невідоме. 1904–1906. Автор фото невідомий. 
Репринт [527, с.12]
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твори. Але практика показала зворотне: вони відвідували одну й ту ж 
виставку по кілька разів, прохали відстрочити її від’їзд, і організатори 
виставки задовольняли ці клопотання [166]. 

Для формування більш повного й об’єктивного уявлення про масштаби 
ініційованої В’ячеславом Розвадовським мистецької акції додамо 
деякі відомості статистичного характеру: впродовж 1904 року народна 
виставка розгорталася 27 разів; експозицію переглянули жителі 200 сіл,  
12 містечок, 10 міст; виставка функціонувала 120 днів; загальна кількість 
відвідувачів – 60128 осіб, з них 40 тис. – селяни; на переїзд було витрачено 
30 днів [392]. За інформацією художника Олександра Лажечнікова, 
загальна чисельність відвідувачів сягнула 65 тис., з яких 45 тис. – селяни, 
по 10 тис. було евреїв та інтелігенції [183]. Чия інформація є більш 
достовірною, В’ячеслава Розвадовського чи Олександра Лажечнікова, 
з’ясувати складно – обидва художники постійно супроводжували картини. 
Але різниця в 5 тис., якщо така й була, всеодно припала на користь 

Обшивання картин для пересувної Народної виставки картин у майстерні В’ячеслава Розвадовського  
(сидить праворуч) в Імператорській академії мистецтв.   
На звороті напис: «За работой (обшивка картин для нар. выст. 1905. Моя мастерская в академии».  
Санкт-Петербург. 1905. Автор фото невідомий. Архів Національного історико-архітектурного заповідника 
«Кам’янець» (Кам’янець-Подільський, Хмельниччина). Публікується вперше 
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безперечного лідера переглядів – селянина. У тогочасному виданні 
«Санкт-Петербургские ведомости» (№182 від 06 липня 1904 року) 
міститься замітка про ці виставки: «Хорошее, симпатичное дело, которое 
затеял молодой художник Развадовский – народныя передвижныя 
художественныя выставки, – имеют очень большой успех. В настоящее 
время он путешествует со своими экспонатами, упакованными  
в остроумно устроенные ящики, которые, по мере надобности, превра-
щаются в рамы, по местечкам, селам и ярмаркам Юго-Западнаго края… 
вот выставка уехала, а на память мужику остался чисто, красиво 
изданный каталог, что-то за 2-3 копейки продающийся, со многими ясно  
и четко воспроизведенными снимками с наиболее интересных работ… 
Нет сомнения, что это симпатичное дело будет все развиваться и 
сослужит хорошую, полезную службу народу» [444]. Про Народну 
виставку картин із захопленням писали в засобах масової інформації 
і в тих губерніях, де її ще не експонували. У газеті «Одесский лист» 
зазначалося: «Очень хорошо было-бы, если бы выставка эта посетила и 
наши палестины. Быть может, это оказалось бы возможным, если бы 
одесская земская управа обратилась к В.К.Развадовскому с подобающей 
просьбой» [253]. 

Про високий ступінь довіри до В’ячеслава Розвадовського і вкрай 
необхідне проведення Народних виставок картин свідчить подія, що 
сталася в Кам’янці-Подільському 18 листопада 1904 року: на засіданні 
Губернського опікунства про народну тверезість з особистої ініціативи 
губернатора Олександра Ейлера, в присутності художників, що супро-
воджували виставку, В’ячеславу Розвадовському було виділено 3 тис. руб. 
на організацію постійно діючої Народної виставки картин для обслугову-
вання суто Подільської губернії [183]. Проект виявився довготривалим. 
Наступного, 1905 року, підбиваючи своєрідний підсумок зробленої 
справи, сучасник писав: «Успех превзошел многия ожидания. Всюду 
оказывалось радушное содействие… Вместе с успехом выставки, росла  
и укреплялась энергия ея основателей и пропагаторов и, уже в настоящем 
году, палатки «народной выставки» разбиваются одновременно в шести 
губерниях» [474]. Виставкову діяльність митець та його однодумці 
розгорнули одночасно в трьох напрямках: 1) Херсонська, Полтавська, 
Харківська губернії; 2) Чернігівська та Київська губернії; 3) Подільська 
губернія. Першою відкрилася виставка в Кам’янці-Подільському –  
18 травня, наступними були виставки в Одесі – 27 травня, та Чернігові –  
5 червня [386, арк.6; 528, c.169]. За поданою В’ячеславом Розвадовським 
інформацією, вдалося узагальнити відомості про відвідини виставок  
у Подільській губернії (таблиця 2).
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Переконуємося в тому, що найчисельніша частина населення Поділля 
– селяни, які були носіями й продовжувачами етнічних традицій у художніх 
народних промислах, і на кого передовсім орієнтувалися організатори 
виставок, виправдали ці сподівання й склали 71,8% від загальної кількості 
відвідувачів. Дещо відмінна ситуація склалася в інших регіонах, але  
в співвідношенні до решти соціальних верств населення селяни все одно 
складали більшість. 1905 року в 11 населених пунктах Херсонської, 
4 Полтавської та 1 Харківської губерній пересувні виставки відвідали 
47276 осіб, з яких селян – 20678 (44%); у Чернігівській губернії – 25264 
особи, з них селян – 10796 (43%); у Київській губернії – 32486 осіб, селян 
– 22306 (68,7%). Таким чином на всіх трьох виставках побувало 138113 
чоловік [386, арк.8-10]. За відомостями, поданими в газеті «Одесский 
листок», ці показники були такими: Подільська губернія – 33099 чол., 
Херсонська губернія – 45200 чол., Чернігівська губернія – 25264 чол., 
Київська губернія – 31486 чол. Тобто картини переглянуло 199230 осіб 
[20]. Як бачимо, інформація В’ячеслава Розвадовського щодо загальної 
кількості відвідувачів суттєво різниться. Окрім того, в опублікованій  

Таблиця 2
Відвідування пересувних Народних виставок картин 
у Подільській губернії (1905) [384, арк.6-7]

№ 
п/п

Назва населеного 
пункту

Термін 
експонування

Кількість відвідувачів (осіб)

інтелігенція учні селяни євреї нижні чини

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Кам’янець-Подільський
Дунаєвці
Нова Ушиця
Курилівці Муровані
Могилів
Бандишівка
Шпиків
Брацлав
Ситківці
Немирів
Сутиски
Жмеринка
Брацлав
Вінниця

18.05–06.06
09-12.06
14-17.06
19-23.06

25.06–03.07
05-08.07
10-13.07
15-17.07
21-27.07

29.07–04.08
06-08.08
11-12.08
14-15.08
17-23.08

1064
90

128
80

290
10

137
327
85

181
75

197
25

465

431
7

12
18
34
11
31
40
27
94
7

27
3

266

1303
985

1687
1254
677
724

1420
5845
1833
610

1816
2162
1362
653

665
445
160
368
413

1
76
–

68
84
26

191
107
341

119
4

126
–

69
–

22
584

5
–
2

212
9

114

15 Літин 24.08 39 11 636 173 

16
17

Летичів
Проскурів

25-26.08
28-30.08

140
130

29
29

342
342

41
41

68
68

Разом 33087 осіб, із них селян – 23764, 15% грамотних
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разом із Опікунством народної тверезості, взяло на себе всі витрати. Для 
заохочення громад, після закінчення річного маршруту, народні будинки 
та школи, в яких розташовували виставки, отримували в дарунок від 
Імператорської академії мистецтв кілька картин [474].

Нагадаємо, що виставкову діяльність було розгорнуто в складній 
політичній та економічній ситуації: Херсонщина, Чернігівщина  
й Полтавщина були охоплені селянським рухом. Проте, незважаючи на 
це, цінуючи високе мистецтво, «никто не посягнул на палатки выставок 
не охраняемые потерявшими головы администраций» [386, арк.10].  
До того ж, після подій 1905 року, у панічному страху перед селянськими 
заворушеннями, значна кількість поміщиків тікала за кордон, тож 
сподіватися на їхнє меценатство не доводилося. Спочатку було оголошено, 
що вхід на виставку в селах буде безкоштовним, а в містечках та на 
ярмарках вартість вхідних квитків у будні дні складатиме 32 коп., 
у святкові – 17 коп. [253]. 1906 року плата за вхід на виставку була 
необов’язковою, «кто сколько может» [397]. Саме завдяки такій 
доступності вдавалося популяризувати її діяльність. Наприклад, за три 
дні виставку в Кишиневі відвідали близько 2 тисяч осіб [186]. Кошти  
на її проведення все ж були потрібні, та збори складалися із мізерних сум. 

В’ячеслав Розвадовський.  
Кам’янець-Подільський. 1904–1906.  
Автор фото невідомий.  
Репринт [527, с.13]

у газеті інформації не було враховано 
відвідувачів виставки в Полтавській 
та Харківській губерніях [20]. У Києві 
пересувна Народна виставка картин 
проходила за підтримки Літературно-
артистичного товариства, яке 
навесні 1905 року ініціювало прове-
дення Першої обласної художньо-
промислової виставки [463].

1906 року Народна виставка 
картин рухалася землями Бессарабії.  
У подальшому В’ячеслав Розва-
довський планував поновити її 
перегляд у Катеринославщині й 
Херсонщині, і стартувати вона мала б 
з Одеси [394]. Передбачалося,  
що фінансові витрати, пов’язані 
із пересуванням та розгортанням 
виставок, візьмуть на себе земства. 
Прикладом послужило Подільське 
губернське земство, яке 1905 року, 
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В’ячеслав Розвадовський повідомляв, що ідею влаштування пересувної 
Народної виставки картин багато поміщиків сприйняли із розумінням. 
Зазвичай, вони сплачували 20-50 коп., але траплялися випадки «значних 
пожертв»: графиня М.Браніцкая, якій належала 1/3 Київської губернії, 
та власник володінь у Могилівському повіті Д.Чихачев внесли в касу 
виставки по 1 руб. [386, арк.10]. Проте були випадки, коли прохання 
художника залишалися без задоволення. Так сталося в Полтаві, коли 
1905 року на засіданні Губернських земських зборів було розглянуто 
клопотання художника В’ячеслава Розвадовського про субсидію в розмірі 
800-1000 руб. на облаштування пересувних Народних виставок картин: 
«В настоящее время во второй год деятельности народной выставки 
картин, результаты ее красноречиво говорять о несомненной пользе для 
народа… В Киевской и Подольской губернии ее посетили 42992 крестьян. 
Необязательная плата за вход на выставку не дает расширить ее 
деятельность, а взымание платы сделает ее менее доступной… Я прошу 
не отказать в этой лепте, которая послужит просвещению нашого 
народа. Ничем так сильно нельзя подействовать на хорошие стороны 
людей, как искусством, вносящим нечто облагораживающее, умиротво-
ряющее в душу человека и может быть близок час, когда выставки картин 
будут также необходимы, как школы» [578, с.155-156]. Незважаючи на 
важливість пропонованої справи, клопотання В’ячеслава Розвадовського 
було відхилено. 

Окрім матеріальних, були перешкоди й іншого характеру – 
митниця своєчасно не пропустила репродукції з 10 картин, які було 
замовлено за кордоном за 1600 руб. для продажу під час виставок, 
тому продати їх не вдалося. За їхню реалізацію розраховували 
отримати не менше 1500 руб., бо 1904 року на одному із переглядів 
було розпродано 12540 екземплярів таких репродукцій на суму 602 руб.  
80 коп. [386, арк.11]. Для прикладу подамо опис друкованих листівок 
із живописних творів, експонованих на Народній виставці картин 1905 
року: «1) Зейденберг, Савелій Мойсейович. Сварка. Початок 1900-х рр. 
П., о. – Кам’янець-Подільський: Вид. Народної виставки картин 1905 
року, [1865]. – Офсет кольор.; 8,8х13,7. – ([Живописні твори, експоновані 
на пересувних виставках, організованих В.К.Розвадовським: Серія]; 
Б.н.). – На лицевому боці аркуша внизу в межах зображення у лівому 
куті монограма літографа: Н Н сПг. На звороті вгорі посередині текст: 
Переписний листок; нижче текст до зображальної частини: З картини 
«При сварці» артиста-маляра С.М.Зайденберга; нижче: Видане народ. 
Вистави картин 1905 року; нижче на лівій половині: Місце до писання;  
на правій половині: Адреса:; внизу посередині: Дохід з карток призначений 
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на народні вистави картин; угорі в лівому куті: Адреса посилаючого;  
на лівій половині кульковою ручкою фіолетовою пастою напис: 3. – Б.ц. 
Б.т.; 2) Куликов, Іван Семенович. Дівчина. 1903. П., о. – Кам’янець-
Подільський: Вид. Народної виставки картин 1905 року, [1865]. – Офсет 
кольор.; 13,8х8,8. – ([Живописні твори, експоновані на пересувних 
виставках, організованих В.К.Розвадовським: Серія]; Б.н.). – На лицевому 
боці аркуша вгорі в межах зображення у лівому куті авторський підпис  
і дата: И.Куликовъ 1903; унизу в правому куті монограма літографа:  
Н Н сПг. На звороті вгорі посередині текст: Переписний листок. З картини 
«Дівчина» артиста-маляра И.С.Куликова. Видане народ. Вистави картин 
1905 року. Выписати можно з Камінця-Под Художеств. кл.; нижче  
на лівій половині: Місце до писаня; на правій половині: Адреса:; унизу 
посередині: Дохід з карток призначений на народні вистави картин.; угорі 
в лівому куті: [Адрес]а посилаючого. – Стан збереження аркуша добрий; 
на звороті угорі в лівому куті втрачено частину тексту. – Б.ц. Б.т.;  
3) Розвадовський, В’ячеслав Костьович. Жнива. 1904. П., о. – Кам’янець-

В’ячеслав Розвадовський. Кам’янець-Подільський. 1905.  
Архів Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець»  
(Кам’янець-Подільський, Хмельниччина)
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Подільський: Вид. Народної виставки картин 1905 року, [1865]. – Офсет 
кольор.; 8,8-13,7. – ([Живописні твори, експоновані на пересувних 
виставках, організованих В.К.Розвадовським: Серія]; Б.н.). – На лицевому 
боці аркуша внизу в межах зображення у правому куті авторський 
підпис: В Розвадовскій; унизу у лівому куті монограма літографа:  
Н Н сПг. На звороті вгорі посередині текст: Переп[исний листок].  
З картини «Жнива» артиста-маляра В.К.Розвадовского. Видане народ. 
Вистави картин 1905 року.; нижче на лівій половині: Місце до писаня;  
на правій половині: Адреса:; унизу посередині: Дохід з карток призначений  
на народні вистави картин; угорі в лівому куті: Адреса поси[лаючого]. 
– Стан збереження аркуша добрий: на звороті вгорі посередині та  
в лівому куті втрачено частину тексту. – Б.ц. Б.т.» [576, с.20].  
Розраховуючи на надходження від продажу таких репродукцій, В’ячеслав 
Розвадовський взяв позику на потреби виставки (випуск каталогу  
й винаймання палаток) у розмірі 846 руб. Через вищезазначені обставини, 
станом на лютий 1906 року цей борг залишався непогашеним [386, арк.11]. 
Упродовж усього часу розгортання Народних виставок картин В’ячеслав 
Розвадовський звертався до заможних верств населення: «Призываю, 
кому дорого народное творчество, развитие народа – залог нашей 
культуры, протянуть руку, дать каплю своего труда, своих средств, 
не стесняясь, эта капля в соединении с другими станет великой» [392, 
арк.35]. У відповідь на такі заклики він зустрічав чимало небайдужих 
вельмож, поміщиків, чиновників, священиків, які сприяли в організації 
експонування виставок. В архіві Кам’янець-Подільського державного 
історичного музею-заповідника віднайдено укладений митцем список із 
56 осіб, які опікувалися проведенням виставок на території Київської та 
Подільської губерній [390]. Загалом прибуток від реалізації проекту склав 
4374 руб., а витрати – 4165 руб. (заробітна плата служителям, винаймання 
приміщень, переїзди і т.д.). 209 руб. різниці було витрачено на повернення 
додому тих, хто супроводжував картини [386, арк.11].

Повний перелік 61 художнього твору, що експонувався 1906 року 
на одній із виставок, містить об’ява. Там само надруковано звернення 
до відвідувачів: «Братя-селяни, не стидайтеся питати завідуючого 
виставой, як дивитися малюнки, що відмалевано, яке значиння має 
картина для людей. На всі питання за виставу і картини кождий, яко 
сила, змога, одерже освідчення» [397]. Звернемо увагу на те, що 1906 
року до жителів Бессарабської губернії організатори виставки зверталися 
українською й молдовською мовами. В’ячеслав Розвадовський разом зі 
своїм братом Антоном пояснював відвідувачам експозиції зміст та головні 
достоїнства картин, повчав, як саме потрібно їх розглядати: «Закройте 
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левый глаз, а правым смотрите вот так; при этом он устроив трубку 
с помощью кисти руки, показывал, как именно надо смотреть» [186]. 
Під час роботи виставки, за допомогою «волшебнаго фонаря», художники 
організовували перегляд діапозитивів картин музею Олександра ІІІ, 
Імператорського Ермітажу та Третьяковської галереї, у великій кількості 
реалізовували видання Народної виставки (кольорові та чорно-білі 
листівки, репродукції) [183; 393, арк.50]. 

Чимало газет подавали огляд Народних виставок картин. Так, 
1904 року в «Киевской газете» зазначалося, що велике зацікавлення  
відвідувачів виставки викликали картини В’ячеслава Розвадовського 
«Ой не світи, місяченьку» (цей художній твір справляв на селян особливо 
сильне враження; траплялися випадки, коли, розчулені, вони починали 
співати перед картиною відому їм народну пісню), «Жнива», «Могила 
Шевченка», а портрет Кобзаря дівчата вбирали квітами [236]. 1905 
року в газеті «Южная Россия» надруковано враження відвідувача від 
перегляду картини В’ячеслава Розвадовського «Тарасова могила»:  

Антон Розвадовський. Афіша «Народная выставка картин». 20.05.1904.  
Центральний державний історичний архів Санкт-Петербурга.  
Копія – Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник.  
Публікується вперше
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Оголошення про перегляд діапозитивних знімків з картин у Ермітажі. 17.11.1904. 
Центральний державний історичний архів Санкт-Петербурга. Копія – Кам’янець-Подільський  
державний історичний музей-заповідник. Публікується вперше

Оголошення про організацію мистецького вечора. Кам’янець-Подільський. 21.11.1904.  
Центральний державний історичний архів Санкт-Петербурга. Копія – Кам’янець-Подільський державний 
історичний музей-заповідник. Публікується вперше
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«Без слов, картина легким, приятным прикосновением задевает больные 
струны души украинца, вызывая заветно-скрываемый, грустный аккорд. 
Много настроения в мягком сумрачном тоне». І далі: «Тем-же мягким, 
«украинским» настроением проникнуты и другие большия полотна 
этого талантливаго художника: «Ой не світи, місяченько», «Жнива», 
«Думки», «Гопак»… Любовь к своему сюжету, сквозящая в каждой из 
вышеназванных картин, простота и безхитростность передачи, остав-
ляющая впечатление цельности, естественности, дымка невыдуманнаго 
настроения, которым проникнут каждый мотив художника, говорят  
о г.Розвадовском как о безусловном таланте, оригинальном даровании» 
[475]. Дізнавшись про приїзд пересувної виставки картин, жителі з 
навколишніх сіл святково вбиралися і йшли знайомитися із творчістю 
художників. Оглядаючи виставку, переймаючись зображуваним, вони 
плакали, сміялися, співали пісень (якщо тема картини була запозичена 
з народного фольклору), ділилися із митцями враженнями, дарували їм 
квіти, рушники, вироби художніх промислів [183]. 1906 року в газеті 
«Бессарабец» дописувач Ленін опублікував кілька заміток, присвя-
чених виставці. В одній із них він писав: «Нужно было видеть с каким 
рвением, с каким восторгом и благодарностью шли, часто из далеких 
мест, поселяне, без различия пола и возраста, в симпатичную для них 

Під час перегляду експозиції пересувної Народної виставки картин. В’ячеслав Розвадовський  
у білому капелюсі. 1904–1906. Автор фото та місце зйомки невідомі. Репринт [527, с.12]
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В’ячеслав Розвадовський. 
1. Молода подолянка (Чорнобрива, уродлива, хоч би й за гетьмана). 

Полотно, олія. Кам’янець-Подільський. 1907. 
2. Ой не світи, місяченьку. Полотно, олія.  

Кам’янець-Подільський. 1905. 
3. Стара подолянка. Картон, олія.  

Кам’янець-Подільський. 1907. 
4. Лірник. Папір, акварель, вугілля.  

Кам’янець-Подільський. 1900-ті. 
5. Зима. Картон, олія. Коломия. 1905. 

Репринти [523]

1 2 3

4 5
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В’ячеслав Розвадовський. 
1. Ставок у Черемисах. Полотно, олія. 
Черемиси-Барські, Вінниччина. 1909. 
2. Палахкотить заграва. Картон, олія. 

Ташкент. 1924. 
3. Місячна ніч. Полотно, олія. 
Кам’янець-Подільський. 1904. 

 4. Подруги. Полотно, олія.  
Кам’янець-Подільський. ~1904–1907. 

Репринти [523]

1 2

3

4
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палатку картин… Крестьянки и крестьяне часто убирали гирляндами 
живых цветов и «рушниками»… те картины, которыя особенно прихо-
дились им по душе и сердцу» [186]. Окрім того, автор цих заміток подав 
характеристику експонованих на виставці робіт. За 11 років перебування 
в Україні В’ячеслав Розвадовський написав 70 картин та етюдів із життя 
українського народу (з них у Кам’янці-Подільському і в Поділлі – 39)  
із яскраво вираженими українськими демократичними мотивами [477]. 
Саме ці творчі роботи були представлені на виставці.

Про значущість пересувних виставок автор однієї із тодішніх газетних 
заміток зауважив: «Может быть, если бы раньше кто-нибудь научил 
крестьян понимать прекрасное в искусстве, то они не обнаруживали бы 
во время известных грустных событий поразительнаго вандализма» [20]. 
«Это пример у нас единственный в России – и дай Бог, чтобы он вытеснил 
со временем устраиваемые для народа балаганные развлечения, разсчи-
танныя не на тонкое развитие изящных эстетических вкусов, как здесь, 
а на грубыя и пошлыя развлечения. Распространить в народе, в широких 
его массах, изящный, высокий талант таких наших выдающихся, 
нашей гордости, художников как И.Е.Репин, А.А.Киселев, Н.К.Рерих, 
В.И.Зарубин и многие др. – это большая заслуга инициаторов выставки… 
На выставке охотно дают разъяснения и справки о выставленных 
картинах и продаются прекрасно изданныя за границей открытки 
в красках с картин выставки» [234]. Сам В’ячеслав Розвадовський 
писав: «Пусть бы они, эти просвещенные опекуны простонародья, 
сидящие по 50 лет в своих кабинетах и мудрствующие над системой 
просвещения народных масс, полюбовались бы как крестьяне просто 
смотрят картины, послушали бы их непосредственные суждения… «Ніби 
прочитав книжку з давняго життя, як вздрів це малювання!...Як то 
воно намалевано фарбою і від руки! Жива сидить і зажурилася бідна» 
[394]. Художник заперечував думку про те, що звичайні селяни не здатні 
зрозуміти професійне мистецтво: «Художественный запрос у нашого 
народа существует – нужны только работники» [394]. Зростання 
зацікавленості з боку селян до художніх творів підтвердили дані, які 
митець подав до Академії: під час повторного розгортання експозиції 
в одних і тих самих місцевостях, зі зменшенням кількості зупинок, 
чисельність відвідувачів зросла: «Общество в достаточной степени 
оценило необходимость выставок для народа, для последних же они 
становятся потребностью» [386, арк.11]. Хоча виставки виявилися 
«живым и полезным делом» [387, арк.55], справа ця загальмувалася на 
самому початку свого виникнення, «по причинам от инициаторов дела 
не зависящим и, если в конце концов оно живет и развивается теперь,  
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то этим всецело обязано неутомимой энергии беззаветно преданных идее 
своего детища людей, во главе которых стоит художник Розвадовский» 
[474]. 

Завдяки пересувним Народним виставкам картин В’ячеславу  
Розвадовському та його однодумцям вдалося зрушити глибу чиновницької 
байдужості до художнього просвітництва селян. Навколо цієї значної  
й нелегкої справи митець об’єднав різні установи й громадські організації, 
активізував благодійників. Він довів заможній частині суспільства,  
що селяни розуміють мистецтво, цікавляться ним, є споконвічними 
носіями певних галузей кустарного виробництва, намагаються прикрасити 
свої оселі декорованими подільськими орнаментами, глиняними, 
тканими, вишитими, різьбленими чи плетеними виробами, витинанками  
та настінними розписами. Творці традиційних народних художніх 
промислів були готовими до сприйняття спеціальних фахових знань для 
адаптації до вимог тодішнього ринку й задоволення найбільш вишуканих 
запитів. Потрібно було лише створити такий художній навчальний заклад, 
який би привніс ці знання в кустарне виробництво.

3.2. ВІДКРИТТЯ, ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ЗАКРИТТЯ

О
дночасно із активною виставковою діяльністю В’ячеслав Розва-
довський задумав розвивати в Поділлі мистецьке шкільництво.  
До цього його спонукали аналітичні висновки щодо подій, які 

відбувалися навколо Народних виставок картин. На важливості 
поширення фахових мистецьких і технологічних знань, на необхідності 
виховання художніх смаків серед населення наголошувало багато 
дописувачів тогочасних друкованих видань. В одному з них зазначено: 
«Потребность и польза развития эстетическаго вкуса среди народа 
в настоящее время признается всеми. У нас… народный вкус особенно 
выражается в изделии ковров с чудесными, часто довольно сложными 
орнаментами, в разукрашивании пасхальных яиц и вообще в разнаго 
рода узорах и вышивках. Следовательно всему этому надо дать разумное 
направление» [186]. Потреба в художньо-ремісничій освіті зростала,  
й українські земства шукали шляхи покращення кустарних промислів 
через діяльність спеціалізованих навчальних закладів: художньо-
промислових шкіл, художньо-ремісничих майстерень. Про це писав  
і В’ячеслав Розвадовський: «Крестьяне жаждут художественно- 
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ремесленнаго обучения не столько для удовлетворения своих нужд, 
сколько для заработка, пополняющаго их доходы или способнаго 
оторвать от земли лишних членов семьи… Очевидно, по дешевизне ручныя 
изделия не смогут конкурировать с фабричными. Преимуществом их 
остается прочность, разнообразие каждой вещи и то личное творчество 
и вкус, которые ярко отпечатываются на работах хороших мастеров-
кустарей, служащих выразителями всего того, что несет в себе народ 
с его историей, условиями наличности сырого материала, техники  
и жизни. Проникая в более просвещенные слои общества, ручные изделия 
неизбежно встречают требования не только красоты, но и выдержан-
ности стиля, т.е. совокупности общих форм, деталей, рисунка, его 
красок, орнаментации, в которых, при законченном исполнении изделий, 
характеризовался бы дух… народа. Такие изделия ценны и многия затра-
чивают на них огромныя деньги. Само собой разумеется, что повышение 
художественнаго понимания в народных массах увеличит доход их от 
продажи кустарных изделий, что положительно отразится на их эконо-
мическом благосостоянии» [389].

В’ячеслав Розвадовський читає газету «Рада».  
Кам’янець-Подільський. ~1900–1910.  
Автор фото невідомий.  
Приватний архів Михайла Забоченя  
(Москва, Російська Федерація).  
Репринт [527, с.11]
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24 листопада 1904 року В’ячеслав Розвадовський виступив на 
засіданні Міської думи з доповіддю про необхідність відкриття в Кам’янці-
Подільському художнього училища. З приводу цього було ухвалено 
рішення: асигнувати одноразово 1500 руб. на облаштування закладу і на 
його утримання виділяти щорічно по одній тисячі рублів; уповноважити 
В’ячеслава Розвадовського порушити перед Імператорською академією 
мистецтв клопотання про відкриття художнього училища з відділенням 
ужиткового мистецтва (наприклад, гончарним), яке повинно було стати 
елементом культурного розвитку населення Поділля. Обґрунтовуючи 
необхідність такого кроку, художник навіть характеризував місцевість: 
«А вся местность с Днестром, представляя собою живописнейший 
уголок Украйны, как нельзя лучше располагает здесь к учреждению 
художественнаго училища» [396, арк.13; 271, арк.81]. Митець звернувся 
до Академії з клопотанням, в якому просив відкрити в Кам’янці-
Подільському рисувальну школу на зразок академічних шкіл у Пензі, 
Казані, Одесі. «Появление… народной выставки картин послужило для 
общества города Каменец-Подольска искрой. Кругом сразу заговорили 
о потребности художественнаго училища, художественнаго музея.  
В палатку выставки являлись копировать картины при 6° мороза и если 
принять во внимание, что в городе три мужских и два женских учебных 
заведения, как и везде в гимназиях с постановкой рисования, вызывающей 
скорее скуку, чем любовь к искусству, станет понятным насколько 
художественное училище само по себе, своим музеем картин, выставками, 
явится подспорьем для более 2000 только учащихся» [396, арк.13-14]. 
Підставами для позитивного вирішення питання були: по-перше, значна 
кількість українців – учнів середніх навчальних закладів, здібних як до 
живопису, так і до ужиткових мистецтв; по-друге, наявність у Кам’янець-
Подільському повіті до 40 гончарних майстерень, в яких «талантливые 
украинцы размалевывают бесконечные по своим вариантам орнаменты» 
[396, арк.14]; по-третє, значні поклади вогнетривкої й гончарної глин, 
подільського мармуру, з якого місцеві селяни виготовляли огорожі  
й фундаменти для хат, іноді вирізаючи по ньому орнамент; по-четверте, 
наявність літографського каменю, жорновиків, фосфоритів, єдиного на 
півдні Російської імперії родовища гіпсу по р.Збруч (щороку добували до 
120 тис. пудів). Також серед селян доволі поширеним було різьбярство. 
Розмальовування хат та різного роду ужиткових предметів також було 
звичним явищем. Водночас, кустарі, користуючись найпростішими 
знаряддями праці та перебуваючи в залежності від скупника, не надавали 
серйозного значення художній стороні промислу [396, арк.14]. Тому 
активісти державних і громадських організацій, які опікувалися 
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кустарними промислами, вирішили, що для селян «…новое училище, 
если при нем будут организованы и художественно-промышленные 
классы, будет настоящим благодеянием» [528, c.170]. У своєму листі 
до Імператорської академії мистецтв В’ячеслав Розвадовський також 
подав детальний опис природи й історичних пам’яток Кам’янеччини. 
Художник зауважив на тому, що Кам’янець-Подільський був центром 
освіти не лише для юнацтва Поділля, але й Волині та Київщини. Заклад 
мав стати «тем всепроникающим лучем в темные уголки целой Украйны, 
который прольет свет 6-тимиллион. населению Подолии на собственное 
творчество, разовьет в нем самосознание своих духовных сил и подымет 
достоинство кустарной промышленности своею художественностью… 
Я дал слово Каменец-Под. Городской Думе содействовать насколько 
мне позволит моя энергия и любовь к искусству и руководить ею» [396, 
арк.15-16]. 

Міська дума одноголосно визнала відкриття в Кам’янці-Подільському 
мистецького навчального закладу справою корисною й необхідною:  
«...Ассигновать на содержание его по одной тысяче рублей в год, каковую 
сумму вносить в смету каждаго года, и уполномочить Розвадовскаго на 
ходатайство пред Академией Художеств об открытии училища» [271, 
арк.81]. До ідеї відкриття художнього навчального закладу в Кам’янці-
Подільському прихильно ставився губернатор Олександр Ейлер, який 
пообіцяв безкоштовно виділити приміщення та посприяти в наданні 
щорічних асигнувань від повітових земств. Від Академії очікувалося 
фінансування на утримання посад директора, викладача-художника  
й бібліотекаря, який водночас був зберігачем музею; надсилання зліпків 
з античної тематики [396, арк.16]. 

В Імператорській академії мистецтв питання відкриття художнього 
навчального закладу в Кам’янці-Подільському обговорювалося доволі 
активно. На засіданні 4 квітня 1905 року виступив член Ради Академії 
Микола Кондаков, який запропонував організувати рисувальну школу  
із відділом прикладної художньої промисловості, з основним чотирирічним 
курсом рисунка. Її роботою мала керувати опікунська рада. На переко-
нання доповідача, статут, штат і педагогічну раду закладу варто було 
організовувати пізніше, після кількох років діяльності. Заслухавши всіх 
бажаючих, Рада Академії вирішила підтримати ініціативу художника 
В’ячеслава Розвадовського й керівництва міста та відкрити в Кам’янці-
Подільському рисувальні класи [229].

Рисувальні класи почали діяти 1905 року в приміщенні колиш-
нього домініканського монастиря. У такий спосіб було закладено основу 
майбутньої Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи 
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[527, c.106]. Завідувачем закладу призначили В’ячеслава Розвадовського. 
На утримання Рисувальних класів Академія асигнувала 1500 руб. на 
рік і надіслала в дарунок велику колекцію гравюр та зліпків. Одночасно 
з Рисувальними класами було відкрито різьбярський та гончарний 
відділи, утримання яких взяло на себе Подільське губернське земство 
[557, c.100; 93; 271, арк.81]. З осені 1905 року при школі було обладнано 
гончарну майстерню з горном [271, арк.81]. Викладати гончарство 
запросили фахівця Юрія Лебіщака зі Львова. За навчання різьбярству 
відповідав Іван Семенюка, який приїхав до Кам’янця-Подільського із 
Печеніжина, що біля Коломиї. Результатом плідної праці гончарного 
відділення було відзначення виробів учнів срібною медаллю на Художньо-
промисловій виставці в Єдинцях [581, с.133]. Згідно з проектом В’ячеслава  
Розвадовського, навчальний заклад був розрахований на навчання 
переважно селянських дітей. З цією метою при ньому було відкрито 
інтернат на 20 чоловік. Губернський комітет «на оборудование  
и первоочередное оснащення отделов прикладних искусств» асигнував 

У художньому класі Кам’янець-Подільських рисувальних класів (з гончарним відділенням).  
Кам’янець-Подільський. 1905–1908. Автор фото невідомий. Архів Кам’янець-Подільської міської дитячої 
художньої школи (Кам’янець-Подільський, Хмельниччина). Публікується вперше
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3500 руб. [557, c.100], а потім, у червні 1906 року, на утримання інтернату, 
в якому проживало 14 селянських хлопчиків, додатково виділив 2100 руб. 
[557, c.100]. 

На цей час ні Статуту, ні штатного розпису, ні чіткого навчального 
плану Рисувальні класи не мали [271, арк.81]. Одні джерела інформують 
про трирічний курс навчання [484, с.69-71], інші – про чотирирічний [229; 
472, арк.76-77]. Очевидячки, навчали все-таки чотири роки, бо програма  
з гончарства була розрахована на чотири класи, і після третього класу учнів 
ще не вважали випускниками [374]. Більше уваги приділяли моральному 
й загальнокультурному вихованню стипендіатів, відвідуванню ними 
концертів та театрів. Завідувач розумів, що успіх розпочатої ним справи 
значною мірою залежав як від викладачів, так і від вихованців. В одному 
зі своїх листів він писав: «Убить хорошее начало – тягу к искусству, 
так легко рутинным преподаванием предмета, который не может быть 
втиснутым в рамки программы, а целиком зависит от индивидуаль-
ности ученика» [400]. В’ячеслав Розвадовський доклав до розвитку 

Учні Кам’янець-Подільських рисувальних класів  
(з гончарним відділенням). Кам’янець-Подільський. 
1911. Автор фото невідомий.  
Архів Кам’янець-Подільської міської дитячої 
художньої школи (Кам’янець-Подільський, 
Хмельниччина). Публікується вперше
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В’ячеслав Розвадовський (перший ліворуч) із вихованцями у читальній залі Кам’янець-Подільських  
рисувальних класів (з гончарним відділенням). Кам’янець-Подільський. 1905. Автор фото невідомий.  
Архів Кам’янець-Подільської міської дитячої художньої школи (Кам’янець-Подільський, Хмельниччина).  
Публікується вперше

В’ячеслав Розвадовський (стоїть) зі своєю родиною (в українському костюмі сидить праворуч – сестра Надія 
Розвадовська; сидить ліворуч – дружина Романа Розвадовська). Кам’янець-Подільський. 1904–1908. Автор фото 
невідомий. Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). Львів. Публікується вперше
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школи чимало енергії, палку любов до справи, наполегливу працю  
й досягнув певних успіхів по класу рисунка й живопису. Що ж стосувалося 
діяльності інших відділів, то, через незадовільну постановку викладання, 
відділ різьблення по дереву було закрито. Безсистемна й невміла робота 
гончарного відділу теж нікого не задовольняла. Усі ці недоліки в організації 
діяльності школи сприяли охолодженню громадськості до потреб закладу, 
вплинули на припинення фінансування з боку Кам’янець-Подільської 
міської думи (1907) [271, арк.81]. Щоб врятувати Рисувальні класи  
(з гончарним відділенням), В’ячеслав Розвадовський фінансував утримання 
служника та рисувальних класів зі своєї заробітної плати, яку отримував 
від Імператорської академії мистецтв [395]. Але згодом і ці кошти перестали 
надходити [271, арк.81]. Професор Санкт-Петербурзького технологічного 
інституту імператора Миколи І, дослідник кустарних промислів 
Олександр Соколов, відряджений Головним управлінням землеробства 
і землеустрою для ознайомлення зі станом справ у школі, проаналізував 
навчальну програму з гончарства: «На первом году учили приготавливать 
глиняную массу, точить на гончарном круге и лепить руками. На втором 
году обучения ученики делали изразцы, предметы с фаянса и фарфора, 
отливали гипсовые формы. На третьем году позначали режим обжига, 
конструкцию горна, изучали глазури. На последнем, четвертом году 
– учились составлять цветные глины и ангобы, употреблять эмали  
и глазурь, осваивали технику рисования и расписывания рожком»  
[472, арк.76-77]. Також він зазначив про невизначеність навчальної 
програми й відсутність планомірності в навчанні, оскільки значну 
кількість годин було відведено предметам, які не стосувалися ужиткового 
мистецтва. З огляду на цю обставину, Олександр Соколов наполягав на 
внесенні змін до програми навчання шляхом посилення ролі фахових 
дисциплін [472, арк.76-77]. Однак, аналізуючи роботу Рисувальних 
класів, професор відзначив, що досягнуті результати не можна не вважати 
видатними, оскільки селянські діти, які спочатку були зовсім незнайомі 
з графічним мистецтвом, за два роки навчання навчилися самостійно 
компонувати не лише орнаменти, але й пейзажі та побутові сцени, викори-
стовуючи акварельні та олійні фарби. Професор вважав, що досягнутими 
результатами художній навчальний заклад мав завдячувати надзвичайній 
талановитості учнів [271, арк.81]. Вироби гончарної майстерні він харак-
теризував як «безусловно интересные в художественном отношении, 
как по форме, так и по орнаментации» [271, арк.81]. На його думку, 
заслуговувало уваги прагнення закладу самостійно розробити композиції 
й застосувати для декорування глиняних виробів місцевий подільський 
орнамент: «Деятельность школы в этом направлении выразилась  
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в собирании коллекций писанок и образцов вышивальных узоров, которые 
анализируются учениками, выполняются в развертке в красках, компа-
нуются в орнаментные мотивы. Работа, производимая под руководством 
такого крупнаго художника, как г.Розвадовский, несомненно может 
оказать огромныя заслуги в деле разработки народных художественных 
мотивов в применении к керамике, представляющей столь обширную  
и благодатную область, которой, к сожалению, до сих пор нашими 
художественными силами уделялось так мало внимания...» [271, арк.82]. 

В’ячеслав Розвадовський своїм зацікавленням культурою й мистецтвом 
українського народу викликав у влади все більше занепокоєння. Навчання 
частково велося українською мовою. Палким прихильником цього був 
і керівник гончарної майстерні, випускник Коломийської гончарної 
школи Юрій Лебіщак [527, c.106]. З ініціативи навчального закладу,  
у Поділлі було започатковано виготовлення художньої кераміки: 
куманців, глечиків, ваз. До нині зберігся лише один таріль із зображенням 
портрета Тараса Шевченка, виготовлений В’ячеславом Розвадовським  
у Кам’янець-Подільській художньо-ремісничій навчальній майстерні  
1907 року. Андрій Паравійчук отримав його в дар від Тамари В’ячеславівни 
Розвадовської (Москва), а потім передав директору Кам’янець-Подільської 
дитячої художньої школи Юхиму Васильовичу Попсую [189, арк.2].

 Одним із проявів українськості В’ячеслава Розвадовського можна 
вважати те, що впродовж 1904–1909 років він видавав кольорові картки 
з репродукціями кращих творів, які експонувалися на організованих 
ним пересувних Народних виставках картин по містах та селах України. 

В’ячеслав Розвадовський.  
Таріль «Тарас Шевченко».  

На звороті тареля рукою автора  
зроблено напис:  

«Тарас Шевченко. Український поет. 
Камянець-Под. худож. кл. 1907 рік». 

Кам’янець-Подільські рисувальні класи  
(з гончарним відділенням).  

Автор фото невідомий.  
Кам’янець-Подільський. 1907.  

Архів Національного історико-архітектурного 
заповідника «Кам’янець»  

(Кам’янець-Подільський, Хмельниччина)
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1904 року було надруковано шість різновидів карток, 1905 – дев’ять,  
а 1909 – п’ять. Кожна серія листівок на звороті містила текст:

І – «Издание народной выставки картин. 1904»;
ІІ – «Видання народної виставки картин 1905 року»;
ІІІ – «Виданнє народної виставки картин 1909 року». 
Акція В’ячеслава Розвадовського була благодійною – зароблені кошти 

від продажу поштівок-репродукцій використовувалися на організацію 
виставок. «Внизу однієї з таких репродукцій, – як стверджує Михайло 
Забочень, – були надруковані рядки «Заповіту» Т.Г.Шевченка». Нині 
картки «Видання Народної виставки картин» є досить рідкісними  
й високо цінуються колекціонерами за високу якість друку. У фондах 
Національної бібліотеки України імені Володимира Вернадського 
їх зберігається лише три, 1905 року видання: «Дівчина» (художник 
І.С.Куликов), «Жнива» (художник В’ячеслав Розвадовський) та «Сварка» 
(художник С.Зейденберг). Інші картки, не приурочені до Народних 
виставок, також містять тексти: поштова картка «Катерина» (художник 

Вхід до Кам’янець-Подільських 
рисувальних класів  
(з гончарним відділенням).  
Кам’янець-Подільський. 1905–1908.  
Автор фото невідомий.  
Архів Кам’янець-Подільської міської 
дитячої художньої школи  
(Кам’янець-Подільський, Хмельниччина). 
Публікується вперше



  Розділ 3. КАМíЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКІ РИСУВАЛЬНІ КЛАСИ (З ГОНЧАРНИМ ВІДДІЛЕННЯМ)...

83

В’ячеслав Розвадовський) – «Плаче Катерина. На голові хустиночка.  
На руках дитина» /Тарас Шевченко/; на поштівці «Каленик» (художник 
В’ячеслав Розвадовський) – «Що він думав дідько його батькові, що він 
голова, що він обливає людей на морозі зимою водою, та і нас задирає! 
Ну, голова, голова. Я сам собі голова...» /Микола Гоголь/ [576, с.17]. 
Здійснювати підготовку й друкувати листівки такого відверто українського 
національного змісту в буремні 1900-ті роки міг лише патріот. 

Окрім того, В’ячеслав Розвадовський був ініціатором збору коштів 
у Києві на пам’ятник Кобзарю. Ще в листопаді 1901 року Подільське 
губернське земство розпочало збір пожертв. 1908 року, на прохання 
В’ячеслава Розвадовського, Ілля Рєпін надіслав до Кам’янця-Подільського 
ескізи листівки під назвою «Прометей», але їх демократичний характер 
став на заваді друку. Завідувачу Рисувальних класів вдалося надрукувати 
у видавництві «Час» 10 листівок із закликом «Жертвуйте на пам’ятник 
Т.Шевченкові», виконаних викладачем закладу Михайлом Дяченком 
[477].

Вхід до Кам’янець-Подільських 
рисувальних класів  

(з гончарним відділенням).  
Кам’янець-Подільський. 1905–1908.  

Автор фото невідомий.  
Архів Кам’янець-Подільської міської 

дитячої художньої школи  
(Кам’янець-Подільський, Хмельниччина). 

Публікується вперше
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 Про проукраїнське спрямування діяльності Кам’янець-Подільських 
рисувальних класів згадувала Ольга Ерн-Гагенмейстер, яка мала 
дружні стосунки з родиною В’ячеслава Розвадовського. Про митця вона 
розповідала: «В художній школі він занадто захопився українством. 
Дійшло до того, що для учнів він увів солом’яні брилі. Учні виступали 
в художній самодіяльності, виконували українські пісні, ходили  
у вишиванках. Сам він теж ходив у вишиванці. У мене є фотографія,  
де він стоїть на виставці у Москві біля українського павільйону у вишитій 
сорочці» [119]. Художник настільки захопився утворенням національної 
мистецької школи, що запровадив український національний подільський 
одяг як шкільну форму [513]. «Розвадовського звинуватили, як тепер 
називається, у націоналізмі і стали переслідувати. Переслідували 
настільки, що він змушений був залишити Кам’янець-Подільський» 
[119]. Краєзнавець Андрій Паравійчук, керамолог і мистецтвознавець 
Юрій Лащук схильні думати, що з 1908 року навчальний заклад почали 

В’ячеслав Розвадовський  
на Всеросійській сільськогосподарській  
і кустарно-промисловій виставці  
біля українського павільйону. Москва. 1923. 
Автор фото невідомий. Приватний архів 
Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). Львів
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вважати розсадником революційних ідей, а це в подальшому призвело 
до відсторонення В’ячеслава Розвадовського від займаної посади  
[527, c.106]. На підтвердження такої позиції Андрій Паравійчук 
посилається на спогади колишнього учня Рисувальних класів, а пізніше 
– Художньо-ремісничої навчальної майстерні, А.Яворського, якого 1911 
року направили працювати в Літинську повітову майстерню вогнетривких 
матеріалів. Губернатор Олексій Ігнатьєв відмовився затвердити його на 
посаді завідувача майстерні, мотивуючи своє принципове рішення заявою: 
«Мне революционеры в губернии не нужны» [550, с.2]. 

Очевидячки, дані обставини мали місце. Проте з’ясовано, що 
насправді непорозуміння між керівником Рисувальних класів і місцевою 
владою розпочалося ще 1906 року зовсім з інших причин. 1908 року 
у своєму листі митець писав: «…Жизнь моя в Каменце становится 
невозможной из-за всевозможных придирок Попеч. совета и земства» 
[395]. З’ясувалося, що голова Подільської губернської земської управи 
Александров усіляко перешкоджав діяльності В’ячеслава Розвадовського, 
підбурював проти нього членів Опікунської ради, написав до Академії 
листа про те, що «Розвад. не следовал указаниям Попечительнаго Совета 
и постоянно превышал власть во вред деятельности классов» [395]. 
І хоча предводитель місцевого дворянства Іван Ракович підтримував 
художника, він перебував у меншості. Причина протистояння полягала 
в різних поглядах на діяльність Рисувальних класів. Завідувач вважав, 
що учні повинні вивчати суто академічне мистецтво, а Опікунська рада 
наполягала, щоб «художествен. классы несли служебную часть для 
гончарнаго отдела» [395]. В’ячеслав Розвадовський був переконаний, 

В’ячеслав Розвадовський (ліворуч)  
із незнайомцем.  

Кам’янець-Подільський. 
1904–1906.  

Автор фото невідомий.  
Репринт [527, с.13]
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що за таких обставин досягти вагомих успіхів у рисунку було неможливо, 
й намагався «вырвать классы из рук Попечительнаго Совета и передать 
Обществу изящных искусств» [395], але ці кроки ще більше посилили 
протистояння. Художник писав: «Жаль мне дела, которое погибнет. 
Во-первых, Академия не захочет при таких условиях как Попеч. Совет 
изложил поддерживать классы, т.к. какое дело Академии до Керамики. 
Во-вторых, кто будет руководить. Я два года подыскивал человека 
вместо себя, зная, что из за антагонизма ко мне, дело гибнет, но пришел 
к печальному результату. Теперь, при таких условиях, когда успели меня 
подрезать со всех сторон – я безсилен» [395]. Разом зі своєю родиною 
В’ячеслав Розвадовський виїхав до родичів у Коломию, де тривалий 
час залишався без роботи і будь-яких заробітків [395]. Проте навіть  
за таких обставин митець готував проведення Народної виставки картин  
у Галичині. З цією метою ще восени 1908 року він підготував картини, 

У художньому класі Кам’янець-Подільських рисувальних класів (з гончарним відділенням).  
Напис на звороті: «В класі малювання художніх класів – весна 1907 року. На першому плані зліва – А.Ш.Яворський. 
Зправа під стіною В.К.Розвадовський. Прямо на стіні картина Розвадовського «На Україні» («Над Дніпром»,  
«Рідний край»)». Кам’янець-Подільський. 1907. Фото М.Грейма (?). Архів Національного історико-архітектурного 
заповідника «Кам’янець» (Кам’янець-Подільський, Хмельниччина). Публікується вперше 
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В’ячеслав Розвадовський  
із дружиною Романою.  

Кам’янець-Подільський.  
1905–1908.  

Автор фото невідомий.  
Приватний архів Ольги Ерн 

(Гагенмейстер-Корецької). Львів.  
Публікується вперше

видав 5 кольорових репродукцій своїх художніх творів з написом «Видання 
народної виставки 1909 року». Важкий моральний і матеріальний 
стан В’ячеслава Розвадовського, в якому він опинився після переїзду  
в Коломию, позбавили його змоги здійснити цей задум [545]. 8 грудня  
1910 року у своєму листі з Коломиї художник писав: «По бумаге, выданной 
из Академии художеств, удостоверяющей, что я пребываю за границей для 
продолжения художественнаго образования Александр Александрович 
Эйлер выдавал мне заграничные паспорта безплатно. Последний раз  
я получил паспорт 21.09.1909 года… Выехать из Коломыи собираюсь 
числа 26-27 дек.» [398].

На захист В’ячеслава Розвадовського й Рисувальних класів стали 
учні. У своєму проханні до Імператорської академії мистецтв у листопаді 
1908 року вони писали: «…Мы не знаем, чем недоволен Попечительный 
Совет Г.Розвадовским, так как по отзывам специалистов дело в классах 
поставлено хорошо. Знаем только и считаем своим нравственным 
долгом заявить об этом Совету Академии, что для нас – учеников – 
Г.Розвадовский был всегда хорошим учителем и наставником и потому мы 
именно с ним желали бы продолжить и закончить наше художественное 
образование. Мы желали бы этого еще и потому, что Г.Розвадовский 
был для нас – крестьян – доступным человеком, что он всегда понимал 
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нас и мы его, и что он постоянно очень близько принимал к сердцу дело 
школы, как инициатор его. Поэтому мы очень просим Совет Академии 
сохранить классы в г.Каменце и оставить по прежнему Директором их 
В.К.Розвадовскаго. Мы просим Совет обратить внимание на то, что все 
мы взяты от дела и не научены еще другому делу, что все мы затратили 
3 года в классах и что меджу нами есть уже совершеннолетние,  
для которых начинать какую нибудь новую науку почти что поздно» 
[374]. У квітні 1909 року вихованці рисувальних класів надіслали  
до Академії телеграму такого змісту: «Ученики Каменецких художе-
ственных классов убедительно просят академию директором классов 
оставить художника Розвадовскаго Тимошевскій, Озирный, Герасимлюк, 
Янчецкій, Дьяченко, Корыстынскій, Галаневич, Кузьменко, Волоша-
нович, Яворскій, Михолапов, Сабаньев, Ржевуцкій, Харжинскій, Гунчак, 
Проданъ» [449]. Громадськість міста у своєму зверненні до Кам’янець-
Подільської міської думи також дала оцінку діяльності мистецького 
закладу: «Мы… с особенным удовольствием и нравственным удовлетво-
рением смотрели на деятельность Каменец-Подольских художественных 
классов… имели возможность оценить эту деятельность, благодаря 
частому посещению означенных классов и осмотру выставленных 
работ учащихся и в беседах с учащимися, с директором и с лицами, 
так или иначе принимавшими горячее участие в этой деятельности, 
помогавшими развитию этого художественнаго ядра, заложеннаго вдали 
от культурных центров. Мы видели, сколько энергии, горячей любви, 
упорнаго труда, положенных г.Розвадовским для блага дела, сколько 
нравственных терзаний, материальных стеснений перенесено им ради 
того, чтобы оно не заглохло, чтобы та высокая идея поднятия эстетиче-
скаго уровня в населении, развития вкуса к изящному, прекрасному, так 
сильно влияющаго на поднятие нравственнаго его уровня, хотя отчасти 
воплотилась в действительности» [19, арк.87]. 

Прохання учнів не спрацювало. В’ячеслава Розвадовського не 
повернули до Кам’янця-Подільського. Ще деякий час він намагався 
боротися із бюрократами й невігласами, брав участь у Всеросійському 
з’їзді художників (1912). Перебуваючи в Санкт-Петербурзі, у своєму листі 
до графа Олексія Ігнатьєва подвижник просвітництва писав: «…У Вас 
прекрасные образцы старины, антики, художественная обстановка, 
картины; все это должно необыкновенно поразить непривычный глаз 
каменчанина к красоте. Много еще дикарей в Каменце; причем дикарей 
с весом: стоячих и у рулей, и у тормозов. Ну, даст Бог подвинемся!» 
[399]. Отже, це – документальне підтвердження прогресивних настроїв та 
поглядів В’ячеслава Розвадовського. 1912 року його як неблагонадійного 
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В’ячеслав Розвадовський. Ташкент. 1940.  
Приватний архів Ольги Ерн  

(Гагенмейстер-Корецької). Львів

вислали до Середньої Азії, у Ташкент [550, с.2]. Проте відстань не вплинула 
на патріотичні почуття художника до України. У газеті «Туркестанский 
курьер» від 3 квітня 1913 року опубліковано статтю «В студии художника 
В.К.Розвадовскаго», з якої стало відомо про його картини української 
тематики, ілюстрації до творів Тараса Шевченка, тугу за рідними 
пейзажами. В’ячеслав Розвадовський працював викладачем мистецтв 
у Комерційному училищі, зібрав навколо себе творчих дітей і планував 
відкрити виставку їхніх малюнків. Із автором замітки він поділився своїм 
досвідом педагогічної роботи й спостереженнями за учнями: «Воспи-
танная рука и воспитанный глаз – вот чем можно… достичь красоты 
в современной жизни» [473]. Творчим матеріалом для його вихованців 
слугували не лише фарби, а й метелики, квіти, чорнильні плями, які 
вони вільно компонували в певні творчі роботи. Влаштуванням дитячої 
виставки малюнків митець хотів дати поштовх тому інертному стану,  
в якому перебували дорослі й не помічали побіля себе творчо обдарованих 
дітей [473]. 

На перші роки перебування художника в Ташкенті припала поява 
його статті «Из впечатлений», в якій подано роздуми з приводу реалій та 
перспектив тамтешнього гончарства. Митець проаналізував застосування 
гончарних, фаянсових, зокрема каолінових глин гончарями-сартами, 
вказав на низьку якість глиняного посуду, відсутність фахових майстрів 
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На святкуванні 100-річного 
ювілею від дня народження 
В’ячеслава Розвадовського: 
(зліва направо) ?,  
бібліограф Андрій Паравійчук, 
син В’ячеслава Розвадовського 
– Володимир, ?, ?,  
племінник В’ячеслава 
Розвадовського – Костянтин.
Кам’янець-Подільський, 
Хмельниччина. 1975.  
Автор фото невідомий. 
Приватний архів Ольги Ерн 
(Гагенмейстер-Корецької). 
Львів. Публікується вперше 

з його виготовлення; на їх невміння приготувати поливу; на недосконалу 
конструкцію горна. Ознайомившись із гончарним виробництвом  
у Середній Азії, В’ячеслав Розвадовський зробив висновок про необхідність 
вдосконалення його технології та відкриття в Ташкенті художньо- 
промислового училища з керамічним і ткацьким відділеннями, інтернатом 
для учнів з інших міст, як це було в Кам’янці-Подільському. У перспективі 
випускники училища мали стати техніками й керівниками ремісничо-
навчальних майстерень. Уже за межами Кам’янця-Подільського, 
небайдужий і енергійний художник зробив висновок, що засвідчив значне 
розширення діапазону його зацікавлення гончарством, яке, очевидячки, 
прийшло із запізненням: «Время мчится, пожирая все самобытное, 
а мы живем отраженной жизнью, протягивая руки к декадентским 
образцам и несем их нашим кустарям – народу так богато одаренному.  
Всероссийская кустарная выставка… доказала насколько самобытное 
велико и обильно у нас (…Полтавская, Киевская и друг. губ.), но как 
много еще нужно помощи кустарному делу, чтобы оно улучшило  
экономический быт народа и перестало быть диллетантством. Путь  
к этому единственный – промышленныя школы по различным отраслям 
производства» [389]. Ймовірно, активна громадянська позиція, кипуча 
енергія та високий професіоналізм, помножені на бажання розвивати 
гончарне виробництво, могли змінити життя завідувача Кам’янець-
Подільських рисувальних класів В’ячеслава Розвадовського зовсім  
в іншому напрямку, але цього не сталося. Водночас, організовані ним на 
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початку ХХ століття Народні виставки картин були найбільш видатною 
подією в російському й українському мистецтві, що знайшла підтримку 
й отримала схвальний відгук серед селянства. Митець поклав початок 
діяльності Кам’янець-Подільських рисувальних класів (з гончарним 
відділенням), дав поштовх до заснування в Кам’янці-Подільському 
унікальних гончарних навчальних закладів: Художньо-ремісничої 
навчальної майстерні та Художньо-промислової профшколи.

Про подальше перебування В’ячеслава Розвадовського в Ташкенті 
відомо, що до 1943 року він був активним громадським діячем, викладав 

Учасники урочистостей з нагоди 100-річного ювілею від дня народження В’ячеслава Розвадовського:  
(перший ряд, зліва направо) ?, вихованець Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія 
Сковороди, художник Сергій Кукуруза, вихованець Володимира Гагенмейстера в Кам’янець-Подільському  інституті 
народної освіти Андрій Паравійчук, вихованець Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи  
імені Григорія Сковороди, художник Дмитро Брик, донька В’ячеслава Розвадовського – Тамара, дружина В’ячеслава 
Розвадовського – Романа, внучка В’ячеслава Розвадовського – Катерина, ?, директор  Кам’янець-Подільської міської 
дитячої художньої школи Юхим Попсуй, художник Семен Грузберг, заступник директора Кам’янець-Подільського 
державного історичного музею-заповідника Ніна Козлова, ?; (другий ряд, зліва направо) ?, племінник В’ячеслава 
Розвадовського – Костянтин, ?, син В’ячеслава Розвадовського – Володимир, мистецтвознавець Борис Снєгур, ?, ?, 
?, онук В’ячеслава Розвадовського – Юрій, художник, викладач директор  Кам’янець-Подільської міської дитячої 
художньої школи Сергій Збігнєв-Гайх; (третій ряд, зліва направо) секретар Кам’янець-Подільської художньо-
промислової профшколи імені Григорія Сковороди Євгенія Мельницька, донька Володимира Гагенмейстера  
Ольга Ерн. Кам’янець-Подільський, Хмельниччина. 1975. Автор фото невідомий. Приватний архів Ольги Ерн  
(Гагенмейстер-Корецької). Львів. Публікується вперше
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у школах та інститутах, працював у центральних установах кустарної 
промисловості, організував кілька кустарних шкіл, був засновником 
Музею ужиткового мистецтва. Одночасно художник плiдно працював  
у галузi жанрового живопису. Діяльність мистця високо поціновано 
урядом республіки: 5 лютого 1939 року Президія Верховної Ради 
Узбецької РСР нагородила його Почесною грамотою та присвоїла почесне 
звання «Герой праці» [545]. Проте, незважаючи на суспільне визнання, 
як і більшість патріотично налаштованих діячів культури, В’ячеслава 
Розвадовського було репресовано. 4 квiтня 1942 року його заарештували й 
звинуватили в антирадянськiй дiяльностi, зведеннi наклепiв на керiвникiв 
СРСР. За даними КДБ Узбекистану, під час проведення слідчих дій,  
20 сiчня 1943 року В’ячеслав Розвадовський помер вiд серцевого нападу. 
Де саме поховано художника, невiдомо. Могутня й багатогранна постать 
видатного українця – В’ячеслава Костянтиновича Розвадовського – 
потребує окремого наукового дослідження.

Z



Розділ 4
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА 
ХУДОЖНЬО-РЕМІСНИЧА 

НАВЧАЛЬНА МАЙСТЕРНЯ



94

4.1. ЗАСНУВАННЯ.
ПЕРШІ РОКИ ДІЯЛЬНОСТІ.
МИКОЛА РООТ І ВИКЛАДАЧІ 

Х
оча діяльність Рисувальних класів  
у 1908/1909 навчальному році через 
відсутність фінансування фактично 

припинилася [93, арк.5], ідею створення гончарної 
навчальної майстерні в Кам’янці-Подільському 
все ж обговорювали в Міністерстві торгівлі  
й промисловості. Чиновники наголошували на 
необхідності затвердження Статуту та збереженні 
зв’язку Кам’янець-Подільських рисувальних 
класів, які ще перебували в підпорядкуванні 
Імператорської академії мистецтв, із проек-
тованою Художньо-ремісничою навчальною 
майстернею. Це полегшило б бюджет майстерні 
та зблизило б між собою споріднені за фахом 
навчальні заклади [271, арк.82]. Визнаючи 
закономірність існування гончарної школи  
в Кам’янці-Подільському, професор Олександр 
Соколов підкреслював, що «художественно-
промышленное образование является несомненною 
потребностью населения, вследствие чего 
искренняя инициатива г.Розвадовскаго и труды 
его, положенные на создание дела, о техни-
ческих трудностях котораго он, быть может,  
не имел правильнаго представления, казалось бы,  
не должны погибнуть» [271, арк.82]. Він зауважив, 
що Міністерство торгівлі й промисловості визнало 
бажаним розвиток «гончарно-керамиковой» школи 
в Кам’янці, асигнувало 1908 року 1600 руб.,  
а також запланувало на ці потреби на наступний рік 
3200 руб. Умовою фінансування було прийняття 
Статуту, підпорядкування Міністерству. Передба-
чалося, що 1909 року Губернське земство виділить 
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на утримання й розвиток Художньо-ремісничої навчальної майстерні 
2500 руб. Окрім того, Імператорська академія мистецтв теж планувала 
поновити асигнування коштів на утримання цього закладу, але після 
субсидіювання з боку Міської думи [271, арк.82]. 

28 листопада 1908 року було затверджено Статут Кам’янець-
Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні [564, с.12].  
15 грудня 1908 року на базі Рисувальних класів було відкрито 
Кам’янець-Подільську художньо-ремісничу навчальну майстерню за 
фахом «кераміка»: «Это учебное заведение, единственное в Подолии, 
представляет тот новый тип художественно-ремесленных школ, 
которыя насаждаются Министерством Торговли и Промышленности 
для поднятия и развития тех видов внеземледельческих народных 
промыслов – ремесленных и кустарных, в которых ценность предметов 
производства зависит от степени художественности их работы» [564, 
с.12]. До числа учнів Гончарного відділу зарахували колишніх учнів 
Рисувальних класів Академії. Одночасно при Художньо-ремісничій 
навчальній майстерні відкрили Вечірні рисувальні класи [564, с.12]. 
Діяльність Різьбярського відділу не було поновлено [93, арк.5].

Згідно зі Статутом заклад ставив таку мету: «...знакомить учеников  
с художественными знаниями и техническими приемами, необходимыми 
для работника керамического производства» [455, арк.83; 568, с.12],  
навчити вихованців виготовляти гончарні теракотові, майолікові  
та фаянсові вироби, а також сприяти поширенню серед кустарів Подільської 
губернії художніх і технічних знань [557, с.101]. До навчання допускалися 
12-річні підлітки з початковою освітою (§3 Статуту). Курс навчання 
тривав 3 роки (§4 Статуту). Практичні заняття проводили із рисунка, 
креслення, ліплення й гончарства. Як зазначено в Статуті, «обучение 
общему рисованию и лепке может происходить не в самой мастерской,  
а в существующих в Каменец-Подольске рисовальных классах»  
(§5 Статуту) [455, арк.83]. Розмір платні за навчання й проживання  
в гуртожитку встановлював керівний орган майстерні – Опікунська рада, 
яка складалася із губернського предводителя дворянства, повітового 
предводителя дворянства, голови Губернської управи в справах земського 
господарства, міського голови, одного члена Губернського земства, 
почесного опікуна, завідувача майстерні та всіх її викладачів (§9 Статуту) 
[455, арк.83]. Завідувач навчальної майстерні повинен був мати спеціальну 
художню освіту, належну практичну підготовку [557, с.101], вести викла-
дання художніх предметів, керувати практичними заняттями, добирати 
кадри викладачів та майстрів, що мали б відповідну фахову освіту  
(§14 Статуту) [455, арк.84].
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Гончарний навчальний заклад знаходився в підпорядкуванні 
Міністерства торгівлі й промисловості та Імператорської академії мистецтв 
(§17 Статуту) [455, арк.84]. Новий Статут було розроблено Міністерством, 
затверджено Опікунською радою й запропоновано для схвалення 
Академії мистецтв. У супровідному листі до Міської думи заступник 
голови Опікунської ради Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої 
навчальної майстерні кам’янецький предводитель дворянства Іван 
Ракович підтвердив готовність Губернського земства щорічно виділяти 
на її утримання, починаючи з 1909 року, по 2500 руб. і просив Міську 
думу відновити субсидію для Рисувальних класів у розмірі 1904 року [455, 
арк.83], щоб те ж саме могла зробити й Імператорська академія мистецтв. 
Не стояла осторонь і громадськість Кам’янця-Подільського, яка надіслала 
в Міську думу лист на захист мистецької освіти в місті. У своєму зверненні 
небайдужі городяни дали високу оцінку Рисувальним класам В’ячеслава 
Розвадовського й стверджували, що його зусилля не минули даремно: 
«Если раньше жители города относились безразлично к этой деятель-
ности, то теперь это далеко не так. Чувство симпатии к нему, к школе 
охватило довольно широкие его слои, что выразилось в образовании даже 
особаго «Общества Изящных Искусств». Но не так давно нам пришлось 
узнать, что Академия Художеств, в виду прекращения выдачи городской 
субсидии отказала в выдаче своей субсидии, и таким образом дело 
художественнаго образования грозит прекратиться. Для возобновления 
дела, которое еще живет скорее по инерции, необходима немедленная 
поддержка города, т.е. восстановление той прекращенной городом 
субсидии, которую город обязался перед Академией выдавать классам, 
уполномачивая художника В.К.Розвадовскаго ходатайствовать перед 
Академией об учреждении их. Академия Художеств, в ходатайстве города 
видела потребность учреждения художественной школы для населения 
и пошла навстречу населению. С прекращением субсидии от города само 
собою была прекращена субсидия Академическая. Мы, подписавшиеся, 
заявляем, что потребность в художественном развитии для населения 
города и образования наших детей, посещающих курсы, существует  
и убедительно просим Городскую Думу изыскать 1000 рублей ежегодной 
субсидии для классов, прекращенной 11/2 года тому назад и выйти  
с ходатайством перед Академией и Августейшим Президентом Академии 
Художеств о возобновлении субсидии из Академии в размере 1500 рублей» 
[19, арк.87]. 

Тож спеціалізований з гончарства навчальний заклад поступово 
відновлював своє існування, але вже на нових правових засадах.
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У січні 1909 року Навчальний відділ 
Міністерства торгівлі й промисловості рекомендував 
на посаду завідувача Кам’янець-Подільської 
художньо-ремісничої навчальної майстерні 
випускника Імператорської академії мистецтв, 
художника-кераміста Миколу Федоровича 
Роота, «который по поручению Министерства 
Торговли и Промышленности изучал в течение 
нескольких лет производство керамики как 
в России, так и за границей, и в настоящее 
время руководитъ керамическою мастерскою 
рисовальной школы Императорскаго общества поощрения художеств… 
состоит, кроме того, на службе преподавателем в нескольких 
учебных заведениях г.С.-Петербурга» [293, арк.2]. Микола Роот – один 
із теоретиків гончарного шкільництва початку 1910-х років. Свій 
досвід та набуті знання він застосував на посаді керівника єдиної на 
території підросійської Правобережної України Художньо-ремісничої 
навчальної майстерні, яку почав розвивати як гончарну школу.  
В листі до голови Опікунської ради барона Павла Местмахера він писав: 
«Настоятельная почтенная просьба Учебного Отдела Министерства 
Торговли и Промышленности ко мне взять на себя руководство 
мастерской…, а также мое личное желание придти на помощь 
полезному культурному делу своим трудом… придают мне решимости 
не отказываться от руководительства Вашей мастерской-школой.  
А потому с будущаго учебнаго года, т.е. с осени надеюсь быть уже  

Микола Роот. Місце, час та автор фото невідомі. 
[podolyanin.com.ua/history/6887/]

Анонси друкованих видань, автором яких був Микола Роот.  
Репринти [564, с.73]
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в роли руководителя мастерской» [410]. Навесні 1909 року Микола 
Роот прибув до Кам’янця-Подільського для попереднього з’ясування 
програми занять, господарських і технічних умов існування навчальної 
майстерні [410, арк.19]. У листуванні Микола Роот доволі часто називав 
цей гончарний заклад школою-майстернею [407]. Новопризначений 
завідувач мав активну громадянську позицію. Його турбували проблеми 
підняття художнього рівня промислів, який вони втрачали під тиском 
популяризованої земствами «керамічної моди»; збереження самобутності 
народної творчості; запровадження виробництва національного продукту, 
зразки якого знаходилися в кустарній продукції, і здійснення свого роду 
«націоналізації» кустарного виробництва; пошуку програм для шкіл 
та навчальних майстерень. Ужиткове мистецтво він вважав могутнім 
фактором народного збагачення [564, c.35]. Взявшись за керівництво 
гончарним навчальним закладом, Микола Роот усвідомив, що є низка 
питань адміністративного, педагогічного й художнього характеру, 
«принудительное решение которых, несмотря на мою известную 
подготовку к деятельности руководителя, ставит меня в рискованное 
положение экспериментатора, между тем решение этих вопросов 
представляется убедительными и ценными только при совместном 
корпоративном обсуждении людей опыта и стоящих в курсе дела 
художественно-промышленнаго образования и его задачах» [406, арк.53]. 
Тому він ініціював скликання з’їзду керівників художньо-промислових 
навчальних закладів. Із висвітленням проблем художньої освіти загалом 
і гончарної зокрема Микола Роот виступав на Всеросійських з’їздах діячів 
кустарної промисловості, Ремісничому з’їзді зодчих, з’їзді художників 
[563, c.34]. 

Свій наступний приїзд до Кам’янця-Подільського Микола Роот 
планував на початок червня 1909 року [283]. Побувавши в закордонному 
відрядженні, він прибув до містечка в Поділлі [407].

1 липня 1909 року Імператорська академія мистецтв поновила 
субсидію Кам’янець-Подільським рисувальним класам (по 1500 крб. на 
рік), існування яких не припинилося із заснуванням Гончарної навчальної 
майстерні, й призначила завідувачем цих класів художника Григорія 
Одісеєвича Калмикова [269]. Дана ситуація була доволі неординарною, 
оскільки фактично узаконювала двох керівників у межах одного 
навчального комплексу: Художньо-реміснича навчальна майстерня 
– Вечірні рисувальні класи. Ймовірно, спротив Миколи Роота змусив 
керівництво Академії це переосмислити й відмовитися від раніше 
прийнятого рішення, оскільки жодного документа за підписом Григорія 
Калмикова не було віднайдено.
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Із 1 серпня 1909 року Миколу Роота офіційно призначили завідувачем 
Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні. 
Відомо, що Подільський губернський предводитель дворянства ставився 
до нього з великим пошануванням [315]. Проте перший навчальний 
рік, який розпочався 3 жовтня 1909 року, видався нелегким. У своєму 
листі до помічника інспектора з художньої частини Микола Роот писав:  
«К сожалению, не могу считать ход занятий мастерской нормальным, 
так как затянулась постройка керамических печей, производимых 
инженером М.Г.Кравчуком по поручению Попечительнаго Совета, 
и вероятно пользоваться печами возможно будет не раньше декабря 
месяца; ввиду этого, я поставил временную маленькую печь с муфелем 
для опытов в подвале школы» [406]. У листі до голови Опікунської ради 
Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні, барона 
Павла Местмахера від 09.05.1909 року завідувач доводив необхідність 
першочергового будівництва окремого приміщення для гончарних печей; 
заготівлі різних сортів глин, палива, вогнетривкої цегли, плит і окремих 

Приміщення для випалювальних печей машинного відділення Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої 
навчальної майстерні. Кам’янець-Подільський. 1909–1913. Репринт [564, с.13]
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складових гончарних печей, креслення яких потрібно було замовити  
в спеціаліста-інженера із будівництва таких печей («так как А.М.Соколов 
по видимому вряд ли предоставит детальные чертежи своих печей» 
[411, арк.24зв.]). Також він пропонував запросити на роботу в майстерню 
кераміста-техніка, «так как хороший преподаватель по лепке, знакомый 
с керамикой, был бы очень желателен, что дало бы мне возможность 
больше уделять времени для ведения практических занятий мастерской» 
[406, арк.52зв.], та влаштувати гончарну лабораторію [406; 411]. 

1909 року сталася подія, яка могла вплинути на подальшу діяльність 
закладу: пішов із життя барон Павло Местмахер, який щиро вболівав 
за розвиток майстерні. Микола Роот був стурбований тим, що, окрім 
голови в справах земського господарства Подільської губернської управи 
П.М.Александрова, у складі цієї ради були абсолютно байдужі до проблем 
Художньо-ремісничої навчальної майстерні люди [406, арк.52]. Проте, 
незважаючи на ротацію кадрів Опікунської ради не на користь майстерні, 
завідувачу вдавалося вирішувати важливі для закладу питання.  
У відповідь на його клопотання, для облаштування приміщення майстерні 
Міське управління виділило ділянку землі 600 саж2 (1280,4 м2),  
на побудову приміщення та його оснащення Подільське губернське земство 
асигновано 20 тис. руб., перед Міністерством торгівлі й промисловості 
за поручительством земства було порушено клопотання про позику  
в розмірі 40 тис. руб. [276]. У листопаді 1909 року інженер М.Г.Кривицький 
побудував випалювальну піч, яку розмістили на східцевій клітці першого 
поверху приміщення колишнього домініканського монастиря (в якому 
майстерня почала свою діяльність 1905 року); на той час у підвалі вже 
діяла муфельна піч для дослідження полив, глин та ангобів [406, арк.51; 
370, арк.2].

Кошторисна потреба на утримання гончарної майстерні із трьома 
класами на 35 учнів, із рисувальними класами на 50 учнів, зразковим 
класом гончарної черепиці та інтернатом на рік складала 12500 руб. 
[407]. 1910 року на облаштування при Кам’янець-Подільській художньо-
ремісничій навчальній майстерні Відділу гончарної черепиці понад 
кошторисних призначень було виділено 4650 руб. [511, с.7, 11]. Проте 
фінансування майстерні не задовольнило всіх потреб і було таким: 
Подільська губернська управа в справах Земського господарства відкрила 
кредит на 2500 руб., Міністерство торгівлі і промисловості відкрило  
на її утримання 375 руб. щомісячного кредиту в Кам’янецькому 
казначействі на річну суму 4500 руб. [282]. Після закінчення кредитного 
року майстерня повинна була подати детальний звіт, де зазначено статті 
видатків, описано діяльність з навчальної частини, подано відомості 
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Таблиця 3
Фінансування Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої 
навчальної майстерні (1909–1913) [564, с.14; 291]

№ 
п/п

Джерело  
фінансування

1909
(руб.)

1910
(руб.)

1911
(руб.)

1912
(руб.)

1913
(руб.)

1
2
3
4

Подільське губернське земство
Міністерство торгівлі і промисловості
Міське самоуправління
Імператорська академія мистецтв

Усього

2500
3200

?
1500

7200+?

6200
4500

?
1500

12200+?

9000
5200
300

1500
14500

13000
?
?
?
?

10725
7700
300

0
18725

про кількість учнів з розподілом за віком, соціальною й релігійною 
приналежністю, про чисельність випускників та їхнє праце влаштування, 
самостійно задіяні у фінансуванні майстерні додаткові кошти [292]. Такі 
додаткові надходження отримували за надані освітні послуги на заняттях 
Вечірніх рисувальних класів, а також із продажу виробів [28]. Збували 
як поодинокі глиняні вироби (вази, горщики, глечики), так і гончарну 
черепицю [275]. Окрім того, з проданих учнівських робіт як заохочення 
за роботу учню виплачували 50%, при цьому 15% видавали відразу,  
а 35% зараховували на рахунок вихованця майстерні. Після закінчення 
гончарного закладу він отримував усю суму, що накопичилася [472, 
арк.78].

У подальші роки економічні засади діяльності майстерні зміцнилися 
(див. таблиця 3).

З 1910 року почалося суттєве фінансування на облаштування 
зразкового класу черепичного виробництва (1910 – 2500 руб., 1911 –  
1500 руб. на його утримання й 2000 руб. на обладнання). Тоді ж було 
виділено 1000 руб. на утримання Художньо-ремісничої навчальної 
майстерні [276]. Важливо, що Губернське земство турбувалося про 
розвиток Художньо-ремісничої навчальної майстерні. Наприклад, 1912 
року 6 тис. руб. було виділено на її утримання (безпосередньо майстерня – 
4 тис. руб., інтернат – 2 тис. руб.), а 7 тис. руб. асигнували на спору дження 
будівлі майстерні [529]. Натомість клопотання діячів Губернського 
земства до Міністерства торгівлі і промисловості щодо виділення 20 тис. 
руб. на вказане будівництво, очевидячки, залишилося без відповіді [529]. 

З 1910 року в Кам’янець-Подільській художньо-ремісничій 
навчальній майстерні почав діяти клас черепично-кахельного виробництва,  
в якому вивчали різні способи виготовлення черепиці, цегли, кахель: 
машинне пресування, ручне виготовлення, формування гончарної 
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Таблиця 4
Кошторис на 1912 рік* [259]

№ 
п/п

Надходження  
1912 року

Розмір 
надходжень

(руб.)

№ 
п/п

Надходження  
1912 року

Розмір 
надходжень

(руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

Міністерство торгівлі  
і промисловості
Подільське губернське 
земство (далі ПГЗ)
Від ПГЗ на будівництво 
майстерні для Відділу 
будівельної кераміки  
і черепичного виробництва
Платня викладачам Вечірніх 
рисувальних класів

Отримано від продажу 
учнівських виробів
За відпущені із майстерні 
матеріали
1/2 збору від спектаклю, 
влаштованого режисером 
місцевого театру Краковим 
на користь незаможних учнів 
майстерні
Від В.М.Мазинга для тієї ж цілі
Нараховано на кошти 
майстерні у сберкасі
Залишок на 01.01.1912

Разом

7700

8500

3000

185

136,29

9

37,75

3
9,51

2386,10
21966,65

1

2

3

4

5

Найм приміщення для 
майстерні
Найм приміщення  
для інтернату й гербовий збір
На утримання адміністрації, 
викладацького персоналу  
й службовців

На купівлю навчальних 
посібників, рисувальних 
приналежностей і матеріалів 
для «керамікового» 
виробництва:
а) навчальні книги;
б) худ. журнали, знімки, 

худ. речі, поповнення 
бібліотеки;

в) глина;
зважування глини

г) гіпс;
д) пісок;
е) хімічні препарати;
ж) пензлі, фарби, рисувальні 

приналежності  
й предмети наочності;

з) бензин, різні масла, 
кислоти, реактиви

Господарські і канцелярські 
витрати
(Продовження відсутнє)

2050

455

7782

38,69
221,26

446,47
1,74

185,2
1,7

306,28
337,58

20,06

*Мову оригіналу збережено
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черепиці на крузі; їх сушіння та випалювання [557, c.21]. На придбання 
обладнання та його утримання щорічно виділялися кошти від 1500  
до 3500 руб. [281; 279; 407]. Клас гончарної черепиці складав одне ціле  
із рештою відділень майстерні [162]. У подальші роки його було розширено 
до розмірів відділу [259]. 

Кошторис на 1912 рік (таблиця 4) підтверджує, що продаж учнівських 
робіт був одним із шляхів отримання коштів на утримання майстерні. 
Хоч і незначні, але були пожертви на забезпечення незаможних учнів. 
Джерела надходжень були різноманітні.

Основні позиції керівника Кам’янець-Подільської художньо-
ремісничої навчальної майстерні щодо художньої освіти освітлено  
в підготовленому ним «Ежегоднике Министерства Торговли и Промыш-
ленности по вопросам художественно-промышленного образования» 
(1913). Микола Роот був переконаний, що «только путем создания для 
рынка товара, отвечающаго его запросам, который сумеет вытеснить 
естественным путем несовершенныя кустарныя производства, – можно 
заставить кустаря и отсталого ремесленника начать работать так, 

Машинне відділення майстерні гончарно-черепичного виробництва Кам’янець-Подільської  
художньо-ремісничої навчальної майстерні. Кам’янець-Подільський. 1909–1913.  
Репринт [Очерк деятельности Каменец-Подольской художественно-ремесленной учебной мастерской: 
ученические работы (1909–1913). – СПб., 1913. – С.5 // Бібліотека Національного музею українського 
народного декоративного мистецтва. – Інв. №2815]
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как этого требуют запросы того же диктующаго рынка, но, конечно, для 
него должен быть также открыть доступ в образцовыя общественныя 
мастерския, руководимыя художественно-ремесленными школами, 
хотя бы на началах кооперативнаго участия, и только тогда… могут 
продуктивно развиваться многообразные промыслы нашей промыш-
ленности» [564, c.34]. Метою діяльності таких шкіл завідувач вважав 
підготовку «работников для этой промышленности, осведомленных 
и вооруженных современной техникой, с развитым художественным 
вкусом и с самобытной и национальной его характерностью, столь 
богато заложенной в натуре русскаго человека, а также воспитывать 
в них любовь и чутье к художественным формам родной седой старины, 
которое бы дало почву для самобытнаго новаго творчества, считаясь  
с действительными запросами и тенденциями нашей широкой заводской 
и фабричной промышленности» [564, c.34]. Приступаючи до роботи  
в Кам’янець-Подільській художньо-ремісничій навчальній майстерні, 
Микола Роот відзначив, що в багатьох школах нищилися будь-які прояви 
народної творчості і що вони здійснювали на учнів знеособлюючий 
вплив [564, c.35]. Він був свідомий того, що методи й шляхи розвитку 
професійної технічної й художньої освіти в Російській імперії ще не 
напрацьовані, тому на власній практиці прагнув розв’язати ці завдання, 

Обкладинка й перша сторінка «Ежегодника Министерства торговли и промышленности  
по вопросам художественно-промышленного образования», укладачем якого був Микола Роот. Репринт [564]
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не був схильний застосовувати метод «натаскивания учащихся в безсо-
знательном копировании хотя бы и стильных образцов самобытнаго 
народнаго творчества в духе и рамках какого-нибудь историческаго 
стиля нашей страны» [564, c.36], й одночасно вважав доцільним 
активно знайомити учнів майстерні із європейським досвідом у художній 
промисловості: «Нечего бояться европеизирования художественно-
промышленнаго образования. Русский художник прикладного искусства, 
претворив в себе достижение Европы… не может создать ничего нерус-
скаго и ненациональнаго, если основы художественно-промышленнаго 
образования и воспитания будут поставлены на культурных началах» 
[564, c.36]. Враховуючи здобутки європейської культури, Микола Роот 
сприймав народне мистецтво як цілісний і самобутній культурний пласт, 
із якого бере початок творець нової осучасненої художньої промисловості. 
Його орієнтири були спрямовані більше на промислове виробництво  
й підготовку для нього фахових робітників, вихованих на народній 
творчості. Рухаючись у руслі загальноєвропейських тенденцій, завідувач 
здійснював у цьому ж напрямку й керівництво Кам’янець-Подільською 
художньо-ремісничою навчальною майстернею. Він був переконаний, 
що такого типу школа необхідна Подільській губернії, в якій здавна 
існують різні види кустарництва (і серед них – гончарний промисел), які  
«из года в год падают, как по причине несовершенства техники самаго 
производства, так, главным образом, и потому, что… прекрасные художе-

Набір для вмивання – 
робота учнів  

Кам’янець-Подільської 
художньо-ремісничої 

навчальної майстерні. 
Кам’янець-Подільський. 

1911.  
Репринт [564, с.22]



  Людмила Овчаренко. КАМíЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ОСЕРЕДОК ГОНЧАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

106

ственные образцы народнаго творчества, перерождаясь в безвкусицу 
лубочнаго характера, совершенно обесценивают предметы произ-
водства» [564, c.12-13]. За словами Миколи Роота, гончарний промисел,  
у якому було зайнято десятки тисяч робітників, занепадав: «Примитивные 
способы обработки глины, неумение подгонять глазури, составлять 
краски и вообще отсутствие творчества, как в утилитарном, так и  
в художественном смысле, а также незнание запросов современной 
керамической техники и требований рынка обесценивают работу 
гончаров, и самый промысел становится невыгодным, хотя при других 
условиях и при наличии богатых в крае залежей разных пород глины 
мог бы служить источником значительнаго дохода и дать работу еще 
большему числу людей» [564, c.12-13]. Він вважав, що розвиток гончарного 
навчального закладу, виховання в його майстернях нового покоління 
гончарів, здатних виготовляти нові, осучаснені глиняні вироби, були 
до певної міри визначальними для подальшого існування гончарного 
промислу. На таких позиціях стояли більшість українських земств і свою 
діяльність у гончарних навчальних закладів вони проводили у такому ж 
руслі. 

Більш-менш стабільне фінансування дало можливість здійснити 
ряд замовлень на фабриках Берліна й Відня для оснащення гончарних 
майстерень та лабораторії необхідними приладами, яких у Росії не 
виготовляли [426; 21; 22]. До 1913 року було «выстроено уже здание для 
5 керамических печей и мастерской строительной керамики, черепицы  
и кафелей; все уже оборудовано машинами и приспособлениями. В том же 
здании оборудована сушилка для 3000 черепиц» [564, c.14-15]. 

Окремо слід сказати про викладачів Художньо-ремісничої 
навчальної майстерні. Микола Роот турбувався, щоб рівень викладання 
був професійним: Микола Добровольський – випускник Коломийської 
гончарної школи, Іван Захаров – випускник Строганівського училища, 
художник ужиткового мистецтва, Григорій Журман та Отто Адамович – 
випускники Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи 
Гоголя (1908) [406; 527, c.107]. Із Григорієм Журманом Микола Роот мав 
досвід спільної роботи в гончарній майстерні Школи заохочення мистецтв 
[406, арк.51]. Перш ніж відрядити художника вжиткового мистецтва 
Олександра Ільїнського до Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої 
навчальної майстерні викладати рисунок, ліплення й гончарство, 
його направили ознайомитися зі станом викладання цих предметів  
у Миргородській художньо-промисловій школі імені Миколи 
Гоголя, Імператорському Строганівському Центральному художньо- 
промисловому училищі та гончарним виробництвом на фабриках  
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і заводах [290]. Заняття з арифметики, фізики, хімії проводив кандидат 
математики, директор комерційного училища Івана Мізінга Володимир 
Мізінг. В обмін за надані послуги Микола Роот вів у цьому училищі таку 
ж кількість годин малювання [406, арк.51зв.].

Таким чином, спільними зусиллями Подільського губернського 
земства, Кам’янець-Подільської міської думи, Імператорської академії 
мистецтв, громадських активістів і, звісно, Миколи Роота та його 
однодумців у Кам’янці-Подільському було відновлено діяльність 
гончарного навчального закладу. Його правові й фінансові засади були 
значно стабільнішими, аніж у Рисувальних класів. Кам’янець-Подільська 
художньо-реміснича навчальна майстерня мала конкретні завдання,  
а реалізовувати їх мали високофахові викладачі під орудою теоретика 
гончарного шкільництва – Миколи Федоровича Роота.

4.2. НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ Й ПРОГРАМИ. 
РОБОТА В МАЙСТЕРНЯХ 

Н
авчальний курс у Кам’янець-Подільській художньо-ремісничій 
навчальній майстерні становив три роки. Перший рік передбачав 
таке тижневе педагогічне навантаження: Микола Роот – 8 год. 

рисунка, 4 год. ліплення, 6 год. живопису аквареллю, 4 год. створення 
рисунків та вивчення стильного орнаменту; Володимир Мізінг, Учитель 
математики – 2 год. арифметики, 2 год. фізики й хімії, 2 год. геоме-
тричного креслення; Григорій Журман – 2 год. керамічної технології,  
2 год. практичного проекційного креслення, 4 год. практичних занять  
у лабораторії, 10 год. робіт у майстерні. За інтернатом на 14 чоловік доглядав 
М.Миронов, діловодом був П.Затонський [406, арк.51-52]. 26 квітня 1911 
року Статут Художньо-ремісничої навчальної майстерні було змінено  
й підписано Міністром торгівлі й промисловості. Тепер її мета стала 
значно чіткішою й була спрямана на гончарство: «Стремление содей-
ствовать развитию, главным образом, гончарнаго производства  
в Подольской губернии, путем подготовки специалистов-инструкторов 
и подмастерьев по художественному и утилитарному керамическому 
производству… развитие в учащихся графической грамотности  
и художественнаго вкуса, необходимых и для других видов кустарной 
промышленности» [564, с.13]. Досягненню поставлених питань слугував 
навчальний план на 1911/1912 навчальний рік (таблиця 5). 
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Загальноосвітні предмети, фізику й хімію викладали в обсязі, 
необхідному для практичного вивчення технології гончарства. Також 
було враховано спеціальні вимоги до виробництва художньо-промислової 
кераміки, що доводило: Микола Роот виходив за межі підготовки майстрів 
тільки для кустарного виробництва [564, c.14; 325, арк.66]. На практичних 
заняттях учні виготовляли гончарні, майолікові й фаянсові вироби, 
знайомилися із кахельним та черепичним виробництвом, опановували 
художні й технічні прийоми, необхідні в гончарстві. Курси рисунка та 
геометричного креслення були обов’язковими для всіх учнів навчальної 
майстерні; викладали їх на заняттях Вечірніх рисувальних класів. 
Система викладання художніх предметів була спрямована на розвиток 

Таблиця 5
Проект навчальної програми трирічного курсу
Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні
і Вечірніх рисувальних класів при ній.
1911/1912 навчальний рік [564, с.16]

№ 
п/п

Навчальні  
предмети

Кількість навчальних годин на тиждень

І клас ІІ клас ІІІ клас
Усього 
годин

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12

13
14
15

16

Художні:
Малювання
Живопис аквареллю
Творче малювання
Ліплення
Геометричне креслення
Технічне креслення

Загальноосвітні:
Закон Божий
Російська мова
Арифметика
Фізика
Хімія
Облік

Спеціальні предмети  
і практичні заняття:

Керамічна технологія
Заняття в лабораторії
Заняття в майстерні  
і класі черепично-кахельного 
виробництва
Керамічний живопис і декорування

Усього

8
4
2
4
2
–

1
3
2
1
1
–

–
–

13

5
46

8
2
2
4
2
2

1
3
2
1
1
–

2
–

13

3
46

8
2
2
4
–
2

1
–
–
–
–
1

2
5

15

4
46

24
8
6

12
4
4

3
6
4
2
2
1

4
5

41

12
138
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індивідуальних творчих здібностей учнів [564, c.14, 17]. Спочатку 
глиняні вироби вихованці навчальної майстерні виготовляли за ескізами 
викладачів [583, с.21]. 

Готуючи програми навчальних предметів, керівництво Кам’янець-
Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні детально 
ознайомилося з уже існуючими програмами: з художньої кераміки – 
Санкт-Петербурзького центрального училища технічного малювання 
барона Штігліца [324], з гончарства – Імператорського Строганівського 
Центрального художньо-промислового училища [323] та Миргородської 
художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя [323]. Зокрема,  
у Санкт-Петербурзькому центральному училищі технічного малювання 
барона Штігліца навчальний курс із художньої кераміки становив 2 роки 
із 20-годинним тижневим навантаженням. Основну увагу там приділяли 
дослідженню глин, полив, фарбників, приготуванню фаянсових і порце-
лянових мас; правилам користування муфельними печами, млинами 
та іншими приладами гончарного виробництва. Заняття з художньої 
кераміки проводили в майстерні, яка мала точильне й формувальне 
відділення, лабораторію, приміщення для муфельних печей, клас 
декоративної й художньої обробки глиняних виробів [324].

Щорічно Центральне училище технічного малювання барона Штігліца 
випускало «Сборник классных работ», у якому публікували кращі роботи 
учнів старших класів. Для них була властивою певна багатопрофільність. 
1912 року випускник Володимир Гагенмейстер виготовив такі роботи: 
із композиції – рисунок кахельної печі, із гончарства – вазу із червоної 
глини окислювального вогню, фаянсову вазу малого відновлювального 
вогню (два варіанти), порцелянову вазу великого відновлювального 
вогню, п’ять варіантів фаянсових ваз малого відновлювального вогню, 
вазу великого відновлювального вогню, – усього понад 20 варіантів різних 
технік. Колишній учень училища А.Рилов писав: «Бумага должна быть 
у всех одинаковая, карандаши тоже. Рисовать углем растушевкой  
не разрешалось, способ тушевки был одинаков. Нельзя было тушевать 
не проверенный строго рисунок. Кроме карандаша, было рисование 
тростниковым пером, отмывка китайской тушью, много черчения, 
живопись клеевыми красками, акварелью, масляная живопись по фарфору, 
майолика, гравюра на дереве, лепка, композиция… Воспроизводившиеся 
в ежегодных сборниках училища Штиглица работы Гагенмейстера 
говорят о несомненной виртуозности художника, компанующего  
в персидском, арабском, древнерусском и других стилях всегда достаточно 
умело и не без элегантности… Это был мастер-виртуоз, великолепно 
знавший технику своего ремесла» [561, с.109-111].
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1. Титульна сторінка «Сборника классных работ учеников Центрального училища технического рисования  
барона Штиглица». 1910. Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). Львів

2. Титульна сторінка «Сборника классных работ учеников Центрального училища технического рисования  
барона Штиглица». 1913. Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). Львів

Дипломна робота Володимира Гагенмейстера, виконана в Санкт-Петербурзькому Центральному училищі  
технічного малювання барона Штігліца. Санкт-Петербург. Травень 1913.  
Копія – Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). Львів

1 2
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Витяги зі списку учнів Санкт-Петербурзького 
центрального училища технічного малювання 

барона Штігліца, удостоєних звання 
художника з ужиткового мистецтва  

або вченого малювальника, із направленням 
за кордон, а також учнів, чиї роботи були 

придбані Училищем або премійовані  
на екзаменах 1913 року.  
Санкт-Петербург. 1913.  
Копії – приватний архів  

Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької).  
Львів



  Людмила Овчаренко. КАМíЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ОСЕРЕДОК ГОНЧАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

112

Приділяючи значну увагу детальному вивченню зразків народного 
мистецтва, серйозно ставлячись до засвоєння різних технік і прийомів, 
в училищі дуже мало звертали увагу на самостійні творчі пошуки 
учнів [561, c.110]. Кардинально протилежною була система навчання 
в Імператорському Строганівському Центральному художньо-
промисловому училищі, де всіляко підтримували сміливі пошуки, 
експерименти й новаторство. Саме тут було отримано один із перших 
досвідів серйозної продуманої підготовки творчих кадрів для художньої 
промисловості [561, c.110]. У перші роки учні вивчали способи обробки 
глини, формування й обробку глиняних виробів, приготування поливи 
й поливування, декорування та випалювання робіт, приготування 
порцелянових мас і виготовлення з них виробів за власною композицією. 
Три останні роки навчання у восьмирічному курсі занять із гончарства 
відводилися власне на виконання складних композицій декоративних 
виробів та вдосконалення технічних знань [322, арк.55]. Програма 
занять Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи 

Орнаментальні мотиви Подільської губернії. Замальовки учнів Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої 
навчальної майстерні. Таблиця №1 (1) та №2 (2). Кам’янець-Подільський. 1909–1913. Репринти [Очерк деятельности 
Каменец-Подольской художественно-ремесленной учебной мастерской: ученические работы (1909–1913). – СПб., 
1913. – С.21, 23 // Бібліотека Національного музею українського народного декоративного мистецтва. – Інв. №2815]
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Гоголя була розрахована на 5 років і складалася з вивчення неорганічної  
та аналітичної хімії, мінералогії, геології, петрографії, технології 
гончарства, рисунка, ліплення, креслення, проекційного креслення, 
посудознавства (гончарного виробництва), нищої кераміки (виготовлення 
цегли, кахлів, черепиці, облицювальної плитки, будівництво печей), 
гравірування, керамічного живопису, рахівництва та роботи в майстернях 
[323]. Заняття проводилися на основі дослідження й експериментування 
з місцевими глинами, добирання до них полив, вивчення української 
орнаментики та застосування її до різних гончарних форм, опанування 
всіма етапами виробництва [323, арк.57-60].

Аналізуючи навчальні програми, якими в перші 10 років свого 
існування керувалася Кам’янець-Подільська художньо-реміснича 
навчальна майстерня, переконуємося, що вони були зорієнтовані на 
підготовку фахівців для гончарного виробництва, вихованих як на 
українських народних першоджерелах (форми, орнаментика, асортимент 
виробів), так і на різноманітних зразках європейського мистецтва. 
Навчальними програмами передбачено дослідження промислів, що є 
виразниками етнічної самобутності українців. Навчальний заклад навчав 
українському мистецтву, розвивав українську культуру, виховував 
нове покоління гончарів на кращих зразках традиційних промислів. 

У гончарно-формувальній майстерні Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні. 
Кам’янець-Подільський. 1909–1913. Репринт [564, с.11]
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Майоліка. Роботи учнів Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні.  
Кам’янець-Подільський. 1909–1913. Репринт [Очерк деятельности Каменец-Подольской художественно-
ремесленной учебной мастерской: ученические работы (1909–1913). – СПб., 1913. – С.13 // Бібліотека 
Національного музею українського народного декоративного мистецтва. – Інв. №2815]

Майоліка і фаянс. Роботи учнів Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні.  
Кам’янець-Подільський. 1909–1913. Репринт [Очерк деятельности Каменец-Подольской художественно-
ремесленной учебной мастерской: ученические работы (1909 – 1913). – СПб., 1913. – С.15 // Бібліотека 
Національного музею українського народного декоративного мистецтва. – Інв. №2815]
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Майоліка. Роботи учнів Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні  
за ескізами Миколи Роота. Кам’янець-Подільський. 1909–1913.  

Репринт [Очерк деятельности Каменец-Подольской художественно-ремесленной учебной мастерской: 
ученические работы (1909–1913). – СПб., 1913. – С.17 // Бібліотека Національного музею  

українського народного декоративного мистецтва. – Інв. №2815]

Майоліка і фаянс.  
Роботи учнів  

Кам’янець-Подільської 
художньо-ремісничої 

навчальної майстерні. 
Кам’янець-Подільський. 

1909–1913.  
Репринт  

[Очерк деятельности 
Каменец-Подольской 

художественно-
ремесленной учебной 

мастерской: ученические 
работы (1909–1913). –  

СПб., 1913. – С.19 // 
Бібліотека Національного 

музею українського 
народного декоративного 
мистецтва. – Інв. №2815]
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Експериментуючи із орнаментикою та формами глиняних виробів,  
у майстерні поєднували надбання різних галузей кустарного вироб-
ництва. Наприклад, одним із наочних посібників у викладанні живопису 
аквареллю були подільські й «малоруські» вишивки, які також засто-
совували для вирішення декоративних завдань у гончарстві [564, c.17]. 
Щоб розширити знання про традиційне гончарство Поділля, учні 
неодноразово відвідували місцевий Земський музей: «Приглашенный 
в этом деле местный коллекционер А.М.Прусевич демонстрировал 
перед учениками редкостные выдающиеся формой и рисунками образцы 
местного кустарного производства» [472, арк.80]. На третьому році 
навчання на заняттях з творчого малюнка викладалися історія орнаменту, 
посудознавство та історія художньої кераміки. Головним завданням 
курсу був розвиток «художественнаго вкуса и творческих способностей 
учащихся в применении к сочинению рисунков художественной керамики 
и их декоративных украшений в духе изученных мотивов оригинальнаго 
прикладного искусства местнаго стиля, различных эпох национальнаго 
русскаго и других народов…» [325, арк.60зв.; 564, c.17]. Серед навчальних 
посібників для творчого малюнка були «образцы художественных произ-

Клас гончарної мальовки Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні.  
Кам’янець-Подільський. 1909–1913. Репринт [Очерк деятельности Каменец-Подольской художественно-ремесленной 
учебной мастерской: ученические работы (1909–1913). – СПб., 1913. – С.3 // Бібліотека Національного музею 
українського народного декоративного мистецтва. – Інв. №2815]
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ведений керамики и репродукции со всех родов прикладного искусства, 
подольския и малорусския вышивки и ткани и различные произведения 
местнаго прикладного искусства…» [564, c.18]. На уроках ліплення 
вчили «передавать в пластичных материалах рельеф, цельную форму 
предмета и развить понимание и чувство плоскостей путем наблюдения 
светотени. Понимание характера пластики и умение пользоваться ею 
в связи с особыми свойствами глины, как главным материалом керами-
ческаго производства» [325, арк.63зв.]. 

Викладання технології гончарства мало на меті дати основні теоретичні 
відомості щодо виробництва у зв’язку із практичними заняттями  
в лабораторії та майстернях: добування та способи дослідження глин, 
підготовка сировини й глиняних мас, формування гончарних виробів, 
підготовка їх до випалювання, декорування та ангобування, випалювання, 
підготовка полив та їх добирання до черепка; виготовлення цегли, черепиці 
й кахлів; виробництво порцеляни, фаянсу й робіт із кам’янкової маси 
[325, арк.66]. Програму для І-ІІІ класів написав викладач школи Григорій 
Журман [123; 124]. Щоб робота майстерні була більш успішною, найняли 
техніка-технолога Санкт-Петербурзького технологічного університету, 
який провів аналіз місцевих глин, склав рецепт фаянсової маси, підібрав 

Клас малювання Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні. Кам’янець-Подільський.  
1909–1913. Репринт [564, с.15]
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поливу [28, арк.6]. Проведення практичних занять у лабораторії 
майстерні супроводжувалося експериментами з глинами (вивчали їх 
пластичність, усушку, усадку, пористість і міцність черепка), ангобами, 
поливами, випалюванням [472, c.21]: «Делали кирпичики из разных 
глин для испытания на усадку и пористость глины» [438, арк.4]. Окрім 
того, велися заняття з пошуку складів глиняних мас та полив з різною  
температурою плавлення, виготовляли пробні вироби й добирали до них 
поливу [564, с.22]. Під час занять у гончарній та гіпсо-формувальній 
майстернях опановували прийоми переробки матеріалів, приготування 
глиняних мас для гончарного виробництва, вивчали прийоми роботи 
на гончарному крузі. Упродовж другого року за наданими кресленнями 
гончарювали різноманітний посуд, більш складні вироби формували  
у гіпсових формах, відливали з гіпсу моделі спроектованих учнями виробів, 
нескладних форм кахлів, тарелів. Третій курс відводився на знайомство  
із роботою на гончарному крузі під шаблон і випалюванням, на виготовлення 
вогнетривких виробів (капселів, тиглів), складних гончарних форм, різних 
моделей та форм із гіпсу. На четвертому році за власними кресленнями  
й композиціями учні виконували гончарні вироби різної висоти й форм, 
відливали складні моделі, ангобували й самостійно здійснювали випалю-
вання [325, арк.66зв.]. Програму практичних занять у майстернях для  
І-ІІІ класів теж написав викладач Григорій Журман [122]. 

У журналах класних занять вівся облік проведеної роботи [438]. 
Наприклад, в журналі 1909 року записано, що в навчальній майстерні 
було проведено такі роботи: «Объяснение о сырых материалах, употре-
бляемых в керамике, разновидности глин и свойства их. Г.Журман. 

Виставка учнівських робіт за 2-й рік навчання в Кам’янець-Подільській художньо-ремісничій  
навчальній майстерні. Кам’янець-Подільський. 1911. Репринт [564, с.21]
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Точка и обтачивание вещей. Г.Журман. 
Арифметика. В.И.Мизинг. 
Физика. В.И.Мизинг. Уборка мастерских и классов. Н.Роот»; 
16 жовтня – «Физика. Обьяснение об огнеупорности глин  

и коэфициенте огнеупорности. Г.Журман. 
Испытание глины на усадку и пористость. Г.Журман. Упражнения в 

набросках акварелей… овощей. Н.Роот…». 
«Мастерские. Старшее отделение: точили и обтачивали керами-

ческие вещи. Младшее отделение: формовали вещи в формах. Г.Журман…». 
«Керамическая технология. Испытание огнеупорности глин». 
«Керамическая технология. Практическая проба пластичности  

и связности. Г.Журман. 
Керамическая лаборатория. Старшее отделение составляли глазури, 

а младшее отделение работали в мастерской. Г.Журман». 
«Керамическая технология. Формовка огнеупорных изделий Г.Журман» 

[438, арк.5, 6, 40, 42, 44, 45, 154].

Гончарно-точильний та формувальний клас Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної 
майстерні. Кам’янець-Подільський. 1909–1913. Репринт [Очерк деятельности Каменец-Подольской 
художественно-ремесленной учебной мастерской: ученические работы (1909–1913). – СПб., 1913. – С.7 // 
Бібліотека Національного музею українського народного декоративного мистецтва. – Інв. №2815]
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1. Автор невідомий. Баранець. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ритування;  23х43 см.  
Кам’янець -Подільська художньо- реміснича навчальна майстерня. Кам’янець -Подільський. 1910.  
Кам’янець Подільський державний історичний музей-заповідник, Ккер-324, КВ -8245. 
2. Іван Мазур. Ваза. Глина, емалі, полива, гончарний круг, скління; 13,5х8 см.  
Кам’янець -Подільська художньо- реміснича навчальна майстерня. Кам’янець -Подільський. 1913.  
Кам’янець Подільський державний історичний музей-заповідник, Ккер-121, КВ- 5383. 
3. Автор невідомий. Глечик. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, скління; h – 30 см. 
Кам’янець-Подільська художньо-реміснича навчальна майстерня. Кам’янець-Подільський. 1913.  
Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник, Ккер-856, КВ-75736. 

Фото Людмили Овчаренко. Національний музей -заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства. Публікується вперше

1

2 3
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Навчальний день у Кам’янець-Подільській художньо-ремісничій 
навчальній майстерні тривав 8 годин. Теоретичні заняття чергувалися 
із практичними [564, с.22]. Серед архівних матеріалів вдалося віднайти 
розклад занять, який на п’ятницю в жовтні 1909 року був таким:

«1. 8–10 – лепка
 2. 10–12 – лаборатория
 3. 1/22–1/24 – живопис акварелью
 4. 5–7 – рисунок» [438, арк.5зв.-6],

а на понеділок – таким:
«1. 8–9 – физика
 2. 9–10 – керамическая технология
 3. 10–12 – лаборатория
 4. 11/2–31/2 – живопис акварелью» [438, арк.43зв.44]. 
Асортимент продукції художньо-ремісничої навчальної майстерні був 

доволі різноманітним. Із гончарної маси й напівфаянсу учні виготовляли 
різноманітні вази, глечики, кухлі, молочники, фруктівниці, попільниці, 
цукерниці, миски, тарелі, кухонний посуд, кахлі «лепные и гладкие», 
облицювальну плитку різних кольорів, плитку для підлоги та інші 
предмети розкоші й домашнього вжитку [564, c.22]. Для їхнього виготов-
лення використовували гончарну глину й каолін, які привозили із сіл 
Антонівка й Замихів Ушицького повіту, Адамівка Летичівського повіту  
та міста Смотрич Кам’янецького повіту [564, c.22]. Білу глину закупо-
вували в Антонівці [150, арк.46], червоний пісок – в Кадієвцях, білу (глуху) 
поливу – на заводі Гальперина [28, арк.7]. Зразки глин для лабораторії 
безкоштовно надсилало гірничопромислове товариство «В.И.Горн и К°» 
[267], матеріали для поливи й ангобів часто виписували з-за кордону, 
про що свідчить переписка із німецькими та австрійськими фірмами 
[131; 11; 10]. У вересні 1912 року навчальна майстерня була переведена  
в орендований двоповерховий будинок Антоніни Францівни Крижанівської 
[544, c.1]. На території дворища побудували нову випалювальну піч,  
яка проіснувала до 1933 року. 

Для належного забезпечення навчального процесу наочністю 
Микола Роот виписав із Берлінського промислового товариства гіпсові 
копії деяких виробів [288, арк.12; 28, арк.7]. Майстерня отримала право 
неоподаткованого замовлення навчальних посібників із-за кордону  
[226; 270]. Це право було затверджено в §34 Статуту [284; 285]. Закупівлі 
такого характеру здійснено в 1911-му (на суму 205 руб. 72 коп.), 1912-му 
(на суму 484 руб. 21 коп.), 1913-му (на суму 192 руб. 87 коп.) роках. 1914 
року через складну політичну й економічну ситуацію таких замовлень не 
робили [143]. 
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Таким чином, навчальні плани й програми Кам’янець-Подільської 
художньо-ремісничої навчальної майстерні були авторськими, укладеними 
після критичного переосмислення навчальних програм провідних закладів 
Російської імперії, які мали гончарську спеціалізацію, адаптованими до 
умов Поділля. Для їхньої реалізації було створено цілісну структуру, 
яка об’єднувала гончарні й гіпсоформувальну майстерні, лабораторію 
й рисувальні класи. У викладанні загальноосвітніх дисциплін також 
було враховано гончарську специфіку навчального закладу. Майстерня 
отримала унікальну можливість і скористалася нею, створивши сучасну 
матеріально-технічну базу через закупівлі матеріалів (місцевих та 
чужоземних), закордонного обладнання й навчальних посібників. 
Найнятий технолог надав майстерні рецепти формувальної маси й поливи, 
які забезпечили виробництво якісних глиняних виробів і успішність 
закладу вже із перших років діяльності. Однак керівництво навчальної 
майстерні не покладалося на цю обставину й експериментувало в 
гончарній лабораторії із новими рецептами. Склалися умови, сприятливі 
для подальшого розвитку єдиного в підросійських українських губерніях 
Правобережжя гончарного навчального закладу.

 
4.3. УЧНІВСЬКИЙ СКЛАД

Ф
ормування учнівського контингенту розпочалося із зарахування 
колишніх учнів Рисувальних класів, які виявили бажання 
продовжити навчання. Серед архівних матеріалів віднайдено 

їхні листи. Міщанин Юлій Харжинський, який через скрутне матеріальне 
становище змушений був достроково припинити своє навчання, звернувся 
до Опікунської ради Художньо-ремісничої навчальної майстерні  
з проханням «зачислить… в число стипендиатов или назначить для этого 
соответствующее пособие, что, мне кажется возможным в виду того, 
что в настоящее время две земских стипендии находятся свободными» 
[375]. Селянин Андрій Яворський припинив своє навчання з тієї ж 
причини й сподівався отримати стипендію учня Кам’янець-Подільської 
художньо-ремісничої навчальної майстерні, яка дала б йому можливість 
закінчити навчання й «заработать на кусок хлеба» [376]. 

Навчання в Кам’янець-Подільській художньо-ремісничій навчальній 
майстерні було престижним. Отримати фахову освіту в цьому гончарному 
закладі прагнули вихідці з різних регіонів і навіть з інших гончарних шкіл. 
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26 жовтня 1909 року директор Миргородської художньо-промислової 
школи імені Миколи Гоголя Олександр Кир’яков звернувся до керівництва 
майстерні з проханням без іспитів зарахувати до третього класу учня 
відповідного класу його школи [167].

Потік абітурієнтів зростав. З кожним роком кількість учнів 
збільшувалася. Про це свідчать дані, подані нижче (таблиця 6).

Таблиця 6
Кількість учнів Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої 
навчальної майстерні (1908–1912) [564, с.15; 24; 150, арк.167]

Навчальний
рік

Кількість 
учнів 

навчальної 
майстерні

З них  
селян

Кількість 
учнів 

Рисувальних 
вечірніх 

класів

Усього 
учнів

1908/1909
1909/1910
1910/1911
1911/1912

17
18
25
38

?
15
17
22

8
25
35
24

25+?
43
60
62

Подані відомості різняться від тих, що містяться в рапорті завідувача, 
де він інформував про 20 учнів майстерні (1 клас – 12 чоловік, 2 клас –  
8 чоловік) у 1910/1911 навчальному році [407]. Очевидячки, упродовж року 
їх кількість змінювалася, й цим можна пояснити зазначену розбіжність. 

За місцем постійного проживання учні, здебільшого, були з 
Подільської губернії (Кам’янецький, Ушицький, Проскурівський, 
Вінницький, Балтський повіти) і лише кілька з Бессарабської [564, 
с.24]. При майстерні продовжував діяти інтернат для іногородніх дітей 
[151]. У майстерні навчалися земські стипендіати, по одному-два від 
кожного повіту: у 1909/1910 навчальному році – 15 чоловік; у 1910/1911 
навчальному році – 13 чоловік [161, арк.3, 13, 14; 54, с.15, 24]. Були  
і своєкоштники: у 1909/1910 навчальному році – 3 чоловіки, у 1910/1911 
– 12 чоловік [550, с.3; 298]. Більшість вихованців майстерні були 
вихідцями із селян (таблиця 6), не мали ніякої художньої підготовки  
й мали доволі середній рівень знань із загальноосвітніх дисциплін. 
Надаючи їм ґрунтовну професійну підготовку, гончарний заклад викори-
стовував передовсім етнічну основу подільського народного мистецтва, 
на якій вони зростали. Повернувшись до рідних осель, випускники 
майстерні мали створювати нову галузь заробітку, через власні гончарні 
вироби прививати відчуття краси й художній смак подільським селянам.  
У цьому напрямку відбувалися ініціативи повітових та губернського 
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земств. На засіданнях профільних комісій Подільського губернського 
земства пропонували збільшувати суми асигнувань, необхідні для 
утримання стипендіатів, одночасно збільшуючи при цьому кількість тих, 
хто в майбутньому мав би стати інструктором з гончарного виробництва. 
При цьому зазначений ріст був непропорційний: грошей планували 
менше, ніж того потребувала певна кількість учнів. З цього приводу 
постійно відбувалися дискусії. На Других чергових губернських земських 
зборах одні засідателі вважали, що «школа эта полезное дело…, но 
сумма на учащихся слишком велика, что содержание этих учащихся 
обходится непомерно дорого» [569, с.485], інші ж наголошували на 
тому, що «школа оказывается выделывает ежегодно массу красивых 
вещей, очень дорогих, которыя… не под силу для покупной способности 
нашего местнаго населения…, что для производства этого требуются 
довольно крупныя суммы, которыя кустарю, в тех условиях, в каких он 
находится теперь, совершенно не по силам…; одна печь для обжигания 
этих изделий, которыя учат их изготовлять, стоит 700 руб. кроме 
остального оборудования. Так что оказывается существует полнейшая 
оторванность школы от нужд местнаго населения… Здесь нужно обяза-
тельно принять какия нибудь меры, потому что в таком виде, как она 
сейчас существует, эта школа является школой местной, она учит 
художеству, учит делать очень художественныя вещи, но эти художе-
ственныя вещи в Подольской губернии никакого значения для губернии 
до сих пор не имели» [569, с.486-487]. Доповідач С.М.Полозов зауважив 
на тому, що в губернії багаті поклади цінних для гончарного виробництва 
каолінових глин, проте для їхнього використання в навчальному процесі 
Художньо-ремісничої навчальної майстерні потрібні особливі гончарні 
печі з високою температурою нагрівання. Оскільки заклад таких печей 
не мав, у виробничому процесі він використовував лише червону та іншу 
«жирну» глини [569, с.486]. У підтримку попередніх доповідачів виступив 
І.І.Лозинський, який закликав, замість фінансування гончарної школи, 
виділити кошти на підтримку кустарів, які перебували в скрутному 
становищі. В якості прикладу він розповів про села Павлівка й Гущино 
у Вінницькому повіті, «которыя поголовно занимаются гончарным 
производством и совершенно безпомощны именно в том отношении, 
что совершенно не имеют средств даже на приобретение олива и других 
продуктов, необходимых для этого производства» [569, с.488]. Однак 
найбільш об’єктивною була позиція голови Подільської губернської 
земської управи П.М.Алєксандрова. Він наголосив на необхідності 
направляти на навчання до Художньо-ремісничої навчальної майстерні 
стипендіатів із тих повітів, в економіці яких гончарний промисел займав 
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помітне місце. Очільник Управи спростував твердження попереднього 
доповідача про відірваність школи від селянських потреб, вказавши 
на те, що всі випускники єдиного досі випуску навчальної майстерні 
«находят применение своим знаниям именно по гончарному делу, все они 
на расхват взяты, и если они не попали в крестьянское гончарное произ-
водство, то только потому что именно с таких мест не удалось иметь 
учеников. Школа эта была открыта в Каменце и поэтому в неё прежде 
всего нахлынули каменчане» [569, с.487]. П.М.Алєксандров повідомив,  
що лише ті учні, які жили в інтернаті, навчаються на гончарному 
відділенні, і його фінансування є предметом особливого зацікавлення 
земства. Саме тому земські кошти асигнували на утримання інтернату,  
обладнання черепичної та гончарної майстерень, будівництво гончарних 
печей. Кошти міста, Міністерства торгівлі й промисловості виділялися 
на фінансування Вечірніх художніх класів [569, с.487]. На важливості 
підготовки майстрів, які виготовляли якісні гончарні вироби з місцевих 
глин, наголошували В.В.Красовський [569, с.489] та служитель церкви 
Курчицький. Останній зауважив на тому, що до Художньо-ремісничої 
навчальної майстерні потрібно зараховувати здібних до гончарства дітей, 
які після її закінчення змогли б пристосувати своє художнє виховання до 
умов місцевого кустарного виробництва і цим самим вплинули б на його 
покращення [569, с.490]. У резолюції засідання Подільських губернських 
земських зборів було запропоновано збільшити кількість стипендіатів до 
12 на кожному курсі, потурбуватися про те, щоб стипендіатами були діти 
із гончарних осередків краю [569, с.491-492]. Для більшої переконливості 
в необхідності існування Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої 
навчальної майстерні граф Д.Ф.Гейден згадав приклад Полтавського 
губернського земства, на утриманні якого знаходилася Миргородська 
художньо-промислова школа імені Миколи Гоголя. Через кустарний 
склад її вироби реалізовували по всій території Російської імперії,  
що засвідчило конкурентоспроможність випускників гончарної школи  
в Миргороді й сприяло тому, що «кустарное дело в Полтавской губернии 
развилось». Оскільки Миргородська художньо-промислова школа імені 
Миколи Гоголя була одним із провідних гончарних навчальних закладів 
у Лівобережній Україні, саме на її результат діяльності покликався 
доповідач. На переконання графа, вихований у Художньо-ремісничій 
навчальній майстерні гончар повинен уміти добирати склади ангобів, 
будувати удосконалені горни, і завдяки здобутим знанням він зможе 
вплинути на стан гончарного промислу в цілому [569, с.493].

Однак після закінчення навчання не всі стипендіати виявляли 
бажання працювати в селах Поділля. Причиною тому були кризові 
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процеси в гончарстві, які свідчили про його безперспективність. Тому 
виникла необхідність нормативного закріплення відповідальності за 
виконання учнями Художньо-ремісничої навчальної майстерні своїх 
зобов’язань перед земствами. Про особливу вимогу до стипендіатів 
йшлося на засіданні Губернських земських зборів. Зокрема, було 
прийнято клопотання до Міністерства народної просвіти щодо 
внесення до документів земських стипендіатів про закінчення 
повного курсу навчання записів «об обязательстве стипендиатов 
отслужить в соответствующей образованию должности в 
Подольской губернии столько лет, сколько получал стипендию,  
в противном случае они обязаны возвращать земству полученную ими 
стипендию, а равно о том, чтобы места и лица, в ведении которых 
стипендиат поступает на службу, уведомляли об этом Подольскую 
Губернскую Управу» [551, с.75]. Прийняте рішення хоча б на короткий 
час, але гарантувало роботу вихованців на користь гончарного промислу. 

У Вечірніх рисувальних класах вчилися переважно діти заможних 
верств населення, місцевих чиновників і купців, тому навчання в цих 
класах було платним і складало частину додаткових прибутків гончарного 
закладу [151, арк.35].

Навчально-виховний процес урізноманітнювали численні виставки, 
екскурсії до місцевих заводів та археологічного музею, шкільні свята, 
учнівські спектаклі, відвідини міського театру [564, с.22-23]. Керівництво 
майстерні дбало й про духовність своїх вихованців. З цією метою учні 
регулярно відвідували Олександро-Невську й Свято-Успенську церкви, 
де періодично сповідувалися, а їх настоятелі, священики видавали про це 
посвідчення [454, арк.14]. 

Отже, з кожним роком чисельність учнів Кам’янець-Подільської 
художньо-ремісничої навчальної майстерні поступово зростала,  
і переважна їх більшість за своїм соціальним походженням була із селян. 
Навчання в цьому гончарному навчальному закладі було престижним 
завдяки ґрунтовній, фаховій підготовці й гарантованому працевлашту-
ванню випускників. Стипендіальне забезпечення та наявність інтернату 
підтвердило регіональне значення Майстерні, а також заохочувало до 
навчання тих, хто не міг собі цього дозволити через матеріальну скруту. 
Прогресивне рішення, прийняте авторитетними громадськими і земськими 
діячами Подільської губернії щодо обов’язкового відпрацювання 
стипендіатами певного часу в осередках гончарного промислу, створювало 
необхідні умови для притоку майстрів із новітніми гончарними знаннями 
в райони найбільшого поширення гончарства.
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 4.4. ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ РОБІТ. 
СВІДОЦТВА ПРО ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

П
ісля закінчення кожного року навчання учні Кам’янець-
Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні 
виконували екзаменаційні роботи, попередньо отримавши 

завдання більше промислового (формування в гіпсових формах, виготов-
лення фаянсових виробів) або кустарно-етнографічного характеру 
(необхідно було самостійно придумати глиняні вироби із дотриманням 
традиційних подільських форм і застосуванням орнаментальних мотивів 
рослинного чи геометричного характеру, гончарювати на крузі). Серед 
таких робіт – вази, кухлі, молочники, попільниці, миски, кахлі, 
декоративні тарелі та інші вироби з гончарної глини й фаянсової маси. 
Учні подавали детальний опис процесу виготовлення своєї творчої 
роботи, починаючи від приготування формувальної маси й завершуючи 
випалюванням. Завдяки таким описам, віднайденим у Державному 
архіві Хмельницької області, вдалося з’ясувати деякі процеси гончарного 
виробництва, які практикували в Художньо-ремісничій навчальній 
майстерні, з’ясувати конструкцію гончарних кругів, склад підполив’яних 
фарб, способи нанесення полив тощо [152]. Наприклад, екзаменаційним 
завданням учня 2 класу К.Корчинського було приготування за власним 
ескізом круглої попільниці, оздобленою мальовкою. Для її виготовлення 
використовувалася фаянсова маса, яку учень переминав до однорідної 
консистенції. Потім він її перебивав «до тех пор, пока при сдавливании 
комка глины в руках не будет заметно маленьких пузырьков воздуха. 
Когда глина хорошо переработана… я сажусь на гончарный круг, кладу 
комок глины на верхний кружок плотно, чтобы он хорошо и крепко 
пристал к кружку, смачиваю глину водой, сжимаю в руках до тех пор, 
пока глина не будет иметь правильное конусообразное вращательное 
движение. Потом подтягиваю глину вверх, придаю ей нужную форму,  
т.е. форму сочиненной пепельницы, а затем уже срезываю с кружка прово-
локою, снимаю на доску и кладу выточенную пепельницу в сухое место, 
где она останется до тех пор, пока она немного не подсохнет. После…  
я ее кладу на круг и обтачиваю… чтобы она была более легкой и придать 
лучшую форму ея нижней части, т.е. дну; потом её окончательно выгла-
живаю гладилкой, опять… кладу в сушилку… Когда пепельница высохла 
окончательно, я её ставлю в нашу обжигательную печку… делаю около 
двух часов окурку, для того, чтобы удалить то небольшое количество 
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воды, которая не успела выделиться совсем при сушке. Потом в печь  
я буду подбрасывать все больше и больше дров до тех пор, пока топка не 
будет полна дров, а потом буду набрасывать полную топку до окончания 
обжига, при этом рекомендуется обжигать сосновыми дровами, которые 
дают длинное и равномерное пламя» [177]. Далі К.Корчинський подав опис 
того, як він за власним ескізом розмалював попільницю підполив’яними 
фарбами й випалював її вдруге, застосовуючи капсель, щоб захистити 
роботу від кіптяви чи попелу. Потім він полив екзаменаційну роботу 
прозорою свинцевою поливою й випалив утретє [177, арк.9]. 

Більш детально про виготовлення «живописної» попільниці йде мова  
в описі учня 2 класу Є.Кандиби: «...выточу на гончарном станке из 
фаянсовой глины небольшую миску, приблизительно в 11/2  вершка высоты 
и 21/2 вершка ширины, потом вырежу ножом три одинаковых углубления,  
а места, оставшиеся невырезанными в верху полукругло загну. Окончивши 
работу над сырой пепельницей, срезав проволокой с станка, поставлю ее  
в сухом месте. Через несколько часов, когда она немного высохла, т.е. 
если я проведу по ней пальцами и не останется никакого знака, но 
ногтем будет резаться, обточу ее и заглажу гуттаперчевой пластинкой 
и дам ей окончательно высохнуть. Когда она хорошо высохнет, я ее еще 
вычищу стеклянной бумагой… буду обжигать в печке «горн» при конусе 
0,4.1070°...» [164, арк.20]. Після випалювання роботи учень декорував 
її підполив’яними фарбами, які мали такий склад: «...20 грам шамоту  
и 15 грам соли и входящаго какого нибудь окисла металла желаемаго 
цвета» [164, арк.20зв.]. Подальша технологія виготовлення 
екзаменаційної роботи Є.Кандиби була такою ж, як і в інших учнів,  
і передбачала ще два випалювання. Їх детальний опис подано в письмовому 
поясненні до роботи. Також є відомості про інші способи нанесення 
орнаментів: «...карандашом чуть-чуть заметно или нами же самими 
по только подкрашенными окислями. Можно также писать например 
самым простым гончарным способом, а именно рожком... ровные круги  
во время движения станка...» [458, арк.9]. 

Учень 3 класу М.Балабан виготовляв глиняний таріль. В описі роботи 
він згадав про два способи виконання цього завдання: «1) посредством 
формования в гипсовой форме; 2) можна точить на гончарном круге»  
[9, арк.10]. Після випалювання таріль було розмальовано підполив’яними 
фарбами за власним ескізом, із застосуванням таких відтінків, які викори-
стовували в майстерні; прогрівали роботу за температури 800 °С, щоб під 
час поливання свинцевою поливою візерунок не потік, а потім  випалювали 
[9, арк.10]. 
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Екзаменаційним завданням учня 3 класу В.Сафонова був декора-
тивний таріль. Його виготовлення шляхом формування в гіпсовій формі 
або на гончарному крузі теж описано в пояснювальній записці. Але більш 
детально автор роботи подав відомості про висушування тареля в рамці,  
«в которой сделаны продольные перегородки с известными промежутками 
для того, чтобы всегда кругом него был одинаковый воздух, что способ-
ствует равномерному высыханию черепка. Во время сушки нужно за ним 
присматривать, чтобы оно не треснуло и не покоробилось, и если треснуло, 
то заделать, а если покоробилось, то перевернуть его на рамку обратной 
стороной и выровнять» [415, арк.12]. Температура випалювання сягала  
970 °С. Дотримуватися температурного режиму вдавалося за допомогою 
кеглів. Кожний із них мав певну температуру плавлення і прикріплену 
трубку, через яку можна було спостерігати за станом кеглів, викладених 
пірамідою. Процес випалювання поділяли на три етапи:

1) «обкурювання» (коли полум’я було невеликим);
2) коли за допомогою високої температури глиняні вироби поволі 

доводили до червоного каління;
3) коли здійснювали безпосередньо випалювання.

Декорували таріль знову ж таки підполив’яними або «шамотними 
фарбами», попередньо придумавши візерунок зі стилізованих зображень 
рослин, тварин, птахів та людей [415, арк.12-13].

Вихованці художньо-ремісничої навчальної майстерні розумілися 
на технологічних тонкощах гончарного виробництва. В екзаменаційних 
роботах вони зазначали про застосування окисів металів, які надавали 
ангобам відповідних кольорів: окис кобальту – синього, міді – зеленого, 
заліза – червоно-коричневого, хрому – трав’янисто-зеленого, марганцю – 
фіолетового. Для того, щоб під час випалювання мальовка не «пливла», 
необхідно, щоб черепок був добре випалений і щоб попередньо було 
здійснено пропікання виробу в горні, коли вогонь доводили «до темно-
червоного каління». Поливу наносили трьома способами – «посредством 
погружения, подливания и обрызгивания при помощи пульверизатора» 
[415, арк.13].

У Кам’янець-Подільській художньо-ремісничій навчальній майстерні 
використовували традиційний гончарний круг. Детальні відомості про 
його конструкцію віднайдено в описі екзаменаційної роботи К.Фалла: 
«Станок я осмотрел, смазал ось внизу и вверху, на которой насажены 
два деревянных кружка. Внизу большой круг дубовый для того, чтобы он 
легко приводился во вращение окован железом, и верхний – это совсем 
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небольшой кружок, много раз меньше нижнего, на который ставят 
глиняную массу и потом из нея точат от руки глиняные вещи, придавая 
им различныя формы» [457, арк.18-18зв.]. Далі третьокласник описав 
правила виготовлення тарілки в гіпсовій формі за допомогою шаблона 
[457, арк.18зв.]. 

Для виконання екзаменаційних робіт у Кам’янець-Подільській 
художньо-ремісничій навчальній майстерні використовували як фаянсову 
масу, так і «червону глину». В одній із пояснювальних записок подано опис 
виготовлення з такої глини кахлі: «Берется гипсовая форма, наклады-
вается часть глины и хорошо нажимается пальцами, потом остальную 
глину, которая стоит выше определенной толщины, убирается линейкой 
и заглаживается циклиной и вынимается. Потом при помощи пресса 
выжимаются длинныя ленты и ставят их на квадратный пласт  
и склеивают к квадратному пласту и ставят в сушку. Когда немного 
просохнет, его обделывают ножем и равняют на гладкой шлифованной 
каменной плите и снова ставят в сушку пока совсем не высохнет. 
Если хорошо высох, его чистят стеклянной бумагой и готовят в обжиг. 
Нагружают их в печку один на другой и ставят Зегеровский тигель или 
конус = 970% и закладывается печка кирпичами, и замазывается глиной, 
только оставляется отверстие, и в него вставляют стеклянную трубку 
для наблюдения, сплавился ли конус» [148, арк.3-3зв.]. Для випалювання 
зазвичай використовували дрова із дерев смолянистих порід: осики, сосни, 
ялини. 

Різні етапи гончарного виробництва в пояснювальній записці  
до екзаменаційної роботи учні описували по-різному, залежно від їхньої 
грамотності, успішності й фахової підготовки. Для прикладу порівняємо 
те, як у різних роботах подано опис випалювання. Вихованець 1 класу 
Т.Оклипюк зазначив, що попередньо дві години піч прогрівали – 
«окуривали», потім «повышается пламя до темнокраснаго каления,  
а теперь пламя повышается выше и выше до… девяти ста семидесяти…» 
[247, арк.2зв.]. Його однокласник Н.Кавецький у своєму описі зауважив: 
«Сначала часа 2 обжигается… для того, чтобы удалить кристализаци-
онную воду из изразца, такое медленное обжигание называется окуркой. 
Потом повышается все выше огонь в топке и в конец бросают полную 
топку дров… Обжигается до тех пор, пока сплавится конус и упадет. 
Если конус сплавился, то обжиг окончен. И ожидают до тех пор, пока 
хорошо остынет печка, и разгружают» [148, арк.3-3зв.]. 

Кахлі підлягали подальшому декоруванню шамотними фарбами  
за власним ескізом учнів. Поливі надавали кольорів, додаючи до її складу 
окиси: «окись меди зеленый цвет, окись кобальта синий, окись олова 
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белый и т.д.» [148, арк.3зв.]. Розмальовані кахлі вдруге випалювали або  
в муфельних печах, або в горнах у капселях, ставили «конус 0,15 = 750% 
для того, чтобы краски держались. После охлаждения из печки вынимают 
и покрывают прозрачной глазурью с той стороны, где была расписана.  
И обжигают в 3-й раз в муфельных и горновых печках в капсулях  
и ставят конус 0,9 = 970%. Когда обжиг окончен и печь охладилась, 
изразец вынимают. Там, где было расписано разноцветными глазурями, 
они окрасились в свои цвета и через прозрачную глазурь их хорошо видно» 
[148, арк.3зв.].

В архіві Кам’янець-Подільської дитячої художньої школи зберігається 
підсумкова екзаменаційна робота, написана 1914 року випускником 
Художньо-ремісничої навчальної майстерні Костянтином Фаллом [458]. 
Використовуючи дунаєвецьку, жабинецьку, цибулівську, антонівську  
й білу глини, він повинен був скласти формувальну масу, «которая могла 
бы служить домашнему обиходу, не давала бы цеку на своей поверхности, 
от которого вещи часто грязнятся и скоро разрушаются» й виготовити 
із неї «вещь в Подольском духе с таким же местным рисунком или 
орнаментом, подогнать к её поверхности ангоб и прозрачную глазурь» [458, 
арк.1]. Він детально описав свою роботу, яку виконував упродовж місяця: 
провів шість експериментів із формувальними масами, сформував із них 
по десять плиток, добирав поливу, охарактеризував глини, визначився  
із найбільш вдалими власними рецептами поливи й ангобів, самостійно 
здійснював випалювання [458, арк.3-10]. Костянтин Фалл зробив ескіз 
супника місцевої форми й орнаментики, сформував його на гончарному 
крузі із глиняної суміші, обточив, прикріпив «вушко», ангобував роботу: 
на білому тлі наніс орнамент із застосуванням зеленого, коричневого  
й жовтого кольорів. Експеримент завершився несподівано: «Вещь была 
сделана и поставлена мною в сушку, оставалось обождать, чтобы она 
просохла и обжигать первый раз с ангобом. Но здесь не то случилось. Когда 
меня не было в мастерской, моя вещь каким-то неведомым внушением 
или как бы чьею-то силой выползла на весеннее солнце, конечно вещь была 
сырей, и ангоб высох скорей поверхности, и он тот-же сейчас слез, и я  
в конце концов, работая усиленно над подгонкой и составлением массы, 
получил ровно ничего» [458, арк.11]. Пояснень могло бути кілька: це був 
результат діяльності якогось заздрісника або помилка самого Костянтина, 
в якій він посоромився зізнатися своїм викладачам.

Учням, які на період літніх канікул їздили додому, вручали табель 
успішності, так званий «отпускной билет» [253-256]. 

Після закінчення повного курсу Кам’янець-Подільської художньо-
ремісничої навчальної майстерні видавали свідоцтво підмайстра  
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«Билет» учня 2 класу  
Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої 

навчальної майстерні Дмитра Юр’єва.   
Кам’янець-Подільський. 12.06.1912. 

Державний архів Хмельницької області [255]

[417; 154]. До 1912 року там зазначалося, що його видано «с правом 
получения, не ранее как через 3 года, звания мастера по керамиковому делу, 
при условии представления в Совет Мастерской отчета о трехлетней 
работе, или же по прослужении трех лет на фабриках, заводах или  
в мастерских по художественной промышленности и по представлении 
от владельцев, или управляющих оных, соответственных удостове-
рений» [466]. Із 1913 року почали присвоювати звання «подмастерья  
по художественно-гончарному производству», а пізніше – звання майстра 
з художньо-гончарного виробництва й на таких самих умовах [420, арк.2]. 

У Державному архіві Хмельницької області віднайдено відомості про 
випускників, які закінчили Кам’янець-Подільську художньо-ремісничу 
навчальну майстерню 4 червня 1910 року (таблиця 7) [435].

Встановити повний список учнів Кам’янець-Подільської художньо-
ремісничої навчальної майстерні доволі складно, проте відомо, що, окрім 
згаданих вище, із 5 жовтня 1909 року до 5 червня 1913 року її навчальний 
курс проходили Митрофан Гарбуз-Козярук, Дмитро Юр’їв, Максим 
Зухняк [420; 416; 419]. Того ж 1913 року Свідоцтво про закінчення 
навчання отримали Кирило Сирко та Тимофій Кравченко, які через три 
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роки практики в художньо-гончарному виробництві мали отримати 
атестати на звання майстра [418; 422]. 

Отже, можемо зробити висновок про те, що вихованці Кам’янець-
Подільскої художньо-ремісничої навчальної майстерні у процесі навчання 
опановували всі процеси гончарного виробництва, які закріплювали під 
час виготовлення екзаменаційних робіт. Вони формували роботи із глини 
або фаянсової маси. За характером виконання їх умовно можна поділити 
на промислові (застосовували промислові прийоми формування виробів)  
та кустарно-етнографічні (виготовляли відповідно до технології гончарного 
виробництва, форми й декор були подільськими). Закінчивши Художньо-
ремісничу навчальну майстерню, учні отримували звання підмайстра, 
а через три роки практики їм присвоювали звання майстра художньо-
гончарного виробництва.

Свідоцтво про закінчення  
Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої  
навчальної майстерні, видане Кирилу Сирку.  

Кам’янець-Подільський. 31.05.1915.  
Державний архів Хмельницької області [418]
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Таблиця 7
Відомості про випускників Кам’янець-Подільської
художньо-ремісничої навчальної майстерні (04.06.1910)  
та їхню успішність

№
п/п

Прізвище, ім’я,  
по батькові

Дата 
народження Повіт Успішність № 

свідоцтва

1 2 3 4 5 6

1 Іван Якович Продан 16.08.1877 Кам’янецький Рисунок – 5
Акварель – 5
«Сочинение рисунков» – 4
Ліплення – 5
Арифметика – 3
Фізика – 4
Керамічна технологія – 4
Технічне креслення – 5
Геометричне креслення – 4
Лабораторія – 5
Майстерні – 5
Поведінка – 5
Увага – 5
«Прилежание» – 5

107

2 Микита Якович 
Озірний

31.01.1890 Балтський Рисунок – 5
Акварель – 5
«Сочинение рисунков» – 5
Ліплення – 5
Арифметика – 4
Фізика – 4
Керамічна технологія – 4
Технічне креслення – 5
Геометричне креслення – 5
Лабораторія – 4
Майстерні – 5
Поведінка – 5
Увага – 5
«Прилежание» – 5

108

3 Микола Єрефович 
Гунчак

09.09.1889 Кам’янецький Рисунок – 5
Акварель – 5
«Сочинение рисунков» – 5
Ліплення – 5
Арифметика – ?
Фізика – 4
Керамічна технологія – 4
Технічне креслення – 4
Геометричне креслення – 4
Лабораторія – 3
Майстерні – 5
Поведінка – 5
Увага – 5
«Прилежание» – 5
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1 2 3 4 5 6

4 Іван Максимович 
Червонюк

1889 Кам’янецький Рисунок – 3
Акварель – 3
«Сочинение рисунков» – 3
Ліплення – 3
Арифметика – 5
Фізика – 5
Керамічна технологія – 4
Технічне креслення – 3
Геометричне креслення – 4
Лабораторія – 4
Майстерні – 4
Поведінка – 5
Увага – 4
«Прилежание» – 5

5 Йосип Васильович 
Дунін

1889 Балтський Рисунок – 4
Акварель – 4
«Сочинение рисунков» – 3
Ліплення – 4
Арифметика – 4
Фізика – 4
Керамічна технологія – 3
Технічне креслення – 4
Геометричне креслення – 4
Лабораторія – 4
Майстерні – 4
Поведінка – 5
Увага – 4
«Прилежание» – 4

6 Феофан Федорович 
Янчецький

1889 Кам’янецький Рисунок – 4
Акварель – 4
«Сочинение рисунков» – 4
Ліплення – 4
Арифметика – 3
Фізика – 3
Керамічна технологія – 3
Технічне креслення – 4
Геометричне креслення – 4
Лабораторія – 3
Майстерні – 4
Поведінка – 5
Увага – 4
«Прилежание» – 5
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1 2 3 4 5 6

7 Андрій Симонович 
Яворський

19.08.1887 Кам’янецький Рисунок – 4
Акварель – 4
«Сочинение рисунков» – 3
Ліплення – 4
Арифметика – 3
Фізика – 4
Керамічна технологія – 4
Технічне креслення – 5
Геометричне креслення – 4
Лабораторія – 4
Майстерні – 3
Поведінка – 5
Увага – 5
«Прилежание» – 4

8 Іван Петрович 
Боберський

17.06.1890 Кам’янецький Рисунок – 5
Акварель – 5
«Сочинение рисунков» – 5
Ліплення – 5
Арифметика – 5
Фізика – 5
Керамічна технологія – 4
Технічне креслення – 4
Геометричне креслення – 4
Лабораторія – 3
Майстерні – 4
Поведінка – 5
Увага – 5
«Прилежание» – 5

4.5. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ, 
ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВПЛИВУ НА ГОНЧАРНИЙ ПРОМИСЕЛ

Н
агадаємо, що Олександр Прусевич, обстеживши гончарний 
промисел у Поділлі 1913 року, зробив висновок про кризові 
явища, які призвели до зникнення частини гончарних осередків  

[557, с.97]. Кам’янець-Подільська художньо-реміснича навчальна 
майстерня передовсім мала на меті підготовку гончарів. Отримавши 
максимум знань, опанувавши новітні прийоми гончарного виробництва, 
випускники майстерні своєю працею в осередках поширення промислу 
мали покращити якість гончарної продукції, а отже, зробити її більш 
конкурентоспроможною. Спробуємо з’ясувати, чи виправдали вихованці 
навчальної майстерні сподівання її засновників.
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Завідувач майстерні вважав, що професійні навчальні заклади 
не могли суттєво вплинути на промисли, адже на практиці ще не 
досвідчений, але з новими художніми навичками й технологічними 
знаннями майстер стикався з тим, що запроваджувати їх на практиці 
було досить складно: гончарі, які звикли до старих дідівських прийомів 
у гончарному виробництві, з недовірою ставилися до всього нового, хоча 
й кращого; новатор залишався одинаком, який, стомившись боротися із 
рутиною, брався за традиційне виробництво, «забувши» про свою сучасну 
підготовку. До цього його підштовхував і скупник, для якого більш 
важливою була кількість, а не якість. Микола Роот був переконаний, 
що «при таких условиях жизни и работы забываются заветы школы, 
стремления к самобытности, художественности, а наступает борьба 
за существование. Школа остается в стороне от жизни, умаляется ея 
значение и никакой руководящей роли в деле улучшения и расширения 
производства в стране она иметь не может» [564, c.25]. Завідувач 
Художньо-ремісничої навчальної майстерні називав ще й іншу причину 
відособленості її випускників від інших гончарів. Повернувшись додому, 
вони несли із собою нові технологічні знання, художні смаки й повинні 
були поширювати їх серед гончарів. Проте майстер, який отримав кращу 
фахову підготовку, не поспішав ділитися своїми секретами з іншими 
кустарями, бо його товар витримував конкуренцію й користувався 
більшим попитом. Мабуть, зважаючи й на цей фактор, Микола Роот 
надавав великого значення збереженню зв’язків випускників із рідними 
їм місцями, визнавав за необхідне надання подальшої підтримки тим  
з них, хто поселявся в місцях гончарного виробництва й поширював серед 
місцевих гончарів отримані в майстерні знання. Ця допомога виражалася 
в наданні майстрам відповідних рисунків, моделей, рецептів полив, 
постачанні необхідних окисів та інших матеріалів. Упроваджувати цю 
програму в життя за дорученням Опікунської ради мав Микола Роот. 
Разом з тим, Рада прийняла рішення про необхідність обстеження 
найбільших осередків гончарного промислу в губернії, щоб з’ясувати 
шляхи покращення тамтешнього виробництва за участі випускників 
майстерні [564, c.24]. Таким чином сформувалося нове бачення ролі 
гончарних навчальних майстерень, яка полягала в їх зближенні «с краем 
и руководительстве промыслами кустарей» [564, с.24]. 

У планах керівника Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої 
навчальної майстерні було створення з осені 1913/1914 навчального року 
зразкової майстерні-артілі із учнів першого випуску, «дабы создать  
в Подолии очаг образцовой керамической промышленности для рынка  
и таким путем поддержать работников новой формации на первых шагах 
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их специальнаго труда. Будут привлечены и кустари края к совместному 
культурному развитию своих промыслов» [564, c.15]. Передбачалося 
залучення кустарів краю до спільного культурного розвитку промислів, 
покращення художності і якості їхньої продукції. Але цю ініціативу не 
підтримала Рада школи [557, c.101].

Відомо, що двоє із числа перших випускників об’єдналися  
й організували поблизу Сатанова Кам’янецького повіту невелику артіль 
місцевих гончарів, обладнали на спільні кошти виробництво якісного, 
більш досконалого, порівняно з кустарним, посуду. Інші влаштувалися 
на кахельні заводи в Проскурові і Жмеринці, а також на цегельні 
заводи [564, c.102]. Були серед вихованців майстерні й такі, які продов-
жували художню освіту або ж обирали індивідуальну творчу діяльність  
у гончарних осередках [564, c.103].

Враховуючи нетривалий час існування Кам’янець-Подільської 
художньо-ремісничої навчальної майстерні і незначну кількість 
випускників, яких було підготовлено, стає зрозумілим, що суттєвого 
впливу на загальний стан гончарства Поділля вони здійснити не могли. 
Проте їх поява в окремо взятих гончарних осередках безсумнівно 
непоміченою не залишалася. Нові знання з технології, якісніші глиняні 
вироби, удосконалені процеси гончарного виробництва завжди цікавили 
прогресивну частину майстрів, налаштовану мінятися на потребу часу. 
Повинен був спрацювати ефект ланцюгової реакції: від майстра до 
майстра, тим більше в умовах артілей, в які об’єднувалися гончарі. Тож 
локальний вплив випускники Художньо-ремісничої навчальної майстерні 
все-таки здійснювали, і з часом таких місць на карті Поділля повинно було 
ставати все більше.

4.6. ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

О
рганізація численних виставок була одним із різновидів 
діяльності Кам’янец-Подільської художньо-ремісничої навчальної 
майстерні, через які вона популяризувала гончарство на теренах 

краю серед різних верств суспільства, апробовувала нові гончарні форми 
й орнаментику. Заплановані виставки ставали центральною подією  
в організаційно-творчій роботі Майстерні, де демонструвалося все 
розмаїття гончарного мистецтва. Кожного року, наприкінці травня – 



  Розділ 4. КАМíЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ХУДОЖНЬО-РЕМІСНИЧА НАВЧАЛЬНА МАЙСТЕРНЯ

139

початку червня, Художньо-реміснича навчальна майстерня влаштовувала 
виставки гончарних робіт учнів, на які запрошували всіх бажаючих. Така 
популяризація її діяльності викликала з боку громадськості глибоке 
зацікавлення. Наприклад, виставки глиняних та художніх учнівських 
робіт експонувалися в приміщенні Художньо-ремісничої навчальної 
майстерні впродовж 22–25 березня та 25–31 травня 1910 року [153, 
арк.10; 405; 406]. У зошиті відвідування Майстерні приватними особами 
є такі відгуки: «Впечатление выставленныя вещи производят чрезвы-
чайно хорошее и тем более, что школа работает еще очень немного  
с октября 1909 года...», «при посещении и осмотре изделий учеников 
школы получил истинное удовольствие от такого значительного успеха 
школы, оставляю мой искренний и сердечный привет и пожелания долгого 
процветания на пользу дорогой Родины…» [153, арк.10]. 1911 року,  
із 23 травня до 1 червня діяла виставка робіт учнів за 1910/1911 
навчальний рік «для нагляднаго ознакомления общества с результатами 
и задачами учебнаго заведения», яку оглянуло понад 700 відвідувачів 
[564, c.23]. У книзі відвідування навчальної майстерні та виставок за 1911 
рік знаходимо такі записи: 

• «Посещение выставки доставило высокое художественное 
наслаждение»;

• «Выношу то впечатление, что дело поставлено превосходно, что  
в самое короткое время предоставлены товары, могущие найти 
сбыт даже за границей, дальнейшее развитие этой школы  
в настоящем направлении безусловно должно отразиться  
на улучшении благосостояния края»;

• «Лепные работы отличают прилежание и трудолюбие учеников»;
• «Чудові роботи, пошана добродіям художникам за їх працю. Виніс 

чудові мрії з виставки. Велика дяка труженикам свят. праці!»;
• «Работы сделаны настолько искуссно, что вызывают невольное 

удивление и благодарность. Честь и слава учащим и учащимся!»;
• «Робота з глини штучна і дуже гарна. Кирманичам роботи 

висловити за любов до діла велику подяку. Потрібно, щоб школою 
зацікавились якнайширші кола громадянства, тогди знайдуться  
і більші кошти»;

• «Керамические работы хороши, особенно большие вазы»;
• «Крайне отрадное и приятное впечатление производит выставка 

своими художественными работами, свидетельствующими  
о значительных успехах школы за истекший учебный год»;

• «Такие школы полезны, и их ожидает будущность»;
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• «Есть работы высокой ценности, начинная с крупних и кончая 
мелкими безделушками, как по форме, так и по музыкальности  
и красочности цветов... Керамическия работы мне все нравятся»;

• «Я восхищена и желаю поступить сюда. Впечатление чарующее»;
• «Остался необычайно доволен. Помня то, что мною было замечено 

и означено в прошлое мое посещение, нахожу и много новаго и более 
изящнаго» [153, арк.11-13, 16, 18].

Показовою була звітна виставка за 1911/1912 навчальний рік  
(27 травня – 3 червня), де було представлено понад 500 художніх та 
глиняних виробів (фаянсовий посуд, майолікові твори, полив’яні глиняні 
вироби), понад 800 акварельних малюнків, креслень, композицій, 
ліплених, гіпсових і сформованих різними способами робіт. Упродовж 
тижня її відвідали близько 600 чоловік [564, с.23].

Статус виставок був не лише шкільний. 1913 року Кам’янець-
Подільська художньо-реміснича навчальна майстерня широко 
експонувала на Всеросійській промисловій виставці в Києві виготовлені 
учнями «гончарні й майолікові» вироби, будівельну кераміку, творчі 
роботи вечірніх Рисувальних класів [564, с.63]. Того ж року роботи 
майстерні переглядали відвідувачі губернської земської виставки [33]. 

Виставка учнівських робіт за 2-й рік навчання в Кам’янець-Подільській художньо-ремісничій навчальній майстерні. 
Кам’янець-Подільський. 1911. Репринт [564, с.23]
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На ІІ Всеросійській кустарній виставці в Петербурзі було представлено  
її глиняні роботи, малюнки та креслення [114, арк.13; 368, арк.15, 24].  
Із 1 червня до 15 серпня 1909 року в Казанській художній школі проходила 
виставка, на яку було запрошено Художньо-ремісничу навчальну 
майстерню з Поділля [268].

 Участь Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної 
майстерні у виставках різного рівня не пройшла непоміченою. Наприклад, 
роботи, експоновані майстернею 1913 року, отримали неоднозначну 
оцінку громадськості. У пресі зустрічалися досить різкі критичні заува-
ження: «...Різний посуд, сулії, вазочки мають млявий рисунок, блідий 
за задумом, іноді грубувате поєднання фарб» [499, c.13]. Мабуть, варто 
окремо зупинитися на характеристиці робіт майстерні на Всеросійській 
виставці у Києві (1913), яку дав оглядач К.Л. у газеті «Рада» (1913. 

Роботи учнів Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні на Всеросійській виставці.  
Київ. 1913. Репринт [564, с.43]
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– №199). Автор статті «Изделия Каменецкой керамической художе-
ственной мастерской» назвав роботи гончарного закладу «шаблонними 
і антихудожніми», оскільки вони поєднували в собі різні європейські 
напрямки в кераміці й були подані учнями у власних композиційних 
вирішеннях. Форми глиняних виробів та орнаменти, які було засто-
совано для їхнього декорування, не відповідали один одному: «...школа, 
очевидно, має на меті європеїзувати місцеву техніку з одного боку через 
прикрашання місцевих форм європейським орнаментом, з другого – 
через прикрашання чужих форм місцевими прикрасами, інакше кажучи, 
видумала подвійний спосіб денаціоналізації самобутньої естетики 
подільських гончарів... Таке неправильне спрямування Кам’янецької 
школи, безсумнівно приведе до псуття гончарного промислу в Подільській 
губернії, який має свої старинні естетичні особливості» [557, c.105]. 
Дописувач закликав: «Не переробляти народне мистецтво повинні такі 

Роботи учнів Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні на Другій Всеросійській кустарній 
виставці. Санкт-Петербург. 1913. Репринт [Очерк деятельности Каменец-Подольской художественно-ремесленной 
учебной мастерской: ученические работы (1909–1913). – СПб., 1913. – С.9 // Бібліотека Національного музею 
українського народного декоративного мистецтва. – Інв.№2815]
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школи, як Кам’янецька, а розвивати. Для цього Кам’янецька школа нічого 
не зробила і поведе народну кераміку в інший бік, прививаючи гончарям 
шкідливе нехтування старими своїми формами і орнаментом. Між тим, 
в народі живуть ще традиційні форми старинної кераміки, пристосовані 
для потреб сільського життя, не позбавлені хорошого смаку. У цьому 
можна переконатися, кинувши погляд на кустарний відділ Подільського 
земства. Які там свіжі і разом з тим делікатні, але, на жаль, в дуже 
обмеженій кількості зібрані художні гончарні вироби кустарів. У них 
форма, орнамент, випал, колір логічно витікають із призначення самого 
посуду; рельєфні прикраси і фарби залежать від рухів гончарного круга, 
розливання п’ятен...» [557, c.104]. Можливість створення нового етнічно 
спорідненого стилю К.Л. пояснив наявністю в українських гончарів 
інстинктивного відчуття природи виробу, його призначення, переробки 
та стилізації матеріалу. «І хоча гончарі не створювали шедеврів ліпки, 
здається, зовсім не знали, не зображали складних сцен, вони, залиша-
ючись у своїх межах, все ж доходили до високого художнього інтересу, 
який повинен бути джерелом натхнення для сучасних керамічних шкіл» 
[557, c.105].

Павільйон Міністерства торгівлі і промисловості на Всеросійській виставці. Київ. 1913. 
Репринт [564, с.68]
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Схожу статтю К.Л. під назвою «Каменецкая художественная 
мастерская на выставке» було опубліковано 4 вересня 1913 року в газеті 
«Подольские известия» (№202). Звичайно, позиція автора публікації була 
досить об’єктивною і справедливою, але він помилково вважав, що для 
покращення гончарного промислу достатньо «інстинктивного відчуття 
природи виробу». К.Л. мав рацію в одному – основою новітнього повинно 
бути традиційне українське гончарство. 

Проте не всі роботи, які експонувалися на виставках, заслуговували 
критики. У тогочасній пресі також були публікації, в яких глиняні 
роботи майстерні відзначали «за безпосередню художність» [564, c.32]. 
Кам’янець-Подільську художньо-ремісничу навчальну майстерню знали  
й запрошували на виставки, які проходили не лише за межами Подільської 
губернії, але й за межами Російської імперії. 1914 року на кустарних 
виставках у Берліні (1 лютого – 1 березня), Ліоні (травень–листопад)  
та в Пушкінському народному домі було представлено учнівські гончарні 
роботи подільських форм, оздоблені подільським орнаментом [258, 
арк.39; 33]. У травні того ж року учнівську виставку було влаштовано  
в приміщенні Художньо-ремісничої навчальної майстерні [33]. 

Власне, виставкова діяльність була звітом гончарного навчального 
закладу перед громадою, «лакмусовим папірцем», який показував 
реакцію суспільства на творчі роботи учнів і спонукав якось на неї 
реагувати. Відповідь Миколи Роота міститься в його монографії 
«Ежегодник Министерства Торговли и Промышленности по вопросам 
художественно-промышленного образования». У ній митець розкрив 
власне принципове бачення розвитку гончарної художньо-промислової 
освіти. Оскільки в навчальній майстерні намагалися поєднати подільське 
гончарство зі зразками європейського мистецтва, стає зрозумілим, що 
виготовлення таких глиняних виробів, які отримували критичні заува-
ження з боку відвідувачів та друкованих видань, було явищем логічним. 
Як показала практика діяльності більшості гончарних навчальних 
закладів України, поява експериментальних гончарних виробів, у яких 
були форми, запозичені із вітчизняної чи чужоземної фабрично-заводської 
продукції, або невдало застосований орнамент вишивки чи писанки, – 
явище супутнє новаторським пошукам цих установ. Мине час, відпадуть 
штучні нашарування, і подільські глиняні форми, подільська орнаментика 
стане саме тим художнім продуктом, який хотітимуть купувати, яким 
захочуть прикрашати оселі, який будуть вивозити на виставки за кордон, 
як це вже було 1914 року.
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4.7. ЗАЦІКАВЛЕННЯ ГОНЧАРСТВОМ.
НЕРЕАЛІЗОВАНІ ПЛАНИ

Т
им часом суспільне зацікавлення до гончарства зростало. Воно 
було обумовлене, з одного боку, поглибленням кризових явищ  
у промислі, з іншого – бажанням громадських та земських діячів 

віднайти заходи із його покращення. Цьому мало передувати обстеження 
промислу. 1912 року Подільська губернська земська управа прийняла 
рішення про з’ясування стану кустарництва, у тому числі й гончарства, 
через анкетування. Опитувальні листи мали допомогти виявити 
райони поширення промислу, кількість дворів та осіб, що були задіяні 
у виробництві, форми збуту кустарних виробів [557, с.48]. Одночасно, 
під впливом Миколи Роота, Опікунська рада Кам’янець-Подільської 
художньо-ремісничої навчальної майстерні прийняла рішення про 
необхідність об’їзду гончарних осередків у губернії з метою з’ясування 
можливої організації цього виробництва за участю випускників майстерні 
на більш сучасних підвалинах. Виконання цього завдання було покладено 
на завідувача та члена Опікунської ради, голову Губернської земської 
управи Миколу Александрова [564, c.24]. 

Обстеження, проведене за дорученням Подільської губернської 
управи, дало такі результати: із розісланих 2243 анкет з відповідями 
повернулося 1900 (84,7% від усієї кількості); стало відомо, що кустарними 
промислами в губернії займалися 60950 дворів (77740 осіб обох статей); 
за кількістю дворів та населення, зайнятого промислом, найбільш 
поширеним було ткацтво – 50%, шевство – 14%, деревообробка – 13,5%; 
гончарство посіло в таблиці сьоме місце й становило 3% (2667 чол.) з числа 
осіб, задіяних у кустарному виробництві губернії [557, с.48]. Зрозуміло, 
що частина гончарів не взяла участі в анкетуванні, оскільки боялася 
додаткового оподаткування. Тому для з’ясування справжнього стану 
промислу Управа ініціювала наступне, але більш масштабне експедиційне 
обстеження осередків кустарних промислів. 

Із 22 січня до 15 червня 1913 року відомий етнограф, хранитель 
Кам’янець-Подільського музею, член Подільського історико-
археологічного товариства, краєзнавець, історик Олександр Миколайович 
Прусевич (1878–1944) здійснив ґрунтовне дослідження подільського 
гончарства [558; 559, с.41-49]. Обстеживши 77 гончарних осередків, він 
з’ясував, що цим промислом займалося 1921 господарство, 2874 особи. 
Дослідник встановив, що найбільшими гончарними районами були 
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м.Зіньків з чотирма навколишніми селами (867 гончарів), Берлинці-
Лісові з одним селом (318 гончарів), Яновський (5 сіл, 287 гончарів),  
Заміховський (2 села, 217 гончарів), Гайсинський (4 села, 157 гончарів), 
Вапнярський (3 села, 138 гончарів) райони. Найбільшу чисельність 
становили гончарі в таких повітах: Летичівський (521), Могилівський 
(513), Вінницький (434), Ушицький (277), Ольгопільський (247), 
Брацлавський (189), Балтський (154), Ямпільський (128), Гайсинський 
(126) [557, с.11-12].

Підсумовуючи результати дослідження, Олександр Прусевич писав: 
«Поколениями подольских гончаров виработано своеобразные приемы 
техники, а также формы местной общеупотребляемой в домашнем быту 
посуды, и, что особенно важно с художественной стороны, созданный 
особенный местный тип глиняных изделий. Вместе с тем выработался 
и особенный собственный стиль в орнаментации глиняных изделий, 
главным образом мисок, оригинальный в южно-восточной части губернии 
и резко отличающийся от орнаметации гончарный изделий соседних 
южных губерний» [557, с.97]. Етнограф уклав спеціальну програму, 
згідно з якою він здійснив дане дослідження. Для кустарного музею 
Кам’янця-Подільського було зібрано потужну колекцію глиняних виробів 
«в пунктах наибольшего развития гончарства – Адамовке, Замехове и 
друг. – приобретена посуда всевозможных величин и форм, – в прочих 
местах приобреталась своеобразная по характеру и форме посуда. При 
выборе образцов изделий, имеющих помимо утилитарного известное  
и художественное значение (расписные миски), обращалось внимание 
на орнамент, весьма разнородный по характеру в отдельных пунктах» 
[557, с.10-11]. Аналізуючи глиняні вироби подільських гончарів ХVІІІ 
століття, Олександр Прусевич зазначав, що «прежние изделия носили 
печать большой самобытности и художественности. Оригинальные 
подсвечники и много других вещей теперь уже не выделываются. Что же 
касается росписи гончарных изделий, то… роспись прежде была художе-
ственнее и изящнее современной» [557, с.19]. У другій половині 1910-х 
років у всіх обстежених гончарних осередках дослідник зафіксував кризу 
промислу.

У 1910-х роках на гончарний промисел було спрямовано й зусилля 
Відділу рослинництва Подільського товариства сільського господарства  
і сільськогосподарської промисловості, який провів обстеження глин 
із найбільших кустарних осередків. У хімічній лабораторії Відділу  
із 40 зразків подільських глин 14 було піддано емпіричному сумарному 
аналізу, 6 – раціональному, а решта – механічному. У такий спосіб 
було визначено 16 сортів «білих» глин, 3 сорти «гончарки», 6 – «глею»,  
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з якого виготовляли миски. Олександр Прусевич подав детальний звіт про 
проведені дослідження [557, с.111-116].

Активна подвижницька діяльність Олександра Прусевича й Миколи 
Роота, спрямована на вивчення й розвиток гончарного промислу, 
спонукала їх до організації спільних акцій. Однією з таких подій була 
Зіньківська кустарна виставка гончарних виробів, яка відбулася в травні 
1913 року. Обидва діячі були задіяні на виставці в якості експертів [558, 
с.43-46].

Микола Роот планував відкрити при Кам’янець-Подільській 
художньо-ремісничій навчальній майстерні зразкові гончарні майстерні 
й організувати Музей художніх промислів Поділля. Проте здійснити ці 
далекоглядні плани завідувачу не судилося. Його прогресивні погляди 
не залишилися непоміченими. Все частіше Миколу Роота звинувачували 
в українофільстві, а 4 вересня 1913 року в газеті «Подольские известия» 
вийшла критична стаття щодо діяльності очолюваного ним навчального 
закладу. Наступного дня його було переведено на посаду директора 
школи Миколи Фан-дер-Фліта у Пскові. У протистоянні із заангажо-
ваним проросійським світським суспільством в якості зброї Микола Роот 
обрав слово. У своєму листі до графа Олексія Ігнатьєва він підтвердив 
свою принципову життєву позицію. З огляду на важливість матеріалів 
видається необхідним його оприлюднення:

«Глубокоуважаемый Граф Алексей Николаевич! Еще раз пользуюсь 
случаем засвидетельствовать Вам свое почтение и поблагодарить за 
любезное отношение ко мне, и, как продолжение нашего разговора при 
прощании по поводу украинофильского направления Кам.-Под. Худ.-Рем. 
Учеб. Мастерской в период моего заведования ею, – я позволю себе 
препроводить вырезку из «Подольских Известий» от 4-го сент., №202. 
Эта газета за все время существования Мастерской до сих пор не 
обмолвилась ни словом о её существовании и только, когда представился 
случай вставить палку в колесо, очевидно, несимпатичному для неё 
общественному начинанию Учебного заведения, в котором гостеприимно 
дается место на равных правах и евреям, – она обратила внимание 
на Мастерскую, поместив критику из «Рады» очень одностороннюю, 
кстати сказать, и невежественную; – но в данном случае я ей очень 
благодарен, так как она является прекрасным доказательством моего 
объективного отношения к характерным художественным особенностям 
народного творчества, без которого немыслимо поднятие и создание 
местной художественной промышленности, конечно памятуя, что она 
составная часть великой России и придерживаясь метода, как в учебном 
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деле, так и в развитии художественного вкуса и тенденции, принятых 
в Европе как наилучшие.

Думаю, что для развития национальной художественной промыш-
ленности страны, для завоевания достойного ей места на мировом 
рынке, необходимо вооружиться и бороться наиболее своевременным 
и современным оружием культуры. В конце сентября выходит мной 
составленный «Ежегодник Министерства Торговли и Промышлен-
ности» по вопросам художественно-промышленного образования. 
Посвященный художественной керамике вообще и, в частности, очерку 
деятельности Кам.-Под. Уч. Мастерской, который и даст более верную 
картину о положении затронутого мной вопроса, – а поэтому я сочту 
своим долгом, как только «Ежегодник» выйдет из печати, прислать его 
Вашему сиятельству» [409]. Як і обіцяв, у середині листопада 1913 року 
він надіслав «Ежегодник» графу Олексію Ігнатьєву [408]. Хоча історія 
українофільства скінчилася наприкінці 1880-х років, Микола Роот певним 
чином був його послідовником, адже з одного боку – був прихильником 
і проповідувачем української культури, з іншого – поступався й доводив 
свою відданість Російській імперії.

 11 жовтня 1913 року Микола Роот повідомив: «…В начале месяца 
состоялось открытие новой, мной организуемой школы в Пскове, которая 
в самый ближайший срок преобразуется в художественно-промышленную 
с самостоятельным художественно-промышленным музеем» [408]. 
Очевидячки, вже у Пскові Миколі Рооту вдалося реалізувати те, що було 
задумано в Кам’янці-Подільському.

Аналізуючи діяльність Миколи Роота, читаючи його роздуми, 
подивовуєшся розмаху бачення ним місця й ролі навчальних майстерень 
у справі розвитку та підтримки гончарного промислу. Реально оцінюючи 
ситуацію, завідувач Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої 
навчальної майстерні шукав шляхи розвитку професійної й художньої 
освіти за умов збереження мистецьких уподобань у дусі традиційної 
народної художньої творчості. У нього не було ілюзій щодо універсального 
впливу навчальних майстерень та художньо-промислових шкіл на 
гончарство, адже часто їхні випускники, не знайшовши застосування своїм 
знанням в умовах кустарного виробництва, працевлаштовувалися в містах. 
Перспективу для вихованців гончарної майстерні він вбачав у об’єднанні 
в зразкові гончарні, які, в свою чергу, об’єднали б навколо себе місцевих 
майстрів, їхній досвід і вміння. Талановиті гончарі могли б ознайомитися 
із вдосконаленнями в галузі гончарного виробництва. Результатом такого 
об’єднання повинні були стати нові оригінальні зразки на основі етнічних 
народних художніх мотивів, які використовувалися б творчо й свідомо. 
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За таких обставин гончарі могли б утримувати та розвивати промисел 
на місцях і були б конкурентоспроможними в боротьбі із фабричним 
виробництвом [564, c.27, 35].

Микола Роот втілив на практиці свої ґрунтовні теоретичні напра-
цювання в галузі художньо-промислової освіти, організувавши на базі 
Рисувальних класів Кам’янець-Подільську художньо-ремісничу навчальну 
майстерню й піднявши на значно вищий рівень навчально-виховний 
процес, викладання мистецьких дисциплін та виставкову діяльність. 
Випускники майстерні були орієнтовані на гончарний промисел. Заклад 
намагався сприяти їх працевлаштуванню в гончарних осередках, але це 
не завжди вдавалося. На вимогу часу навчальна майстерня йшла шляхом 
експериментів та пошуків, компромісу між традиційним гончарством та 
його осучасненням. Проте в більшості випадків вони були невдалими. 
Такі ж пошуки проводили в інших навчальних гончарних майстернях 
України, і вони були результатом земської політики в галузі гончарного 
шкільництва. Водночас, обстеження гончарного промислу, здійснені  
в Поділлі в середині 1910-х років, підтвердили актуальність і необхідність 
діяльності спеціалізованого з гончарства навчального закладу. 

4.8. ПОШУКИ НОВОГО КЕРІВНИКА.
ДІЯЛЬНІСТЬ УПРОДОВЖ 1914–1915 РОКІВ

П
ісля звільнення Миколи Роота, завідувачем Кам’янець-Подільської 
художньо-ремісничої навчальної майстерні було призначено 
вчителя загальноосвітніх предметів Євдокію Григорівну Журман 

[154, арк.11, 12; 27, арк.1], яка внаслідок своєї фахової підготовки не 
могла опікуватися мистецькою стороною дільності майстерні. Згодом,  
у 1914 році Майстерню очолила випускниця класу майоліки Рисувальної 
школи Імператорського товариства заохочення мистецтв Надія Дмитрівна 
Вишневська [133; 8]. У свідоцтві про закінчення школи зазначено, що 
вона нагороджена малою срібною медаллю по класу композиції, великою 
та малою срібними медалями по класу кераміки [421]. Микола Роот, уже 
перебуваючи на посаді директора Художньо-промислової школи Миколи 
Фан-дер-Фліта, писав про неї у своєму листі до графа Олексія Ігнатьєва: 
«В самом непродолжительном времени должно состояться назначение 
на должность заведующей Каменец-Подольской Художественно- 
Ремесленной Мастерской художницы Н.Д.Вишневской, которая,  
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я в этом уверен, сумеет развить в желаемом направлении задачи  
и значение школы для Вашей губернии...» [408]. 

Разом із Надією Вишневською в Кам’янець-Подільській художньо-
ремісничій навчальній майстерні працювали: Григорій Журман – викладач 
ліплення й гончарного живопису; Іван Захаров – викладач художніх 
предметів, рисунка та креслення; Отто Адамович – викладач хімії, 
гончарної технології й будівельної кераміки; Микола Добровольський 
– викладач формотворення та гончарства; Євдокія Журман – викладач 
російської мови, фізики, арифметики, рахівництва [27; 26, арк.5]. 
Служителями при будівельній майстерні був А.Буковський, при гончарній 
майстерні та Вечірніх рисувальних класах – І.Ткачук, при столярній 
майстерні – А.Тиминський [27, арк.1зв.; 26]. Діловодом майстерні  
та секретарем Опікунської ради був С.Лехнович, викладачем Закону 
Божого – М.Гловацький, вихователем і відповідальним за ведення 
листування майстерні – М.Миронов [26, арк.5зв.]. 

Загалом складалися обставини, що сприяли розвою діяльності 
навчального закладу. Було розширено програмний матеріал для більш 
ґрунтовної теоретичної й практичної підготовки учнів. Зокрема, §19 
Статуту Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної 
майстерні замість 3-річного було встановлено 4-річний термін навчання. 
Четвертий рік було запроваджено для більш глибокого опанування 
гончарним виробництвом [456; 258, арк.37]. Метою зазначених змін було 
«оставление учеников, находящихся ныне в 3 классе, еще на один год  
в мастерской в целях более основательнаго изучения ими практической 
стороны керамическаго производства и строительной керамики» [289]. 
Це підтверджують навчальні програми й навчальний план на 1914/1915 
навчальний рік (таблиця 8) [258].

Аналіз змін, запроваджених у навчальному плані, дозволяє 
зробити висновок про суттєвий перерозподіл навчальних годин на 
користь мистецьких дисциплін: для кращого опанування технологією 
гончарного виробництва було збільшено кількість практичних занять  
у будівельній та гончарно-формувальній майстернях. Практичні заняття 
мали на меті розвиток в учнів «художественнаго вкуса и творческих 
способностей и для подготовки работников по керамике с достаточной 
художественной подготовкой, при которой они могли бы самостоя-
тельно сочинять рисунки и декоративныя украшения для изделий 
художественной керамики в духе изученных мотивов оригинальнаго 
прикладнаго искусства местнаго стиля, а также в духе различных эпох 
национальнаго русскаго стиля и стиля других народов» [258, арк.31]. 
Щоб забезпечити виконання поставленого завдання, до програми творчого 
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Таблиця 8
Навчальний план на 1914/1915 навчальний рік

№ 
п/п

Навчальні  
предмети

Кількість навчальних годин на тиждень

І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас Разом

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12

13
14

15
16
17

Художні предмети:
Рисунок
Живопис аквареллю
Композиція
Ліплення
Геометричне креслення
Технічне креслення

Загальноосвітні предмети:
Закон Божий
Російська мова
Арифметика
Фізика
Хімія
Рахівництво

Спеціальні предмети  
і практичні заняття:

Керамічна технологія
Заняття в гончарно-формувальній 
майстерні
Заняття в будівельній майстерні 
Керамічний живопис і декорування
Заняття в лабораторії

Усього

6
4
5
4
2
–

1
4
4
2
–
–

–
14

–
–
–

46

6
2
4
2
2
–

1
2
2
1
2
–

–
10

8
4
–

46

4
2
2
3
–
2

1
2
2
–
2
–

2
8

8
4
4

46

4
–
4
2
–
–

–
–
–
–
–
2

2
10

12
6
4

46

20
8

15
11
4
2

3
8
8
3
4
2

4
42

28
14
8

184

рисунка (композиції) було включено вивчення різних гончарних стилів, 
і загальна кількість годин цього предмета зросла з 6 до 15. Викладання 
загальноосвітніх дисциплін було організовано в такий спосіб, щоб 
отримані знання допомагали у вивченні спеціальних предметів. Кількість 
навчальних годин загальноосвітніх предметів теж було збільшено  
[258, арк.31].

У травні 1915 року, на час відпустки Надії Вишневської, майстерню 
тимчасово очолив Отто Адамович [287, арк.20-20зв.], а пізніше на 
цю посаду призначили Григорія Журмана [121], який здобув освіту  
в Миргородській художньо-промисловій школі імені Миколи Гоголя (1908) 
[155] і з 1909 року почав викладати в Кам’янець-Подільській художньо-
ремісничій навчальній майстерні керамічну технологію, практичне 
проекційне креслення, керував практичними роботами в гончарних 
майстернях та лабораторії (усього 18 годин на тиждень) [155]. Своєю 
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фаховою підготовкою Григорій Журман повністю відповідав гончарному 
спрямуванню закладу [123].

1914 року повний курс навчання в Кам’янець-Подільській художньо-
ремісничій навчальній майстерні закінчило 8 чоловік із Подільської  
(5 – із Кам’янецького, 1 – із Проскурівського, 1 – із Ушицького, 1 – із 
Вінницького повітів) та 1 – з Бессарабської губерній, 1915 року – 2 чоловіки 
з Подільської губернії (Ушицький, Кам’янецький повіти). У вересні  
до I класу було зараховано 15 учнів (4 – з Кам’янецького, 1 – з Ушицького, 
4 – з Ямпільського, 2 – з Ольгопільського, 1 – з Брацлавського,  
2 – з Гайсинського, 1 – з Балтського повітів) [258, арк.37зв.]. У 1914/1915 
навчальному році в Кам’янець-Подільській художньо-ремісничій 
навчальній майстерні навчався 31 учень: І клас – 15 чол.; ІІ клас – 6 чол.; 
ІІІ клас – 8 чол.; ІV клас – 2 чол. Вечірні рисувальні класи при майстерні 
відвідувало 11 чоловік [258, арк.36зв.-37]. Наприкінці 1914/1915 
навчального року кількість учнів І класу зменшилася до 13 чоловік [287] 
у результаті вибуття з невідомих причин. Загальне представництво повітів 
зафіксовано в таблиці 9 [258, арк.37зв.]; характеристику соціального  
й релігійного складу учнів, відомості про їх вік та стать – у таблиці 10 
[261, арк.37].

Отже, пересвідчуємося, що Кам’янець-Подільська художньо-
реміснича навчальна майстерня мала регіональне значення. 71% з її 
учнів були дітьми селян та козаків із повітів, які, отримавши фахову 
підготовку, мали б поширювати серед гончарів Поділля новітні технології, 

Єфросинія Заболотна. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 
ліплення, ритування, скління,  
25,3х16,5-Dх12-d см*.  
Кам’янець-Подільська художньо-реміснича 
навчальна майстерня.  
Кам’янець-Подільський. 1915.  
Кам’янець-Подільський державний історичний 
музей-заповідник, Ккер-309, КВ-8090.  
Фото Людмили Овчаренко.  
Публікується вперше 

* Тут і далі: у розмірах виробу цифрами з літерною позначкою «D» зазначено діаметр 
вінець, «d» – діаметр денця
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Таблиця 9
Регіональне представництво учнів Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої 
навчальної майстерні (1914/1915 навчальний рік)

№ 
п/п

Повіт

Кількість 
учнів 

Навчальної 
майстерні

Кількість 
учнів Вечірніх 
рисувальних 

класів

Кількість 
стипендіатів 

Подільського 
губернського 

земства

1
2
3
4
5
6
7

8

Подільська губернія:
Кам’янецький
Ушицький
Ямпільський
Ольгопільський
Брацлавський
Гайсинський
Балтський

Бессарабська губернія:
Хотинський

Усього

11
6
6
2
2
2
1

1
31

11
–
–
–
–
–
–

–
11

6
5
6
2
2
2
1

–
24

розкривати майстрам нові можливості глини, на власному прикладі 
довести вигідність художньо і технічно покращеного виробництва, дати 
можливість ненавченому кустарю поступово перейти до оновлених способів 
виробництва гончарних виробів, постачаючи його зразками, даючи 
художні й технічні поради, знайомлячи з удосконаленими знаряддями 
виробництва. Через новостворені майстерні кустарі могли б придбати 
різні матеріали, інструменти, унаслідок чого відпала б потреба перепла-
чувати скупникам. Поєднані спільними інтересами кустар-виробник  
і навчений у майстерні гончар сприяли б впливу гончарного навчального 
закладу на промисел, який став би постійним провідником культури  
й облагороджував самобутню народну творчість. У результаті – гончарний 
промисел повернув би свою життєздатність, не боячись конкуренції  
з фабрично-заводським виробництвом. Так мало бути в ідеалі: регіональна 
Кам’янець-Подільська художньо-реміснича навчальна майстерня була 
надією гончарного промислу Поділля. 

Це чітко усвідомлювали в Подільському губернському земстві  
та Міністерстві торгівлі і промисловості. Тому фінансування майстерні 
перекривало її потреби: 1913 року – на 6809 руб., 1914 року – на 6844, 
77 руб. Проаналізуємо кошторис Кам’янець-Подільської художньо-
ремісничої навчальної майстерні на 1914 рік (таблиця 11) [258, арк.38-39].

Для тих, хто вступав до Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої 
навчальної майстерні на повний чотирирічний курс, навчання було безкош-
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Таблиця 10
Відомості про учнів Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої
навчальної майстерні (1914/1915 навчальний рік)

№ 
п/п

Розподіл учнів
Учні 

Навчальної 
майстерні

Учні Вечірніх 
рисувальних 

класів
Разом

1

2

3

4

За належністю  
до соціальних верств дітей:

• дворян
• чиновників і духовенства
• почесних громадян і купців
• міщан і ремісників
• селян і козаків

Разом
За віросповіданням:

• православних
• католиків
• іудеїв

Разом
За статтю:

• жіночої
• чоловічої

Разом
За віком:

• від 14 до 16 років
• від 16 до 20 років
• від 20 до 25 років

Разом

1
2
1
5

22
31

24
2
5

31

4
27
31

2
19
10
31

–
7
–
2
2

11

7
3
1

11

4
7

11

3
7
1

11

1
9
1
7

24
42

31
5
6

42

8
34
42

5
26
11
42

товним, а для всіх інших оплата за освіту здійснювалася диференційовано: 
учні Вечірніх рисувальних класів платили 3 руб. щомісяця або 10 руб. 
за півріччя; для тих, хто поєднував навчання в Рисувальних класах  
і Художньо-ремісничій навчальній майстерні було встановлено щомісячну 
плату 5 руб. і піврічну – 15 руб. [287]. Пільги для учнів майстерні поясню-
ються тим, що більшість були земськими стипендіатами із селян, а Вечірні 
рисувальні класи відвідували діти більш заможних верств населення – 
чиновників, духовенства, міщан. Також це був сильний заохочувальний 
стимул до навчання гончарству, вагомий популяризаторський аргумент 
на користь майстерні.

Діяльність Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної 
майстерні була різноманітною: теоретичні заняття змінювали практичні 
роботи в майстернях, влаштовували різні свята, відкривали учнівські 
виставки, проводили екскурсії на місцеві заводи, до археологічного 
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музею [564, c.22-23], організовували поїздки до Києва на Всеросійські  
виставки [121]. 

Проте розмірене й стабільне функціонування Художньо-ремісничої 
навчальної майстерні було призупинено Першою світовою війною. Через 
скорочення витрат на утримання закладу 1915 року коштів на платню для 
викладачів Вечірніх рисувальних класів не вистачало, тому уроки рисунка 
й креслення Надія Вишневська та Григорій Журман вели безоплатно 
[163]. Рада Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної 
майстерні звернулася до Подільської губернської земської управи  
з проханням виділити 2 тис. руб. на потреби навчального закладу [373].  
16 квітня 1915 року в усіх освітніх установах Кам’янця-Подільського,  
у тому числі в Художньо-ремісничій навчальній майстерні, через загрозу 
епідемії заняття було припинено [266]. Однак тримісячну практику для 
учнів гончарної майстерні на заводах Кузнецова не відмінили, і листу-
вання з цього приводу тривало [274]. 

Тим часом, постановою Ради Міністрів від 10 липня 1915 року 
Кам’янецький повіт було включено в район воєнних дій. У зв’язку  

Таблиця 11
Кошторис Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні на 1914 рік

№ 
п/п

Статті
прибутків

Сума
(руб.)

№ 
п/п

Статті
видатків

Сума
(руб.)

1

2
3

4
5
6

7

8

9
10

Залишок від 1913  
фінансового року
Подільське губернське земство
Міністерство торгівлі  
і промисловості
Плата за навчання
Продаж виробів майстерні
Подільське губернське земство 
для друку нарису  
про майстерню
Нараховані відсотки на кошти, 
що зберігалися в земській касі
Комітет товариства поширення 
ремісничої і землеробської 
праці серед євреїв (для учениці 
Роднянської)
Продаж глини
Інші державні виплати

Разом

6809,19

10830
7700

89
724,1
51,3

270,31

15

1,6
385

26875,5

1
2
3

4

5

6

7

Оренда приміщення
Утримання штату
Придбання навчальних посібників 
та матеріалів
Господарчі й канцелярські 
витрати
Утримання інтернату  
на 24 чоловіки
Обладнання майстерні 
(облаштування колодязя, 
матеріали для будівництва сараю, 
гончарні станки й частини  
до цегельного пресу)
Інші витрати (у т.ч. виконання 
приватних замовлень, організація 
виставок, виписка газет, 
винагорода учням  
та службовцям)

Разом

1500
9083,28
1181,65

2621,97

3840,46

809,54
16,5

2621,97

21675,37
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з цими подіями розпочати новий 1915/1916 навчальний рік планували 
з 3 вересня, але наближення фронту спричинило евакуацію Майстерні  
5 вересня 1915 року до Харкова. 9 вересня, о 22 год., викладач ліплення, 
креслення й живопису Григорій Журман, вихователь та діловод Михайло 
Миронов, підмайстри Целестин Завадський, Гнат Ялковський, служителі 
Олексій Тиминський, Антон Буковський та Іван Ткачук дісталися пункту 
призначення [453]. Під час евакуації, у майстерні керувалися тимчасовим 
положенням від 20 серпня 1914 року про вивезення держмайна за воєнних 
обставин за рахунок казни, урядових установ, службовців та їхніх родин, 
яке 30 жовтня 1915 року було доповнено постановою Ради Міністрів [258, 
арк.39; 453; 258]. У Харкові майно Кам’янець-Подільської художньо-
ремісничої навчальної майстерні й службовців розмістили у двох кімнатах 
підвального приміщення Комерційного училища, а персонал оселився 
у приватному секторі [120]. Детальніше про ці дні довідуємося із листа 
Михайла Миронова: «Ехали мы все от Проскурова до самого Харькова 
в теплушке, которая без печки, холода же стояли изрядные, и вот мы 
померзли, ужас… На следующий день были у Директора. Этот человек 
оказался далеко не любезный, помещения у них более чем достаточно 
и могли нас устроить великолепно, но он боялся и заразы, и что мы его 
стесним, словом, разсчитывать на его отзывчивость не приходилось,  
и мы с Журманом отправились к председателю Попечительнаго Совета 
Г-ну Величенко. Он нас очень любезно принял, сейчас же по телефону 
велел директору дать нам помещения для семейств служащих и даже 
велел приготовить тюфяки, но к сожалению их до сих пор нет. Для 
нас помещения не нашлось, и мы несколько дней прожили в грязной 
гостиннице и платили по 2 р. в сутки. Теперь нашел себе комнату и кухню 
без мебели и отопления 10 руб. в месяц… Казенный груз не прибыл еще  
в Харьков, и мы устроились по беженски. В этой же комнате устроили 
нечто вроде канцелярии» [228]. Михайло Миронов просив надіслати 
на потреби службовців 300 руб. Здавалося б, що листа мав би писати 
не діловод, а Григорій Журман, проте останній, за словами Михайла 
Миронова, був «занят только для себя подысканием новых источников 
доходов и не прочь бы иметь и квартирные» [228, арк.46зв.]. У Харкові 
Кам’янець-Подільська художньо-реміснича навчальна майстерня зовсім 
не діяла [161, арк.6, 12; 550, с.5]. У серпні 1916 року заклад повернувся 
до Кам’янця-Подільського [378, арк.3].

Упродовж 1913–1914 років, після звільнення Миколи Роота, 
Кам’янець-Подільською художньо-ремісничою навчальною майстернею 
керували Євдокія Журман, Надія Вишневська, Отто Адамович, Григорій 
Журман. Троє останніх мали гончарську освіту, й це позначилося на 
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подальшому розвитку закладу: замість 3-річного запроваджено 4-річний 
курс навчання; збільшено кількість годин, які було відведено на спеціальні 
мистецькі дисципліни. У числі учнів навчалися вихідці із Подільської 
губернії, переважно жителі Кам’янецького повіту. За соціальним 
походженням більшість була із селян та козаків. Функціонування 
майстерні було різноплановим – навчання, практичні заняття, виставки, 
екскурсії, але воно було припинене Першою світовою війною та евакуацією.

4.9. ПОЧАТОК ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОДИМИРА ГАГЕНМЕЙСТЕРА
(1916–1918)

19 лютого 1915 року на IV засіданні 
чергових Подільських губернських земських 
зборів до складу Опікунської ради від 
Подільського земства було обрано Костянтина 
Юрійовича Цвєтковського, Василя Григоровича 
Харжевського, барона Сергія Августовича 
Майделя, Сергія Павловича Киржацького, 
Миколу Олексійовича Герлянда. Очолював 
Раду губернський предводитель дворянства, 
статський радник двору його Імператорської 
Величності, камергер Іван Єгорович Ракович 
[280]. Цього ж дня до Псковської художньо-
промислової школи Миколи Фан-дер-Фліта було 
надіслано листа, в якому повідомлялося, що 
викладача гончарства цієї школи – Володимира 
Гагенмейстера – обрано завідувачем Кам’янець-
Подільської художньо-ремісничої навчальної 
майстерні [378].

У жовтні 1916 року Володимир Гагенмейстер прибув до Кам’янця-
Подільського, а з 1 листо пада розпочалася його активна діяльність на 
посаді завідувача [23]. Саме з цього часу бере початок якісно новий період 
існування Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної 
майстерні. Водночас, економічна й політична криза в країні, обумовлені 
Першою світовою війною, спричинили різке погіршення фінансування 
гончарного закладу, й вільнонаймані службовці залишали його  
в пошуках кращих заробітків. Хоча постановами Ради Міністрів від  

Володимир Гагенмейстер. 
Кам’янець-Подільський.  
Кінець 1920-х – початок 1930-х.  
Автор фото невідомий.  
Приватний архів Ольги Ерн 
(Гагенмейстер-Корецької). Львів
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13 березня 1915 року, 11 травня та 22 жовтня 1916 року службовцям 
усіх державних установ було встановлено додаткове утримання у вигляді 
добових і процентних доплат, службовці Художньо-ремісничої навчальної 
майстерні цих фінансових заохочень не отримували. Лише посилання на 
циркуляр Міністерства торгівлі і промисловості від 15 листопада 1916 
року, в якому службовцям навчальних майстерень обіцяли з 1 жовтня 
1916 року підвищення зарплати, допомогло Володимиру Гагенмейстеру 
утримати штат [62]. 

Упродовж січня–жовтня 1916 року склад педагогічного  
й адміністративного персоналу був таким (таблиця 12):

Таблиця 12
Адміністративний і педагогічний склад 
Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої 
навчальної майстерні (січень, жовтень 1916 року) [25; 24]

№ 
п/п

Прізвище,  
ініціали Посада

Розмір 
заробітної 

плати
(руб.)

1
2
3
4
5

6
7

Журман Г.Д.
Гловацький М.І.
Журман Є.Г.
Ялковський І.І.
Завадський Ц.С.

Лехнович С.Г.
Миронов М.М.

в.о. завідувача, викладач художніх дисциплін
викладач Закону Божого, священик
викладач загальноосвітніх дисциплін
помічник майстра при будівельній майстерні
помічник майстра при гончарній  
та (з жовтня) гіпсовій майстернях
секретар Опікунської ради, діловод
вихователь, відповідальний за листування Майстерні

200
12,50
87,50

30
30  

(у жовтні – 50)
30
60

У жовтні до списку включено:

8 Продан І.Я. майстер, завідувач лабораторії 60

Червень 1917 року позначився випуском тих, хто вступив на навчання 
до Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні  
1 вересня 1912 року. У їх числі були Туба Вейцман, Сура Лесоводер, Ліба 
Плаксина, Іван Закордонський, Микола Кавецький [469; 470; 468; 467; 
466]. Випускники отримали звання підмайстра з художньо-гончарного 
виробництва, а також право через 3 роки роботи в цій галузі отримати 
звання майстра.

У липні 1917 року Художньо-ремісничу навчальну майстерню 
знову було евакуйовано, але цього разу до Лубен (Полтавщина) [156]. 
Зі списку на отримання одноразової допомоги службовцям майстерні 
від 4 жовтня 1917 року дізнаємося, що кількість викладачів суттєво 
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Свідоцтво Сури Лесоводер  
про закінчення Кам’янець-Подільської  

художньо-ремісничої навчальної майстерні.  
Кам’янець-Подільський. 06.07.1917.  

Державний архів Хмельницької області [469].
Публікується вперше
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зменшилася, очевидно Кам’янець-Подільський залишили не всі.  
До Лубен майстерня виїхала в складі завідувача Володимира Гаген-
мейстера, викладачів Григорія Журмана, Євдокії Журман та Миколи 
Гловацького, майстра Целестина Завадського, діловода С.Лехновича  
та трьох службовців [431]. На прохання Володимира Гагенмейстера,  
для потреб майстерні Лубенське повітове казначейство виділило  
1982,5 крб. [61]. Проте ці кошти не могли задовольнити всіх запитів закладу, 

Володимир Гагенмейстер. Ваза. Глина, гончарний груг, емалі, мальовка, 
ритування, скління, 29,5х10,5-Dх11,5-d см. Центральне училище 
технічного малювання барона Штігліца. Санкт-Петербург.  
1910-1913. Приватна колекція Георгія Браіловського (Київ).  
Фото Георгія Браіловського. Публікуються вперше
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до того ж Міністерство торгівлі і промисловості 1918 року скасувало свою 
субсидію (7700 крб.) і цим поставило існування Кам’янець-Подільської 
художньо-ремісничої навчальної майстерні під загрозу. Завідувач просив 
поновити субсидію, бо «єдиная на Поділлю художня майстерня, досягшая 
звичайних успіхів, отміченних за діяльність медаллями в міст. Хотині 
та Київі на художньо-промислових виставцях, зробившая ще весною 
1917 р. виставцю робот школярів по ганчарству в українськом стилю, 
мусіт скасуваться в дні відродження українського мистецтва. Школяри 
Майстерні, більш з селян кустарницьких повітів, мусят оставить 
майстерню, без закінчення освічення» [60]. Тоді ж до завідувача 
Камянець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні 
звернулася Подільська губернська управа з проханням організувати при 
майстерні курси для інвалідів, які отримали каліцтво на фронтах Першої 
світової війни. У листі йшлося про те, що «наиболее легко выполнимой и 
доступной формой содействия инвалидам войны в получении ими тех 
или иных профессиональных знаний является устройство различнаго 
рода курсов… Необходимо обратить особое внимание на то, чтобы органи-
зуемые курсы имели строго практическое направление, дабы увечные 
воины могли быть достаточно полно подготовлены для работы по своей 
специальности…» [277]. Проте відомостей про діяльність таких курсів при 
Камянець-Подільській художньо-ремісничій навчальній майстерні немає. 

Тим часом, 5 грудня 1917 року Центральна Рада України ухвалила 
Закон про реформу освіти, згідно з яким усі школи й інші освітні установи, 
які діяли на території Української Народної Республіки, а в їх числі 
була й Кам’янець-Подільська художньо-реміснича навчальна майстерня, 
підпорядковувалися Секретаріатству освіти [175]. 

1 липня 1918 року гончарний заклад повернувся до Кам’янця-
Подільського [156, арк.87]. Відповіддю на численні доповідні й прохання 
її завідувача було перерахування на потреби майстерні 7280 крб.  
У місцевих газетах були публіковані оголошення про черговий набір учнів 
до Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні. 
Серед населення Поділля вона викликала зацікавлення. Зберігся лист 
одного із бажаючих вступити до майстерні, який підтверджує необхідність 
її існування [156, арк.97-98]. Губернська управа, намагаючись сприяти 
розвитку Майстерні, направила їй один примірник праці з дослідження 
кустарних промислів Подільської губернії, в якому було опубліковано 
результати ретельного вивчення гончарного промислу, здійсненого 1916 
року етнографом Олександром Прусевичем [278]. Зазначений збірник став 
у нагоді тим, хто ставив собі за мету удосконалення технології гончарного 
виробництва через діяльність випускників навчальної майстерні.
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Це був останній період у діяльності Кам’янець-Подільської 
художньо-ремісничої навчальної майстерні. В умовах Світової війни, 
загальнодержавна політична й економічна кризи суттєво позначилися 
на фінансуванні навчального закладу. Але, навіть за таких обставин, 
було здійснено випуск учнів, які повністю закінчили навчальний курс, 
а також проведено новий набір. Новопризначений завідувач Володимир 
Гагенмейстер мав вищу спеціальну гончарну освіту. Із перших днів 
свого завідування йому доводилося боротися за виживання навчальної 
майстерні: утримувати педагогічний склад, забезпечувати фінансування 
закладу, одночасно проводячи навчальну й успішну виставкову діяльність 
(згадаймо, що учнівські вироби в подільському стилі на художньо-
промислових виставках у Хотині й Києві були нагороджені медалями; 
1917 року було організовано виставку глиняних виробів в українському 
стилі). І знову – чергова евакуація, а пізніше – повернення до Кам’янця-
Подільського. Буремні роки в Україні внесли певну дезорганізацію  
в діяльність гончарного навчального закладу, але, наперекір усьому,  
він вистояв. Зберігся педагогічний та учнівський колективи,  
а у Володимира Гагенмейстера було сильне бажання розвивати єдиний  
у Правобережній Україні спеціалізований з гончарства навчальний 
заклад.

Z



Розділ 5
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА 

ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВА 
ПРОФЕСІЙНА ШКОЛА

ІМЕНІ ГРИГОРІЯ  
СКОВОРОДИ



164

5.1. ЧЕРГОВІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ

І
нформація про діяльність Кам’янець-
Подільської художньо-ремісничої навчальної 
майстерні впродовж 1918/1919 навчального 

року вкрай обмежена. Однак відомо, що з 11 
серпня 1919 року заклад було переведено в підпо-
рядкування Міністерства народної освіти [150, 
арк.40]. Штат майстерні було розширено. Середній 
вік працюючих становив 35 років. Підібрався 
рухливий, енергійний, ініціативний колектив 
(таблиця 13) [44; 144].

Таблиця 13
Штат Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої 
навчальної майстерні в 1919 році

№ 
п/п

Прізвище,  
ім’я, по батькові Вік Предмет, який 

викладався, посада

1

2

3
4

5
6

7
8

9

10

11
12
13

Гагенмейстер Володимир 
Миколайович
Журман Григорій Давидович

Адамович Отто Максович
Розов Лев Данилович

Розов Всеволод Данилович
Вронський Антін 
Михайлович
Романів Михайло Георгійович
Завадський Целестин 
Станіславович
Ялковецький Гнат Іванович

Корецький Микола 
Олександрович
Головацький Микола Іванович
Купинський Павло Григорович
Лебедів Віктор 
Олександрович

34

36

29
25

20
59

45
29

34

30

46
29
39

історія ужиткового 
мистецтва, композиція
кераміка, ліплення, 
завгосп
технологія, рисунок
всесвітня історія, 
композиція
нарисна геометрія
малювання, малярство, 
літографія, технологія
цинкографія
практичні заняття  
у точильній майстерні
практичні заняття у гіпсо-
формувальній майстерні
географія

секретар, діловод
рахівник
лікар
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Було укладено кошторис Кам’янець-Подільської художньо- 
ремісничої майстерні на 1919 рік, який складався з трьох частин:

І. Навчальні й господарчі видатки – 74413,6 крб. (на винаймання 
помешкань для школи та інтернату – 13600 крб.; на розвиток музею 
– 5000 крб., на бібліотеку – 2000 крб., на придбання матеріалів для 
майстерні – 8000 крб., і дров – 16000 крб.; на утримання інтернату 
– 15000 крб.; на роз’їзди й екскурсії для учнів – 5000 крб. та ін.).

ІІ. Утримання штату майстерні (1 січня – 31 серпня) – 29040 крб.
ІІІ. Утримання штату майстерні (1 вересня – 31 грудня) – 21500 крб. 

[425].
Виокремлення витрат «Утримання штату» в два рядки пояснюється 

тим, що з 1 вересня 1919 року Кам’янець-Подільську художньо-ремісничу 
навчальну майстерню було реорганізовано в Кам’янець-Подільську 
художньо-промислову школу [93]. 3 вересня до школи повернулися учні, 
які перебували на літніх канікулах. Кожен із них мав посвідчення, видане 
на час «отпуска в дом родителей» [12]. Інформація про те, як проходив 
1919/1920 навчальний рік у гончарному навчальному закладі Кам’янця-
Подільського, скільки було учнів, які роботи проводилися в майстернях, 
які були виставки й екскурсії, майже відсутня. Відомо, що Гончарний 
відділ мав горно, муфельну й кассельську печі [464]. Діяла лабораторія, 
в якій проводили різні експерименти з глинами, ангобами й поливами  
[464, арк.69].

Із 1 жовтня 1920 року Кам’янець-
Подільську художньо-промислову 
школу знову було реорганізовано, але 
цього разу в Кам’янець-Подільський 
художньо-промисловий технікум імені 
Григорія Сковороди зі збереженням при 
ньому художньо-промислової школи 
[93]. За відомостями краєзнавця Андрія 
Паравійчука, ця реорганізація відбулася 
через кілька місяців – на початку 1921 

Варвара Корецька – завідувач ткацького  
відділення й викладач Кам’янець-Подільської  

художньо-промислової профшколи.  
Кам’янець-Подільський. 1920-ті.  

Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької).  
Львів
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року [550, с.5]. Очевидячки, розбіжність з’явилася через те, що процес 
самої реорганізації не був справою одного дня й дещо затягнувся. 

На той час у Кам’янці-Подільському діяло кілька спеціалізованих 
навчальних закладів, які готували фахівців для кустарної промисло-
вості. У їх числі були Столярсько-токарська й Ткацька інструкторські 
школи. Останню очолювала випускниця Петербурзької художньо-
промислової школи Варвара Корецька. Установа займалася підготовкою 
ткаль. Періодично, на прохання завідувача Відділу професійної освіти 
Осипа Білоскурського, надавала музею цього відділу зразки усіх готових 
виробів [18]. Місцева влада вважала, що утримувати ці навчальні заклади 
було економічно невигідно. На порядок денний стала чергова реоргані-
зація. Розпорядженням Колегії Укрпрофосу №381 від 24 березня 1922 
року Володимиру Гагенмейстеру було доручено проведення наступних 
змін: реорганізація Художньо-промислового технікуму та Художньо- 
промислової школи при ньому в одну Художньо-промислову профшколу. 
Дане питання слухалося 25 березня на засіданні Педагогічної ради. 
Тоді ж було вирішено приєднати до профшколи вищезгадану Ткацьку 
та Столярсько-токарську інструкторські школи [348]. Про економічну 
доцільність таких кроків йшлося ще влітку 1921 року: «Приймаючи на 
увагу економію художніх сил, можливість проводити спільно загальний 
художній курс, існування при Технікумі художньо-промислового музею, 
економію господарських видатків, загальність адміністративного 
персоналу, а головне більш об’єднану працю всіх робітників керівників 
по художній освіті» [330]. 

Об’єднання навчальних закладів було заплановане з початку 
1922/1923 навчального року [93, арк.5зв.]. При Художньо-промисловій  
профшколі організували чотири відділи: Гончарний, Літографський, 
Килимарсько-ткацький та Різьбярсько-токарський [330; 443]. 

Схема Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи, 
укладена завідувачем, була такою [443, арк.66зв.]:

Керамічна Скульптурна Літографська Килимарсько-ткацька

продукційні майстерні

Художньо-промислова професійна школа



  Розділ 5. КАМíЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВА ПРОФЕСІЙНА ШКОЛА...

167

В одній зі своїх доповідних Володимир Гагенмейстер писав: «За цей 
час істнування Кам’янецька школа приймала жваву участь роботами 
учнів на багатьох виставках як на території був. Росії, так і за кордоном, 
маючи успіх та нагороди. Не дивлячись на зовнішний успіх, школа не 
могла задовольнити більш широких потреб краю, з одного боку завдяки 
тому, що складалася лише з одного відділу, а з другого, дякуючи устарі-
лости та нездатности до життя статуту школи, по якому вона не 
могла поставити навчання на відповідну височінь, а тому були вжиті всі 
заходи Адміністрацією Школи на відкриття других відділів, внаслідок 
чого був відкритий графичний відділ з літографською майстернею, яка 
має значіння для Поділля тому, що на Поділлю є залежі літограф. 
каміння» [93].

Продукцію Літографського відділу використовували політпросвіт-
ницькі й інші організації (портрети діячів революції, обгортки для 
видань). Помітне зацікавлення діяльністю навчального закладу виявляла 
громада Кам’янеччини, відвідуючи його майстерні, музей та бібліотеку. 
Екскурсії учнів з різних сіл Поділля, представники місцевих та 
центральних органів влади були частими гостями школи, але, очевидячки, 
їхні візити носили більше показовий і декларативний характер.  
На підтвердження цієї думки, в одному зі своїх звітів завідувач скаржився 
на відсутність дров, що не давало змоги розгорнути діяльність Керамічно-
гончарського відділу школи. Бракувало підручників. У розпорядженні 
учнів Художньо-промислової профшколи були лише монографії Миколи 
Роота «Художественная керамика» [565] й Олександра Соколова 
«Технология керамики». Зовсім не було книг з історії кераміки, теорії  
та історії літографії, історії ремесел, історії мистецтва, пластичної 
анатомії, перспективи та теорії тіней. Керівництво Поділля могло 
посприяти у вирішенні хоча б якихось проблем, але порухів у цьому 
напрямку здійснено не було [443, арк.66зв.-67]. Матеріальний стан 
закладу був нестабільним. У 1922/1923 навчальному році припинилася 
виплата стипендій, не було підручників, відсутність дров гальмувала 
діяльність Гончарного відділу [463, арк.67], а нестача азотного квасу  
і цинку унеможливлювала розгортання роботи цинкографічної майстерні  
[144, арк.76; 105].

Про вплив реорганізації на навчальний процес знаходимо в черговій 
доповідній завідувача школи за 1922 рік: «В м.липні, серпні та вересні 
учнів в школі не було з приводу того, що 25-го березня Художньо-
Промислов. технікум та худ. пром. школа були реорганізовані в одну 
худ. пром. школу. Програма школи від цього значно змінилася, і учні 
від’їхали в інші місця продовжувати освіту в вищих школах. Взагалі 
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безперестанні реорганізації дуже зле відбилися на вступі учнів до школи, 
бо вони не певні, що вони дістануть ту ступінь освіти, яку вони бажают 
одержати. Прийом учнів було зроблено лише 18-го жовтня б.р.» [65]. 
Додатковий прийом учнів провели з 1 до 20 січня 1923 року. До Художньо-
промислової профшколи зарахували всіх, хто виявив бажання із числа 
учнів шкіл, що об’єдналися. Рівень їхньої підготовки з’ясовували через 
здачу колоквіуму [381].

Перше півріччя навчального року учні отримували пайкове 
забезпечення від Упродкому, а з січня – від Упрофосу. Влітку 1923 року 
вони не мали ніякого матеріального забезпечення і в більшості своїй не 
мали змоги завершити освіту. Відвідування школи взимку було «не дуже 
добре через брак обуві, а почасти через те, що учні мусили заробляти гроші 
на щоденне життя» [443, арк.66зв.-67]. В анкеті навчального закладу, 
в графі «Кто патронирует учебное заведение» Володимир Гагенмейстер 
написав: «Ніхто» [439]. 

Реорганізаційні процеси тривали й упродовж 1923–1924 років. 
Володимир Гагенмейстер неодноразово вказував, що в цей час заклад ще 
рахувався Художньо-промисловим технікумом [101; 433; 91]. 

У фінансовому забезпеченні теж була плутанина. У жовтні 1922 року 
утримання закладу здійснювалося на кошти держбюджету. Згодом, на 
засіданні Президії Кам’янецького Окрвиконкому від 29 листопада 1923 
року, було озвучено раніше прийняте рішення: «Художньо-Промисловий 
Технікум переіменувати, згідно з тою роботою, яка в нім провадиться, 
в Художньо-Промислову Школу і взяти її на утримання місцевого 
бюджету в тій сумі, котра була внесена в Кошторис на утримання агрон. 
Технікума, а коли цих коштів не вистачить Школі, поповнити з власних 
прибутків. Окрміськгоспові та Віднаросові представити відповідне 
помешкання для школи» [172]. Із квітня 1923 року заклад переведено 
на місцевий бюджет, але із четвертого кварталу, згідно з постановою 
бюджетної комісії, видатки на утримання технікуму до місцевого бюджету 
не відносилися, «а тому асігнованню не належать. Приймаючи на увагу: 
1) що технікум з’являється на Поділлю єдиною установой, яка має на 
меті підготовку кваліфікованих робітників по художній промисловости 
– літографів, керамістів, ткачих, вишивальниць і т.ин.; 2) що технікум, 
по відозвам ревізій з центру і Губпрофосу, має велику цінність для края;  
3) що по тим же відозвам, постановка діла правильна; проситься 
технікум, який з матеріального боку, завдяки місцевим умовам, потребує 
допомоги; прийняти на бюджет Губнаросвіти» [198].

Варто зауважити, що лихоманило не лише Кам’янець-Подільську 
художньо-промислову профшколу. У нетрях країни формувалася 
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державна машина тоталітарного режиму. До співробітників різних  
установ і закладів посилилася увага з боку силових відомств. Вони ретельно 
вивчали біографії тих, хто виявляв бажання працювати в державних 
установах. За збір вичерпної інформації про тих, хто працевлаштовувався, 
відповідали так звані трійки, яким централізовано розсилалися інструкції 
щодо заповнення реєстраційних карток [142]. По всіх установах було 
розіслано розпорядження Виконкому УСРР, в якому йшлося про підви-
щення вимог до тих, хто претендував на працю в державних установах, 
щоб «уникнути вступу на службу до Радустанов неблагонадійного 
елементу». Таку благонадійність з’ясовувало ГПУ, винних у порушенні 
цього розпорядження віддавали до суду [197]. 

Безкінечні реорганізації, яких зазнавав заклад, заплутали навіть 
тих, хто їх ініціював та проводив. Серед архівних документів збереглося 
прохання Мистецького відділу Укрглавпрофосвіти до Губпрофосвіти 
Поділля «передивитись більш детально шкільні пляни і програм 
Кам’янець-Подільської Мистецької профшколи і провірити рівень знань 
і розвиток учнів, аби мати певне уявлення, чи не пошкодила загаль-
номистецькій освіті реорганізація бувшого Технікума в Профшколу.  
Чи не було б доцільно возстановити Технікум, або залишити профшколу 
і організувати при ній вищі тех. курси, які б перейшли на державне 
утримання. У цей же мент категорично необхідно здобути коштів  
з місцевих средств для утримання педперсоналу Школи, до кінця цього 
шкільного року (1923/1924 навчальний рік. – авт.) і виплатити заборже-
ність. Головпрофосвіта певна в тім, що Подільська Губпрофосвіта цілком 
визнає велике значіння мистецьких промислових шкіл в загальному 
розвитку пролетарської культури і вжіє всіх заходів, аби зберегти  
і підтримати цю дуже користну школу – зарекомендувавшу себе до цього 
часу з найкращого боку» [208]. 

Таким чином, упродовж 1918–1923 років гончарний навчальний 
заклад у Кам’янці-Подільському пройшов через три реорганізації: 
1 вересня 1919 року Кам’янець-Подільську художньо-ремісничу 
навчальну майстерню було реорганізовано в Кам’янець-Подільську 
художньо-промислову школу; 1 жовтня 1920 року Кам’янець-Подільську 
художньо-промислову школу реорганізовано в Кам’янець-Подільський 
художньо-промисловий технікум імені Григорія Сковороди зі збере-
женням при ньому Художньо-промислової школи; упродовж березня 
1922 року – листопада 1923 року Технікум було реорганізовано  
в Кам’янець-Подільську художньо-промислову профшколу імені Григорія 
Сковороди [65; 384, арк.12]. Різні установи подавали позитивні відгуки 
про діяльність гончарного навчального закладу. Але варто пам’ятати,  
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що всі ці зміни тягли за собою відомче й, відповідно, фінансове перепідпо-
рядкування. В умовах економічної кризи, викликаної Першою світовою  
та громадянською війнами, виключити навчальний заклад із фінансу-
вання державного бюджету було просто, а от потрапити в мережу тих 
навчальних закладів, які асигнувалися із місцевого бюджету, було досить 
складно, та й невигідно, бо він був злиденним. За таких обставин, можна 
вважати, що Кам’янець-Подільській художньо-промисловій профшколі 
імені Григорія Сковороди могло пощастити лише за умови утримання  
її за рахунок Губпрофосвіти або із держбюджету.

5.2. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ТА СКЛАД УЧНІВ

З
авдяки активній діяльності Кам’янець-Подільської художньо-
промислової профшколи імені Григорія Сковороди популярність 
цього навчального закладу зростала. Задовго до початку роботи 

приймальної комісії з різних населених пунктів України приходили листи 
із проханням надати інформацію про умови прийому. На всі запити заклад 
давав відповідь [147]. Напередодні початку вступної кампанії затверджували 
склад приймальної комісії, яка, зазвичай, формувалася із завідувача  
та вчителів Художньо-промислової профшколи, окружного ЛКСМУ, НРК 
та ОРПС і налічувала 6 чоловік [424]. Також затверджували календар 
іспитів [149]. Для прикладу маємо календар іспитів, який було складено 
для абітурієнтів 1928/1929 навчального року:

«І. Прийомні, з 9 год. ранку.
25-го письмов. по укр. та рос. мовам.
27-го – по математиці.
28-го – по малюванню.
29 і 30 – суспільствозн., географія, мови (укр. та рос.).
30-го – математ., фізика і природозн.
31-го – теж.

ІІ. Перевірочні для учнів школи.
25-го – суспільствозн. та геогр.
27-го – мови.
28-го – математ.
29-го – малювання.
30-го – решта, хімія» [149]. 
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Таблиця 14
Плата за вступні іспити в Кам’янець-Подільській 
художньо-промисловій профшколі імені Григорія Сковороди
(1925–1927)

№ 
п/п

Соціальний 
стан

Розмір 
зарплати  

або податку

Розмір платні 
за іспити

1
2

3
4
5
6
7

Робітники, службовці
Селяни

Кустарі
Особи вільних професій (не члени профспілок)
Особи, що живуть з нетрудового прибутку
Робочі, члени КНС, наймити
Сільська інтелігенція (вчителі, лікарі, службовці)

більше 75 крб.
30-50 крб.

50-100
100-200
200-300

–
–
–

до 30 крб.
до 75 крб.

75 коп.
75 коп.

1,25 крб.
3,5 крб.
12 крб.
75 коп.
3 крб.

15 крб.
від платні 

звільняються

Процедура вступної кампанії проходила в кілька етапів: спочатку 
вступники подавали документи до приймальної комісії. До переліку таких 
документів належали довідка про соціальний стан батьків, метрична 
виписка, посвідчення про освіту, довідка від лікаря, анкета встановленої 
форми, засвідчена профспілкою, партосередком, комнезамом, сільрадою 
або спілкою кустарів. Також бажаною була наявність рекомендації 
будь-якої іншої організації [294; 356; 313, арк.43; 312; 38]. Після розгляду 
документів комісія ухвалювала рішення про допуск абітурієнтів до іспитів 
[176].

У «Правилах прийому до Кам’янець-Подільської художньо- 
промислової профшколи» за 1925–1927 роки зазначалося, що до школи 
мали право вступати підлітки з освітою (після 7-річної трудшколи), віком 
від 15 до 18 років. Заяви приймали з 1 до 10 вересня [109]. Документи 
подавали в канцелярію школи й одночасно сплачували кошти за прове-
дення іспитів. Їх розмір залежав від соціального статусу сім’ї вступника 
(таблиця 14) [314]:

За наведеними даними чітко простежується державна політика 
дискримінації селян і кустарів, які повинні були платити за іспити  
в той час, коли робітники, партійці, сільська біднота (на яку опиралася 
більшовицька влада в проведенні своєї руйнівної політики в селі)  
чи сільська інтелігенція не платили нічого. 

Приймальна комісія формувала списки абітурієнтів [432]. При 
Кам’янець-Подільській художньо-промисловій профшколі імені Григорія 
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Сковороди діяли підготовчі курси. 1925 року на такі курси на Гончарному 
відділі було зараховано 21 особу, на Літографському – 27 осіб, на Ткацькому 
– 48 осіб [139, арк.6зв.]. На цих курсах абітурієнтів готували до вступних 
іспитів. Про це йде мова в одній із заяв до завідувача навчального закладу: 
«Дочка моя, Зоя, 15 років, скінчила в цьому учебному 1926/27 році Проску-
рівську І-у Трудшколу в черзі перших учнів. Маю думку дати ці свої дочці 
більшу освіту, прошу Вас не відмовити зарахувати її в гурток учнів, 
маючих тримати вступний іспит, до поступу в доручену профшколу  
в цьому 1927/28 році» [170].

Вступники повинні були скласти усні й письмові іспити з арифметики, 
алгебри, геометрії, фізики, української мови та за спеціальними 
програмами – малювання, рисунок і ліплення. У правилах прийому зазна-
чалося: 

«2. На іспити з малювання і рисунку вступаючі повинні принести 
з собою два олівці фабера №1-2, м’ягку резинку, чотире кнопки для 
приколювання паперу, акварельні фарби, квачик і олександрійський папір 
розміром 50 на 70 сантіметрів для кожної роботи. 

3. Програм з малювання: зробить малюнок фарбами в площинні 
трактовці з поставленої групи простих тіл (не більше трьох) фарбо-
ваних в основні кольори. На працю дається два дні по 4 год.

4. Програм з рисування: треба зробити два рисунки – один з плоського 
лінійного орнаменту – завдання виявити, як уміє вступаючий передати  
і розкласти на папері певні комбінації з простих та кривих ліній, і другий 
зробити рисунок з групи плоских тіл: завдання – виявити відношення 
чорного, сірого і білого. Часу на кожний рисунок дається 3 год. 

5. Іспит з ліпки: Виконати з глини по завданню комбінацію з двох 
тіл. Матеріял для роботи дає школа. Часу на працю дається 5 год.»  
[313, арк.43зв.; 96, арк.22]. 

 Іноді приймальна комісія цілеспрямовано брала на навчання осіб 
із фізичними вадами: 1923 року на Гончарний відділ було зараховано 
глухонімого Миколу Кобу, який закінчив Профшколу 1926 року [72].

Для тих, хто не скінчив 7-річну трудшколу, було введено додаткові 
іспити з природознавства та краєзнавства (застосовували як виняток) 
[313, арк.43].

У правилах прийому наголошувалося на тому, що «під час 
остаточного складу списку тих, що зачисляються до профшколи рівної 
(одночасової) академічної підготовки, перевагу мають діти робітників, 
селян та кустарів-одиночок члени ЛКСМУ, а в межах инш. соціальних 
груп діти труд. інтелігенції, службовців, діти членів профспілок» [313, 
арк.43]. Насправді в числі учнів Художньо-промислової профшколи дітей 
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кустарів було зовсім мало. Очевидячки, тому, що наприкінці 1920-х років, 
через державну політику насильницької колективізації, число кустарів 
суттєво скоротилося, а кількість членів ЛКСМУ в їхньому середовищі була 
мізерною. При цьому приймальна комісія керувалася інструкціями, які 
централізовано розсилалися навчальним закладам і в яких наголошувалося 
на класовому підході до відбору учнів: «…приймальні Комісії при школах 
зовсім неуважно ставляться до класового підбору учнів, що спричиняє 
до укомплектування шкіл не відповідним соціальним елементом.  
На протязі навчального року цей елемент викривається на місцях 

Учні та викладачі Камֹ’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди:  
(перший ряд, сидять, зліва направо) (?), (?), (?), (?), Євгенія Мельницька, Ганна Корінчук, Анастасія Нецецька, (?), (?), 
(?), Кільця Клейн, Сидір Гулеватий; (другий ряд, зліва направо) ? Філіпчук, Антін Михайлович Вронський,  
Володимир Володимирович Шаврін, Отто Максович Адамович, Іван Стойкевич, (?), Володимир Миколайович 
Гагенмейстер, ? Наливайко, Микола Олександрович Корецький, (?), (?), Тамара Яворська, (?), Зінаїда Врублівська, (?);  
(третій ряд, зліва направо) (?), (?), (?), (?), Юлія Медвєдєва, Іла Сінчук, Олена Баранова, ? Бергер, Леоніда Яворська, 
Олександр Самонен, ? Левицька, (?), (?), (?), ? Артеменко, Павло Колєсніков, Данило Тутельман, (?), (?),  
Юхим Гаврилюк; (четвертий ряд, зліва направо) (?), Марія Войтенко, Дмитро Смолянський, Марія Панат, (?), (?),  
Іван ?, Юрій Бурковський, Зінаїда Мельник, Бабійчук ?, Ніна Баревич, Ольга Кремінська, Зінаїда Романовська,  
Катерина Яцимірська, (?), Олена Новодворська, Лідія Сікора, Валентина Михалевська, Борис Яцків;  
(п’ятий ряд, зліва направо) Леоніда Пацина, Софія Кулініч, ? Шиян, Василь Деревицький, Сусанна Іваницька,  
Сергій Шкурко, (?), (?), (?), (?), (?), (?), (?), (?), Варвара Корецька, (?), ? Юркова, (?), Людмила Колосовська.  
Кам’янець-Подільський. 1925. Автор фото невідомий. Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). Львів
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учневими організаціями і виключається із шкіл, а звільнені місця часто 
залишаються не заміщені, – чим дезорганізовується пропускна здатність 
шкіл при великій кількости пролетарської молоді, яка залишається поза 
школою… Інспектура пропонує взяти все це на увагу і поставитись до 
класового підбору учнів у цьому разі і найуважливіше. Відповідальність 
за виконання цього покладається на завідувачів школами…» [202].

Після складання іспитів у списку абітурієнтів виставляли оцінки 
[430]. За результатами проведених іспитів приймальна комісія складала 
протокол, в якому було вказано поіменний список зарахованих до першого 
курсу Художньо-промислової профшколи і зазначено прізвища тих, 
кому було відмовлено. Завдяки такому протоколу відомо, що впродовж 
23.08–03.09.1928 року до навчального закладу було зараховано 44 особи, 
відмову отримав 21 абітурієнт [359]. 

Щороку керівництво Профшколи подавало в Окружну профосвіту 
звіт про прийом учнів, в якому зазначали доволі повну й різнобічну 
характеристику контингенту: повітове представництво, стать, соціальну 
приналежність, освіту, національність. У такому звіті за 1925/1926 
навчальний рік міститься інформація про 62 першокурсників Кам’янець-
Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди: 
1) переважали представники від Кам’янецького повіту (35), зокрема  
зі Жванця, Смотрича, Довжика, Маківа, Гусятина, Миньківців, Зінькова, 
Купина, Тульчина та інших населених пунктів Поділля, які, за словами 
Володимира Гагенмейстера: 1) «з економічного боку характеризуються 
широким розвитком сільського господарства та кустарними промислами 
– ткацьким та гончарським; особливо треба відмітити… великих 
ганчарних пунктів на Україні в Зіньківськом районі» [139, арк.5зв.]; 2) 
хлопців було 26, дівчат – 36; 3) по відділам: Гончарний – 11 хлопців, 5 
дівчат; Літографський – 15 хлопців, 1 дівчина; Ткацький – 29; 4) дітей 
робітників – 6 (Гончарний відділ – 1, Ткацький – 5), селян – 17 (Гончарний 
відділ – 8, Літографський – 4, Ткацький – 5), інтелігенції – 28 (Гончарний 
відділ – 7, Літографський – 8, Ткацький – 13), кустарів – 3 (по відділах 
по одному), інших – 8 (Літографський – 3, Ткацький – 5); 5) за націо-
нальністю: українців – 45 (Гончарний відділ – 19, літографський – 12, 
Ткацький – 19), росіян – 2 (Гончарний відділ – 2), євреїв – 12 (Гончарний 
відділ – 1, Літографський – 4, Ткацький – 7), німців – 1 (Ткацький 
відділ); 7-річну освіту мали 58 осіб (Гончарний відділ – 15, Літографський 
відділ – 14, Ткацький – 29) [139; 140]. «Відомість про наслідки іспитів 
для вступу в Кам’янець-Подільську художньо-промислову профшколу 
в 1927/28 шкільнім році» свідчить, що із 73 абітурієнтів до числа учнів 
профшколи було зараховано 38 осіб, які склали іспити із математики, 
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української та російської мови, суспільствознавства, фізики, природо-
знавства й малювання [36].

У травні 1926 року Володимир Гагенмейстер стверджував, що 
переважна більшість учнів (59,6%) «складається з незаможницьких 
верств селян, робітників і кустарів та менша з дітей службовців» 
[76]. Насправді, якщо всі ці категорії об’єднати, то сумарний відсоток 
вийде найбільший. Якщо ж розглядати кожну соціальну групу окремо, 
то складеться зовсім інша картина. 1925/1926 навчального року, 
окрім першокурсників, про яких йшлося вище, навчалися ще 34 
учні, які мали такі характеристики: 1) Гончарний відділ – 4 учні (всі 
хлопці), Літографський – 11 учнів (8 хлопців, 3 дівчат), Ткацький – 
19 учнів (усі дівчата); 2) дітей робітників – 6 (Літографський відділ 
– 2, Ткацький – 4), селян – 14 (Гончарний відділ – 2, Літографський 

Випускники та викладачі Камֹ’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди: 
(перший ряд, сидять, зліва направо) сьомий – Кость Іполітович Кржемінський;  
(другий ряд, зліва направо) ? Наливайко, Варвара Іванівна Корецька, Антін Михайлович Вронський, (?),  
Василь Гоца, Володимир Миколайович Гагенмейстер, (?), Володимир Володимирович Шаврін, (?), (?);  
(третій ряд, зліва направо) одинадцята – Євгенія Мельницька. Кам’янець-Подільський. 1926.  
Автор фото невідомий. Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). Львів
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– 2, Ткацький – 10), інтелігенції – 13 (Гончарний відділ – 2, літограф-
ський – 7, Ткацький – 3), кустарів – 0, інших – 1 (Ткацький відділ);  
5) за національністю: українців – 27 (Гончарний відділ – 4, Літограф-
ський – 5, Ткацький – 18), росіян – 4 (Літографський відділ – 4), 
євреїв – 3 (Літографський відділ – 2, Ткацький – 1); 7-річну освіту мали  
28 осіб (Гончарний відділ – 2, Літографський – 11, Ткацький – 15) [139]. 
У 1926/1927 навчальному році до школи було зараховано 42 особи,  
з яких 2 були дітьми кустарів, 14 – селян, 13 – службовців, 7 – робіт-
ників. Через недостатню підготовку та з інших причин у прийомі було 
відмовлено 2 дітям кустарів, 8 – селян, 2 – робітників, 10 – службовців. 
Усього 25 особам. На той час у закладі навчалося 89 чоловік (вихідців  
з кустарів – 4, із селян – 31, із службовців – 25, із робітників – 13 та ін.) 
[141, арк.31зв.-32].

У зведених відомостях про учнів, які навчалися в Кам’янець-
Подільській художньо-промисловій професійній школі імені Григорія 
Сковороди впродовж 1923–1930 років зібрано інформацію про їх кількість 
та соціальний стан (таблиця 15) [439; 139; 140; 37; 141; 137; 138].

Характеризуючи учнівський склад Кам’янець-Подільської художньо-
промислової профшколи імені Григорія Сковороди, переконуємося,  
що він, хоча й з певними коливаннями, але чисельно збільшувався 
(таблиця 15).

Упродовж 1924–1930 років найчисельнішою соціальною групою учнів 
були вихідці з середовища інтелігенції, й середній відсоток їх у загальній 
кількості дітей становив 41,8%, діти селян відповідно – 31,7%. На вступ 
дітей робітників суттєво вплинула політика індустріалізації, тому із 9,6% 
у 1925 році, 2,3% у 1927 році їх відсоток у загальній кількості учнів зріс 
1929 року до 27,5%. Серед учнів школи дітей кустарів було небагато (1925 
– 4,8%, 1926 – 4,4%, 1927 – 7,2%, 1928 – 8,3%, 1929 – 2,17%). Пояснень 
цьому явищу було кілька: через віддаленість школи обов’язкова для вступу 
7-річна освіта була доступна не всім дітям; віддавши дитину «в науку», 
сім’я позбавлялася на тривалий час робочих рук помічника; в умовах 
загальнодержавного ігнорування й пригнічення кустарних промислів, 
зокрема гончарного, займатися ним було невигідно й непрестижно; навіть 
тим небагатьом дітям кустарів, які виявляли бажання вчитися ремеслу, 
не завжди йшли назустріч. Наприклад, 1928 року абітурієнтів було 75,  
з них лише 7 – вихідці із кустарів [432]. 1929 року було подано 153 заяви 
від бажаючих вступити до школи. Серед них 10 – від дітей кустарів. Після 
складання іспитів до школи було зараховано 138 учнів, дітей кустарів 
серед них було лише 2, решта 8 отримали відмову «за браком місця» 
[138]. Проте основну причину слід шукати в тих процесах, які відбувалися  
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в суспільстві: державна політика колективізації передбачала насильницьке 
об’єднання кустарів в артілі, а кустарництво як явище ліквідовувалося. 

Характеризуючи вікові показники учнівського контингенту, варто 
зауважити на такому. У 1923/1924 навчальному році вік учнів коливався 
від 16 до 31 року. Очевидячки, пояснити таку велику розбіжність можна 
бажанням здобути фахову підготовку тими, хто не зміг цього зробити 
раніше через складну політичну ситуацію кінця 1910-х – початку 1920-х 
років. Усі учні були позапартійними [439]. Згодом пік різновікової 
активності молоді минув. У 1926/1927 навчальному році віковими 
межами складу учнів були 15 і 20 років (15-річних нараховувалося  

Таблиця 15
Узагальнена інформація про учнів
Кам’янець-Подільської художньо-промислової 
профшколи імені Григорія Сковороди
(1923–1930)

Навчальний 
рік

Кількість 
учнів

Соціальний стан 
батьків

(%)

1923/1924
1924/1925

1925/1926

1926/1927

1927/1928

1928/1929

1929/1930

46
73

62 – початок н.р.
87 – кінець н.р.

89

79

118 – початок н.р.
124 – кінець н.р.

138

–
Інтелігенція – 45
Селяни – 27,4
Робітники – 9,6
Кустарі – 4,8
Інтелігенція – 40,4
Селяни – 34,8
Робітники – 20,4
Кустарі – 4,4
Інтелігенція – 59,5
Селяни – 26,1
Робітники – 2,3
Кустарі – 7,2
Інтелігенція – 26,7
Селяни – 40
Робітники – 25
Кустарі – 8,3
Інтелігенція – 37,6
Селяни – 30,4
Робітники – 27,5
Кустарі – 2,17
Інтелігенція – 37,7
Селяни – 30,4
Робітники – 27,5
Кустарі – 2,17
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7 осіб, 20-річних теж було 7, 16-річних – 20, 17-річних – 31, 18-річних –  
17, 19-річних – 3) [141, арк.31зв.]. 

У національному складі чітко простежується переважання українців 
– 80-85%, решту становили євреї, росіяни, німці, поляки [141, арк.31зв.]. 
Не всі учні користувалися виборчими правами. Приміром, у 1924/1925 
навчальному році право обирати мав 21 учень (34%), з них – 15 українців, 
2 євреїв, 4 росіян [436].

Випускники та викладачі Камֹ’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди: 
(перший ряд, лежать на землі, зліва направо) Поліна Нікітіна, Сіма Заневич, Софія Кулініч;  
(другий ряд, сидять на землі, зліва направо) Ніна Баревич, Марія Панат, Іла Сінчук, Фаня Цер,  
Людмила Колосовська, Зінаїда Романівська, Ксена Кушнір, Леоніда Пацина, Микола Осадченко;  
(третій ряд, зліва направо) Володимир Володимирович Шаврін, Антін Михайлович Вронський, ? Павлюк (фізрук), 
Кирило Кирласюк, Варвара Іванівна Корецька,  ? Ющенко (інспектор наросвіти), Катерина Яцимирська,  
? Філіпчук (викладач математики), Борис Яцків;  
(четвертий ряд, зліва направо) Вадим Смолянський, Борис Бергер, Кільця Клейн, Валентина Михалевська,  
Юлія Медвєдєва, ? Сазонов (викладач політекономії), Василь Гулеватий, ? Олійник (викладач української мови);  
(п’ятий ряд, зліва направо) (?), Іван Хотинець, Володимир Миколайович Гагенмейстер, Отто Максович Адамович,  
Марія Войтенко, ? Наливайко (викладач географії), Ганна Левицька, Микола Олександрович Корецький,  
? Кізімов (майстер-лінограф). Кам’янець-Подільський. 1929. Автор фото невідомий.  
Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). Львів
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Розглянувши дані таблиці 16, можна зробити кілька висновків: 
найбільше учнів навчалося на Ткацькому відділі, на другому місці 
перебував Літографський відділ, на третьому – Гончарний. Якщо взяти 
до уваги зміну чисельності учнів за роками в межах кожного відділу,  
то бажаючих навчатися на Гончарному відділі з кожним роком ставало 
все більше. Така ж динаміка простежується в Літографському відділі,  
а от на Ткацькому цей відсоток зменшувався. На 1929 рік розподіл місць 
між відділами відбувався майже порівну.

Таблиця 16
Розподіл учнів
Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи 
імені Григорія Сковороди між відділами (1925–1929)

Рік
Гончарний 

відділ
(%)

Літографський 
відділ  

(%)

Ткацький 
відділ

(%)

1925
1926
1927
1928
1929

28,7
27

27,1
31,1
32,5

23,4
27

36,5
34,2
35

47,9
46

36,4
34,7
32,5

У числі учнів були хлопці й дівчата. За рахунок Ткацького відділу 
відсоток дівчат переважав і коливався від 45,6% до 61,6% (таблиці 17, 18). 
На Гончарному відділі кількість дівчат з 1924 до 1928 року зросла з 35% 
до 47,6%, а потім 1929 року різко зменшилася до 28% [140; 260, арк.2-3; 
311; 257; 137, арк.37; 138; 446]. Такий сплеск зацікавленості гончарством 
можна пояснити тимчасовим післявоєнним підйомом промислу, обумов-
леним руйнацією фабрик і заводів, які виготовляли посуд. Природно,  
що в цей період у числі абітурієнтів переважали дівчата, оскільки значна 
частина чоловіків загинула або була покалічена.

Іногородні учні проживали в інтернаті [57]. Більшість з них були 
незаможними, а з огляду на суттєве недофінансування профшколи, умови 
їхнього утримання були неналежними. Частина учнів мешкала за свій 
кошт у приватних будинках міста [76]. 

Щоб підтримати учнів з числа бідних верств населення, їм випла-
чували стипендії. Про «забезпечення робітничо-селянського складу учнів 
потрібними стипендіями не тільки по ВУЗах, але і по Профшколах…» 
не забули і під час обговорення реорганізації закладів системи художньої 
освіти в Україні [413, арк.7]. Частина учнів Профшколи отримувала 
стипендії, розмір яких коливався від 5 до 10 крб. Шкільна рада вирішувала, 
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кому саме призначити стипендію і в якому розмірі. Обговорювалася кожна 
кандидатура. Перевагу віддавали учням, що перебували в скрутному 
матеріальному становищі [366]. Стипендії призначали з місцевого  
та державного бюджетів, за рахунок коштів Народного комісаріату освіти. 
Так 1929 року (І триместр) було 28 стипендіатів, з них – 7 отримували по 
10 крб. щомісячно, 1 – по 7,5 крб., 5 – по 5 крб., 8 учнів І курсу отримували 
персональну стипендію Художнього відділу Профосу Народного комісаріату 
освіти [329]. На рік виділялося 14 стипендій із коштів місцевого бюджету, 
5 стипендій були державними [366]. Стипендії були додатковим заохочу-
вальним стимулом до вступу в Художньо-промислову профшколу. В умовах 
загального зубожіння населення, суцільного безробіття й недоїдання  
в селі, це була хоч якась можливість вижити та ще й отримати професію. 
В числі учнів школи злиденне існування вихованців було явищем доволі 
поширеним. Саме ця обставина викликала подію, яка змусила завирувати 
не лише учнівський і педагогічний колективи, а й усю Кам’янеччину. 
Учениця школи Анастасія Мокляк 6 грудня 1925 року написала листа 

Таблиця 17
Розподіл хлопців і дівчат
Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи 
імені Григорія Сковороди між відділами (1924–1929)

Навчальний 
рік

Керамічний Літографський Ткацький

чол. жін. чол. жін. чол. жін.

1924/25
1925/26
1927/28
1928/29

11
18
11
25

6
9

10
9

15
19
21
38

1
3
4
8

–
2
1
–

29
36
32
43

Таблиця 18
Відомості щодо кількості чоловіків і жінок
у Кам’янець-Подільській художньо-промисловій профшколі
імені Григорія Сковороди (1924–1930)

Навчальний 
рік Чоловіки Жінки Разом

1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29
1929/30

26
39
37
33
64
76

36
48
52
46
60
62

62
87
89
79

124
138
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відомому партійному діячеві Леву Троцькому, в якому описала скруту 
учнівського життя: «…Я никогда не ужинаю, голодная ложусь спать. 
Наша школа на местном бюджете, и нам, ученикам, скверно живется. 
Интернат полуразрушен, холод, света нету… Сидим до позднего часу 
ночи, каганець коптит, полный нос сажи, и дома тоже некому помочь 
мне – отец мой умер уже 6 лет тому назад и мать моя тоже в могиле… 
Будьте настолько добры, не откажите моей прозьбы, пришлите мне на 
сапоги, хоть на старые, потому, что новые стоят 15 рублей, мне даже не 
снится иметь сапоги, но я надеюсь на Вас, что Вы чем нибудь поможете 
мне… Наша школа 2 версты с лишним от интерната… Я много сочинила 
революционных стихов только на украинской мове, я сама украинка» 
[230]. Через місяць, 14.01.1926 року, на лист було накладено резолюцію: 
«На мою думку, цю заяву належить надіслати до Кам’янець-Подільської 
Окрінспектури Наросвіти для розв’язання питання на місці» [230]. 
Учнівський «крик про допомогу» побував у Народному комісаріаті освіти 
(Харків), Кам’янець-Подільській окрінспектурі наросвіти. 24 березня 
1926 року завідувач школи надав наросвіті пояснення: «…Матеріальний 
стан учнів школи дійсно дуже поганий… Учениця Мокляк Анастасія, 
член Профспілки «Нарпіт», якою і командирована до школи, живе зараз  
в інтернаті безробітних, обідає також в столовці безробітних за рахунок 
Кам. Профспілки «Нарпіт», крім того одержує щомісячно з Вінницької 
Окрфілії «Нарпіт» допомогу в розмірі 7 карбованців 50 коп. Таким 
чином гр. Мокляк більш забезпечена матеріально, чим деякі другі уч. 
школи, котрі не мають підтримки, крім приміщення в інтернаті. Школі 
зараз відпускається одна держстіпендія, котра визначена уч. коман-
дированому Окрнаросвітою з Дитбудинку, який не має жодних засобів  
до життя, а інших коштів для допомоги учням школа не має» [113].  
На засіданні учкому школи лист Анастасії Мокляк назвали «нетак-
тичним», бо учениця оминула учком, шкільну раду, місцеві органи 
державної влади, але підтвердили факт скрутного становища інтернату  
та деяких учнів [32]. Усе ж користь від цього листа була, бо школі 
виділили для інтернату хороше приміщення, розташоване неподалік 
від навчального корпусу (відстань до старого помешкання інтернату 
становила понад 3 км [32]. 

Випускники Кам’янець-Подільської художньо-промислової 
професійної школи імені Григорія Сковороди 1920-х років залишалися 
стажистами при школі, продовжували свою освіту в мистецьких вузах, 
працевлаштовувалися на заводи та фабрики, ставали майстрами народних 
промислів. Наприклад, 1926 року Профшколу закінчили 23 фахівці:  
12 ткачих, килимарниць і вишивальниць (з них 3 – вступили до інститутів,  
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1 – до технікуму); 4 «точильники» й майстри з мальовки посуду (усі 
продовжили навчання в гончарних технікумах); 7 «друкарщиків»  
і перекладачів (з них 5 вступили на навчання до технікумів) [384, 
арк.11зв.-12]. Відомості про прийом та випуски, що мав заклад за час 
своєї діяльності впродовж 1923–1926 років, містяться в таблиці 19 [135]:

Таблиця 19
Зведені відомості про прийом, випуски
та працевлаштування випускників
Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи
імені Григорія Сковороди (1923–1926)

Роки Прийом Випуск

З числа випускників

поступили 
до художніх 

вузів

поступили 
до інших 

вузів

залишилися 
учителями 
малювання

залишилися 
стажистами

1923/24
1924/25
1925/26

24
35
62

12
12
23

6
–
–

–
2
–

3
5
–

–
4

10

На жаль, відомостей про працевлаштування випускників школи 
інших років немає. Інформація про їхню роботу в гончарному промислі 
відсутня. Якщо хтось із них виявляв бажання відкрити в селі свою власну 
справу, то не знаходив з боку держави ні підтримки, ні заохочення. 
Гончарний заклад самотужки намагався допомагати своїм вихованцям. 
Наприклад, упродовж 1921–1924 років колишній учень Іван Мазур, 
запроваджуючи гончарну справу в Кам’янецькій залізничній школі, 
користувався гончарним кругом, який узяв на тимчасове користування  
в Кам’янець-Подільській художньо-промисловій профшколі імені 
Григорія Сковороди [203]. Співпраця цих шкіл тривала і в наступні 
роки. 18 травня 1926 року художній навчальний заклад в обмін на 10 
кубів дров для випалювання глиняних виробів передав залізничній школі 
виготовлені учнями гіпсові бюсти Володимира Леніна й Тараса Шевченка, 
10 гіпсових медальйонів [3].

Із «Правил і програм для вступу до інститутів, технікумів, робфаків 
та профшкіл УРСР» на 1926/1927 академічний рік відомо, що осіб, які 
закінчили Художньо-промислову профшколу, зачисляли до художніх 
інститутів після перевірки їхніх знань «в обсягу загальних вимог для 
вступу до Вузів… (іспитів з додаткових спеціальних дисциплін вони не 
складають). Примітка: Особи, що скінчили профшколи, чи школи ФЗУ, 
можуть без перевірочних іспитів вступити до Педтехнікумів і Техні-
кумів своєї спеціальности, а до вузів іншої спеціальности вступають  
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на загальних підставах» [30, арк.109]. Учні, які після закінчення 
профшколи отримали свідоцтво, мали «право вступу в Художні 
Технікуми, або Інститути без держання екзаменів» [233]. Серед 
гончарних навчальних закладів, де випускники Кам’янець-Подільської 
художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди продов-
жували здобувати освіту, були Межигірський мистецько-керамічний 
технікум, Миргородський художньо-керамічний технікум [204; 248]. 
Оскільки вони проходили повний курс предметів загальноосвітнього 
й загальномистецького циклу (рисунок, малювання, ліплення, історія 
мистецтв), то мали можливість вступати й до художніх вузів [313, арк.43]. 

Зі звіту Володимира Гагенмейстера відомо, що 1924/1925 навчального 
року передбачали випустити 7 учнів із Гончарного відділу, 7 – із Ткацького 
та 2 – з Поліграфічного. Окрім того, повідомляв завідувач, «при школі 
відбуває стаж 13 учнів, закінчивших школу в 1923/24 уч. році, з котрих 
один глухонімий» [72]. Таке стажування було необхідним для тих, 
хто планував продовжити навчання у вищих мистецьких навчальних 
закладах. Інспектор Головпрофосвіти Осип Білоскурський пропонував 
«подумати про тих 13 учнів, що закінчують в біж. році стаж при Вашой 
профшколі по кер., ткац. та літогр. відділам. Вони можуть рахувати 
на прийом їх в Худ. ВУЗи» [15]. До вступу в навчальні заклади учнів 
рекомендував Володимир Гагенмейстер.

Приймальні комісії вузів і технікумів здійснювали класовий відбір 
з числа тих, хто подавав заяви. Проте листом за підписом заступника 
наркома освіти Ряппо від 1 квітня 1926 року відповідальність за якісний 
склад вступаючих до вузів у повній мірі було покладено на керівників 
профшкіл. Зокрема, в ньому йшлося про наступне: «Комплектування 
щодо підготовки, як показав прийом 1926 року, особливо в частині 
тих, що закінчили профшколи, не стоїть ще на належній височині… 
Невпинне збільшення кадрів профшкільців у ВУЗах, що в 27 році будуть 
доведені до 50% всього контингенту, вимагає звернути серйозну увагу 
на вибір найкраще підготовлених. Для цього керовникові та лектор-
ському складу профшкіл необхідно звернути свою увагу на підлітків, 
що мають здібність засвоєння теоретичних дисциплін й можуть бути 
кандидатами для вступу до ВУЗів. Не зменшуючи їх підготовки як 
кваліфікованих робітників, допомогти таким підліткам порадою  
й керівництвом й більше в тематичній теоретичній підготовці. В посвід-
ченнях таких підлітків про закінчення профшкіл можна відзначити,  
що вони можуть бути рекомендовані для вступу до ВУЗу» [412]. Вимогою 
для вступу до інституту був обов’язковий однорічний виробничий стаж.
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1920-ті роки – час національного відродження України, розвою 
української культури, мови, науки. Тому не дивно, що в §6-7 наказу 
Губнаросвіти від 7 липня 1923 року було зазначено: «Пропоную всім 
співробітникам як Губнаросвіти, так і Окрнаросвіти на протязі двох 
місяців від цього числа вивчити вкраїнську остільки, щоб кожний  
зі співробітників міг як читати, так і балакати; Окрнаросвітам  
з селянами вести як розмову, так і листування виключно на вкраїнській 
мові. Учителям всіх шкіл без винятку пропонується на протязі шести 
місяців вивчити вкраїнську мову остільки, щоб вчительство нею 
володіло, як з боку викладання дисциплін в школі, так і в листуванні» 
[29]. У «Витягу з правил і програм для вступу до інститутів, 
технікумів, робфаків та профшкіл УРСР» на 1926/1927 навчальний 
рік наголошувалося: «Для вступу до вузів конче треба вміти грамотно 
висловлювати свої думки українською мовою на письмі й усно. Особи,  
що бажають вступити до ВУЗу, повинні добре знати головніші правила 
української синтакси, а також ознайомитися з головними творами 
видатних українських письменників ХІХ–ХХ ст.» [30, арк.109зв.]. 
Знання української мови було обов’язковим для всіх вступників. Якщо 
вступаючий приїжджав зі школи, яка знаходилася за межами України,  
то впродовж року він повинен був скласти іспит з української мови, інакше 
студента автоматично виключали із навчального закладу [30, арк.109].  
У Кам’янець-Подільській художньо-промисловій профшколі імені 
Григорія Сковороди викладання велося українською, тому її випускники 
проблем мовного характеру при вступі до вищих навчальних закладів не 
мали. Завідувач, який походив із прибалтів, приїхавши в Україну, вивчив 
українську мову дуже швидко, не чекаючи розпоряджень «згори», й того 
ж вимагав від інших.

Таким чином, аналізуючи склад учнівського контингенту Кам’янець-
Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди 
можна зробити певні висновки. З кожним роком популярність закладу 
зростала, конкурс на навчальне місце складав 1,5-2 чоловіки, збільшу-
валася кількість учнів. Вступна кампанія проходила у відповідності  
до державних нормативних документів і контролювалася приймальною 
комісією, яка слідкувала за ходом іспитів та інформувала про їх результат. 
Але певним критерієм відбору слугували не лише знання та вміння учнів. 
До уваги брали їхнє соціальне походження. У числі учнів переважали діти 
інтелігенції, потім – селян та робітників. Найменший відсоток складали 
діти кустарів, яким було складно пройти відбір. Такий розподіл був 
наслідком державної політики колективізації та індустріалізації. Фахову 
освіту в профшколі отримували хлопці й дівчата Поділля, більшість 
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були українцями, представниками Кам’янеччини. Хоча в порівнянні із 
Ткацьким та Літографським відділами популярність Гончарного була 
меншою, кількість його вихованців поступово й стабільно зростала. 
Художньо-промислова профшкола була регіональним навчальним 
закладом, іногородні діти проживали в інтернаті або у приватному секторі, 
а малозабезпечені отримували стипендії. Здобувши певну загальну  
й фахову мистецьку підготовку, випускники закладу продовжували 
свою художню освіту у вузах, працевлаштовувалися в освітній галузі  
або у фабрично-заводському гончарному виробництві. Певних відомостей 
про їхню масову участь у кустарництві досі не віднайдено. Загальнодер-
жавне збайдужіння до гончарства не заохочувало ним займатися. Проте, 
очевидячки, дехто із випускників Кам’янець-Подільської художньо-
промислової профшколи все-таки йшов у промисел. Таке припущення 
стало можливим з огляду на звіти профшколи, у яких подальша 
доля певної частини випускників невідома (таблиця 19). Ймовірно,  
замовчування про їхню участь в утвердженні українського гончарства 
було свідомим вчинком керівництва, адже в такому «утвердженні» 
держава не була зацікавлена. Гончарні осередки не лише Поділля,  
а й усієї України все більше занепадали. Випускникам школи складно 
було працевлаштуватися в селі, оскільки все частіше розвивати там 
було вже нічого. Відповідно – соціальне замовлення на випускників,  
орієнтованих на роботу в гончарних осередках, з кожним роком прискорено 
скорочувалося. Статутно Художньо-промислова школа орієнтувалася  
на підготовку фахівців для художньої промисловості, й поміж іншим – 
для гончарства. Традиційний промисел існував без належної державної 
підтримки, оскільки основний акцент у країні робився на розвиток важкої 
промисловості та зміцнення військового потенціалу. За таких умов значна 
кількість спеціалістів із художньою освітою вже була непотрібна.
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5.3. ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Н
естабільне фінансування й часті 
реорганізації могли зашкодити 
існуванню унікального в Право-

бережжі гончарного навчального 
закладу, але ситуацію поступово вдалося 
стабілізувати в меншій мірі за рахунок 
вирівнювання фінансування, у значно 
більшій – за рахунок ентузіазму й самовід-
даній діяльності педагогів. За час існування 
Камянець-Подільської художньо-промис-
лової профшколи склад співробітників 
частково змінювався, але основа викла-
дацького колективу залишалася сталою. 
Всі вони мали спеціальну фахову 
підготовку. Управляючий технікуму,  
а згодом – завідувач профшколи, лектор 
з композиції, історії мистецтв та ремесел 
Володимир Миколайович Гагенмейстер 
1912 року закінчив Санкт-Петербурзьке 
училище технічного рисунка барона 
Олександра Штігліца. Високо професійний, 

небайдужий, принциповий, він користувався визнанням та повагою 
як у колі своїх колег, так і серед вихованців. Поза очі вони ніжно 
називали його «глєчиком» [215, арк.1]. Через роки, розповідаючи 
про Володимира Миколайовича, пригадували: «Він був наша слава  
і гордість» [42, арк.2], у Кам’янці «розцвів його талант, тут яскравіла 
його людяність» [212, арк.1]. Вихованець Профшколи Сергій Кукуруза 
розповідав: «...Был на уроках, слушал его лекции из истории искусства. 
Он выступал и на курсах учителей Кам.-Под. округа. Хорошо его 
помню в белой толстовке и с черным бантом на шее. Ходил быстро… 
и обладал даром слова» [211, арк.1-2]. Про професійну діяльність  
та трагічний життєвий шлях Володимира Гагенмейстра йтиме в окремому 
розділі даного наукового дослідження. 

Ще один розділ цієї монографії присвячено випускнику Миргородської 
художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя (1912), помічнику 
управляючого з навчальної частини, керівнику гончарно-формувальної 

Володимир Гагенмейстер.  
Кам’янець-Подільський. 1929.  
Автор фото невідомий.  
Приватний архів Ольги Ерн  
(Гагенмейстер-Корецької). Львів
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майстерні, викладачу гончарної технології й занять у гончаній лабораторії 
Отто Максовичу Адамовичу. 

Майстром гончарства в Кам’янець-Подільській художньо-промисловій 
профшколі був випускник Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої 
навчальної майстерні (1905) Целестин Станіславович Завадський,  
а викладачем скульптури й гончарного малярства, помічником з госпо-
дарчої частини був Григорій Давидович Журман (1908 року закінчив 
Миргородську художньо-промислову школу імені Миколи Гоголя). 
У числі викладачів також працювали: Антін Михайлович Вронський 
– лектор теорії перспективи, технології літографії, літографії, цинко-
графії, випускник Варшавської художньої школи (1894); Борис Іванович 
Крюков – лектор малювання, малярства, графіки, скульптури, випускник 
Київської художньої школи (1918); Варвара Іванівна Корецька – лектор 
технології ткацтва, керівник ткацької майстерні, 1917 року закінчила 
Петербурзьку школу народного мистецтва; Іван Микитович Захаров – 
викладач креслення й художніх дисциплін, випускник Строганівського 
центрального художньо-промислового училища; Микола Іванович 
Добровольський – викладач гончарства, випускник Коломийської 
гончарної школи; Володимир Якович Герасименко – лектор історії 

Варвара Корецька (стоїть у човні). Миргород, Полтавщина. 1912. Автор фото невідомий, відновив фото 
Костянтин Карпенчук (Львів). Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). Львів
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Варвара Корецька (перша праворуч).  
Миргород, Полтавщина. 1912.  
Автор фото невідомий.  
Приватний архів Ольги Ерн  
(Гагенмейстер-Корецької). Львів.  
Публікується вперше

Родина Корецьких: (стоять зліва направо)  
Варвара Іванівна та її сестра Марія Іванівна. 

Миргород, Полтавщина. 1912.  
Фото «Собственный дом Е.Фрог и сыновья». 

Приватний архів Ольги Ерн  
(Гагенмейстер-Корецької). Львів.  

Публікується вперше
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українського письменства; Микола Олексан-
дрович Корецький – керівник практичного 
виробництва з літографії; Ганна Демидівна 
Суліма – керівниця практичним виробни-
цтвом із килимарства та вишивання; Віра 
Костянтинівна Дулепова – майстер ткацького 
відділу; Дмитро Костянтинович Дмітерко – 
лектор німецької мови, гігієни праці; Павло 
Максимович Проліско – лектор математики 
й фізики, та інші [145; 429; 434]. Станом на 
1 березня 1923 року до викладачів приєд-
налися Володимир Володимирович Шаврін, 
який 1906 року закінчив Київську художню 
школу, був викладачем малюнка, ліплення 
й скульптури, лектори Розенберг-Балицька 
та Курилко [101]. 8 серпня 1923 року до 
Вінницького губпрофобру надійшов лист 
від Костя Іполітовича Кржемінського, який 
звертався з проханням щодо можливості його 
працевлаштування в Кам’янець-Подільській 
художньо-промисловій профшколі. Зазна-
чений документ цінний тим, що містить біографічні відомості про одного 
із провідних викладачів школи в подальші роки її діяльності:

«Скінчив Київську Художню Школу р.1917 по відділам – архітек-
турному, малярському з рекомендуванням.

З 1917 р. вчителюю в м.Умані.
З 1920 р. завідую Уманською Школою Народнього Мистецтва,  

яку з’організовав.
1919 р. провадив наукову працю по досліду Народнього мистецтва  

й збиранню матер’ялів селянського орнаменту, – якій мною було введено, 
як корінний стиль в Уманській Школі Нар. Мист. 

На Уманській Окружній виставці 1923 – за збудовання павіль-
йонів в українському стильові та за художній напрям Ум. Школи Нар. 
Мист. – одержав похвальн. листа першої ступені. Року народження 
1893. По національн. – українець. В партіях політичних участи не 
брав. Рахуюся членом спілки «Робмист» [179]. Оскільки діяльність 
Костя Кржемінського була близькою до тієї, яку запровадив Володимир  
Гагенмейстер, ініціатора дослідження та популяризації народного 
мистецтва в Черкащині було прийнято на роботу до Кам’янець-Подільської 
художньо-промислової профшколи. 

Кость Кржемінський.  
Кам’янець-Подільський. 1920-ті.  
Автор фото невідомий.  
Приватний архів Ольги Ерн 
(Гагенмейстер-Корецької). Львів. 
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Таблиця 20 (Стор.192-199)
Список працівників Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи (1922–1930)

№ 
п/п

Прізвище, ім’я,  
по батькові Посада Освітній ценз Спеціальність

Педаго-
гічний 
стаж

Період 
роботи  
в школі

Роки роботи 
в школі, 

підтверджені 
архівними 

документами

Коротка біографія

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Адамович Отто 
Максович

Учитель технології керамічного 
виробництва, рисування, керамічної 
лабораторії, креслення

Миргородська художньо-
промислова школа (1912)

Учитель 
художньої 
кераміки

1912 1912 1914, 1922, 
1923, 1924, 
1925, 1926, 

1927, 1929, 1930

Народився 18.07.1891 року в місті Любава (Курляндія).  
Навчався в лютеранській початковій школі, заводському училищі  
при заводі в Катеринославщині (до 1911).  
З 1912 – Кам’янець-Подільська художньо-реміснича навчальна 
майстерня. 1915–1918 – служба в армії

2 Байдюк Микола 
Васильович

Учитель при майстерні  
та рисувальних класах

3 Бергер Густо Викладач 1929

4 Буковський А.М. Учитель-пічник при будівельній 
майстерні

01.11.1910 1914, 1916

5 Вишневська Надія 
Дмитрівна

Завідувач, викладач художніх 
предметів

1914

6 Вишнякова Валентина Викладач 1929, 1930

7 Вронський Антін 
Михайлович

Учитель малярства, технології 
виробництва, технічна лабораторія; 
з 1923 – графічна технологія, 
цинкографія, літографія.
Технологія літографії, малювання  
на літографському камені

Варшавська школа 
мистецтв (1884)

Учитель 
графічної 
справи та 
малярства

18 1920 1922, 1923, 
1924, 1925, 
1926, 1927, 
1929, 1930

Народився 02.02.1861 року в місті Кам’янець-Подільський.  
Закінчив Варшавську школу мистецтв (1884). 1885–1886 – відряджений  
у Дрезден. Працював учителем малювання у Варшаві (1888–1890),  
давав приватні уроки (1890–1917). Учитель малювання трудшколи  
(з 1917), польської гімназії, Кам’янець-Подільського художньо-
промислового технікуму (згодом – Художньо-промислова школа)  
(з 1920)

8 Гагенмейстер 
Володимир 
Миколайович

Завідувач, учитель композиції, історії 
ужиткового мистецтва, 
історії ремісництва, графіка

Училище технічного 
рисунку барона Штігліца  
в Санкт-Петербурзі (1913)

Учитель, 
художник 
ужиткового 
мистецтва

9 1916 1922, 1923, 
1924, 1925, 
1926, 1927, 
1929, 1930

Народився 12.06.1887 року в місті Виборг у Фінляндії.  
Навчався в Реальній школі в Пскові. Закінчив Петербурзьке художньо-
промислове училище барона Штігліца. Працював завідувачем 
Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні  
(з 1916), асистентом Університету (з 1921), викладачем соцвиху

9 Галицький Михайло 
Антонович

Учитель політмінімуму, політрук Чернівецький інститут 
(1914)

1923, 1924

10 Герасименко 
Володимир Якович

Учитель української мови  
та письменства, історії України

Миколаївський 
учительський інститут 
(1917)

1923, 1924

11 Гірченко Федір 
Дмитрович

Інструктор керамічної майстерні 1927
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Таблиця 20 (Стор.192-199)
Список працівників Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи (1922–1930)

№ 
п/п

Прізвище, ім’я,  
по батькові Посада Освітній ценз Спеціальність

Педаго-
гічний 
стаж

Період 
роботи  
в школі

Роки роботи 
в школі, 

підтверджені 
архівними 

документами

Коротка біографія

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Адамович Отто 
Максович

Учитель технології керамічного 
виробництва, рисування, керамічної 
лабораторії, креслення

Миргородська художньо-
промислова школа (1912)

Учитель 
художньої 
кераміки

1912 1912 1914, 1922, 
1923, 1924, 
1925, 1926, 

1927, 1929, 1930

Народився 18.07.1891 року в місті Любава (Курляндія).  
Навчався в лютеранській початковій школі, заводському училищі  
при заводі в Катеринославщині (до 1911).  
З 1912 – Кам’янець-Подільська художньо-реміснича навчальна 
майстерня. 1915–1918 – служба в армії

2 Байдюк Микола 
Васильович

Учитель при майстерні  
та рисувальних класах

3 Бергер Густо Викладач 1929

4 Буковський А.М. Учитель-пічник при будівельній 
майстерні

01.11.1910 1914, 1916

5 Вишневська Надія 
Дмитрівна

Завідувач, викладач художніх 
предметів

1914

6 Вишнякова Валентина Викладач 1929, 1930

7 Вронський Антін 
Михайлович

Учитель малярства, технології 
виробництва, технічна лабораторія; 
з 1923 – графічна технологія, 
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Технологія літографії, малювання  
на літографському камені

Варшавська школа 
мистецтв (1884)

Учитель 
графічної 
справи та 
малярства

18 1920 1922, 1923, 
1924, 1925, 
1926, 1927, 
1929, 1930

Народився 02.02.1861 року в місті Кам’янець-Подільський.  
Закінчив Варшавську школу мистецтв (1884). 1885–1886 – відряджений  
у Дрезден. Працював учителем малювання у Варшаві (1888–1890),  
давав приватні уроки (1890–1917). Учитель малювання трудшколи  
(з 1917), польської гімназії, Кам’янець-Подільського художньо-
промислового технікуму (згодом – Художньо-промислова школа)  
(з 1920)

8 Гагенмейстер 
Володимир 
Миколайович

Завідувач, учитель композиції, історії 
ужиткового мистецтва, 
історії ремісництва, графіка

Училище технічного 
рисунку барона Штігліца  
в Санкт-Петербурзі (1913)
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художник 
ужиткового 
мистецтва

9 1916 1922, 1923, 
1924, 1925, 
1926, 1927, 
1929, 1930

Народився 12.06.1887 року в місті Виборг у Фінляндії.  
Навчався в Реальній школі в Пскові. Закінчив Петербурзьке художньо-
промислове училище барона Штігліца. Працював завідувачем 
Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні  
(з 1916), асистентом Університету (з 1921), викладачем соцвиху

9 Галицький Михайло 
Антонович

Учитель політмінімуму, політрук Чернівецький інститут 
(1914)

1923, 1924

10 Герасименко 
Володимир Якович

Учитель української мови  
та письменства, історії України

Миколаївський 
учительський інститут 
(1917)

1923, 1924

11 Гірченко Федір 
Дмитрович

Інструктор керамічної майстерні 1927
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12 Гловацький Микола 
Іванович

Секретар шкільної ради, діловод;  
до 1917 – Закон Божий

Подільська духовна 
семінарія (1897)

Канцелярист 1918  1914, 1916, 
1922, 1923

Народився 09.05.1985 року в селі Осички (син хлібороба).  
Навчався в початковій школі (1886). Закінчив Тульгинську духовну 
школу (1890), Подільську духовну семінарію (1897).  
Працював службовцем Подільської духовної консисторії (1897–1899),  
секретар Єпархіальної ради (1912–1918), діловод Кам’янець-Подільської 
художньо-ремісничої навчальної майстерні (1918)

13 Годилевська Віра 
Василівна

Діловод, бібліотекар 1923

14 Гойхенберг Іда Викладач 1930

15 Гранатовський Стефан Учитель при майстерні

16 Григорчук Семен Завідувач бібліотеки 1929

17 Дмитренко Дмитро 
Костянтинович

Учитель німецької мови, гігієни праці 1924, 1930

18 Добровольський Н.І. Учитель гончарства Коломийська гончарна 
школа

1914

19 Дулепова Віра 
Костянтинівна

Майстер ткацтва 1923 Народилася 1899 року

20 Журковський 
Володимир

Бібліотекар 1923

21 Журман Григорій 
Давидович

Учитель керамічного малярства, 
скульптури, ліплення

Миргородська художньо-
промислова школа (1908)

Учитель 
художньої 
кераміки

01.09.1909 1914, 1916, 
1922, 1923

22 Журман Євдокія 
Григорівна

Російська мова, фізика, арифметика, 
рахівництво

25.09.1913 1914, 1916

23 Завадський Целестин 
Станіславович

Майстер-керівник гончарної точки 
й формування; помічник майстра 
токарної майстерні (з 1916)

Кам’янець-Подільська 
художньо-реміснича 
навчальна майстерня 
(1915)

Майстер-
керівник 
кераміки

04.09.1915  1916, 1922, 
1923

Народився 19.05.1891 року в с.Фурманівці Кам’янець-Подільського 
повіту, скінчив Кам’янець-Подільську художньо-ремісничу навчальну 
майстерню (1915), Соціально-економічний технікум у Кам’янець-
Подільську (1921). Керівник майстерні Кам’янець-Подільського 
художньо-промислового технікуму та школи (з 1915)

24 Захаров Іван 
Микитович

Учитель креслення, художніх 
предметів

Строгановське центральне 
художньо-промислове 
училище

1914

25 Зборовець Василь 
Степанович

Українська мова, українська 
література, охорона праці

Кам’янецький інститут 
народної освіти

17 1926, 1925 Народився 1889 року

26 Карета Лев Антонович Учитель 1925

27 Ковальов Анатолій Викладач 1930

28 Корецька Варвара 
Іванівна

Технологія ткацтва, вишивання, ткач-
килимар-майстер, художня обробка 
тканини

Петроградська школа 
народного мистецтва 
(1917), Ткацька школа  
в Олефірцях у Полтавщині

9 1921–1922 1926, 1925, 
1922, 1924, 

1927, 1929, 1930

Народилася 1895 року. Закінчила Петроградську школу народного 
мистецтва (1917)
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до 1917 – Закон Божий

Подільська духовна 
семінарія (1897)

Канцелярист 1918  1914, 1916, 
1922, 1923

Народився 09.05.1985 року в селі Осички (син хлібороба).  
Навчався в початковій школі (1886). Закінчив Тульгинську духовну 
школу (1890), Подільську духовну семінарію (1897).  
Працював службовцем Подільської духовної консисторії (1897–1899),  
секретар Єпархіальної ради (1912–1918), діловод Кам’янець-Подільської 
художньо-ремісничої навчальної майстерні (1918)

13 Годилевська Віра 
Василівна

Діловод, бібліотекар 1923

14 Гойхенберг Іда Викладач 1930

15 Гранатовський Стефан Учитель при майстерні

16 Григорчук Семен Завідувач бібліотеки 1929

17 Дмитренко Дмитро 
Костянтинович

Учитель німецької мови, гігієни праці 1924, 1930

18 Добровольський Н.І. Учитель гончарства Коломийська гончарна 
школа

1914

19 Дулепова Віра 
Костянтинівна

Майстер ткацтва 1923 Народилася 1899 року

20 Журковський 
Володимир

Бібліотекар 1923

21 Журман Григорій 
Давидович

Учитель керамічного малярства, 
скульптури, ліплення

Миргородська художньо-
промислова школа (1908)

Учитель 
художньої 
кераміки

01.09.1909 1914, 1916, 
1922, 1923

22 Журман Євдокія 
Григорівна

Російська мова, фізика, арифметика, 
рахівництво

25.09.1913 1914, 1916

23 Завадський Целестин 
Станіславович

Майстер-керівник гончарної точки 
й формування; помічник майстра 
токарної майстерні (з 1916)

Кам’янець-Подільська 
художньо-реміснича 
навчальна майстерня 
(1915)

Майстер-
керівник 
кераміки

04.09.1915  1916, 1922, 
1923

Народився 19.05.1891 року в с.Фурманівці Кам’янець-Подільського 
повіту, скінчив Кам’янець-Подільську художньо-ремісничу навчальну 
майстерню (1915), Соціально-економічний технікум у Кам’янець-
Подільську (1921). Керівник майстерні Кам’янець-Подільського 
художньо-промислового технікуму та школи (з 1915)

24 Захаров Іван 
Микитович

Учитель креслення, художніх 
предметів

Строгановське центральне 
художньо-промислове 
училище

1914

25 Зборовець Василь 
Степанович

Українська мова, українська 
література, охорона праці

Кам’янецький інститут 
народної освіти

17 1926, 1925 Народився 1889 року

26 Карета Лев Антонович Учитель 1925

27 Ковальов Анатолій Викладач 1930

28 Корецька Варвара 
Іванівна

Технологія ткацтва, вишивання, ткач-
килимар-майстер, художня обробка 
тканини

Петроградська школа 
народного мистецтва 
(1917), Ткацька школа  
в Олефірцях у Полтавщині

9 1921–1922 1926, 1925, 
1922, 1924, 

1927, 1929, 1930

Народилася 1895 року. Закінчила Петроградську школу народного 
мистецтва (1917)
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29 Корецький Микола 
Олександрович

Майстер-керівник, літографія, 
практичні справи в літографічній 
майстерні

Двокласна школа Майстер-
керівник

1920 1922, 1923, 
1925, 1926, 

1927, 1929, 1930

Народився 04.04.1891 року в с.Довжик Кам’янець-Подільського повіту. 
Скінчив двокласну школу (1906). Робітник типографії (з 1906), майстер-
керівник у Кам’янець-Подільській художньо-промисловій школі (з 1920)

30 Корінчик Ганна 
Герасимівна

Кухарка 1924, 1925

31 Кржемінський Кость 
Іполітович

Креслення, художня обробка тканин Київська художня школа 6 1923 1925, 1926, 1927 Народився 1893 року

32 Крюков Борис 
Іванович

Учитель графіки і малярства, 
малювання скульптури

Київська художня школа 
(1918)

1927

33 Кублякова Євгенія 
Миколаївна

Кухарка 1927

34 Курилко Петро 
Іванович

Учитель Петроградський 
університет (1904)

1923

35 Лебединська Оксана 
Володимирівна

Учитель німецької мови 1923

36 Лебедів Віктор 1923

37 Лернер Григорій 
Аронович

Служник-сторож 1924, 1925, 1926

38 Лихнович Стефан 
Георгійович

Діловод-секретар Опікунської ради 01.01.1911 1916, 1924

39 Лицишин Кость 
Федорович

Учитель 1924, 1925

40 Мармор Абрам 
Моісейович

Лікар 1923

41 Матвієв Михайло Інструктор 1929, 1930

42 Миронов М.І. Вихователь, «письмоводитель» 1914, 1916

43 Мушинський Мартин 
Антонович

Учитель креслення 1923

44 Нагорний Петро Викладач 1929, 1930

45 Наливайко Федір 
Дмитрович

Німецька технічна література Кам’янець-Подільський 
сільськогосподарський 
інститут

7 1926, 1927, 1929 Народився 1897 року

46 Оботчук Володимир 
Володимирович

Завгосп, рахівник Кам’янецька міська школа 
(1910)

1923, 1924, 
1925, 1926, 
1927, 1930

Народився 1892 року

47 Оксман Емануїл 1929

48 Олійник Михайло Викладач 1930

49 Онепір Ганна 
Дмитрівна

Учитель вишивальної, килимарської, 
ткацької майстерень

Ткацька школа в селі 
Дегтярі в Полтавщині

1923 Народилася 1899 року

50 Проліско Павло 
Максимович

Учитель математики, фізики 1924
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майстерні

Двокласна школа Майстер-
керівник

1920 1922, 1923, 
1925, 1926, 

1927, 1929, 1930

Народився 04.04.1891 року в с.Довжик Кам’янець-Подільського повіту. 
Скінчив двокласну школу (1906). Робітник типографії (з 1906), майстер-
керівник у Кам’янець-Подільській художньо-промисловій школі (з 1920)

30 Корінчик Ганна 
Герасимівна

Кухарка 1924, 1925

31 Кржемінський Кость 
Іполітович

Креслення, художня обробка тканин Київська художня школа 6 1923 1925, 1926, 1927 Народився 1893 року

32 Крюков Борис 
Іванович

Учитель графіки і малярства, 
малювання скульптури

Київська художня школа 
(1918)

1927

33 Кублякова Євгенія 
Миколаївна

Кухарка 1927

34 Курилко Петро 
Іванович

Учитель Петроградський 
університет (1904)

1923

35 Лебединська Оксана 
Володимирівна

Учитель німецької мови 1923

36 Лебедів Віктор 1923

37 Лернер Григорій 
Аронович

Служник-сторож 1924, 1925, 1926

38 Лихнович Стефан 
Георгійович

Діловод-секретар Опікунської ради 01.01.1911 1916, 1924

39 Лицишин Кость 
Федорович

Учитель 1924, 1925

40 Мармор Абрам 
Моісейович

Лікар 1923

41 Матвієв Михайло Інструктор 1929, 1930

42 Миронов М.І. Вихователь, «письмоводитель» 1914, 1916

43 Мушинський Мартин 
Антонович

Учитель креслення 1923

44 Нагорний Петро Викладач 1929, 1930

45 Наливайко Федір 
Дмитрович

Німецька технічна література Кам’янець-Подільський 
сільськогосподарський 
інститут

7 1926, 1927, 1929 Народився 1897 року

46 Оботчук Володимир 
Володимирович

Завгосп, рахівник Кам’янецька міська школа 
(1910)

1923, 1924, 
1925, 1926, 
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Народився 1892 року

47 Оксман Емануїл 1929

48 Олійник Михайло Викладач 1930

49 Онепір Ганна 
Дмитрівна

Учитель вишивальної, килимарської, 
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Ткацька школа в селі 
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51 Розенберг-Балицька 
Пауля Фрідріхівна

Учитель Учительська семінарія  
у Відні (1909), економічні 
курси (1921)

1923

52 Романів Михайло 1923

53 Романівська Хімія 
Захарівна

Учитель української мови 1927

54 Романюк Павло 
Дем’янович

Служник 1927, 1929, 1930

55 Сазонів Юрко 
Петрович

Учитель історії класової боротьби, 
політекономіки, географії

1927

56 Салоник Іван Викладач 1929, 1930

57 Сластенко Юхим 
Петрович

1927, 1929, 1930

58 Стойкевич Іван 
Михайлович

Суспільствознавство, економічна 
географія, політкерівник

Вища партшкола, Сільсько-
господарський інститут

4 1922 1925, 1926 Народився 1902 року

59 Сулима Ганна 
Демидівна

Учитель килимарства, вишивки, 
фарбування

1923

60 Тиминський А.Є. Учитель-столяр 01.09.1909 1914, 1916

61 Ткачук І.І. Сторож-служник при гончарній 
майстерні

01.09.1915 1916

62 Тухович Михайло 
Генріхович

Художня обробка книги 1927, 1929, 1930

63 Федоренко Іван 
Петрович

Сторож 1923 Народився 1865 року

64 Федоренко Марія 
Іванівна

Кухарка 1923, 1929, 1930 Народилась 1879 року

65 Філіпчук Олександр 
Миколайович

Математика, фізика Кам’янецький інститут 
народної освіти

7 1924, 1926, 1927 Народився 1898 року

66 Хмельницька Євгенія 
Федорівна

Діловод, бібліотекар 2 1924, 1925, 
1926, 1927, 
1929, 1930

Народилась 1901 року

67 Шаврін Володимир 
Володимирович

Малювання, скульптура Київська художня школа 
(1906)

6 1922 1924, 1925, 
1926, 1927, 
1929, 1930

Народився 1884 року. Закінчив Київську художню школу (1906)

68 Ющенко Юхим Помічник завідувача школи, викладач 1929, 1930

69 Ялковський Гнат Помічник майстра будівельної 
майстерні

1916, 1923

70 Ярошевська Антоніна 
Антонівна

Хімія Кам’янецький інститут 
народної освіти та 
Кам’янецький сільсько-
господарський інститут

1924, 1925, 1926 Народилася 1894 року
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

51 Розенберг-Балицька 
Пауля Фрідріхівна

Учитель Учительська семінарія  
у Відні (1909), економічні 
курси (1921)

1923

52 Романів Михайло 1923

53 Романівська Хімія 
Захарівна

Учитель української мови 1927

54 Романюк Павло 
Дем’янович

Служник 1927, 1929, 1930

55 Сазонів Юрко 
Петрович

Учитель історії класової боротьби, 
політекономіки, географії

1927

56 Салоник Іван Викладач 1929, 1930

57 Сластенко Юхим 
Петрович

1927, 1929, 1930

58 Стойкевич Іван 
Михайлович

Суспільствознавство, економічна 
географія, політкерівник

Вища партшкола, Сільсько-
господарський інститут

4 1922 1925, 1926 Народився 1902 року

59 Сулима Ганна 
Демидівна

Учитель килимарства, вишивки, 
фарбування

1923

60 Тиминський А.Є. Учитель-столяр 01.09.1909 1914, 1916

61 Ткачук І.І. Сторож-служник при гончарній 
майстерні

01.09.1915 1916

62 Тухович Михайло 
Генріхович

Художня обробка книги 1927, 1929, 1930

63 Федоренко Іван 
Петрович

Сторож 1923 Народився 1865 року

64 Федоренко Марія 
Іванівна

Кухарка 1923, 1929, 1930 Народилась 1879 року

65 Філіпчук Олександр 
Миколайович

Математика, фізика Кам’янецький інститут 
народної освіти

7 1924, 1926, 1927 Народився 1898 року

66 Хмельницька Євгенія 
Федорівна

Діловод, бібліотекар 2 1924, 1925, 
1926, 1927, 
1929, 1930

Народилась 1901 року

67 Шаврін Володимир 
Володимирович

Малювання, скульптура Київська художня школа 
(1906)

6 1922 1924, 1925, 
1926, 1927, 
1929, 1930

Народився 1884 року. Закінчив Київську художню школу (1906)

68 Ющенко Юхим Помічник завідувача школи, викладач 1929, 1930

69 Ялковський Гнат Помічник майстра будівельної 
майстерні

1916, 1923

70 Ярошевська Антоніна 
Антонівна

Хімія Кам’янецький інститут 
народної освіти та 
Кам’янецький сільсько-
господарський інститут

1924, 1925, 1926 Народилася 1894 року
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Останні архівні відомості про викладачів Кам’янець-Подільської 
художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди відносяться 
до другої половини січня 1930 року. На той час у школі працювали 
завідувач Володимир Гагенмейстер, помічник завідувача й викладач 
Юхим Ющенко, викладачі Михайло Олійник, Іван Сафоник, Валентина 
Вишнякова, Юхим Сластьоненко, Петро Нагорний, Дмитро Дмитренко, 
Анатолій Ковальов, Іда Гойхенберг, Антін Вронський, Володимир Шаврін, 
інструктори-викладачі Отто Адамович, Варвара Корецька, інструктори 
Микола Корецький, Михайло Матвіїв, Михайло Тухович, рахівник-
діловод Євгенія Мельницька, кухарка Марія Федоренко, служники 
Павло Романюк, Володимир Оботчук [64]. На основі архівних документів, 
що зберігаються в Державному архіві Хмельницької області, укладено 
таблицю 20, в якій зафіксовано прізвища 71 працівника Кам’янець-
Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди 

Володимир Шаврін. Дружній шарж на педагогічний колектив Кам’янець-Подільської художньо-промислової 
профшколи імені Григорія Сковороди: у центрі диригує пензлем Володимир Гагенмейстер, зліва від нього грає  
на скрипці Отто Адамович, над ними: з килимом – Варвара Корецька, зі сковородою – Євгенія Мельницька 
(секретар); сидить 2-й ліворуч з лірою Олійник, за ним стоїть з арфою Іван Стойкевич, 3-й ліворуч Коссак (музикант), 
4-й стоїть з бубоном Володимир Шаврін, 5-й із шарманкою Микола Корецький. Кам’янець-Подільський. 1926. 
Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). Львів. Публікується вперше
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(23-27; 44; 64; 66; 77; 101; 136; 144; 145, арк.12-13; 160; 361, арк.1-1зв.; 
372, арк.75; 381; 384, арк.12зв.-13; 429; 433; 434; 443; 453). 

У різний час упродовж 1916–1930 років вони докладали зусилля до 
розвитку єдиного в Правобережній Україні навчального закладу, що мав 
гончарну, ткацьку й літографську спеціалізацію. В умовах економічної 
й політичної нестабільності, коли державні пріоритети змінилися в бік 
розвитку важкої індустрії й проведення колективізації, що у свою чергу 
спричинили повсюдний занепад гончарного й інших кустарних промислів, 
ці люди своєю самовідданою працею намагалися виховати на кращих 
зразках народної художньої творчості нове покоління майстрів. Більшість 
викладачів витримали випробування нуждою та злиденним існуванням 
задля справи.

Варвара Корецька. Львів. 1967.  
Фото Георгія Ерна.  

Приватний архів Ольги Ерн  
(Гагенмейстер-Корецької). Львів.  

Публікується вперше

Михайло Матвіїв. Ваза.  
Глина, ангоб, полива, гончарний круг, мальовка, скління,   
17х9,5-Dх8,5-d см. Напис на денці: «КПХПШ, 1925. М.Матвіїв».  
Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола  
імені Григорія Сковороди. Кам’янець-Подільський. 1925. 
Кам’янець-Подільський державний історичний  
музей-заповідник, Ккер-120, КВ-5382.  
Фото Людмили Овчаренко. Публікується вперше
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5.4. ЧАС УТВЕРДЖЕННЯ ТА НОВАТОРСТВА

В
олодимир Гагенмейстер усвідомлював роль Кам’янець-Подільської 
художньо-промислової профшколи в підтримці й розвитку тради-
ційних художніх промислів, передовсім Поділля. Переосмислення 

й перебудова навчального процесу мали на меті підготовку майстрів, 
вихованих на самобутніх зразках народної творчості. Подальшу діяльність 
навчального закладу було спрямовано саме на вивчення й популяри-
зацію подільського гончарства, ткацтва, килимарства, вишивки. Однак 
статутно Кам’янець-Подільську художньо-промислову профшколу 
було зорієнтовано на підготовку кваліфікованих робітників для різних 
галузей художньої промисловості: гончарів та «кераміків» для гончарного 
виробництва, ткачих, килимарниць, вишивальниць, літографів [35; 69; 
383]. Перед завідувачем постало складне завдання: реалізувати обидва 
завдання в такий спосіб, щоб контролюючі державні органи не мали 
претензій. Глобальна офіційна мета не повинна була нівелювати ту, яку 
Володимир Гагенмейстер ставив особистісно. Аналіз подальшого розвитку 
Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи дає підстави 
стверджувати, що, незважаючи на численні перешкоди, йому це вдалося.

Значною мірою успішність функціонування профшколи залежала 
від підтримки з боку фінансових установ. Ось що з цього приводу  
17 травня 1923 року повідомляв у своїй відозві «Про стан Кам’янець-
Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди» 
завідувач Окружної народної освіти Орлик: «Школа напрямок взяла 
вірний, і є великою цінністю для краю. Необхідна термінова матеріальна 
допомога і частина землі із покладами каоліна для переходу школи  
до виробничого типу навчальних закладів» [35]. Республіканська преса 
також стверджувала: «Кам’янецька на Поділлі Художньо-Промислова 
Профшкола з відділами: Керамичним, Ткацьким і Поліграфичним 
поставлена чудово, веде свою роботу виключно на підставі народнього 
подільського мистецтва. Це – лабораторія, в якій народню творчість 
Поділля, орнамент розроблюють і вивчають дуже пильно, культивують 
і застосовують до своїх виробів. Це одна єдина школа, яка має свою  
орігінальну фізіономію. Школа не має абсолютно ніяких матері-
яльних засобів існування, майже цілий рік вчителі робили в холоді  
і дурно. Школа без державної допомоги гине. Місцева Профосвіта  
не вживала ніяких заходів до фінансування її з місцевого бюджету» [235]. 
Перебуваючи на утриманні місцевого бюджету, Кам’янець-Подільська 
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художньо-промислова профшкола щомісяця замість планованих 2065 крб.  
отримувала лише 200 крб. [217]. Щоб якось показати свою небайду-
жість до її діяльності, на засіданні Кам’янецького окружного виконкому  
1 листопада 1923 року було прийнято рішення щодо виділення деревини на 
відбудову даху гончарної майстерні, яка згоріла в результаті пожежі [74]. 
Але цього було недостатньо. Володимир Гагенмейстер вказував на неста-
більне положення навчального закладу й просив Губернську профосвіту 
вжити заходи з його порятунку. Можливо, очікуючи остаточного занепаду 
Художньо-промислової профшколи, керівництво цієї структури почало 
готуватися до закриття навчального закладу й надіслало завідувачу вимогу 
надати повний опис матеріальних цінностей. Керівник Ткацького відділу 
Варвара Корецька на спробу завгоспа з’ясувати наявність таких матеріалів 
у її відділі надіслала завідувачу Профшколи письмову відповідь: «До завшк. 
т.Гагенмейстера. З огляду на те, що школа висит в повітрі, готуюсь до 
закриття, а не для того, аби вона істнувала для відчиту Кам’янецького 
профоса. 2.ХІІ.23 р. В.Корецька» [99]. Ситуація була тривожною як для 
працівників, так і для учнів, і перешкоджала повноцінній діяльності 
закладу [99]. Гальмування фінансової підтримки з боку держави ставило 
під загрозу подальше існування закладу. Володимир Гагенмейстер 
неодноразово доповідав про скрутний стан школи: «Приймаючи на увагу 
загрожуючий стан Школи в матеріальному відношенню, повну відсут-
ність палива, завдяки чому не можно провадити нормально навчання. 
Прошу вжити відповідні заходи» [105], але у відповідь отримував лише 
вказівки: «…по-перше – Школа мусить існувати з 3-х річним курсом, 
по наміченому Школою програму; по-друге – Школа, в разі, коли не буде 
принята на місцевий бюджет, принята буде на Губбюджет, що буде 
вияснено не раніше, як через півмісяця…» [105]. В одній зі своїх доповідних 
інспектор Головпрофосвіти Осип Білоскурський повідомляв: «Весь рік 
1923/24 школа існувала і працювала майже без всяких матеріальних 
средств. Місцевий бюджет нічого школі не відпускав. Учнів в школі 53, 
все виключно селянська біднота. Навчальний бік в школі дуже гарно 
поставлений. Школа поставила в основу свого прикладництва тільки 
подільський орнамент. На Московській виставці була нагороджена. 
Одинока вона на все Поділля і Волинь, коли з державних коштів не буде 
підтримки, закриється, бо вже учителі починають кидати школу» [13]. 
Обґрунтовуючи необхідність державного фінансового забезпечення для 
Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи, він писав, 
що «…профшкола (бувш. технікум) має відділи: керамічний, ткацький 
і графічний…», що її необхідно «…непремінно взяти на державне 
утримання. Особливо Кам’янець-Подільська школа цілий рік добивається 
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цього забезпечення від місцевого бюджету й нічого не виходить. А школа 
ця одинока на все Поділля й Волинь, дуже гарно поставлена, що підтвер-
джують всі представники Головпрофосвіти, які роблять обслідування 
на Поділлі» [14]. Такі тривожні листи Осип Білоскурський відправляв  
до керівництва Головпрофосвіти НКО досить регулярно. Ймовірно, 
реакцією на його прохання були листи до місцевих органів управління 
профосвітою, які у свою чергу «ворушили» тамтешніх чиновників. 

29 січня 1924 року на засіданні Президії Укрголовпрофобру було 
підтверджено рішення про фінансування Художньо-промислової 
профшколи з місцевого бюджету [171]. Але вагомих кроків у напрямку 
допомоги школі зроблено не було, і доки владні структури вирішували, хто 
ж таки мусить утримувати гончарний навчальний заклад, сподіваючись  
на те, що він зможе вистояти за власні кошти, завідувач укотре наголо-
шував на неспроможності школи функціонувати за самостійно зароблені 
кошти, бо їх розмір був незначний. В одній із доповідних Володимир 
Гагенмейстер просив «включити школу до Губбюджету або дати  
розпорядження про закриття школи. В останньому випадку Поділля 
понесе велику втрату, не маючи більше худ. шк. даного типу. Для відома 
надсилається копія відношення, яке свідчить про преміювання експо-
натів школи на Московській сільськогосп. виставці» [84]. 

Володимир Гагенмейстер намагався отримати від Губпрофосвіти хоча б 
якусь інформацію про її плани щодо очолюваної ним установи [77, арк.40]. 
Для забезпечення стабільності навчально-виховного процесу Художньо-
промислової профшколи йому необхідно було докласти значних зусиль.  
У звіті про діяльність закладу за 1924/1925 навчальний рік завідувач писав: 
«Істнування профшколи з трьома відділами – керамичним, ткацьким 
та літографським, відповідає вимогам місцевого кустарно-промислового 
району, який охоплює багацько гончарських пунктів (с.Адамівка до 
700 майстрів, м.Смотрич, Міньківці і инш.); має поширене до 50 %,  
в порівнянні з иншими галузями кустарного виробництва, ткацтво та 
килимарство; літографський відділ підготовлює робітників не тільки 
для місцевої потреби, але й для блищих районів, де розвинена поліграфічна 
промисловість (наприклад, м.Бердичев на Волині та инш.).

Школа по типу належить до Художньо-Промислових Профшкіл 
Мистецької вертикалі з двохрічним курсом і утримується з коштів 
Місцевого Окружного бюджету, який не вповні задоволив потреби школи… 
намагання зміцнити бюджет школи за рахунок спецкоштів, наприклад, 
з платні за право навчання, неможливо, тому що переважаюча кількість 
учнів з незаможницьких верств...
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Школа має в майбутньому перспективу розвитку, – помітний 
інтерес до школи населення, підприємств, організацій, збільшується 
кількість бажаючих вступити до школи та намічаються кращі умови 
до утворення виробничого колективу» [40, арк.4; 69].

Проблема із фінансуванням частково була вирішена 1924 року, коли 
окружний бюджет взяв на себе виплату зарплати працівникам школи. 
Проте із 15 травня її нараховували лише викладачам практичних 
занять [217]. Згідно з наказом інспектора Окрпрофосвіти навчальний 
курс скоротили із трьох до двох років [77, арк.39]. Тому 17 травня 1924 
року було проведено суттєве скорочення викладачів загальноосвітніх 
і мистецьких дисциплін, а також технічного персоналу: декого – на 
період літнього триместру, решту – зовсім [77, арк.39]. Оскільки літня 
практика була однією із найважливіших складових навчального процесу, 
незважаючи на скруту, програму літнього триместру тоді було виконано 
повністю: «…в 3-х відділах – керамичному, ткацькому та літографському 
провадиться така робота: 

1 – переведення через практичні вправи в відповідних майстернях 
всіх розроблених в попередньому триместрові робот, виготов-
лення ріжних гончарських виробів в найбільш типових для 
Поділля зразках; виготовлення ткацько-килимарських виробів 
та вишивок; виготовлення літографським способом альбомів  
по народньому мистецтву Поділля.

2 – ознайомлення через цілу чергу екскурсій з найбільш великимі 
пунктами кустарництва на Поділлю.

3 – гурткова праця учнів в спеціальних гуртках по питаннях 
керамики, ткацтва і графіки, як самодіяльна робота учнів для 
поширення свойого фаху» [77, арк.39-39зв.].

Завідувач передбачав, що в ІV кварталі профшкола стане перед загрозою 
залишитися без фінансування, оскільки бюджетна комісія Окрнаросвіти 
вважала «неможливим, з огляду на обмеженість коштів, утримувати  
її надалі» [77, арк.39зв.]. 

У подальші роки дефіцит коштів на фінансування Кам’янець-
Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди 
виникав доволі систематично. Якщо порівняти кошти окружного 
бюджету, які виділялися для профшколи, то прослідковується тенденція 
до погіршення фінансової підтримки з боку державних органів.  
Так, 1919 року вона отримала із окружного бюджету 74464,14 крб., 1924 
– 6552,06 крб. При цьому варто враховувати інфляцію, яка була резуль-
татом громадянської війни та чужоземної інтервенції, а також грошової 
реформи 1922–1924 років [382, арк.11]. У звіті за 1925/1926 навчальний 
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рік є записи про те, що не було погашено заборгованість по заробітній 
платі за 1923/1924 н.р. [384, арк.17]. Лише 1927 року сума кошторису 
видатків зросла до 16742,6 крб. [129, арк.30]. Зазвичай, фінансування із 
окружного бюджету вистачало лише на утримання штату та забезпечення 
деяких інших статей видатків. За таких обставин доводилося покла-
датися лише на власні сили. Іноді покращення матеріально-технічного 
стану здійснювали за кошти учнів. Наприклад, 1926 року, розглядаючи 
необхідність придбання креслярських дощок, керівництво Профшколи 
визнало, що «частину дощок придбаватимуть учні на свої кошти, а для 
незаможних учнів відпустити кошти на дошки» [356]. Частину свого 
бюджету заклад формував за рахунок прибутків від продажу виготов-
лених учнями виробів. У 1924/1925 н.р. такі надходження становили  
925,19 крб., у 1925/1926 н.р. – 1070,69 крб., у 1927/1928 н.р. – 2950,6 крб. 
[384, арк.17; 382, аpк.11]. Зокрема, 1927/1928 н.р. найбільше «заробив» 
Літографський відділ – 2039 крб. за реалізацію листівок, альбомів, 
свідоцтв, мап, етикеток та ін. Гончарний відділ від продажу попільничок, 
чорнильниць, ваз, глечиків, тарелів, фігурного посуду тощо отримав 
611,6 крб. Ткацький відділ, продавши рушники, маніжки, обруси, блузи, 
портьєри, килими, додав до спецкоштів профшколи 300 крб. [1, арк.8]. 
Відповідно стільки ж було затрачено на забезпечення життєдіяльності 
відділів. Фактично вони знаходилися на самофінансуванні. Наприклад, 
для гончарної майстерні було придбано інструменти (стеки, шаблони, 
ножі), наочне приладдя (таблиці, зразки глиняних виробів гончарних 
заводів), хімікати (складові для полив, окиси заліза, міді, мангану), дрова 
(400 пудів м’якої породи: сосна, осика, береза – за 100 крб.), глином’яльну 
машину, кам’яну ступку, гіпс та глину (адамівську – одну фіру –  
40 пудів за 25 крб., цибулівську – 6 фір за 12 крб.) на суму 611,6 крб.  
[178, арк.9]. 1927 року самостійно зароблені Гончарним відділом кошти 
були спрямовані на побудову пічки для приготування фріти, ремонт горнів, 
гас для освітлення горнової майстерні під час випалювання глиняних 
виробів та на порізку дров [178, арк.10].

Додаткові надходження отримували й від виконання замовлень. 
Наприклад, партнерські стосунки із художніми навчальними закладами 
мали вияв не лише в продовженні освіти вихованцями Профшколи.  
На замовлення Миргородського художньо-керамічного технікуму імені 
Миколи Гоголя 1926 року Кам’янець-Подільська художньо-промислова 
профшкола імені Григорія Сковороди виготовила майолікову кераміку 
[117, арк.91], у тому числі майоліковий сервіз [206, арк.91зв.]. Окрім 
того, Профшкола надсилала технікуму свої друковані видання [17]. 
Кам’янецькій залізничній трудовій школі, в обмін на дрова для випалю-
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вання, передавала глиняні вироби [3]. Історико-археологічному музею 
заклад пропонував для реалізації видання Літографського відділу [117]. 
На замовлення Інспектури художньої освіти було виготовлено бюст 
Володимира Леніна [16]. 

Проте Профшкола була залежною від місцевої влади, і часто цей 
зв’язок мав негативні наслідки: керуючий технікумом, а пізніше – 
завідувач Профшколи змушений був іти на підписання невигідних для 
закладу угод. Причин було кілька: 1) бажання за фінансової скрути 
отримати хоча б якісь кошти; 2) «партнерами» в угоді виступали 
представники таких структур, яким не можна було відмовити. Наприклад, 
2 лютого 1923 року між Володимиром Гагенмейстером і Кам’янецькою 
райпромспілкою було підписано зобов’язання про виготовлення Техні-
кумом «керамических изделий Украинского художественного стиля  
и необходимое количество таких же изделий для Московской Сельскохо-
зяйственной выставки, пригодных для составления коллекции… при чем 
цены этих изделий во всяком случае должны быть ниже на 25% покупа-
тельной стоимости выставочного рынка Винницы, Киева, Харькова  
и Москвы» [81]. Специфіку стосунків із державними структурами також 
красномовно ілюструє лист Кам’янець-Подільського районної спілки 
дрібної й кустарної промисловості, котрого циркулярно було розіслано 
всім артільним об’єднанням. До їхнього числа включили й Кам’янець-
Подільський художньо-промисловий технікум, якому ультимативно 
запропонували «безоговорочно, в месячный от сего срок, под страхом 
наложения штрафа доставить в Каменец-Подольск, Соборная 13, по 
два образца всех своих изделий. На изготовление образцов должно быть 
обращено чрезвычайное внимание, т. к. с одной стороны эти образцы будут 
служить показателями качества и возможности продукции артелей 
Райпромсоюза, с другой стороны артели, представившие наилучшие 
экспонаты, будут награждены похвальными отзывами, дипломами  
и другими знаками отличия. Кроме того возможны всякого рода выгодные 
сделки при наличии образцов продукции… надлежит предоставить счет 
на представляемые экспонаты, причем цена должна быть указана самая 
низкая от которой мог бы исходить Райпромсоюз…» [272]. Відмовити чи 
ухилитися від виконання таких «рекомендацій» було майже неможливо.

Додатковими заробітками також залишалися плата за підготовку  
й складання вступних іспитів (про це йшлося вище) і за навчання. 
Остання в 1924/1925 н.р. складала 47 крб. [382, арк.11], 1925/1926 н.р. –  
342,2 крб. [384, арк.17], а в 1927/1928 н.р. зросла до 507,5 крб. [129, арк.30]. 
Проте ці надходження були мізерними, оскільки більшість учнів були  
із незаможних родин [40, арк.4; 69].
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Таким чином, одним із головних факторів, який визначав 
поступальний розвиток Художньо-промислової профшколи в Кам’янці-
Подільському, було її фінансове забезпечення. Надходження від продажу 
виробів, виконання замовлень та плати за навчання були складовою 
спецкоштів, які витрачали на найбільш необхідне. Кошторис видатків на 
1928/1929 навчальний рік, сформований як із бюджетних асигнувань, так 
і за рахунок спецкоштів, підтверджує, що розвиток, хоча й нестрімкий, 
але все-таки був (таблиця 21) [83].

Таблиця 21
Кошторис видатків по Кам’янець-Подільській
художньо-промисловій профшколі 
на 1928/1929 рік* [83]

№ 
п/п

Стаття
видатків Кількість Витрати на рік 

(крб.)

1

2
3

4

Заробітна плата:
Завідувач школою
Помічник завідувача школою
Рахівник-діловод
Куховарка
Служник
Лектор загальноосвітніх ставок
Лектор спеціальних ставок
Інструкторських ставок
Соцстрах
Місцком

Разом
Господарчі витрати:

Канцелярські витрати:
• придбання канц. книжок, бланків, паперу, канц. приладдя
• поштово-телеграфні витрати
• виписка часопису «Вісти»
• передплата «Червоного Кордона»

Опалювання:
• 23 пічки по 1 пуду на добу на 4,5 місяці
• 1 плита в інтернаті по 1 пуду в день на 10 місяців
• 1 пічка лужнику по 1 пуду на день на 12 місяців
Всього дров 3765 пудів по 30 коп.

1
1
2
1
2
2
7

6,5
10,75%

1%

1200
1080
960
264
444

1680
6300
5070
1827
170

18995

55
15,2
12
4,8

1129,5

*Мову оригіналу збережено
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5
6
7

8
9

10
11
12

Освітлення:
• 11 електричних лямп по 25 свіч. на 7 місяців
• 2 вуличні ліхтарі на 12 місяців

Водопостачання:
• за користування криницею на 12 місяців

Асенізація:
• 10 бочок по 2 крб.
• 12 фір сміття по 1 крб.
Утрим. в чистоті (віники, тряпки, миття підлоги)
Дрібні господарчі витрати (замазка вікон на зиму)
Дрібний ремонт
Страхування будинків школи та рента
Придбання інвентаря та оборудовання:

Літографічний відділ:
• каси
• реал
• валок 9-ти вершковий
• політурний прес дерев’яний
• ремонт 5 станків
• столів для фарботерки та преса

Керамічний відділ:
• глином’ялка
• ящики дерев’яні для відмучування глини на ніжках 3х2,5 арш.
• ганчарські станки
• шкляні палітри
• фарфорова ступка
• бунзеновська горелка
• будівля муфельної пічки

Ткацький відділ:
• придбання килимарських станків
• ремонт ткацьких станків
• ремонт батанів
• придбання ткацьких стільців
• обладнання красільні
Придбання підручників та літератури для бібліотеки школи
Придбання:
• табуретів
• парт
• ліжок
• класної дошки
Придбання матеріалів для практичних вправ у майстернях
Придбання спецодягу
Стипендії учням школи:
• 20 стипендій по 10 крб. на 12 місяців

Усього

3
1

2
4
6
1

2
15
20
10

50
25
10
1

120,12
36,72

12

20
15
60
48

712
40

33
40

12,5
10
70
40

1500
60

200
60
15
15
60

75
130
30
20
56

300

75
250
100
15

300
92

2400
27233,84
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Наявність таких статей видатків, які сприяли покращенню матері-
ально-технічного забезпечення Гончарного, Ткацького й Літографського 
відділів, дозволяли утримувати Профшколу в більш-менш належному 
стані. Проте, аналізуючи даний кошторис, можна побачити, що владна 
система тримала під контролем дотримання більшовицької ідеології не 
лише через навчальні плани чи виховання «послушників» режиму (про 
це йтиметься нижче), а й через примусове виписування специфічної, 
належним чином «зарядженої» періодики, такої як часопис «Вісти»  
та «Червоний Кордон».

Володимир Гагенмейстер прагнув розвивати Профшколу. 1925 
року у звіті про діяльність школи він писав про необхідність «дообо-
рудовання майстерень – красільної для ткацького відділу, лабораторії  
та кімнат для цінної збірки зразків місцевої кустарної промисловости 
та книгозбірні-читальні» [40]. Завідувач хвилювався про те, що будинок,  
у якому стояли чотири муфельні печі, уже кілька років після пожежі 
через відсутність коштів стояв без даху й потребував термінового ремонту, 
«а між тим відсутність даху шкідливо відбивається на цінних пічках, 
які руйнуються» [77, арк.39зв.; 69]. Для гончарної майстерні планував 
придбати глином’ялку, для ткацької – шахтову машину, для літограф-
ської – машину для друку [40]. У зв’язку із переходом на трирічний 
термін навчання в 1926/1927 навчальному році, із відкриттям при школі 
профкурсів для кустарів із гончарства й ткацтва, об’єктивно виникла 
потреба відкрити додаткові майстерні. Єдиним придатним для цього 
приміщенням був будинок колишньої хлоп’ячої духовної школи на 
Польських фільварках по вул.Вутіша, у якому Гончарне відділення 
мало б дві точильні, «формовочну, гіпсову, ліпну, сушильну, розписну, 
глазуровочну, горнову, матеріяльну» кімнати й лабораторію; Ткацьке 
відділення – чотири ткацькі, килимарську, вишивальну, «красільну, 
вибієчну, матеріяльну» кімнати; Літографський відділ – дві друкарські, 
дві «гравіровальні, цинкографічну, фотографічну, матеріяльну» кімнати. 
Окремо розташувалися б студії малювання, малярства і «креслярства»; 
кабінет зразків промисловості і кустарництва (в чотирьох кімнатах); 
три аудиторії для загальноосвітніх дисциплін; дві кімнати з постійною 
виставкою шкільних виробів; учительська, їдальня, 5 кімнат інтернату 
[75]. Проте реалізувати ці плани було доволі складно, адже вони вимагали 
додаткових суттєвих капіталовкладень з боку держави.

Отже, підсумовуючи, можна стверджувати, що фінансування 
Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені 
Григорія Сковороди було нестабільним і залежало від того, з якого 
рівня бюджету здійснювалися асигнування. Фінансування із місцевого 
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бюджету було недостатнім для забезпечення навіть мінімальних потреб 
навчального закладу. Водночас, реорганізаторські порухи держави, 
спрямовані на професійну освіту в Кам’янці-Подільському, не давали 
їй шансів на утримання із держбюджету, хоча на цьому неодноразово 
наголошували й Володимир Гагенмейстер, й Осип Білоскурський. Тому 
завідувач вишукував джерела для формування спецфонду за рахунок 
продажу учнівських робіт, через виконання замовлень та надання 
платних освітніх послуг. У такий спосіб сформовані кошториси сприяли 
розвитку Гончарного, Ткацького й Літографського відділів Профшколи. 
Для утвердження спеціалізованого навчального закладу завідувач 
напрацював програму, яку реалізовував упродовж своєї праці в Поділлі. 
Кінцевою метою навчально-виховного процесу в Кам’янець-Подільській 
художньо-промисловій профшколі імені Григорія Сковороди була підго-
товка професійних майстрів гончарного, ткацького чи літографського 
виробництва, вихованих на творах народної художньої творчості. 

Основні напрямки діяльності закладу, зробили його досвід безцінним 
не лише для тодішніх фахівців гончарного шкільництва, а й для сучасних 
керамологів, етнопедагогів, мистецтвознавців та культурологів.

5.4.1. НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ Й ПРОГРАМИ

П
итання перспективного розвитку й завдань мистецьких навчальних 
закладів активно обговорювалися на Першій всеукраїнській 
конференції з художньої освіти, яка відбулася в Харкові 1926 

року. На форумі науковців, педагогів, державних і громадських діячів 
обговорювали навчальні плани для художньо-промислових профшкіл. 
Метою таких закладів було проголошено підготовку «добре кваліфіко-
ваних майстрів-практиків, з відповідно виробленим художнім смаком, 
потрібнім в художній промисловости, як фабричній, так і кустарній...». 
Найголовнішими предметами навчання було визначено «практичні праці 
на майстернях, під час яких учень повинен добре ознайомитись з технікою 
обраного ним виробництва, як рівно ж здобути відповідну вправу, якою 
добрий майстер володіти повинен, 2) художні дисципліни, які повинні 
виробити в ньому уміння користуватись орнаментом в приміненні його 
до своїх виробів, та дати учневі повне уявлення характеру і розвитку 
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мистецтва України, через що він зможе зв’язати свою працю з працею  
і творчістю українських народніх мас.

Загально-освітні предмети мають поширити знання і світогляд 
учня, які він виніс із 7-ми річної школи, загально-технічні мають підго-
товити його з теоретичного боку для кращого підходу до вивчення 
технології виробництва та самого виробництва… Курс навчання  
в профшколі 2-х річний з обов’язковим 1 роком стажу на виробництві 
(на фабриці, чи майстерні) і тільки після відбутого стажу учень може 
одержати свідоцтво скінчення профшколи» [233]. На з’їзді із художньої 
освіти, який проходив уродовж 01-05.06.1926 року в Києві, основним 
завданням професійної школи було проголошено підготовку «масового 
кваліфікаційного робітника-виконавця, що володіє основними технічними 
прийомами і має необхідний загально-художній розвиток» [413, арк.4].

Згідно з програмними документами, якими керувалася Кам’янець-
Подільська художньо-промислова профшкола в середині 1920-х років, 
її завданням була підготовка як для фабричної, так і для кустарної 
художньої промисловості кваліфікованих робітників «з таких галузей 
художньої індустрії: а) текстильна (ткацтво, вишивання, вибійка); 
б) графічна (літографія, плакат, діаграма); в) керамічна» [313, арк.43; 
312, арк.21-22]. За визначенням завідувача, «школа має першорядне 
значіння в процесі підвищення промисловости і її нормального розвитку, 
обов’язковим елементом якого являється додаток образотворчих 
початків до чисто технічної продукції» [76]. За роки навчання учень 
повинен був засвоїти основні методи й прийоми роботи із матеріалом  
та інструментами: «Уміти зробити закінчену річ середньої трудності... 
мати загальне знайомство з фабричним виробництвом... знати головні 
хімічні і механічні властивості відповідних матеріалів» [94, арк.62]. 
Більше уваги завідувач та викладачі звертали на вивчення рисунка, 
акварельного живопису, композиції, ліплення, технології гончарного 
виробництва й декорування глиняних виробів, виготовлення орнаменто-
ваних художніх творів у гончарстві, килимарстві й вишиванні на основі 
подільських мотивів [513]. Вихованці Профшколи детально знайомилися 
з приладами й обладнанням; проводили вправи з дослідження технічних 
властивостей глин: пластичності, в’язкості, усадки; вчилися виготовляти 
різного складу формувальні маси, ангоби, поливи. Процеси формування, 
декорування та випалювання глиняних виробів учні повинні були 
виконувати самостійно. Гончарюванням, відтискуванням і відливанням 
у гіпсових формах у Профшколі виготовляли різноманітні глечики, 
кухлі, миски, тарелі й інші глиняні вироби. Для їх декорування засто-
совували мальовку (ріжкування, фляндрування), ритування, рельєфне 
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ліплення [583, с.21]. Характерною рисою школи був творчий художній 
підхід до роботи в майстернях. 1926 року у своїй доповідній записці 
Володимир Гагенмейстер писав, що в перспективі школа має розгорнутися 
в «фабрику-осередок і лабораторію кустарництва» [75]. Очевидячки, 
він мав на увазі сприяння розвитку місцевих кустарних промислів через 
діяльність випускників профшколи, через популяризацію виготовлених у 
її майстернях виробів подільських форм і орнаментики, через проведення 
експериментів, спрямованих на вдосконалення їхніх характеристик, 
через поширення друкованих видань власного виробництва тощо. Проте 
у державі вже визначилися, що опікування кустарними промислами 
відійшло в минувшину. Протокол поширеної округової конференції  
з професійної освіти Кам’янеччини, яка відбулася 02-04.01.1927 року 
в Кам’янці-Подільському, розкриває ілюзорність сподівань тих, хто 
очікував від художньо-промислових профшкіл майстрів для кустарного 
гончарства. На території Кам’янеччини на той час було 5 сільськогос-
подарських, 1 лісова, 2 технічні, 1 художньо-промислова профшколи, 
1 школа ФЗУ і 3 селянських зимових школи [358, арк.65], тож цілком 
логічно, що конференцію було присвячено переважно сільськогосподар-
ській проблематиці. Про гончарство і не згадали. Однак із матеріалів 
конференції можна зробити висновки щодо ролі й завдань, які ставила 
перед профшколами громадськість, зрозуміти проблеми професійної 
освіти. Процитуємо деякі моменти роботи конференції:

«...Коли наші профшколи готують до ВУЗів, тоді цільова установка 
школи скривилась, і держава витрачає даремно кошти. Бажання учнів 
йти у ВУЗ є досить низького походження: йде у ВУЗ, щоб бути паном... 
Академізмом не треба захоплюватися, бо це є залишнє для виробництва...» 
(Буженко).

«...Профшкола є школа з вузькою спеціялізацією, яка мусить дати 
вузького фахівця-техника...» (Присяжник).

«...Школи профосу ніякої приємственности з ВУЗами не мають: 
кожна школа дає фахівця й ні в якому разі не має за завдання готувати 
кадри до ВУЗу...» (Фельвашників).

«...Майже всі учні профшкіл бажають йти у ВУЗи: це пояснюється 
безробіттям в селі...» (Дудкевич).

«...Методична робота в профшколах Кам’янеччини перебуває в стадії 
шукання... Типових і об’єднуючих форм методичної роботи школи не 
мають. Методичної літератури профшкола як школа нової структури 
не має, тому що в практиці подібних шкіл не було...» (Гоца) [358, арк.67]. 
У попередньому розділі вже з’ясовано, що значна частина випускників 
Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи продовжували 
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свою освіту у вищих мистецьких навчальних закладах. Матеріали конфе-
ренції свідчать, що таке явище було характерним і для інших профшкіл, 
і що однією з причин була скрута в селі. Не бажаючи цього визнавати, 
учасники конференції розглядали випускників профшкіл у якості 
спеціалістів, для яких достатньо бути «вузьким фахівцем-техніком» 
виробництва з мінімальною технічною та художньою підготовкою,  
й вважали, що вища освіта для них була зайвою. Вирішити озвучене  
на форумі питання методичного забезпечення діяльності профшкіл можна 
було, узагальнивши 22-річний досвід діяльності Кам’янець-Подільської 
художньо-промислової професійної школи, але його проігнорували. 

Проте на вказаних вище зібраннях було розроблено основні позиції 
подальшої реорганізації художньої освіти в цілому: «а) Завдання 
мистецтва, як і инш. виробничих сил Країни, є задача виховавчо-
освітня, виробнича й соціально-організаційна; б) Робітники мистецтва 
повинні вести роботу виховавчо-освітню в установах Соцвиху, Профосу  
й Науки, організаційну діяльність Агитації й пропаганди в установах 
Політосвіти серед дорослого населення, й виробничо-техничну й органі-
заційну – в галузі художньої промисловости й будівництва; в) Зазначені 
вимоги Країни викликають необхідність підготовити величезні 
кадри робітників з ріжним обсягом знаннів і ступнями кваліфікації 
у всіх галузях Мистецтва; …д) Система художньої освіти схоплює 
в собі всі види мистецтва…; є) Відповідно спеціяльностям і обсягом 
кваліфікації, основними типами художньої школи є Профшкола –  
що підготовлює масового кваліфікаційного робітника-виконавця,  
що володіє основними техничними прийомами й має необхідний загально-
художній розвиток; Технікум – що дає спеціялиста-майстра вищої 
кваліфікації, що загострена й закінчена в межах своєї спеціяльности; 
Інститут – установа, що має синтіко-організаційні завдання, яка дає 
широку орієнтовку в галузі мистецтва, і підготовлює до організаційної 
діяльности в галузі художнього виробництва, а також керівника-
педагога» [413, арк.4]. Художні профшколи й технікуми організовувалися 
в галузі друкарській (поліграфії), малювання, живопису, скульптури, 
гончарства та з інших напрямків художньої промисловості [413, арк.6]. 
Мистецькі навчальні заклади орієнтували на підготовку спеціалістів для 
художньої промисловості. Для цього були потрібні «широко поставлені 
та обладовані майстерні, можливість для студентів постійно  
відвідувати музеї, де зібрані кращі в країні зразки художніх виробів  
і для промислового ухилу, до того треба близькість до промислових 
центрів, наочність відповідних матеріялів (наприклад, глини для 
художніх керамічних шкіл)» [326, арк.48зв.].



  Розділ 5. КАМíЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВА ПРОФЕСІЙНА ШКОЛА...

213

Підготовлені в Кам’янець-Подільській художньо-промисловій 
профшколі майстри повинні були виконувати й інструкторські функції. 
На цьому наголошувалося в поясненні Державного наукового методичного 
комітету №36/72-1927 від 3 вересня 1927 року. Для виконання навчальних 
планів, запропонованих Народним комісаріатом освіти, кожен учень 
повинен був опанувати всіма процесами виробництва, що потребувало 
певної кількості фахівців-інструкторів, які керували б цією справою. 
Проте їх у Кам’янець-Подільській художньо-промисловій профшколі 
на три відділи було лише 3,5 ставки. Оскільки на третій курс припадало 
найбільше практичних занять, щонайменше потрібно було ввести ще 
три ставки. У заяві до Округової інспектури народної освіти завідувач 
підкреслював, що майстерні, за винятком зарплатні, повністю перебували 
на самоокупності, тобто «покращення навчальної постановки в них 
цілком залежить… від продукції, що йде на продаж» [78, арк.58].  
У межах діючого штатного розпису виробничими процесами третьо-
курсників мав би керувати один інструктор, але фізично це виконати 
було просто неможливо, бо завдання занадто різнилися. Наприклад, 
продукція Літографського відділу складалася з видань, які поєднували 
процеси літографії (інструктор-літограф), друку (інструктор-набірник)  
і «політурні» (інструктор-палітур). Для цього відділу потрібно було 
щонайменше 2,5 ставки інструктора. «Процеси виробництва по 
керамічному відділу остільки складні і специфічні, що для готового виробу 
потрібно провадить випал виробів, що продовжується часто день і ніч та 
другий день, і сполучення трьох курсів на одного інструктора фізично 
неможливо, а тому необхідно мати 2-х інструкторів» [78, арк.58]. 
Ще одного інструктора потрібно було для Ткацького відділу. Оскільки  
в Кам’янці не було таких спеціалістів, які могли б працювати в майстернях 
Профшколи за сумісництвом, Володимир Гагенмейстер порушив клопо-
тання про збільшення в штаті закладу на 1928/1929 навчальний рік 
кількості інструкторських ставок до 6,5 одиниць [78, арк.58зв.].

Щоразу впродовж навчального року реалізовувався навчальний 
план, вивчалися процеси гончарного, ткацького й літографського 
виробництв, зусиллями «предметових» комісій поглиблювалася навчально- 
педагогічна робота, спрямована на розробку навчальних програм  
і вдосконалення навчального плану з тим, щоб узгодити загальноосвітні  
й мистецькі дисципліни, «ув’язати» їх навколо спеціальних [40, арк.4зв.].

Як і раніше, навчальний рік поділявся на три триместри. Приміром, 
1925/1926 н.р. цей поділ був таким: І триместр – 01.09–10.12; ІІ триместр 
– 02.01–10.04; ІІІ триместр – 02.05–15.07 (практична робота в майстернях) 
[136, арк.5].
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Природно, що чисельні реорганізації впливали на зміст навчальних 
планів. Попри те, що довготривалість змін початку 1920-х років мала 
ряд недоліків, можна виокремити й певні позитивні моменти: 1922 
року навчальний курс новоствореної Кам’янець-Подільської художньо-
промислової профшколи імені Григорія Сковороди знову став трирічним 
і, у відповідності до «Временного Положения о ВУЗах У.С.С.Р.» (Харків, 
1922), до навчального плану тоді ще Художньо-промислового технікуму 
було включено малювання (з теорією та перспективою), малярство  
(зі стилізацією), рисунок, композицію, історію ужиткових мистецтв, 
технологію виробництва, хімію (таблиця 22):

Таблиця 22
Навчальний план
Кам’янець-Подільського художньо-промислового технікуму
імені Григорія Сковороди на 1922–1923 навчальний рік*
[348, арк.69; 160, арк.15; 93, арк.5; 92]

№ 
п/п

Навчальні предмети

І курс ІІ курс ІІІ курс

Триместри

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
2
3
4
5
6

1

2
3
4
5

6
7
8

1
2

І. Загально-освітні
Математика
Хемія
Фізика
Політмінімум
Німецька мова
Письменство
ІІ. Загально-художні та технічні
Малювання (у зв’язку із стилізацією, 
перспективою та теорією тіней)
Малярство
Рисування (проекційне та технічне)
Композіція
Історія мистецтв у зв’язку  
з історією матеріальної культури
Анатомія плястична
Гігієна праці
Охорона праці
ІІІ. Спеціальні
Технологія роблива та лабораторія
Робота в спеціальних майстернях

Усього годин

3
2
1
1
2
3

4

2
4
4
2

–
–
–

2
16
46

3
2
1
1
2
3

4

2
4
4
2

–
–
–

2
16
46

2
2
1
1
2
2

4

2
2
4
2

–
1
–

4
17
46

2
2
1
1
2
2

4

2
2
4
2

–
1
–

4
17
46

3
–
–
1
–
2

4

2
–
2
2

2
–
2

6
20
46

3
–
–
1
–
2

4

2
–
2
2

2
–
2

6
20
46

*Мову оригіналу збережено
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Підтвердження саме такого змісту навчального плану міститься  
в кількох архівних джерелах, а в одному із документів – деталізований 
поділ спеціальних навчальних предметів (таблиця 23).

Таблиця 23
Поділ спеціальних навчальних предметів* (1923) [91]

№ 
п/п

Навчальний предмет

І курс ІІ курс ІІІ курс

Триместри

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Технольогія роблива
Керам. малярство
Ліпка
Точильно-формувальна майстерня
Літографія
Цінкографія
Графіка
Ткацтво
Килимарство
Вишивання

2
4
4
8

10
2
4
8
4
4

2
–
–
–

10
2
4
8
4
4

4
4
4
8

10
2
4
8
4
4

4 6 6

Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола організо-
вувала свою діяльність у відповідності до рекомендацій вищих органів 
влади. Її навчальний план на 1926/1927 навчальний рік було укладено 
згідно з загальнодержавними типовими навчальними планами для 
художньо-промислових профшкіл (таблиця 24).

У межах вищенаведеного навчального плану для кожного відділу 
було розроблено окремий план навчання. Зокрема, Гончарний відділ 
організовував свою діяльність відповідно до такого навчального плану 
(таблиця 25).

Володимир Гагенмейстер схематично зобразив структуру Гончарного 
відділу [104]:

ГОНЧАРНИЙ ВІДДІЛ

П І Д В І Д Д І Л И

Розмальовочний Моделярний Формовочний Опалювальний Заготовчий

*Мову оригіналу збережено
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Таблиця 24
Навчальний план Кам’янець-Подільської художньо-промислової
профшколи з Гончарним, Ткацько-килимарським та Літографським відділами  
на 1926/1927 навчальний рік* [232]

№ 
п/п

Назва предмету
Триместри

1 2 3 4 5 6

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

А. Загально-освітні
Українська мова
Суспільствознавство
Німецька технич. література
Охорона праці
Економ. географ. УСРР та СССР
Б. Загально-технічні та мистецькі
Математика
Фізика
Хемія
Малювання
Креслення
Історія укр. мистецтва в зв’язку з загальною
В. Спеціальні предмети
Керамічна технологія
Технологія по ткацькому виробництву
Технологія по літографському вирібництву
Ліпка
Графичний малюнок
Художня обробка тканини
Праця в керамичних майстернях
Праця в ткацьких майстернях
Праця в літографських майстернях

Разом

2
2
2
 –
–

4
1
2
7
4
–

2
2
2
3
3
3
7
7
7

36

2
2
2
–
–

4
1
2
7
4
–

2
2
2
3
3
3
7
7
7

36

2
2
2
–
2

2
1
1
7
3
2

2
2
2
3
3
3
7
7
7

36

2
2
2
2
2

2
1
1
7
3
2

2
2
2
3
3
3
7
7
7

38

Упродовж 1924–1930 років фактично щорічно навчальний план 
профшколи зазнавав змін. Підтвердженням тому є зведена таблиця 
навчальних планів (таблиця 26) [68; 83; 92; 97; 109; 235; 237; 264; 352; 382].

Водночас суттєво змінювалася кількість годин практичної роботи 
в майстернях. Найбільш «художнім» навчальний план Кам’янець-
Подільської художньо-промислової профшколи був у 1924/1925 
навчальному році, коли на мистецькі дисципліни було відведено 74% 
годин тижневого навантаження, з них 40% – на заняття в майстернях 
і лабораторіях. Згодом ці цифри зменшилися відповідно до 55% і 24%. 
Процес всеохоплюючої політизації й воєнізації радянського суспільства 
охопив і художню освіту: значну кількість навчальних годин було 
відведено на вивчення таких предметів, як історія класової боротьби, 

*Мову оригіналу збережено
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радянське право, політекономія, військова справа. Були й певні локальні 
зміни, які корегували розподіл годин у межах тижневого навантаження. 
Наприклад, 1929/1930 навчального року із навчального плану було 
вилучено машинознавство, натомість до програми технології введено  
2 години на тиждень машинознавства на Літографському, Гончарному 
й Ткацькому відділах, а решту годин ліквідованого предмета додали до 
математики на ІІІ курсі [361, арк.1зв.]. Окрім того, на початку навчального 
року посада викладача креслення певний час була вакантною, тож ці 
години використали на роботу в майстернях [361, арк.1зв.]. Незмінним 
залишалося одне – кожного літнього триместру (ІІІ, VІ, ІХ) проходили 
практичні заняття в майстернях – і це був суттєвий позитивний для школи 
фактор.

У Профшколі діяв методичний комітет, який здійснював узгодження 
навчальних предметів, затверджував навчальні програми, складав розклад 
занять, визначав обсяги класів та курсів, коригував тривалість триместрів 
тощо [347]. Розклад лекцій у Кам’янець-Подільському художньо- 

Таблиця 25
Навчальний план Гончарного відділу на 1926/1927 навчальний рік* [233]

№ 
п/п

Триместри
Дисципліни

Число годин навчання  
на тиждень

1 2 3 4 5 6

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

1
2
3

Загально-освітні
Українська мова
Суспільствознавство
Німецька технична література
Охорона праці
Економ. географ. УСРР та СССР
Загально-технічні та мистецькі
Математика
Фізика
Хемія
Малювання
Креслення
Історія укр. мистецтва в зв’язку з загальною
Спеціальні предмети
Керамична технологія
Ліпка
Праця в керамичних майстернях

Разом

2
2
2
 –
–

4
1
2
8
4
–

2
3
7

37

2
2
2
 –
–

4
1
2
8
4
–

2
3
7

37

2
2
2
–
2

2
1
1
7
3
2

2
3
7

36

2
2
2
2
2

2
1
1
7
3
2

2
3
7

38

*Мову оригіналу збережено
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Таблиця 26
Зведена таблиця навчальних планів
за період з 1924 до 1929 року

№ 
п/п Навчальні предмети 

Н
ав

ча
ль

ни
й 

рі
к 

19
24

/1
92

5

Курси

Н
ав

ча
ль

ни
й 

рі
к 

19
25

/1
92

6І ІІ ІІІ

Триместри

І ІІ ІV V VII VIII

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

1

2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

Загально-освітні
Математика
Фізика
Хімія
Політмінімум
Письменство (українська мова)
Німецька мова (німецька технічна література)
Гігієна праці
Охорона праці
Суспільствознавство
Економічна географія УРСР та СРСР
Історія класової боротьби, радянське право, 
політекономія
Військова справа
Загально-художні й технічні
Малювання у зв’язку зі стилізацією, перспективою 
та теорією тіней
Малярство
Рисування (проекційне та технічне)
Композиція
Історія мистецтв у зв’язку з історією матеріальної культури
Анатомія пластична
Історія українського мистецтва у зв’язку із загальною
Креслення
Спеціальні
Технологія виробництва і лабораторія
Робота в майстерні
Технологія матеріалів
Художня обробка матеріалу

Усього

3
1
2
1
3
2
2
–
–
–
–

–

4

2
4
4
2
–
–
–

2
16
–
–

46

3
1
2
1
3
2
2
–
–
–
–

–

4

2
4
4
2
–
–
–

2
16
–
–

46

2
1
2
1
2
2
2
–
–
–
–

–

4

2
2
4
2
–
–
–

4
17
–
–

46

2
1
2
1
2
2
2
–
–
–
–

–

4

2
2
4
2
–
–
–

4
17
–
–

46

3
–
–
1
2
–
–
2
–
–
–

–

4

2
–
4
2
2
–
–

6
20
–
–

46

3
–
–
1
2
–
–
2
–
–
–

–

4

2
–
4
2
2
–
–

6
20
–
–

46
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Курси
Н

ав
ча

ль
ни

й 
рі

к 
19

26
/1

92
7

Курси

Н
ав

ча
ль

ни
й 

рі
к 

19
28

/1
92

9

Курси Курси

І ІІ І ІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ

Триместри Триместри Триместри Літні 
триместри

І ІІ ІV V І ІІ ІV V І ІІ ІV V VII VIII ІІІ VІ ІХ
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промисловому технікумі імені Григорія Сковороди на 1923/1924 
навчальний рік [403] та у Кам’янець-Подільській художньо-промис-
ловій профшколі імені Григорія Сковороди на 7 травня 1926 року [402] 
дозволяють стверджувати, що для обох розкладів характерне чергування 
теоретичних і практичних занять. Така система організації навчального 
процесу була найбільш оптимальною: по-перше, зміна виду діяльності 
сприяла кращому засвоєнню матеріалів; по-друге, теоретичні знання 
перевіряли й закріплювали на практичних заняттях у майстернях та 
лабораторії.

Розклад лекцій у Кам’янець-Подільському художньо-промисловому технікумі імені Григорія Сковороди  
на 1923/1924 навчальний рік [403]
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Час проведення лекцій 1926 року був таким:
1. 7-8 год.
2. 8-9 год.
3. 9-10 год.
4. 1030-1130 год.
5. 1130-1230 год.
6. 1230-1330 год. [402].
Даний погодинний розподіл незвичний для освітян 2010-х років: 

1) уроки починалися із 7 години ранку; 2) була лише одна 30-хвилинна 
перерва між третім та четвертим уроками. Звісно, менші за обсягом часу 
перерви між заняттями теж мали бути, оскільки учням необхідно було 
підготуватися до наступного уроку. 

Більшість вихованців Кам’янець-Подільської художньо-промислової 
профшколи імені Григорія Сковороди відповідально ставилися до 
навчання: теоретичні заняття відвідувало 96% їхнього складу. Проте 
не менш важливим було засвоєння практичних навичок. У «Тимчасовій 
інструкції про порядок переводу учнів профшкіл до старших класів» від 
25.05.1926 року зазначено, що робота в майстерні чи на підприємстві 
занотовувалася в спеціальні книжки або картки й характеризувала ступінь 
засвоєння учнями пройденого курсу навчання та практичних умінь. Після 
закінчення практичного триместру за цими даними робили висновок про 
можливість переходу учня до наступного класу. Якщо після закінчення 
2-х триместрів поточного навчального року школяр виявляв недостатню 
успішність із двох дисциплін навчального плану, йому перед початком 
нового навчального року призначали додаткові іспити за весь пройдений 
курс, за умови, що ці дисципліни не пов’язані безпосередньо з літньою 
практикою. Коли робота впродовж літньої практики була незадовільною, 
учень залишався на повторний курс незалежно від його успішності  
з теоретичних дисциплін. Залишити на повторний курс можна було тільки 
один раз упродовж терміну навчання в Профшколі [450]. 

На останньому курсі практичні заняття організовували в спосіб, 
близький до фабричного режиму, з його точним підходом до завдання, 
обліком кількості та якості продукції, нормуванням часу. Третьокурс-
ників затверджували в статусі «стажантів», які повинні були виконати 
певний план роботи. В одному зі звітів «стажанта» Костянтина Крилова 
читаємо: «З початком І триместру я працював в точільній майстерні, 
бажаючи мати більше практики по точці. За цей час було завдання 
виточити 2 ціліндри д-ру Вороні, які і виточив, але під час обточки оден 
з них тріснув, а другий обсох не тріснувши. Далі працював в майстерні 
керамичного малярства по завданню, розписуючи чорнильниці надгла-



  Людмила Овчаренко. КАМíЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ОСЕРЕДОК ГОНЧАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

222

Юхим Гаврилюк. Ваза (1-2).  
Глина, гончарний круг, ритування, теракота,  
31х10,6-d см. Напис на денці: «Ю.Гаврилюк.1925.  
Кам. Под. Худ. Пром. Школа».  
Кам’янець-Подільська художньо-промислова 
профшкола імені Григорія Сковороди.  
Кам’янець-Подільський. 1925.  
Кам’янець-Подільська міська дитяча художня школа. 
Фото Людмили Овчаренко. Національний  
музей -заповідник українського гончарства в Опішному. 
Публікуються вперше

Марія Сваричевська. Фруктовниця (3-5).  
Глина, гончарний круг, полива, ритування, скління,  

10,5х28-Dх13,5d см. Напис на денці: «М.Сваричевська. 1927. 
К.Х.П.Ш.». Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола 

імені Григорія Сковороди. Кам’янець-Подільський. 1927.  
Кам’янець-Подільська міська дитяча художня школа.  

Фото Людмили Овчаренко. Національний музей -заповідник 
українського гончарства в Опішному. Публікуються вперше

1
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зурною фарбою по білій емалі. Розписано з них 2: одна чорнильниця, друга 
пепельниця, а третя – чорнильниця, незакінчена. Річі не випалені. За цей 
період 6 час. майстерні на І курсі інструктував учнів І курсу в точці,  
по проханню керівника. Далі почали будувати піч для випалу. На цій 
роботі працюю і досі» [180]. У своєму звіті за І триместр 1925 року 
«стажантка» Гончарного відділу Маргарита Вороніна писала:  
«…Почала займатись надглазурной живописцю, я росписала тарілочки 
в народньому дусі. По закінченню усієї роботи, виготовила медальон 
з портрету Чубаря. В останній час… разом з другими стажантами 
відлято і заретушовано медальона… За останній день відлято форму  
з виліпленого медальона» [43].

Наприкінці третього курсу «стажанти» виконували випускні 
роботи. Їх теми затверджували на засіданнях Шкільної ради. Наприклад, 
25 травня 1925 року було затверджено такі теми дипломних робіт:

«Керамічний відділ: 
Олійник Микола – столовий сервіз на дві особи, з підглазурною 

розмальовкою фарбами, политий прозорою глазурью.
Малішевський Андрій – умивальний прибор зо всіма відповідними 

приладдями, з підглазурною розмальовкою фарбами, политий зеленою 
глазур’ю.

Гаврилюк Юхим – чайний сервіз на дві особи з розмальовкою підгла-
зурними фарбами, политий марганцевой глазур’ю.

Олійник Михайло – кофейний сервіз на 2 особи, политий синею 
глазур’ю, розмальований надглазурними легкоплавкими емалями.

Літографський відділ: стажанти виготовляють альбоми, які 
складаються з 12-ти малюнків обгортки в 2-3-х фарбах, з відповідними 
до теми текстами та подають повний опис техничного процеса робот 
при виконанню альбома.

Кононенко Микола – с.Цибулівка на Кам’янеччині в малюнках.
Крижанівський Анатолій – Пам’ятки мистецтва на Поділлю  

в малюнках.
Пастух Микола – Кам’янець-Под. Художньо-Промислова Профшкола 

в малюнках.
Рабочий Віталій – Кам’янець-Под. в малюнках» [352, арк.13зв.]. 
На Ткацькому відділі диломні роботи були такими:
«Охрімович – виконає килим по власній композиції і дає опис техніки 

килимарства.
Гаврилова – скатерку і серветки для чайного сервіза на дві особи  

та опис процесів ткацтва.
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Лубинець і Козінська – виконують роботи по вишиванню по власним 
композіціям та дають Лубинець – відомости про вишивку народів Союзу, 
Козінська – про вишивки народів України. Керовники – Гагенмейстер, 
Корецька та Шаврин» [353].

Часті зміни навчальних планів автоматично призводили до прове-
дення відповідних змін у предметних навчальних програмах. Оскільки 
авторами їх, як правило, були самі викладачі й апробація їх проходила 
лише в цій школі, то можна вважати ці програми авторськими й експе-
риментальними. Упродовж 1916–1922 років Кам’янець-Подільська 
художньо-промислова профшкола імені Григорія Сковороди користу-
валася навчальними програмами, успадкованими від Художньо-ремісничої 
навчальної майстерні. У наступні роки, через проведення реорганізацій, 
деякі програми було переписано. Віднайдено програми 1921, 1923 та 1926 
років. Авторами багатьох з них є викладачі-предметники. Розглянемо 
деякі з них.

Першу свою «кам’янецьку» програму Володимир Гагенмейстер 
написав 1920 року. Це був «Спеціальний інтегрований курс з образо-
творчого мистецтва», який поєднував малювання, креслення та ліплення 
й призначався для І й ІІ курсів Інституту народної освіти Кам’янця-
Подільського. У пояснюючій записці зазначалося, що малювання, 
креслення й ліплення відігравали в шкільному навчанні роль графічної 
грамоти. «Малюнок, подібно письму, слову, являється одним з способів 
передачи наших думок і уявлень. Більша частина мислення, яка торка-
ється форми і залишається нерозвинутою і навіть атрофірується тому, 
що в школі мало не зовсім не звертається увага на цей бік мислення... 
Люди, які грамотні письменно, грамотні тільки наполовину, тому що 
уявлення про форму і фарби, які передано малюнком і рисунком, для них 
не зрозумілі. Діти з самого молодшого зрісту проявляють здатність 
і стремління передавати свої думки, уявлення і переживання засібом 
малюнка; школа мусить скористатися цим стремлінням і розвивати 
його в цілях загальної освіти. Надзвичайно важливе значіння малюнок 
має в руках учителя загальних дісціплін, там, де слова не досить для 
пояснення і поглиблення думки, власноручно виконаний на класній дошці 
малюнок, навіть і обумовлений, і недосконалий, являється незамінним 
засібом» [63]. У ІІ триместрі відбувалося знайомство з народним мисте-
цтвом, проводилися екскурсії до найбільших сіл, де замальовували зразки 
народної творчості. У ІІІ триместрі вивчалася історія мистецтв, відбу-
валися екскурсії для вивчення місцевих пам’яток. IV триместр відводився 
на вивчення методики навчання графічним мистецтвам, на проведення 
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практичних вправ із образотворчого мистецтва в дитячих установах  
і школах, збирання малюнків дітей та на музейну справу [63].

У пояснювальній записці «Програм по хемії» (ймовірний автор – 
Антоніна Ярошевська, 1923) стоять такі завдання: «дати можність учневі 
цілком свідомо ставитись до хемичних явищ, які йому приходиться 
спостерігати при роботі в майстернях... на Керамичному відділі звернуть 
особливу увагу на неорганічну хемію, зокрема на відділ металів (загальні 
відомості, властивості, добування окисів цинку, олова, свинцю, міді, 
живого срібла, заліза, алюмінію, хрому, мангану, кадмію та ін.-авт.)… 
самим правильним було би переводити його в лабораторії, але з огляду 
на всяку відсутність як посуди, так і відповідної кількости реактивів, 
а також обмежену кількість годин (2 год.) відведених для цієї дісціпліни 
– тільки частину питань і їх розробку перенести в майстерні» [318, 
арк.1зв.].

 У Кам’янець-Подільській художньо-промисловій профшколі були 
навчальні програми, які використовували лише на Гончарному або 
якомусь іншому відділі [316]. У програмі для «Ліпільної майстерні» 
(автор – Григорій Журман, 09.01.1921) зазначено головну мету майстерні 
– навчити учнів передавати в пластичних матеріалах рельєф, форму речей, 
розвинути розуміння й відчуття площини через спостереження світлотіні, 
«знання характера пластики мас та уміння користуватися ними для 
виконування ріжних ліпних праць» [126]. Навчальний курс «Програм  
по ліпінню» для Кам’янець-Подільської художньо-промислової 
профшколи (автор – Григорій Журман, 1923) був таким:

1 клас – ліплення вільне, за зразками предметів з натури рослинного 
характеру;

2 клас – ліплення рослин, знайомство з орнаментикою, виготовлення 
посуду власної композиції;

3 клас – ліплення живої натури, речей за власними композиціями;
4 клас – ліплення різних ужиткових речей за власними композиціями 

[128, арк.4].
Пізніше, у «Програмі науки ліпки в Кам’янець-Подільському художньо-

промисловому технікумі» (автор – Григорій Журман, 24.01.1923) процес 
вивчення ліплення було поділено на 4 навчальні частини: 1) ознайомлення 
та вивчення сировинних матеріалів (І триместр); 2) вивчення техніки  
й прийомів, які застосовувалися в ліпленні, та виявлення власної творчості 
(ІІ-ІІІ триместри); 3) виконання роботи за заданою темою під безпосереднім 
наглядом та керівництвом викладача, вивчення всіх різновидів ліплення, 
набуття остаточних практичних навиків (IV, V, VI, VII триместри);  
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4) самостійна праця учнів за заданими темами, виконання дипломних 
робіт (VIII-IX триместри) [127].

 «Програм по керамичному малярству» (автор – Григорій Журман, 
1923) була розрахована на 2-4 класи:

2 клас – знайомство з фарбами та технікою гончарного малярства, 
оздоблення нескладних речей ужиткового характеру;

3 клас – оздоблення глиняних виробів господарського призначення 
простої форми;

4 клас – оздоблення глиняних виробів за власними композиціями 
[128].

«Програм по малюванню» (автор – Борис Крюков, 1923) було  
розроб лено окремо для кожного відділу, «щоби учні кожного відділу, 
більш менш малювали з тих зразків, з тих моделів, які мають безпо-
середній стосунок з майстернею учня та його фахом. Такий розподіл… 
дає можливість з меншою витратою часу научити, бачити і змальо-
вувати з натури взагалі і одночасно знайомить учня з зразками по всій 
галузі» [296, арк.7]. Перед групою, яка вивчала гончарство, на І курсі 
ставилося завдання «змальовування з натури олівцем, пером, вуглем 
та пензлем гладущика ріжних форм як стародавнього, так і сучасного 
вироба, в прямих та випадкових положеннях, послідовно ознайомлюючи 
із характером форм моделі, пропорціями, з перспективними явищами, 
з рельєфом, світлотінню, поступово переходячи від простих форм  
до більш складних…» [296, арк.7]. На ІІ курсі вчилися малювати людину, 
пейзаж, дерева й «на кінець малювання по вражінню» [296, арк.7].  
1926 року Борис Крюков написав нову програму з малювання: «Програм 
по малюванню». У пояснюючій записці зазначено: «Загальною цілью та 
завданням Кам’янець-Подільської Художньо-Промислової Профшколи 
являється обов’язковим дати кваліфікованого робітника по трьом 
відділам: керамичному, ткацькому та графичному» [182, арк.1зв.]. 
Малювання й малярство поєднували між собою діяльність усіх трьох 
відділів. Метою курсу було навчити бачити й замальовувати з натури 
олівцем, вугіллям, пензлем предмет будь-якої форми та кольору. 
Враховуючи слабку підготовку абітурієнтів із образотворчих предметів  
і зважаючи на короткий термін навчання (2 роки), викладач мав компен-
сувати ці недоліки інтенсивністю та «систематизацією» роботи шляхом 
різноманітності натури, зацікавленості й бесід. Метою такої методики 
було досягнення свідомого ставлення до зображуваного [181, арк.7зв.]. 
На заняттях малювання для учнів І курсу Гончарного відділу наочністю 
слугував глиняний посуд («гладущики ріжних форм як стародавнього, 
так і сучасного вироба»), зокрема вази, миски, глечики гончаря Бацуци  
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із села Адамівка, а також селянська гончарна мальовка, «щоби учні 
кожного відділу, більш менш малювали з тих зразків, з тих моделів, які 
мають безпосередній стосунок з майстернею учня та його фахом» [295].

«Програма з малярства» для учнів Гончарного відділу ставила 
такі завдання: «Змальовування з натури групи овочів, фруктів на 
фоні декоративної тканини, живих квіток пензлем без контурів. 
Змальовування з живої натури чоловіка, птиць та худоби з передачею 
руху та світлотіні в кольорах. Передача фарбами металу, міді, шкла  
у вигляді глечиків, ваз та инш. Змальовування фарбами по вражінню  
і малювання рельєфа...» [320]. Слід зауважити, що фабрична тенденція 
надавати кераміці вигляду інших матеріалів (металу, міді, скла тощо) 
була характерною для гончарних навчальних закладів, які діяли в Україні 
в середині 1920-х років. У такий спосіб, з одного боку, учні знайомилися 
із можливостями інтерпретації глиняного матеріалу, з іншого – здійсню-
валася підготовка працівників для фабрично-заводського виробництва.

Згідно з деталізованим планом роботи з малювання й малярства  
на V триместр учні ІІ курсу за допомогою таких художніх матеріалів,  
як вугіль, олівець, фарба, отримавши теоретичні пояснення, мали 
виконувати завдання з побудови пропорційної фігури, вдосконалення 
складових елементів фактури, здійснювати вправи з метою спрощення 
форм та колоритних плям моделі, самостійно «студіювати композиції 
на основі проробленого матеріяла», виконувати удосконалення «техніки 
фарбової накладки та прімінення образотворчих здібностей» [106, 
арк.16]. Для постановки на заняттях використовували «вази, миски 
народнього вироба, фляшка… селянська роспись, кафель» [106, арк.16зв.]. 
Завдання зі замальовування виконували й під час екскурсій до природ-
ничого музею [106, арк.17].

 «Завдання І класу в скульптурній майстерні Художньо-промислової 
професійної школи» на ІІ триместр (автор – Григорій Журман, 1925) були 
такими:

1. Завдання програми ліплення: навчити користуватися пластичним 
матеріалом, передавати через нього форму і рельєф шляхом 
«стеження світотіні в процесі самої роботи, а також вказати 
на властивости плястичного матеріялу (глини), як на матеріял, 
що заступає собою всі инші види засобів і матеріалів в виборі 
творчости» [125, арк.66] і є головним у гончарному виробництві.

2. З метою розвитку в учнях уміння користуватися глиною ставилося 
завдання копіювання живої (людина, тварина, листя) і мертвої 
(гіпсові зразки, зразки народної творчості) натури. 

На виконання цих завдань відводилася 21 година.
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Григорій Журман писав: «Знаючи загальнопогане знання учнями 
симетрії фігури людини, рахую необхідним для кращого удосконалення 
учнів 1 кляси продовжувати клясну працю ліпки копіюванням натури 
живої моделі... в повний зріст...» [125, арк.67]. Цю роботу виконували 
6 год. Потім ще одну фігуру ліпили теж 6 год. 9 годин, що залишилися, 
використовували «на ліпку композиції, виробленої педперсоналом спільно 
з учнями. При цьому характер цієї композиції повинен буде попереду 
розбіратись Комісією з учнів і педперсоналу. Для композицій як І, так і  
ІІ курсів повинні бути використані приблизно такі предмети: а) ряд фігур 
народньо-подільського типу з особливостями етнографичного характеру, 
розмір 5-6 дюймів висоти; б) миски народнього характеру з ліпкою, вази, 
квітники того ж характеру, каламарі, пепельниці, орнаменти і фрізи 
ліпного характеру» [125, арк.68].

На виконання завдань зі скульптури впродовж ІV триместру учням  
2 класу відводилося 36 годин. Вихованці школи ліпили каламарі, фігурки 
сучасного типу українського характеру, «з них одна вільної задуми, 
друга з проектом маленького бюста Т.Шевченка і третя примітивного 
характеру з фігурами тварин. ...Я маю на увазі фігурки подільського 
етнографічного характеру...». На виготовлення каламаря відводилося 
9 год., на етнографічну фігурку подільського типу – 4 год. [125, арк.69].

Оскільки більшість підручників із технології гончарного вироб-
ництва були німецькою мовою, до навчального плану ввели німецьку 
технічну мову. Програма з цього предмета передбачала підготовку учнів 
до практичного користування необхідною німецькою технічною літера-
турою шляхом «читання підручників при допомозі словника, розгляду 
відповідних журналів та каталогів на німецькій мові» [317, арк.3]. 
Учні повинні були вивчити німецькі назви предметів, які зустрічалися  
в майстернях, засвоїти технічні вирази з технології гончарного  
виробництва [317].

«Програм по історії мистецтва України в зв’язку з загальною 
для Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи» (2 год.  
на тиждень, автор – Володимир Гагенмейстер, 1926):

І триместр: загальні положення, поняття, закономірності, Старо-
давній Схід, класичне мистецтво;

ІІ триместр: мистецтво Візантії, мистецтво мусульман, мистецтво 
епохи Відродження;

ІІІ триместр: мистецтво слов’ян, народів, що мешкали на території 
УРСР до Х століття, народне мистецтво Київщини, Слобо-
жанщини, Чернігівщини, Полтавщини та Поділля;

IV – сучасне мистецтво і нові напрямки [97]. 
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Курс історії мистецтва знайомив зі стилями, й особлива увага приді-
лялася вивченню українського народного мистецтва [59].

Згідно з «Додатком до програми мистецтвознавства», який було 
надіслано Укрглавпрофосом, разом із всесвітнім мистецтвом вивчали 
народне мистецтво України, зокрема Поділля, музеєзнавство, проводили 
екскурсії, практичні вправи з малювання, малярства, ліплення. Також 
рекомендували заснувати музей дитячої та народної творчості, збільшити 
лекційні години з 2 до 4 на тиждень [116].

«Програма з креслення» (автор – Кость Кржемінський, 1926) перед-
бачала вивчення елементарного, проекційного й технічного креслення 
[319].

«Програма лекцій з образотворчого мистецтва» була розрахована 
на 2 курси. Зокрема, V триместр передбачав розвиток творчих здібностей 
на основі виконання різних завдань у майстернях профшколи шляхом 
створення композицій, які вимагали спостереження форм і творчості. 
Розподіл завдань здійснювався відповідно до фаху, обраного учнями,  
у зв’язку із навчально-виробничим планом закладу [321].

Основним у вивченні рисунку було формування вміння відображати 
різними техніками та прийомами прості й складні геометричні форми, їх 
пропорційність, перспективи, рельєфність, правильність ліній, світлотінь 
та зовнішній профіль моделі. Через виконання певних вправ розвивали 
зорову пам’ять. На заняттях із творчого рисунка учні засвоювали 
взаємозв’язок рисунка й живопису з ліпленням, розвивали художній 
смак і творчі здібності у створенні малюнків, предметів художньої  
та вжиткової кераміки. Навчальні завдання вони виконували на основі 
вивчення місцевих мотивів народної творчості, історії художньої кераміки 
й орнаменту, самостійно стилізуючи вивчені форми залежно від декора-
тивної мети.

Володимир Гагенмейстер вивчав досвід роботи інших мистецьких 
навчальних закладів, щоб за можливості застосувати його на практиці, 
наприклад, Київської академії мистецтв [356; 343].

Методи викладання переважали евристично-ілюстративні, типи 
занять – семінари, екскурсії, лабораторні експерименти [158]. У вивченні 
фізики, технології та суспільствознавства використовували дослідницький 
метод [94]. У навчанні гончарству застосовували колективний метод:  
і молодші, і старші учні вчилися разом. Готуючи сировину для старших 
учнів і допомагаючи їм у ліпленні, молодші знайомилися з матеріалами, 
вивчали прийоми роботи. Якщо в класі було більше 25 чоловік, учнів 
поділяли на групи, до складу яких входили різні вікові категорії [127]. 
Старшокурсники проводили заняття в гончарній майстерні, інструк-
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тували учнів І курсу в гончарюванні, будували горно [180]. Водночас,  
у майстернях застосовували й метод індивідуального підходу, який 
дозволяв виявити та розвинути творчі здібності кожного учня. Загалом 
викладання художніх дисциплін, таких як рисунок, малювання, 
ліплення, ґрунтувалося на підході до певного об’єкту з боку форми  
та її аналізу, постановки певних завдань у рисунку, кольорі чи скульптурі.  
Поступово учень учився правильно спиймати й передавати характер  
та пропорції гончарного твору. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок про те, що єдина в Поділлі 
спеціалізована із гончарства Кам’янець-Подільська художньо-промислова 
профшкола імені Григорія Сковороди спрямовувала свої зусилля на 
формування творчої особистості, здатної реалізуватися як в умовах 
кустарного промислу (в якості інструктора, гончаря), так і в художній 
промисловості. Досягненню поставленої мети слугували навчальні 
плани й програми. Оскільки діяльність саме такого закладу була для 
Поділля піонерською, Профшкола знаходилася в стані постійних пошуків  
та експериментування. Незважаючи на те, що вона безпосередньо  
залежала від державної політики та органів державної влади, які 
регулювали її діяльність різними «інструкціями» та «положеннями», 
Профшкола намагалася віднайти власний шлях у гончарному шкільництві 
України. У навчальних планах змінювалися предмети та кількість годин, 
які відводилися на їх вивчення. Було віднайдено 13 програм, деякі з них уже 
за кілька років вдосконалено – усі вони були авторськими й експеримен-
тальними, передбачали для учнів ексклюзивне право самостійно збирати  
і досліджувати унікальні етнографічніматеріали, виконувати в навчальних 
майстернях творчі роботи в «подільському стилі». Було напрацьовано 
цілісну системну методику навчання мистецьким дисциплінам загалом 
та гончарству зокрема. Володимир Гагенмейстер поглибив вивчення 
рисунка, акварельного живопису, ліплення й технології гончарного вироб-
ництва, декорування глиняних виробів, виробництво орнаментальних 
килимів, вишивання, літографської справи. Індивідуальні й колективні 
форми роботи, самостійність і творчість були ключовими позиціями  
у вибудовуванні навчального процесу. Фахова навченість випускників 
вивершувалася виготовленням дипломної роботи, яка засвідчувала їхні 
художні здібності й практичні навички, знання технології гончарного 
виробництва й рівень загальної професійної підготовки.
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5.4.2. ШКІЛЬНА РАДА ТА «ПРЕДМЕТОВІ» КОМІСІЇ

У 
Кам’янець-Подільській художньо-промисловій профшколі  імені 
Григорія Сковороди діяла Шкільна рада, яку обирали загальними 
зборами трудового колективу. До її складу входили представники 

від викладацького й учнівського колективів, обслуговуючого персоналу 
й господарських установ [87]. Так, на загальних зборах шкільного 
колективу 19 січня 1925 року було обрано Шкільну раду в такому складі: 
від учителів – Володимир Миколайович Гагенмейстер, Кость Іполітович 
Кржемінський (кандидатом), Іван Михайлович Стойкевич, Микола 
Олександрович Корецький (кандидатом), Отто Максович Адамович, 
Володимир Володимирович Шаврін, Василь Степанович Зборовець, 
Варвара Іванівна Корецька, Варвара Іванівна Ярошевська; від технічного 
персоналу – Євгенія Федорівна Мельницька; від учнів – Микола Олійник, 
Микола Пастух, Софія Лубинець, Юхим Гаврилюк (кандидатом) [345]. 

Шкільна рада затверджувала навчальні плани, розподіляла 
педагогічне навантаження серед викладачів, вирішувала господарські  
й виробничі питання, вносила зміни до Правил внутрішнього розпорядку 
[382, арк.6; 350; 352]. Шкільна рада порушувала перед завідувачем школи 
клопотання про переведення учнів, які не мали здібностей до художніх 
дисциплін, на навчання до інших профшкіл [329, арк.8]. Рада зараховувала 
або звільняла учнів. Підставою для звільнення були неуспішність, 
нехтування лекціями, безпричинне невідвідування школи. Суворе 
попередження виносили за поведінку, академнеуспішність, нехтування 
роботою в майстернях [37; 31]. Іноді відрахування учнів набували масового 
характеру. На засіданні Шкільної ради 3 лютого 1925 року з числа учнів 
було виключено 7 осіб [350], а 2 листопада 1925 року відрахованих було 
вже 21 [354]. Про необхідність встановлення суворої дисципліни йшлося 
й на загальних зборах шкільного колективу, які відбулися 19 січня 1925 
року [345]. На засіданнях Шкільної ради, які відбувалися один раз на 
два тижні, детально аналізували навчання кожного учня, пропонували 
їм більше приділяти уваги певним навчальним предметам, вказували 
на необхідність посилення громадської роботи, давали дозвіл на допуск  
до іспитів, зараховували на навчання та стажування [349; 355]. 

1926 року відбулося 13 засідань Шкільної ради, на яких розглянули 
120 питань. Цінним і важливим для Художньо-промислової профшколи 
був ще один бік діяльності цього органу самоуправління: на її засіданнях 
зачитували доповіді зі спеціальних теоретичних питань, такі, як «Стінні 
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розписи на Уманщині» (підготував Кость Кржемінський), «Стінні розписи 
Поділля» (доповідав Володимир Гагенмейстер) [246], «Застосування 
зразків народного мистецтва у промисловості» [382, арк.6]. Рада 
обговорювала підготовку виставок, проведення екскурсій та організацію 
літніх триместрів [353].

Академічна робота в Кам’янець-Подільській художньо-промисловій 
профшколі імені Григорія Сковороди зводилася не лише до реалізації 
навчального плану, а й до роботи «предметових» комісій (сучасна назва 
– предметні комісії), які турбувалися про належний рівень викладання та 
відповідну фахову підготовку учнів, поглиблення навчально-педагогічної 
роботи, розробку програм і робочих планів, які мали на меті об’єднання 
загальноосвітніх та художніх дисциплін довкола спеціальних навчальних 
предметів, перевіряла рівень засвоєння знань [69, арк.2зв.]. 24 листопада 
1922 року на засіданні предметних комісій обговорювали облік знань 
учнів; питання мистецтва в Художньо-промисловій школі й ставлення 
до нього викладачів закладу. З усіх питань слухали доповіді Володимира 
Гагенмейстера [114, арк.13]. 

Діяльність Шкільної ради та предметних комісій також була 
спрямована на налагодження обміну досвідом зі спорідненими школами, 
встановлення продуктивної творчої атмосфери, яка сприяла розвитку 
закладу. Педагоги навчального закладу, не чекаючи від державних органів 
влади розроблених для Художньо-промислової профшколи методичних 
вказівок, навчальних програм і планів, самостійно їх розробляли, 
апробовували, обговорювали й вносили зміни. Поза увагою ради й комісій  
не залишалися й інші питання, які стосувалися організації щоденного 
функціонування Профшколи.

5.4.3. РОБОТА В МАЙСТЕРНЯХ

Т
рирічний курс навчання передбачав, що ІІІ, VІ і ІХ триместри 
значною мірою відводилися на практичні заняття, які проходили 
в майстернях [346]. Наприклад, у червні 1924 року перед учнями 

стояли такі завдання: «1 – ...виготовлення ріжних гончарських виробів  
у найбільш типових для Поділля зразках... виготовлення літографським 
способом альбомів по народньому мистецтву Поділля; 2 – ознайомлення 
через цілу чергу екскурсій з найбільш великими пунктами кустарництва 
на Поділлі; 3 – гурткова праця учнів у спеціальних гуртках, по питаннях 
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кераміки, ткацтва і графіки як самодіяльна робота учнів для поширення 
свого фаху» [77, арк. 39; 264]. 

Робота в майстернях Кам’янець-Подільської художньо-промислової 
школи чітко планувалася й проводилася під суворим контролем викла-
дачів (таблиця 27).

Таблиця 27
План занять у майстернях під час літнього триместру
1924/1925 навчального року [446]

№ 
п/п

Відділ Заняття (предмет) Викладач

1

2

3

Літографський

Керамічний

Ткацько-килимарський

• ізінографія
• хромолітографія
• ксінографія
• літографський друк

• точильно-формувальна майстерня
• гіпсова майстерня
• лабораторія
• гончарна мальовка
• ліплення
• ретушування відформованих речей
• композиція
• гончарне виробництво

• художня обробка тканини
• ткацька майстерня
• килимарство
• вишивання

Антін Вронський
Антін Вронський
Володимир Гагенмейстер
Володимир Гагенмейстер
Микола Корецький

Отто Адамович
Отто Адамович
Отто Адамович
Отто Адамович
Володимир Шаврін
Володимир Шаврін
Володимир Шаврін
Отто Адамович

Кость Кржемінський
Кость Кржемінський
Варвара Корецька
Варвара Корецька

За даними 1926 року, при відділах діяли майстерні:
1. Керамічно-гончарський відділ (керівник Отто Адамович):

• точильно-формувальна;
• гончарної мальовки;
• скульптурна.

2. Графічно-літографський відділ (керівник Володимир Гагенмейстер):
• літографська;
• цинкографічна.

3. Ткацько-килимарський відділ (керівник Варвара Корецька):
• ткацька;
• килимарська;
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• вишивальна;
• набивна.

4. Столярно-різьбярський відділ (існував до 1924, потім залишилася 
лише деревообробна майстерня):

• столярна;
• різьбярська [446].

Навчально-виховна робота школи була спрямована на досягнення 
спільної для всіх відділів мети. У «Відчиті про роботу в майстернях 
Кам’янець-Подільського Художньо-Промислового ім.Гр.Сковороди 
Технікума» знаходимо записи, які інформують про завдання, що стояли 
перед студентами на час літнього триместру 1922/1923 навчального 
року. З’ясовано, що вихованці Гончарного відділу під керівництвом 
Отто Адамовича виконували такі роботи: «Оборудовання майстерень; 
підготовка маси; точка керамичних виробів та остаточна обробка 
їх; декорація виробів, глазуровка та випали. Виготовлено 240 шт. 
керамичних річей, ріжних по формі та малюнку. З них 200 шт. Поділь-
ського характеру, по замовленню Кам. Промсоюза для Московської 
Сільсько-Господарчої Виставки. Підготовка маси для зимнього та 
літнього триместрів. Пророблена робота по підвищенню кваліфікації 
студенства в точці керамичних виробів. Робилось обслідування глин; 
заготовлення відмученої глини.

Вироблено плян екскурсій керамічного відділу. Відбулись екскурсії  
до м.Зіньків та село Адамівку для обслідування гончарського пункту.

Гурткова праця: приступили до виготовлення малої, пробної, лабора-
торної пічки муфельного типу. Виготовлено керамичний напис для 
будинку Виконкому» [39, арк.32]. Учні заготовили два ящики відмученої 
глини та здійснили «обслідування глин» [68].

У «Журналі запису поточного обліку шкільної роботи та відві-
дування учнями лекцій» за 1928/1929 навчальний рік керівник гончарної 
майстерні зробив такі записи: «Перекривали глазурями вивіску для Дунає-
вецького театру та покривали вироби для випалу у відновлювальному 
вогні; завантажували випалювальні пічки плитками; заготовляли 
паливо; розвантажили печі, готовили речі до глазурування; відмучували 
глину; виготовляли вироби на гончарному крузі; готували гіпсові форми 
чорнильниць із фігурами; ремонтували муфельні коробки та формували  
із складних гіпсових форм чорнильниці з фігурами; ретушували 
чорнильниці; вивчали склад глиняних мас і готували їх; ліпили качан 
капусти; на гончарному крузі точили різних розмірів вазочки, чайний 
та кавовий сервізи, куманці та фруктовниці; відливали гіпсові моделі 
із гіпсової форми; заготовляли глину, точили вази» [129]. У майстерні 
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виготовляли глиняні вироби традиційних подільських форм із застосу-
ванням геометричного й рослинного орнаментів. У їх числі були «вази, кухлі, 
цвітошники, чашки, молочники, фруктовниці, миски, тарілки, кухонний 
посуд. З будівельної кераміки майстерня випускала кахлі ліпні і гладенькі, 
облицювальні кольорові плиточки, плиточки для підлог» [550, с.4].  
У тому ж журналі є інформація про роботи, які проводилися на заняттях 
з гончарної технології. Зокрема, учні вивчали хімічний та механічний 
способи дослідження глин; проводили проби вогнетривкості; перевіряли 
плавкість глини в пічці Девіля; знайомилися зі способами формування 
глиняних виробів; вивчали машини для підготовки та обробки глиняних 
мас; проводили підрахунки складу полив; досліджували кольорові емалі; 
вивчали правила сушіння та випалювання глиняних виробів та покриття 
їх поливами; знайомилися із класифікацією глиняних виробів; добирали 
ангоби до певного типу глин («практична підгонка ангобу до черепка»)  
й опановували гончарну мальовку (копіювали характерний для Бубнівки 
орнамент і мальовку, рисунок власної композиції та її розпис) [129], 
вивчали техніку підполив’яної та надполив’яної мальовки, виготовляли 
глиняні вироби «у народному дусі» [237, арк.7-8]. У їх числі були 
глечики, кухлі, миски, тарелі. Окрім того, вони відливали різні вироби 
в гіпсових формах. Матеріали щорічних звітів учнів про працю свідчать, 
що вихованці Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи 
імені Григорія Сковороди брали участь в усіх виробничих процесах. 
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3-4. Валентина Міхалєвська. Ваза. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка, ритування, скління,  
28,7х11,2-Dх10-d см. Напис на денці: «В.Міхалєвської 20.ІІІ.1929 К.-П.Х.П.П.Ш».  
Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола імені Григорія Сковороди. Кам’янець-Подільський. 
20.03.1929. Кам’янець-Подільська міська дитяча художня школа. Фото Людмили Овчаренко.  
Національний музей -заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства. 
Публікуються вперше
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Юхим Гаврилюк. Ваза (1-2).  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка,  
ритування, скління, 34х11,6-Dх9,7-d см.  
Напис на денці вази: «Кам. Под. Худ. Пром. Школа. 
Ю.Гаврилюк. 1925».  
Кам’янець-Подільська художньо-промислова  
профшкола імені Григорія Сковороди.  
Кам’янець-Подільський. 1925.  
Кам’янець-Подільський державний історичний  
музей-заповідник, Ккер-2193, КВ-118.916.  
Фото Людмили Овчаренко. Національний музей -заповідник 
українського гончарства в Опішному, Національний архів 
українського гончарства. Публікуються вперше

Валентина Міхалєвська, Серафим Заневич.  
Ваза (3-4).  

Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка, 
металізація, скління, 30х10,5-Dх11,5-d см.  

Напис на денці: «В.Міхалєвська Кам-Под-Худ-Пром. 
Школа. С.Заневича 16.ІІ.1929».  

Кам’янець-Подільська художньо-промислова 
профшкола імені Григорія Сковороди.  

Кам’янець-Подільський. 16.02.1929. Приватна 
колекція Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). Львів. 

Фото Людмили Овчаренко. Національний музей -
-заповідник українського гончарства в Опішному, 

Національний архів українського гончарства. 
Публікуються вперше
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Автор невідомий. Скульптура подолянки.  
Глина, ліплення, 27,5х11,5 см.  
Кам’янець Подільська художньо- промислова  
профшкола імені Григорія Сковороди.  
Кам’янець -Подільський. 1920- ті.  
Кам’янець-Подільський державний історичний  
музей-заповідник, Ккер.-319, КВ -8100.  
Фото Людмили Овчаренко.  
Національний музей -заповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів 
українського гончарства. Публікується вперше

Сергій Шкурко, Ольга Бублій. Ваза (1-2). Глина, ангоб, полива, гончарний круг, мальовка, ритування, скління. 
Напис на денці: «Кам.-Под. худ-пром. Школа. 1926. С.Шкурко, О.Бублій».  
Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола імені Григорія Сковороди.  
Кам’янець-Подільський. 1926. Фото Людмили Овчаренко. Національний музей -заповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства. Публікуються вперше

1 2



  Розділ 5. КАМíЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВА ПРОФЕСІЙНА ШКОЛА...

239

Автор невідомий. Кахлі (1-4).  
Глина, ангоби, полива, формування, скління , 29х29 (1), 20,5х20,5 (2), 19х20 (3), 21х23 (4) см.  
Кам’янець Подільська художньо -промислова профшкола імені Григорія Сковороди.  
Кам’янець -Подільський. Перша чверть ХХ століття. Кам’янець-Подільський державний 
історичний музей-заповідник, Ккер.-326, КВ- 8247 (1), Ккер.-329, КВ -8250 (2), Ккер.-328,  
КВ- 8249 (3), Ккер.-327, КВ- 8248 (4). Фото Людмили Овчаренко. Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства. 
Публікуються вперше (1-3)
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Робота в майстернях значною мірою залежала від наявності спецкоштів, 
зароблених продажем власних виробів. 1927/1928 навчального року саме 
такі гроші було витрачено на придбання необхідних для забезпечення 
діяльності Гончарного відділу «…струменту для майстерні (стекі, 
шаблони, ключкі, ножі) – 11 крб. 60 к., …наочного приладдя (таблиці, 
зразки виробів керамічних заводів) – 15 крб., …1,5 пуд. олив’яного гльоту 
для полив – 72 крб., … хімікалів: окису заліза, окису міді, окису мангану 
– 25 р., одної фіри (біля 40 пуд.) адамівської глини – 25 крб., 6 фір цибулів-
ської глини по 2 крб. за фіру – 12 крб., 400 пуд. дров мягкої породи (сосна, 
осика, береза) для випалу керамічних виробів, по 25 коп. за пуд – 100 крб.,  
10 пуд. гіпсу І-го сорту – 16 крб., глином’яльної машини – 300 крб., 
кам’яної ступки в 0,5 куб. аршина – 35 крб.» [1, арк.9].

Роботою Літографського відділу керував Антін Вронський. Влітку 
1925 року його учні планували «виготовити альбоми з 12-ти малюнків, 
обгортки в 2-3 фарбах, з відповідними текстами, подати повний 
опис технічного процесу робіт при виконанні альбома» [352, арк.13]. 
У графічній майстерні відділу виконували композиції на задані теми, 
готували матеріали для альбомів із народного мистецтва; розробляли 
проекти екслібрисів для бібліотек; малювали ілюстрації, діаграми та 
обгортки для журналів (наприклад, «Червоний учитель»); виготовляли 
трафарети на 2-3 фарби. Звісно, не обійшлося й без замовлень політичного 
характеру: друкували портрети діячів революції для трудшкіл [39, 
арк.32зв.]. Упродовж літнього триместру 1922/1923 навчального року  
в цинкографічній майстерні було здійснено технічну підготовку до видання 
альбому з народного мистецтва «Гончар Бацуца». Учні Кам’янець-
Подільської художньо-промислової профшколи виконували композиції 
на задані теми; варили оліфу; знайомилися із триколірним друкуванням 
основних тонів та процесом гравірування; виготовляли малюнки для 
гравірування в одну і три фарби [39, арк.32; 68], готували до друку інші 
альбоми з народного мистецтва, календар на 1924 рік [39, арк.32зв.]. 

Проте на думку вихованців Профшколи, діяльність майстерні була 
не на належному рівні. Причин такого стану справ вони вбачали кілька:

«1) Малозацікавленість керівників працею, байдужість їх для поліп-
шення стану майстерні, поганий розподіл праці між учнями.

2) Поганий матеріальний стан майстерні: відсутність приладів 
до праці, в зв’язку з цим неумілість учнів вживати де-які прилади, мала 
підготовка.

3) Погане відношення самих учнів до праці… Не виконувались 
замовлення, як може листівки і т.п., які брались для поліпшення матері-
ального стану майстерні… Причиною до де-якої міри являється і мало 
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зацікавленість, малоуспішність учнів в виконанню виробничої чисто-
техничної праці. З цього витікає неможливим правильне распріділення 
залежних робот по друку з-за відсутністю підготовлених мальунків… 
Потрібно, щоб керовник по графиці звернув увагу на працю, зацікавив 
учнів відповідними роботами і таким чином підніс-би роботу майстерні» 
[362, арк.45]. За переконанням керівника графічної майстерні Миколи 
Корецького, її діяльність потребувала кардинальних змін як з точки зору 
матеріального забезпечення, так і з точки зору організаційної: «Мала 
кількість станків для друку, несправність їх, відсутнісь потрібних 
фарб, камнів, губок... Відбивається також на роботі і холод в майстерні 
(помешкання не опалюється)… Майстерня взагалі не носить шкільного 
характеру, нема акуратности і точности роботи… Відношення учнів до 
роботи ріжне: одні захоплені працею, другі недбало ставляться до неї, не 
дивлячись на старання зацікавити їх… Учні старшого курсу не виявили 
ініціативи в роботі, не помічається в них шукань, техніки» [364, арк.43]. 
Яків Мільгром, Віталій Робочий та інші учні теж вказували на недоліки 
матеріального забезпечення графічної майстерні, на часті спізнення  
й невідвідування занять, малу зацікавленість технічною роботою, але 
більше нарікали на хиби методологічного характеру: «Недбале відно-
шення керовників з малюнку на камені до своїх обов’язків, часта 
недоцільна зміна роботи, незакінченість робот». Також була «помічена 
безпляновість роботи, випадковий характер роботи, непристосованість  
її до вимог нового мистецтва» [364, арк.43], у результаті чого вихованці 
відділу знайомилися із неповним обсягом робіт майстерні, не засвоювали 
на практиці навичок із цинкографії. Звідси – часті спізнення на заняття, 
байдужість до технічного боку діяльності майстерні. Ця проблема розгля-
далася на засіданнях президії НОПу при школі, які відбулися 1 і 9 грудня 
1924 року. Було вирішено зосередити зусилля відділу на покращенні 
викладання малювання на камені, технології літографії й шляхом реалі-
зації шкільної продукції, яка задовольняла б «вимоги нового побуту» серед 
громадськості й дозволяла отримати кошти для придбання необхідних 
приладів [364, арк.43; 362, арк.45]. Водночас вихованці профшколи 
констатували, що «технологія поставлена добре», вони знайомилися 
зі всіма видами графіки й «ріжними найбільш поширеними гравюрами» 
[362, арк.45-45зв.]. 

Було очевидним, що робота в літографській майстерні потребувала 
певного контролю й втручання з боку завідувача Профшколи. Своїм 
наказом від 27 жовтня 1927 року Володимир Гагенмейстер пропонував 
Миколі Корецькому встановити «більш близчий догляд за станками 
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літографської майстерні і допускати учнів до друку лише під В/доглядом. 
Инші особи, також і зі складу службовців установи до праці на апаратах 
друку, крім осіб, що про них погоджено з Окрадмінвідділом, не можуть 
бути допущені до праці. Майстерня з апаратами друку в години вільні 
від роботи мусить бути зачинена. В разі порушення вищезазначеного 
порядку цього наказу В/несете відповідальність в дісціплінарному або 
кримінальному порядку» [90]. Зрозуміло, що обладнання літографської 
майстерні було цінним і ставитися до нього потрібно бережливо. Іншим 
боком питання була «загроза» виходу у світ будь-якої несанкціонованої 
державою друкованої продукції. 

До певної міри окраїнне географічне розташування, віддаленість від 
великих адміністративних центрів, певна ізольованість від видавничого 
ринку, недостатнє фінансування спонукали Володимира Гагенмейстера 
звернутися до Державного видавництва України з проханням «допомогти 
Технікуму висилкою необхідних матеріалів для графичного відділу 
Шкільного музея». Метою формування такої вузькопрофільної колекції 
художніх обгорток, ілюстрацій та плакатів було знайомство майбутніх 
ілюстраторів-літографів із тодішньою графікою [218].

Учні ткацької майстерні під керівництвом Варвари Корецької, Ганни 
Онепір, Віри Дулепової виготовляли тканини, застосовуючи полотняне, 
саржеве й атласне плетиво; ткали рушники, чоловічі й жіночі сорочки 
[39, арк.32зв.; 68], державний прапор [39, арк.32зв.]. Влітку 1922 
року в килимарській майстерні було «закінчено килими в подільському 
стилі» та почали виготовлення нового килима [39, арк.32зв.]. Зі спогадів 
колишньої вихованки Ткацько-килимарського відділу стали відомими 
основні напрямки його діяльності. Під час практичних занять особливу 
увагу приділяли вивченню етнографічних особливостей українського 
килимарства: кольорової гами, орнаментики й символіки. Варвара 
Корецька вимагала охайного виконання завдань, розвивала естетичний 
смак на кращих зразках народної вишивки й килимарства. Вона була 
автором унікального альбому зразків мініатюрних гобеленів із описом 
технології їхнього виготовлення, рецептами природних барвників для 
фарбування ниток. 1937 року цей альбом було конфісковано НКВС [581, 
с.137-138]. Випускники Ткацького відділу із вдячністю згадували своє 
навчання в Профшколі й вислювлювали вдячність за отримані знання  
й практичні навички: «А какие работы были! Какие швы, какие мережки! 
Какие художественные изделия бывали на наших выставках тех лет… 
вспоминаю «творческие муки». Прежде чем приступить к работе, мы 
должны были сделать рисунок, который обсуждался в присутствии 
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Варвары Ивановны, Владимира Николаевича, Владимира Владим. Долго 
его вертели, поправляли, подбирали нитки, ткань и наконец подписывали, 
разрешая приступить к работе. Варвара Ивановна следила, чтобы работа 
выполнялась на «высшем уровне», ниточка в ниточку, никаких узелков, 
хвостиков. Швы: нызь, гладь, мережка, вырезание – филигранная работа. 
Теперь ткань для вышивки делают редкую – по ней легко вышивать,  
а у нас, в лучшем случае, льняное полотно было. Зато какие работы были. 
Также ткачество – портьеры, ковры, плахты» [209]. Окрім того, своїх 
вихованців Варвара Іванівна «навчила розуміти красу», а для митця таке 
вміння – безцінне [213, арк.1]. 

Килим «Квіти життя» – колективна робота учнів 
Ткацького відділу Кам’янець-Подільської  
художньо-промислової профшколи  
імені Григорія Сковороди.  
Кам’янець-Подільський. 1927.  
Національний музей- заповідник українського 
гончарства в Опішному, Музей мистецької родини 
Кричевських, НД-9316. Фото Юрка Пошивайла. 
Публікується вперше

Килим – колективна робота учнів Ткацького відділу 
Кам’янець-Подільської художньо-промислової 

профшколи імені Григорія Сковороди.  
Кам’янець-Подільський. 1928–1929.  

Музей Кам’янець-Подільської міської дитячої  
художньої школи. Фото Людмили Овчаренко.  
Національний музей -заповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів 

українського гончарства. Публікується вперше
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Творчу роботу виконували не лише в майстернях. Після 1917 
року під керівництвом Володимира Гагенмейстера вихованки 
профшколи Ольга Бублій та сестри Вахрушеві оформляли в Кам’янці-
Подільському будинок культури – «разрисовывали панели, придумывая 
рисунок сами с Вашим отцом. Там же готовили нужные для розри-
совки краски. Рисовали клеевыми красками. Рисунок изображал 
орнаменты цветов. Краски были яркие и всем нравились. По окончании 
в клубе был вечер и все восторгались красотой рисунка» [210,  
арк.1-2]. Ольга Бублій пригадувала: «Моя сестра Елена Ивановна тогда 
Бублий, а сейчас Юхимович, училась у Вашего отца в художественной 
школе больше. Делала там вазы» [210, арк.2-3]. 

Таким чином, кожний літній триместр у Кам’янець-Подільській 
художньо-промисловій профшколі імені Григорія Сковороди відводився 
не лише на проведення етнографічних та керамологічних експедицій,  
а й на практичні заняття в майстернях, які було спрямовано на закріплення 
навичок та знань із технології гончарного, ткацького й літографського 
виробництв. Практичні роботи реалізовувалися у виготовленні тради-
ційних для Поділля глиняних та тканих виробів, у підготовці друкованих 
видань на основі зібраних етнографічних матеріалів.

5.4.4. ЕТНОГРАФІЧНІ ЕКСПЕДИЦІЇ

У
продовж століть українці створювали численні твори матері-
альної й духовної культури, які є вагомою складовою світових 
культурних цінностей. Проте потрібен був час, щоб прогресивно 

налаштована частина суспільства усвідомила – художні народні промисли 
– це народна творчість, яка акумулювала в собі багатовікові уподобання, 
звичаї й традиції народу. У цьому полягає її унікальність та неповтор-
ність. На важливості народного мистецтва в початковій мистецькій освіті 
наголошував видатний український етнограф, дослідник народного 
мистецтва Данило Щербаківський: «1. Народне мистецтво взагалі,  
і українське зосібно, повинно бути викладовим предметом в художніх 
ВУЗах і школах України, як частина світового мистецтва. 2. Народне 
мистецтво повинно бути використаним для практичних управ по 
індустріяльному мистецтву в художніх ВУЗах і школах України.  
3. Необхідна широка індустріалізація мистецтва, яка єдина лише може 
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оздоровити мистецький світогляд широких мас в напрямі мистецтва, 
як життьової потреби» [380]. 

Від перших днів свого перебування в Україні Володимир  
Гагенмейстер вивчав кустарні промисли Полтавщини, Київщини  
й Поділля. Свою працю на посаді завідувача він щільно ув’язав із науково-
пошуковою роботою й ґрунтував навчально-виховний процес на вивченні 
традиційного народного мистецтва Поділля. За прикладом українських 
учених, одним із способів його дослідження в Кам’янець-Подільській 
художньо-промисловій профшколі імені Григорія Сковороди були етногра-
фічні екскурсії до осередків кустарних промислів, які особливо активно 
проводили в літні триместри [40]. У передньому слові до своєї монографії 
«Настінні розписи Кам’янеччини» (1930) Володимир Гагенмейстер писав: 
«Автор цих рядків в 1917 році, з часу перебування в м.Кам’янці, теж 
почав збирати зразки подільського селянського мистецтва, між іншим  
і настінних розписів сіл ближчих до міста. Бурхливі часи військових подій, 
зв’язані з евакуацією поза межі Поділля припинили працю, яку вдалося 
налагодити лише в 1921 році, коли організовано було першу екскурсію 
учнів місцевої Художньо-Промислової профшколи до сс.Цибулівка, Нігін, 
Маків та влаштовано Комітетом Охорони Пам’яток Старовини 
(Камподкост) в помешканні Кам’янецького Інституту Народньої 
Освіти виставку по історії книги, кустарного виробництва Поділля, 
селянського мистецтва, зокрема настінних розписів, як ілюстраційний 
матеріал для доповідів на відповідні теми. В доповіді автора – «Народнє 
мистецтво на Поділлі» зачитаної на виставці – було накреслено 
майбутній плян праці по збіранню настінних розписів, що й переведений 
в життя автором разом з учнями Художньої профшколи в масштабі 
Кам’янецької округи. До роботи прилучилися і співробітники школи 
(Адамович О.М., Кржемінський К.І. та Шаврін В.В.) переважно під 
час шкільних екскурсій. Зібраний матеріял складається з замальовок 
аквареллю різних будівель, що мають розписи, з характерних куточків 
хат, малюнків, знятих на кальку, з окремих візерунків, різних приладів 
до розпису та малюнків – автографів селянок на папері, що ними 
прикрашують внутрішні стіни хат та які треба вважати за однотипні  
з настінними розписами» [501, с.10].

Екскурсійно-експедиційна робота в Профшколі мала на меті «ознайом-
лення учнів з вирібництвами місцевого значіння, а також вирібництвами, 
що побудовані на більш високій техничній основі та мають більш широке 
значіння... Кошти на організацію екскурсій необхідно придбати шляхом 
соціяльности учнів (збори від вистав і инш.)» [110]. Випускниця Ніна 
Сулковська у своєму листі до Ольги Ерн-Гагенмейстер підтвердила 
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1. Варвара Мельникова. Замальовка розпису кута хати.  
Синиця, Уманський повіт. 1919.  
Камянець-Подільський державний історичний музей-заповідник, 
КВ-78627, Кгр.-1632. 
2. Ксенія Назаренко. Замальовка зірки на стелі.  
Кочубеївка, Уманський повіт. 1920-ті.  
Камянець-Подільський державний історичний музей-заповідник, 
КВ-78631, Кгр.-1628. 
3. Мотря Шмайко. Замальовка фризу на хаті.  
Дмитрушки, Уманський повіт. 1920-ті.  
Камянець-Подільський державний історичний музей-заповідник, 
КВ-78617, Кгр.-1642. 
4. Ганна Запорожець. Замальовка розпису на стіні в хаті. 
Дмитрушки, Уманський повіт. 1920-ті.  
Камянець-Подільський державний історичний музей-заповідник, 
КВ-78632, Кгр.-1627. 

Ілюстрації до книги: Кржемінський Кость. Стінні розписи  
на Уманщині. Мотиви орнаменту (50 окремих таблиць)  
[Кам’янець-Подільський: Видання Кам’янецької  
художньо-промислової профшколи, 1927]
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Автор невідомий. Ілюстрації до книги: Гагенмейстер В.М. Селянські настінні розписи Кам’янеччини:  
матеріяли до вивчення українського селянського мистецтва. 1917–1927  

[Кам’янець-Подільський: Видання художньо-промислової профшколи, 1930. – 30, 6, 50 с.: іл.].  
Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). Львів

Автор невідомий. Ілюстрація до книги: Гагенмейстер Володимир.  
Настінні паперові прикраси Кам’янеччини [Кам’янець-Подільський:  

Видання художньо-промислової профшколи, 1930. – 7, 15 с.].  
Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). Львів

Автор невідомий. Замальовка орнаменту вишивки. Заготовка до книги: 
Гагенмейстер Володимир. Вишивки низзю. Тульчинщина, село Орлівка  
/ Текст Володимира Гагенмейстера, малюнки К.Ременюки.  
25 окремих таблиць [Кам’янець-Подільський: видання Кам’янець-Подільської 
художньо-промислової профшколи, 1929. – 10, 31 c., іл].  
Національний музей українського народного декоративного мистецтва
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спрямування пошукової діяльності Володимира Гагенмейстера на 
народні художні промисли: «…Деятельность Влад. Ник. переплетается 
с деят. поэта Свидзинского, моего дяди. Оба они интересовались народн. 
промыслами Подолии, собирали образцы «килимарства», ткачества, 
вышивок, гончарства (дядя с 1913 г. готовил экспонаты на выставку 
народных промыслов в Петербурге)» [41].

Традиційно першу суботу навчального року Володимир Гагенмейстер 
розпочинав екскурсією по Кам’янці-Подільському, під час якої знайомив 
першокурсників з пам’ятками міста. «Тоді він перетворювався в поета, 
співця Поділля, його устами говорили самі століття і віки» [302, с.45]

Завдання екскурсій узгоджувалися із навчальним планом і прово-
дилися під керівництвом викладачів. Відвідуючи той чи інший гончарний 
осередок, учні знайомилися з умовами існування промислу, його вироб-
ничими процесами й технологіями; відвідували житла народних майстрів; 
формували колекції глиняних виробів подільських форм, збирали 
знаряддя праці. Також було зібрано великі колекції килимів, рушників, 
вишиванок, витинанок, доріжок (витканих з ниток, пофарбованих 
рослинними фарбниками), маніжок, скатертин, паперових прикрас. 
У 1920-х – на початку 1930-х років селянські розписи на території 
Поділля вивчала Подільська експедиція в складі Костя Кржемінського, 
Б.Кржемінського, А.Зарембовського, і Володимир Гагенмейстер активно 
з ними співпрацював. Вихованці Профшколи замальовували місцеву 

Микола Олійник. 
Ілюстрація до книги: 
Гагенмейстер В.  
Ганчарі Бацуци  
[Кам’янець-Подільський: 
видання Кам’янець-
Подільської художньо-
промислової профшколи, 
1927]. Національний музей 
українського народного 
декоративного мистецтва.  
Публікується вперше
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орнаментику, настінні розписи селянських хат, одяг; записували відомості 
про майстрів. Зібрані зразки та матеріали народної творчості опрацьо-
вували й застосовували в навчальному процесі. Також учні відвідували 
тамтешні фабрики, поліграфічні підприємства й музеї [69; 550, с.7]. 

Проведення навчальних екскурсій здійснювали переважно під час 
літнього триместру, коли навчально-виховний процес концентрувався 
на практичній роботі в майстернях, на вивченні умов побутування 
виучуваного заняття в осередках народних промислів та на державних 
підприємствах. Екскурсійні маршрути перетинали всю територію 
Кам’янеччини. Наприклад, влітку 1922/1923 навчального року учні 
гончарного відділу здійснили екскурсію до м.Маків, де оглянули цукро-
варню, у м.Дунаєвці оглянули суконний і ливарний заводи та «обслідували 
глини околиць Дунаєвець; 12 зразків принесли з собою» [68]. Тоді ж 

Відрядне посвідчення Юхима Гаврилюка та Миколи Коби. Кам’янець-Подільська художньо-промислова 
профшкола імені Григорія Сковороди. Кам’янець-Подільський. Липень 1923.  
Публікується вперше [357, арк.22] 
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відбулася екскурсія до Панівців, Зінькова та Адамівки «для обслідування 
гончарського пункта». Окрім того, у Панівцях учні графічної майстерні 
робили «зарісовки з натури», отримували «наглядні указки відносно 
композиції малюнків й засобів стилізації і озагальнення з метою підго-
товкі матеріалів для графичних праць» [68]. Чергова експедиція тривала 
впродовж 2-10 липня 1923 року. Тоді студенти школи Юхим Гаврилюк  
і Микола Коба перебували у відрядженні в селах Нічин, Залуччя, Черча, 
Біла, Степанівка, Летава Кам’янецької округи «для збирання матеріялів 
по народньому мистецтву для шкільного музею» [174]. 

У 1920-х роках пожвавилася діяльність Етнографічної комісії  
Української академії наук, яка ініціювала дослідження гончарних 
осередків. Під час експедицій учені збирали матеріали про стан кустарного 
промислу, у тому числі й Поділля, формували колекції старовинних 
та сучасних виробів для Кустарного відділу Сільськогосподарського 
музею в Києві. Дослідженням глин займався Національний геологічний 
музей Української академії наук [557, с.111-112]. Повсюдно науковці 
фіксували ознаки занепаду гончарства. Вони констатували: «Сохраняя  
и тепер всю прежнюю технику в производстве, гончары утеряли многие  
из своих художественных достижений, применявшихся в прежние 
времена. Например, утерян способ употребления голубой поливы, 
забыты многие очень красивые и изящные формы, как то фигурные 
подсвечники, сложные и затейливые кувшины» [566, с.16]. У вересні 
1923 року Володимир Гагенмейстер і Отто Адамович організували 
екскурсію гончарного відділу до гончарного осередку – села Адамівка 
Зіньківського району Кам’янецької округи, поставивши за мету обсте-
ження стану промислу. Результатом експедиції були невтішні висновки: 
«…Гончарство завдяки тяжким матеріальним умовам починає 
завмирати. Примітивна постановка діла, відсутність відповідної 
техничної допомоги привели до того, що половина всіх вироблених 
горшків в випалі пропадає (лопає). На горшки, котрі вийшли цілими  
з пічки, лягают всі росходи по промислу. Заробіток майстра весь погінає 
під час випалу. Глина добувається при дуже тяжких умовах і обходиться 
дуже дорого. Нема організаторських сил, щоби наладити здобування 
глини організовано і тим зменшити її грошеву вартість. Дрова для 
випалу купуються сирові та теж з доставкою по високій ціні. Завдяки 
поганій конструкції горнів (пічок для випалу) получається непроду-
ційна витрата палива, що теж лягає тягарем на вироби гончарів...» 
[67]. Дослідження гончарства в Адамівці тривало й наступного року 
[40]. Стурбовані складним станом адамівського гончарного промислу 
викладачі Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи 
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звернулися до органів влади із закликом надати гончарям технічну 
допомогу, налагодити розробку глинищ та доставку палива за меншою 
ціною, інакше «гончарство Адамівки певно припине своє істнування 
позаяк річей не можно буде збути із-за великої ціни на вироби» [80]. 
Окрім того, Володимир Гагенмейстер видав довідку на прохання голови 
сільради Адамівки Матковського та члена сільради того ж села Ширая 
про результати обстеження цього гончарного осередку [80]. Володимир 
Гагенмейстер намагався вплинути на стан гончарства через привернення 
уваги громадськості до тих його осередків, які ще діяли. З економічної 
точки зору справа була досить непростою, але ідея зберегти й хоча б 
якось сприяти покращенню промислу, видавалася досить привабливою 
й на той момент, мабуть, ще реальною. Зрозуміло, що для всебічного 
вивчення гончарства кількох експедицій лише до одного гончарного 
осередку було недостатньо. Тому 1 червня 1924 року відбулася екскурсія 
до Смотрича, яка, за словами Володимира Гагенмейстера, «має чисто 
наукове значіння і що вона для всіх обов’язкова. Для всіх відділів є багато 

Володимир Гагенмейстер (праворуч) під час етнографічної експедиції. Верхні Панівці, Поділля. 1924.  
Фото Стефана Таранушенка. Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). Львів. 
Публікується вперше
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матеріалу. Для керамиків – гончарний пункт, для графиків – сінагога 
і єврейське кладовище, а для ткачів – одяг» [344, арк.7]. Тоді ж було 
здійснено екскурсії на поліграфічні підприємства Кам’янця-Подільського.  
11 жовтня 1924 року до містечка Зінькова було відправлено екскурсію 
учнів школи «з науковою метою дослідження найбільш великого  
гончарського району Поділля» [85]. Дана керамологічна експедиція 
тривала впродовж 1924/1925 навчального року [382, арк.8].

Під час екскурсій вихованці й викладачі ткацької й килимарської 
майстерень неодноразово відвідували підприємства Дунаївців. 1923 року 
вони вивчали роботу тамтешньої ткацької фабрики [39, арк.32зв.]. При 
цьому звернули увагу «на гарну постановку виробу», водночас вказавши 
на недосконалий процес фарбування тканин [68]. Наступного року етногра-
фічні експедиції до Дунаївців зосередили зацікавлення учнів Ткацького 
відділу Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи на 
суконних фабриках [40]. 1926 року 40 вихованців разом із Варварою 

Варвара Корецька на території  
Кам’янець-Подільської фортеці.  
Кам’янець-Подільський. 1924.  
Фото Стефана Таранушенка.  
Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). 
Львів. Публікується вперше
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Корецькою та Костем Кржемінським вивчали діяльність Дунаєвецьких 
суконних фабрик [2]. 

Під пильне око дослідників потрапляли й архітектурні пам’ятки. 
Віднайдено заяву Володимира Гагенмейстера до політуправління ДПУ,  
в якій він просив видати дозвіл «на право фотографування і змальову-
вання з науковою метою по дослідженню мистецтва пам’яток старовини 
мур-башт, замків, костьолів, церквів та зразків народнього мистецтва 
архітектури і розписів стін селянських хат в м.Кам’янці та селах 
Кам’янецької округи» [79]. 1925 року, у зв’язку із підготовкою до участі 
у виставці художніх шкіл у Харкові, завідувач школи запропонував 
замінити заплановані на третій триместр дальні екскурсії до Дунаївців, 
Миньківців, Антонівки, Заміхова на екскурсії до Кам’янецької фортеці, 
сіл Маків, Панівці та Цибулівка [98]. 

9 вересня 1926 року 30 учнів школи вирушили в етнографічну 
експедицію до Кульчиєвецької Слобідки, Кульчіївців, Фурманівки,  
Китайгорода, Вихватнівців, Совієвого Яру Кам’янецької округи [117, 
арк.102]. Кожного разу Окрвиконком видавав учасникам етнографічних 
експедицій відповідні посвідчення, «щоби запобігти перешкод» [85]. 
Віднайдено відрядне посвідчення, виписане студенту Кам’янець-
Подільського художньо-промислового технікуму імені Григорія Сковороди 
до ст.Кублич Гайсинського повіту для збирання матеріалів з народного 
мистецтва [465]. 

Екскурсії проводили не лише до осередків промислів, а й до 
провідних мистецьких навчальних закладів України. Так, 16 січня 1926 
року викладачі й учні Кам’янець-Подільської художньо-промислової 
профшколи імені Григорія Сковороди відвідали Київську академію 
мистецтв, де познайомилися із особливостями її навчального процесу, 
були присутніми на практичних заняттях, обговорили спільні для обох 
мистецьких закладів проблеми. На загальних зборах Профшколи було 
заслухано звіти про цю екскурсію: «Загальна постановка навчання в худ. 
Школах м.Київа… – доповідь т.Гагенмейстера; 2. По кераміці – доповідь 
т.Адамовича та Беланцева; 3 – поліграфічний – доповідь т.Корецького 
та Романовського; 4 – ткацький – доповідь т.Корецької та т.Сапіги;  
5 – музей революції та громадська робота в худ. школі – доповідь 
т.Мітіна; 6 – загальне враження про екскурсію – т.Артеменко» [356]. 
З цією ж метою в серпні 1927 року викладачі спеціальних дисциплін 
побували в Києві, Москві й Ленінграді [70].

Останні відомості про етнографічні експедиції, які проводилися 
щорічно, датовано серпнем 1929-го, коли було заплановано екскурсії до 
Дунаївців та Зінькова. Керівниками екскурсійних груп були Володимир 
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Гагенмейстер, Отто Адамович, Варвара Корецька та Микола Корецький 
[361, арк.2зв.]. Однак звітів про ці експедиції не віднайдено. Участь  
у заходах такого роду була обов’язковою умовою зарахування практичного 
триместру, тому всі студенти відпрацьовували літні триместри в повному 
обсязі [344].

Отже, упродовж більш ніж 10-ти років викладачі й учні Кам’янець-
Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди 
наполегливо здійснювали комплексне обстеження діючих осередків 
традиційних народних промислів. Експедиції здійснювали до сіл, які 
залишалися чи не єдиними хранителями народної художньої творчості. 
Зібрані етнографічні й керамологічні матеріали опрацьовували, система-
тизували, аналізували й використовували в навчально-виховній роботі, 
яка ґрунтувалася на українській народній культурі. Після обстеження 
гончарних осередків викладачі Профшколи звернулися до органів влади  
із пропозиціями, в яких вказували шляхи збереження й розвитку 
гончарства, проте залишалися непочутими, бо порушували вже не 
актуальне для держави питання.

5.4.5. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Я
к уже зазначалося, Кам’янець-Подільська художньо-промислова 
профшкола імені Григорія Сковороди мала Літографський відділ 
із літографсько-цинкографічною майстернею, в якій літограф-

ським способом друкували альбоми, брошури й поштові листівки із 
краєзнавства. Текстові матеріали українською, російською, польською, 
латинською, французькою, німецькою мовами виготовляли на друкар-
ському станку-«бостонці» [549, с.85]. Володимир Січинський пояснив, 
чому колектив Профшколи обрав саме літографію: «По війні і революції 
репродуктивно-механічна техніка, як відомо, у нас зразу дуже підупала, 
а ще і досі фототипія не стоїть на рівні загальноєвропейському. Між 
тим, літографія при вмілому уживанні техніки, з участю самих 
митців-графіків, дає дуже гарні висліди, а навіть з мистецького боку 
кращі від змеханізованої друкарської репродукції. От чому, починаючи  
з років 1920–1925, ми бачимо, як цілий ряд видань з мистецтва, рівно ж 
обкладинки і прикраси книжок, виходять з літографічних майстерень» 
[568, с.20-21]. Брак витратних матеріалів обумовив використання вже 
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вживаного, з одного боку списаного паперу. У такий спосіб було надру-
ковано деякі видання. Описуючи альбом «Селянський одяг на Поділлі» 
(1927), Володимир Січинський зауважив на тому, що «папір, на якому 
друковані рисунки, винятково добрий, але при ближчому розгляді  
(з відворотного боку!) переконуємося, що це довоєнні непотрібні «дистан-
ційні» мапи Поділля Подільського земства…» [568, с.22]. Через нестачу 
паперу застосування використаних раніше аркушів практикувалося  
й у діловодстві 1920-х років. Під час опрацювання матеріалів Державних 
архівів Хмельницької й Вінницької областей автору даного наукового 
дослідження траплялися документи, надруковані на старих мапах. 

До 1921 року Кам’янець-Подільська художньо-промислова 
профшкола нічого не видавала й не друкувала, бо не було необхідного 
обладнання. «Почали друкувати в 1921 році, а в 1922 році вже по 
справжньому взялися за цю роботу» [193, арк.1]. Літографські роботи 
виконували під керівництвом викладача літографії й цинкографії Антона 
Вронського, а друкарськими завідував Михайло Матвіїв. Скрутне матері-

Юхим Гаврилюк. Ескіз обкладинки (1 – лицевий та 2 – зворотний боки) до видання «Гончар Бацуца» 
Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди. Кам’янець-Подільський. 
1923. Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). Львів. Публікується вперше
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альне становище Профшколи компенсувалося ентузіазмом педагогів та 
учнів. Завдяки енергійності й глибокопатріотичній життєвій позиції, 
Володимиру Гагенмейстеру вдалося налагодити підготовку до друку й сам 
друк високофахових і цінних видань. Навколо цієї справи об’єднували 
учасників етнографічних експедицій та їхні результати, вихованців  
і викладачів різних відділів Профшколи, інші організації й установи.  
До останніх Володимир Гагенмейстер неодноразово звертався за допомогою. 
Наприклад, Профшкола планувала подати до участі в Московській 
виставці альбоми з народного мистецтва Поділля [439]. У зв’язку з цим, 
30 вересня 1924 року завідувач звернувся до Наукового комітету з клопо-
танням, у якому повідомляв, що очолюваний ним навчальний заклад «має 
зібраний матеріял по народньому мистецтву Поділля, як от настінні 
росписі селянських будівель, гончарства, килимарства, ткацтва і т. 
ин., має відповідні сили і засоби для друкування ціх матеріялів, які 
мають наукове значіння, але школа не має коштів на матеріяли, а тому 
просить науковий комітет відпустити 125 (сто двадцять п’ять) карбо-
ванців на придбання відповідних матеріялів для друку» [73]. Чи було 
виділено ці кошти – невідомо. Проте Профшкола розгорнула потужну 
видавничу діяльність. Відомості про цю роботу по крихті збирала донька 
Володимира Миколайовича – Ольга Ерн-Гагенмейстер. Шляхом активних 
пошуків через листування із краєзнавцем та дослідником художньої освіти  
в Кам’янці-Подільському Андрієм Григоровичем Паравійчуком, а також 
із мистецтвознавцями й колекціонерами, викладачами й вихованцями 
Профшколи вона зібрала ємну і колоритну інформацію про видання 
Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія 
Сковороди. Для прикладу, подамо витяги із деяких листів, які надійшли 
Ользі Ерн-Гагенмейстер: колишній учень Профшколи Юхим Гаврилюк 
інформував: «У мене знайшлася ще книжечка, видання Кам’янець-Под. 
художньої Профшколи 1929 р., автор тексту Є.Сіцінський «Кам’янецький 
Державний Історично-Культурний Заповідник Кам’янецька фортеця». 
Формат її 125х174 мм, 10 сторінок грубого тексту, її тираж усього 
500 шт. Палітурка сіренька… Цю книжечку мені (платно, за 35 коп. 
7.ІХ.29 р.) подарував Володимир Миколайович. Не сумнівайтеся, О.В., що 
подарунок був платний, це тому, що малий її тираж, а цікава змістом,  
і Волод. Микол. хотів, щоб ці книжечки були в його учнів, – найперше 
у мене. А треба ж було оплатити працю видання… після титульного 
листочка вміщений ілюстративний автоліт. Вашого батька – 
Володимира Гагенмейстера – кольору вохри» [224]. У листі Забоченко, 
окрім поштівок, названо й альбоми «Вишивки низзю на Поділлі»  
(10 естампів), «Тульчинщина. Вишивка низзю» (25 листів)» [200].  
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Обкладинки видань Камянець-Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди. 
Камянець-Подільський. 1920-ті. Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької), Львів;  
архів Національного музею українського народного декоративного мистецтва
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Юхим Гаврилюк був переконаний, що «школа випускала в публікацію 
навіть писанки, котрі ми (дивіться фото з мене та Коби Миколи  
в с.Драганівці, 1923 р.) – збирали по селах Кам’янеччини та клали 
їх у шкільний крає знавчий музей для опрацювання» [222, арк.1].  
На підтвердження цієї думки він посилався на фрагмент паперу: з одного 
боку  це було запрошення на урочистості з нагоди другого випуску учнів 
технікуму, що проходили 4 серпня 1932 року, а з іншого – зображення 
ілюстрацій писанок [222]. Також Юхим Гаврилюк повідомляв: «Чернетка 
композиції для обгортки до книжки «Гончарі Бацуци» – це робота моя 
(Ю.С.Гаврилюка). Чернетку оцінено було «Добре». Я виконав чистовик 
– композиційний малюнок і за підписом батька (Гагенмейстера) здано 
до публікації» [220, арк.2]. 

Траплялося, що між учасниками листування відбувалися дискусії.  
У листі Андрія Паравійчука читаємо: «…Подільське гончарство  
я подав як безавторське, вважаю, що це скорше робота Адамовича, але  
і підтвердження не маю. Селянський одяг Поділля теж не Гагенмейстера,  
а Шавріна. Подільські миски теж подаю як без авторські, скорше всього 
це робота Адамовича» [192, арк.2]. Щодо видання «Селянський одяг 
Поділля» Ольга Ерн-Гагенмейстер заперечила, написавши на полях листа: 
«Сумнівів не мала, бо написано, що ці малюнки виконані з акварельних 
оригіналів В.Гагенм. В цій книзі лише обкладинка з акв. Шавріна.  
Є там малюнки Адамовича, Артеменка, Сердюка та інш.» [192, арк.2]. 
І справді, оглянувши працю, бачимо під малюнками зазначені прізвища. 
Володимир Гагенмейстер часто позначав свої роботи літерами «В.Г.»,  
які ставив, відповідно, по одній у правому та лівому нижніх кутках. Його 
кольорові автолітографії з архітектурних мотивів мали індивідуальний 
характер, і на цьому наголошено в «Енциклопедії українознавства»,  
яка побачила світ 1949 року в Мюнхені – Нью-Йорку [512, с.837]. 

 Досліджуючи видавничу діяльність Художньо-промислової 
профшколи, краєзнавець Андрій Паравійчук зазначав: «По підго-
товлюванні асистентом (Інституту нар. освіти) Гагенмейстером 
до друку роботи відомо ось що. «Гончарі Бацуци» видані 1927 р. …даю 
новий доповнений список видань. З повним правом називаю їх тепер не 
виданнями школи, а виданнями мистецького видавництва школи… «Под. 
нар. мистецтво» в 1927 р.; «Розмальовування хат» в 1930 р.; Слідів 
видання «Трипільської кераміки» не виявлено… Вона могла появитись 
десь тільки після 1927 р. В цьому році Є.Й.Сіцінський закінчив нарис про 
Трипільську культуру на Поділлі і Кам’янеччині (Вберігся рукопис), 
мені здається малюнки Гагенмейстера по цій культурі мусили бути 
обов’язково пов’язані з роботою Сіцінського. Працювали вони вкупі на 
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кафедрі, а Сіцінський – кращий знавець трипільської культури на Поділлі 
і В.М. міг використати тільки у Сіцінського зразки викопної кераміки, 
бо в Кам’янці лише Сіцінський багато років займався археологічними 
розкопками…» [187].

Володимир Гагенмейстер з великою любов’ю ставився до народного 
мистецтва. Підтвердженням цієї думки може бути праця «Селянські 
настінні розписи Кам’янеччини. Матеріали до вивчення українського 
селянського мистецтва 1917–1927». Вона унікальна тим, що єдина 
містить детальні відомості щодо настінних розписів Поділля. У текстовій 
частині автор писав: «Селянські настінні розписи – ті ж самі народні 
пісні, що в них, хоча іншими формами, селянка виспівує свої мрії, життя, 
побут. Ніби все своє гарне вбрання перенесла вона на будівлі. Ось наче 
запаскою вкрита, стоїть стодола, уся в різнобарвних пасках; улюбленим 
барвінком та виноградом, як ілюстраціями до пісень, вкрила розписами 
стіни хат, розмістила качок, каченят на стінах господарчих будівель 
та особливо з закоханням змальовувала своїх курочок, когутиків на 
мальовничих курничках» [501]. Художник досліджував поєднання 
настінних розписів із архітектурою будівель, вказував на різноманіт-
ність внутрішнього декорування селянських осель попід стелею, над 
ліжками, на печах. Разом із Отто Адамовичем, Костем Кржемінським,  
Володимиром Шавріним та учнями Профшколи завідувач зібрав настінні 
розписи на території південно-східної частини Поділля в районах 
Кам’янецької округи. Спочатку вказану збірку використовували лише учні 
Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи та кам’янецькі 
художники в якості матеріалу для мистецьких робіт. Упродовж 1927–1928 
років науковий співробітник Кам’янецького інституту народної освіти 
Володимир Гагенмейстер зачитав на засіданні Науково-дослідної 
кафедри доповіді «Подольське народнє мистецтво», «Розписи селян-
ських будівель на Кам’янеччині», «Розписи хат на Кам’янеччині», які 
було надруковано в «Записках Кам’янецького Інституту Народньої 
Освіти»(1927, т.1; 1928, т.2). «Висловлені в резолюціях після доповідів 
автора побажання наукових закладів бачити цей матеріял поширеним 
серед суспільства навели автора на думку видати принаймні невелику 
частину матеріялу в формі альбомів, виконаних літографським способом. 
Видання в силу технічних умов та відсутности спеціальних для цього 
коштів з’являється в обмеженій кількості примірників та далеко не 
в тому вигляді, який уявляє собі автор… Головне завдання альбому – 
подати матеріял для художніх шкіл, музеїв й інших організацій та 
осіб, що зацікавлені вивченням українського селянського мистецтва»  
[501, с.10-11]. 
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Друковані видання Профшколи мали велике наукове значення. 
Упродовж 1921–1931 років школа видрукувала понад 40 наукових праць. 
Із них 6 присвячено вивченню й популяризації подільського гончарства 
[227, арк.77]. Очевидячки, до цього Володимира Гагенмейстера спонукало 
ще й навчання в аспірантурі, де об’єктом його дослідження було саме 
гончарство. У тодішніх часописах згадано про роботу, яку виконав аспірант. 
Наприклад, у громадського-політичному й літературно-науковому 
місячнику «Червоний шлях» (Харків, 1924, №3) у розділі «Хроніка» 
повідомлялося: «Асп. Гагенмейстер збирав матеріяли по кераміці 
Поділля. Внаслідок екскурсій в райони, що визначаються технікою та 
художністю керамічних виробів, дав багато нового, свіжого матеріялу»; 
«Асп. Гагенмейстер: 1) «Подільський гончар Бацуца» виготовив до друку, 
2) «Трипільська кераміка на Поділлю» (теж) і «Подільське народне 
мистецтво» (теж)» [108, арк.2]. З приводу авторства видань, присвя-
чених гончарству, Андрій Паравійчук зазначив: «Видання, по яких 
авторство точно встановити ще не вдалося… це: Подільські миски, 
Глечики, Гончарство на Поділлі, Типи на Поділлі. Схиляюсь до думки, 
що Глечики і Гончарство писані Гагенмейстером, але певності в цьому 
не маю. Та й взагалі занадто багато вийшло робіт Гагенмейстера, 70% 
всіх видань» [195, арк.2]. Встановлено, що автором праці «Гончарні 
миски с.Бубнівки» (1927) є Отто Адамович [187, арк.2; 227, арк.77]. 
Автором таких друкованих видань, як «Розписи на Уманщині», «Хати 
с.Ходоровець» і «Розписи синагоги у Смотричу» був Кость Кржемінський 
[191]. Проте не дивно, що значний відсоток робіт виконував саме Володимир 
Гагенмейстер, адже коло його зацікавлень було широким. Маючи спеці-
альну мистецьку освіту, він був глибоко обізнаним у різних галузях 

Володимир Гагенмейстер.  
Листівка «Кам’янецька фортеця». 
Видання Кам’янець-Подільської 
художньо-промислової профшколи 
імені Григорія Сковороди. 
Кам’янець-Подільський. 1928.  
Приватний архів Ольги Ерн 
(Гагенмейстер-Корецької). Львів
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народної художньої творчості, науки й культури. У багатьох виданнях 
ілюстративний ряд супроводжує вступна або супровідна стаття. Автором 
більшості був Володимир Гагенмейстер. Наприклад, готуючи альбом 
«Тульчинщина, село Орлівка. Вишивки низзю», він спеціально збирав 
народну термінологію. Як зазначав Володимир Січинський, «про одні 
 лише орнаментальні мотиви чи їх елементи ми нарахували в тексті  
60 різних термінів (слів), що їх уживано на Поділлі. В.Гагенмейстер, 
вказує, що деякі назви орнаментальних мотивів є спільні для вишивок, 
писанок і килимів та мають походження не тільки з історичних часів, 
але навіть і доісторичних. Є і деякі впливи пізніших культур – Візантії, 
Сходу і Заходу. Ці загальні твердження, що не викликають зрештою 
заперечень, можуть служити програмою дальших більш докладних 
студій і розвідок. Зокрема дуже бажані є праці над дослідженням 
орнаментальних мотивів, що уживаються в різних галузях народного 
виробництва (килимарство, вишивка, кераміка, писанка), міняючи 
одночасно свої форми відповідно до матеріалу і техніки виконання» 
[480, с.37-38].

У роботі «Гутне скло Поділля» вперше в науковій літературі було 
розглянуто розвиток виробництва скла на території Поділля від давнини 
до початку ХХ століття. За основу в комплексному вивченні цього 
процесу Володимир Гагенмейстер пропонував взяти архівні матеріали  
й вивчення зразків продукції [509, с.121]. У «Вишивках низзю» Володимир 
Гагенмейстер зауважив: «Українські селянські вишивки дають великий 
матеріял для вивчення народньої орнаментики. Особливо оригінальні  
й характерні подільські вишивки, що відомі під назвою «низь» [500, с.1].  
Учений подав народні назви вишивок, окремих мотивів орнаменту, їхні 
відмінності та варіації, вказав на спадковість у занятті вишиванням  
і важливість цього промислу для експорту Радянського Союзу [500, с.1-10]. 
1929 року із друку видавництва Профшколи вийшла праця Є.Сіцінського 
«Кам’янецький Державний Історично-Культурний Заповідник – 
Кам’янецька фортеця» з автолітографією Володимира Гагенмейстера  
(10 с., тираж 500 шт.). У подальшому, в повоєнні 1940-ві вона була 
єдиним підтвердженням саме такого статусу фортеці. 1929 року автор 
бібліографічного огляду літературно-наукового, мистецького й громад-
ського журналу «Нові шляхи» дав високу оцінку цій популярній брошурі:  
«…Чіткий і ясний друк гарним шрифтом, добрий папір, мистецьке 
старанне оформлення і брошуровка книжечки – можуть задовольнити 
найбільш вибагливий смак бібліографа і мистця. Текст відомого дослідника 
та історика подає стислу історію фортеці… Долучена автолітографія  
(в двох відтінках) В.Гагенмейстера, що змальовує загальний вигляд 
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замку, заслуговує спеціальної уваги з боку мистецько-графічного 
виконання. Якщо бути строгим критиком, щодо графічного оформлення 
книжки, можна лише закинути надто довгий заголовок на обкладинці… 
Додатньою особливістю Кам’янецького видання – цілковитий брак 
друкарських помилок і добра верстка рядків – це вже наслідки новітнього 
вишколення, бо книжечка друкована в поліграфічному відділі названої 
профшколи… Треба побажати, щоб Кам’янецька мистецька школа продо-
вжувала своє корисне видавництво в цілій серії популярних брошур, 
присвячених пам’яткам мистецтва Кам’янця і цілого Поділля. Один 
Кам’янець має для цього такі вдячні об’єкти, як наприклад, «Руська» 
брама, вежа Баторого, ратуша, приватні будинки, катедра з мінаретом, 
старий собор і под.» [487]. Це було не єдине видання Кам’янець-Подільської 
художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди, що популя-
ризувало архітектурні пам’ятки Кам’янеччини. До публікацій подібного 
змісту належать поштові листівки, які складають окрему групу друкованих 
видань навчального закладу. Їх перший випуск і додаткове тиражування 
відбулися впродовж 1923–1925 років. У другій половині 1920-х також 
здійснено перевидання серії листівок [192]. Тематика зображуваного була 
різноманітною. У листі Забоченко до Ольги Ерн-Гагенмейстер названо 
видання Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи, 
які вона мала в приватній збірці. В їхньому числі були такі листівки:  

Обкладинка видання Камянець-Подільського 
художньо-промислового технікуму 
імені Григорія Сковороди.  
Камянець-Подільський. 1923.  
Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької), 
Львів; архів Національного музею українського 
народного декоративного мистецтва
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1) поштові листівки із архітектурними пам’ятками: «Кам’янецька 
фортеця», «Стара фортеця» (кілька варіантів), «Катедральний костьол», 
«Вітряна брама», «Башта Стефана Баторія», «Турецький мінарет», 
«Башти старої фортеці» (кілька варіантів), «Карвасари», «Лірник на 
Поділлі»; 2) листівки із зображенням зразків одягу подільських селянок: 
«Поділля» (з фотографії Грейма), «Баба в опанчі» (з фотографії Грейма), 
село Бубнівка Проскурівської округи, село Мазники Проскурівської 
округи, село Мазники Кам’янецької округи (кілька варіантів); 3) листівки 
іншого змісту: «Макітра» (Адамівка Кам’янецької округи), «Вартовий 
Кам’янеччини», «Портрет Т.Г.Шевченка», «Портрет У.Кармалюка» 
[200]. Таких видань окремими серіями було не менше 47 [191].

У друкованих виданнях Кам’янець-Подільської художньо- 
промислової профшколи в якості ілюстрацій використовували замальовки 
педагогів та вихованців. Майже кожна художня робота підписана,  
і це дало можливість не лише встановити їхнє авторство, а й доповнити 
список вихованців Профшколи, який було укладено. Володимир  
Гагенмейстер брав до друку всі цікаві замальовки, навіть якщо виконував 
їх не фахівець з погляду мистецтва. Так, В.Приємський згадував:  
«В 1929 г., будучи студентом Каменец-Под. ж.д. института, я читал 
в художественном уч-ще курс социально-экономических дисциплин. 
Владимир Николаевич, однажды в беседе со мной высказал такую мисль, –  
«Я думаю выпустить сборник народного творчества Подолии. Там будут 
использованы и Ваши зарисовки. В предисловии сборника я напишу, что 
за вашим участием» [196, арк.2]. Справді, про В.Приємського згадано  
в «Селянських настінних розписах Кам’янеччини» [501, с.17],  
де подано його замальовку [196, арк.1], а в книзі Володимира Гагенмейстера  
«О народном творчестве Подолии» зазначено, що він брав участь у підго-
товці книги до друку [196, арк.3].

Перебуваючи на посаді завідувача Кам’янець-Подільської художньо-
промислової профшколи, Володимир Гагенмейстер за сумісництвом 
одночасно працював у Інституті народної освіти, тому в цих установах 
часто виникали спільні проекти. У заяві від 08.11.1923 року керівника 
дослідних кафедр при Кам’янець-Подільському інституті народної освіти, 
відомого українського науковця Пилипа Клименка йшлося про видання 
«Матеріалів до історії графіки української на Поділлю» літографічним 
відділом Кам’янець-Подільського художньо-промислового технікуму. 
Повідомлялося, що наукові матеріали, сформовані на основі графічних 
матеріалів метрик ХVIII століття, рукописів, стародруків, орнаментів 
із писанок, вишиванок, килимів, посуду Поділля поділено на чотири 
видавничі серії: «1) Матеріяли графики спеціально Подільської;  
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2) Матеріяли графиків українських на Поділлю; 3) Матеріяли  
до графики запозиченої; 4) Джерела до графики на Поділлю». Планувалося, 
що кожна серія буде складатися із 20 випусків по 12 аркушів кожен:  
2 аркуші тексту й 10 аркушів малюнків. Пилип Клименко писав: «Справа 
ця має велике наукове й мистецьке значіння, бо це буде перше наукове 
видання до історії українського мистецтва, потрібне й для прикладного 
мистецтва, яке хоче основуватися на народнім українським мистецтві» 
[169, арк.4зв.]. У зв’язку з тим, що «дослідчі» кафедри не мали на 
виконання цих робіт власних коштів, їхнє бюро звернулося до Кам’янець-
Подільського художньо-промислового технікуму імені Григорія Сковороди 
з пропозицією надрукувати вказані матеріали літографським способом. 
Редактор праці, отримавши систематизований графічний матеріал від 
Інституту народної освіти, повинен був організувати його замальовування 
й множення. Передбачався друк 50 примірників кожної серії, з них 
половина належала б технікуму, 10 – дослідницьким кафедрам інституту, 
4 – автору тексту, 10 – художникам малюнків, 1 – редактору. Технікум 
повинен був виділити папір та організувати роботу учнів з архівними 
матеріалами, які Інститут народної освіти зобов’язувався надавати  
в необхідній кількості [169, арк.4]. (Нижче буде з’ясовано, чи вдалося 
реалізувати цей задум). 

Через свої друковані видання Кам’янець-Подільська художньо-
промислова профшкола апробовувала досить сміливі новаторські проекти. 
У Поділлі ще у ХVІІІ столітті було вироблено графіку письма, в якій старо-
українське цивільне письмо поєднувалося із церковнослов’янською в’яззю. 
У скорописних текстах ця графіка нагадує графіку документів канце-
лярії Богдана Хмельницького. Це подільське письмо багато декороване 
художніми віньєтками, заставками, завитками з мотивами геометричного 
й рослинного орнаменту. У перші десятиліття ХХ століття український 
художник-графік Георгій Нарбут створив графічний шрифт («Українська 
абетка», 1917), який називають нарбутівським. Кам’янець-Подільська 
художньо-промислова профшкола збирала й вивчала зразки подільської 
графіки, на основі яких створила своєрідну місцеву графіку письма [550, 
с.7]. За результатами цієї роботи заклад здійснював видавничу діяльність. 
Із 1921 року в літографській майстерні почали застосовувати створену  
в школі графіку письма, в якій застосовано елементи давної подільської  
й нарбутівської графіки з певним наближенням до характерної рукописної 
подільської в’язі. Творцями такого унікального письма були викладачі 
Володимир Гагенмейстер, Борис Крюков, Кость Кржемінський. 1922 року 
побачила світ «Графіка подільських метрик». 1927 року вийшов альбом 
«Графіка ХVІІІ ст. на Поділлі» [550, с.8-9]. Отже, спільний проект 
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Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи й Кам’янець-
Подільського інституту народної освіти таки було реалізовано. Однак 
після знищення школи цю графіку перестали застосовувати. 

Видавнича діяльність навчального закладу перебувала під постійним 
контролем профосвіти. У протоколі інспектора Сільверстрова від 
05.08.1925 року зазначено: «...Указаного числа осмотрена Литография 
Художественно-Ремесленной Персональной Школы, при этом оказалось: 
школа производит работу своими учениками, принимая частные заказы, 
но в большинстве работа производится для внутреннего обслуживания 
школы. В каждом отдельном случае завшколой берет разрешение  
в Политпросвете, но когда работа исполняется несколько раз в разное 
время, то вторично разрешение не берется, при чем на некоторых работах 
не ставиться номера разрешений. В следствии указанного в дальнейшем 
Литография должна в каждом случае брать разрешение и необходимо как 
на этикетках, так и на других работах ставить номера разрешения 
Окрлита» [423]. Проте відомо, що друковані праці Профшколи були  
не лише для внутрішнього використання. Спеціалізовані з гончарства 
та інші мистецькі навчальні заклади намагалися закуповувати  
її видання, оскільки вони певною мірою компенсували брак підручників 
[207]. Показовим є лист управителя Вищого кооперативного технікуму, 
надісланий 4 жовтня 1923 року (подано дослівно): «До гончарного 
Техникума в м.Каменці Подільському. Нам стало відомо, що у Вас нині 
провадяться заходи, щодо видання зразків де-яких мистецьких виробів 
Подільського кустарництва. Тому ми просимо Вас на разі, якщо видання 
вийде в світ, неодмінно повідомити нас, або липше всього одразу наслати 
нам по 2 примірники кожної книжки. Опріч матеріялів суто мистецького 
кустарництва нас інтересують взагалі Ваші видання щодо народнього 
мистецтва та взагалі мистецької української промисловости, котрі 
насилати теж просимо. Все наслане з подякою буде оплачено» [205]. 
Видання Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені 
Григорія Сковороди – листівки, альбоми «Вишивка низзю на Поділлі», 
«Селянський одяг на Поділлі» та «Мистецтво Єгипту», ілюстровані 
казки та інші – можна було придбати в крамниці книг «Райспілка» [112]. 
Ці праці та інші першодруки користувалися великим попитом з боку 
кустарних і художніх шкіл, музеїв, художників та робітників кооперації, 
на що вказував Володимир Гагенмейстер. 1929 року він констатував, що 
альбом «Вишивка низзю на Поділлі», який побачив світ 1927 року, «хутко 
було вичерпано, але попит на нього продовжується. Це дає нам надію, 
що серія нових видань школи в формі альбомів, з народнього вишивання 
Поділля, чи то окремих сіл, чи окремих місцевих вишивальниць зустріне 
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співчуття з боку краєзнавчих організацій, музеїв, художньо-освітних 
закладів, та інш.» [500, с.10]. Свої друковані видання Профшкола 
поширювала на території України, але тираж їх був обмежений [372, 
арк.97]. З часом значущість цих робіт не зменшилася. Прикладом можуть 
послужити замальовки селянського одягу. У 1990-х науковці конста-
тували: «...Лише у творчості «Глечика» збереглося зображення давнього 
одягу подолян» [216, арк.2]. Видання Профшколи є першоджерелом і для 
сучасних науковців: настінні розписи Кам’янеччини стали основою для 
написання монографії Наталії Студенець [570].

Окрім краєзнавчих видань, Кам’янець-Подільська художньо-
промислова профшкола виконувала у своїй літографській майстерні 
замовлення за кошти установ та організацій, виготовляючи бланки 
шкільних свідоцтв, грамоти, різні посвідчення, етикетки тощо [379, 
арк.18]. У числі друкованої продукції навчального закладу були  
й портрети партійних вождів (Володимира Леніна, Карла Маркса, Льва 
Троцького, Сергія Каменєва, Якова Свердлова), а також таких видатних 
українців, як Тарас Шевченко й Григорій Сковорода [88].

Інформація щодо загальної кількості видань, які було надруковано 
Кам’янець-Подільською художньо-промисловою профшколою імені 
Григорія Сковороди впродовж 1921–1931 років, з часом змінювалася. 
Спочатку, за даними Андрія Паравійчука, таких видань було близько 127 
(враховуючи те, що поштові листівки випускали окремими виданнями  
й серіями): 21 колективна й 106 авторських (автором 60 з них є Володимир 
Гагенмейстер) [549, с.86]. Краєзнавець писав: «Зараз я впорядкував 
видання по пам’ятниках і вийшло, що видань окремими серіями було не 
менше 47, а раніше я показував лише одне збірне видання. Зараз кількість 
видань досягла вже понад 120» [191]. У їх числі були: 

• «Українська старовина. Подільське гончарство. м.Бар» (Володимир 
Гагенмейстер, 1921), листівки й картки з видами, архітектурними 
й історичними пам’ятками Кам’янця в Поділлі й загалом Поділля 
(1922–1928) (однокольорові й різнокольорові; розмір 10,5х14 см, 
12х17 см; тираж окремих листівок – 500 примірників; автором 
багатьох є Володимир Гагенмейстер; листівки видавалися в серіях 
«Кам’янецька фортеця», «Кам’янець-Подільський – Карвасари», 
«Ново-планський міст», «Лірник на Поділлі»);

• «Кам’янець-Подільський художньо-промисловий технікум  
імені Г.С.Сковороди» (1922, художній плакат-програма технікуму);

• «Українська сільська дівчина» (1922, портрет із альбому Рігельмана 
1847 року; 27х18 см); 

• «Табель-календар на 1923 рік» (1922); 
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• «Г.С.Сковорода (1722–1794)» (1923, портрет 30х28 см,  
автолітографія О.Грена на фоні подільської вишивки); 

• «С.Руданський (1833–1873)» (1923, портрет 30х50 см); 
• «Устим Кармелюк (1788–1835)» (Володимир Гагенмейстер, 1925, 

портрет 15х25 см); 
• «Вишивки низзю на Поділлі. Збірник зразків» (1926); 
• «Графіка подільських метрик» (Володимир Гагенмейстер, 1922); 
• «Бонны Каменецкой городской управы» (Володимир Гагенмейстер, 

1925);
• «Т.Г.Шевченко (1814–1861)» (Володимир Гагенмейстер, 1925, 

портрет 30х30 см); 
• «Проскурівщина. Стінні розписи с.Жищинці» (б.р.);
• «Рукавичка» (1926, казка, автолітографії Б.Крюкова);
• «Мистецтво Єгипту в малюнках» (Володимир Гагенмейстер, 

1926);
• «Гончарі Бацуци» (Володимир Гагенмейстер, 1927);
• «Грецька кераміка» (Володимир Гагенмейстер, 1927);
• «Кахлі: Україна, Росія, Польща» (1927);
• «Гончарство на Поділлі. Село Адамівка Кам’янецької округи. 

Поштові листівки» (Отто Адамович, 1929);
• «Стінні розписи на Поділлі» (Володимир Гагенмейстер, 1927);
• «Зразки народного мистецтва на Поділлю» (Володимир  

Гагенмейстер, 1927);

Сторінки книги: Сіцінський В. Кам’янецька фортеця. Видання Кам’янець-Подільської  
художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди. Кам’янець-Подільський. 1929.  
Архів Національного музею українського народного декоративного мистецтва
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• «Селянські настінні розписи Кам’янеччини. Матеріали до вивчення 
українського селянського мистецтва 1917–1927» (Володимир 
Гагенмейстер, 1930);

• «Настінні паперові прикраси Кам’янеччини» (1930);
• «Поділля. Гутне скло» (Володимир Гагенмейстер, 1931); 
• «Селянський одяг на Поділлі» (автолітографії Володимира 

Шавріна по фотографіях 1899–1900 рр. Євстима Сіцінського)» 
(1927); 

Володимир Гагенмейстер. Видавничий знак 
Кам’янець-Подільської художньо-промислової 

профшколи імені Григорія Сковороди.  
Друга половина 1920-х.  

Приватний архів Ольги Ерн  
(Гагенмейстер-Корецької). Львів

Видавничий знак мистецького видавництва 
Кам’янець-Подільської художньо-промислової 
профшколи імені Григорія Сковороди з 1924 року. 
Кам’янець-Подільський. 1924.  
Автор Володимир Гагенмейстер.  
Приватний архів Ольги Ерн  
(Гагенмейстер-Корецької). Львів

Поштова листівка  
із видавничим знаком  
Камянець-Подільської  

художньо-промислової профшколи 
імені Григорія Сковороди.  

Кам’янець-Подільський. 28.08.1927. 
Архів Національного музею 

українського народного  
декоративного мистецтва
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• «Стінні розписи на Уманщині» (Кость Кржемінський, 1927);
• «Хати с.Ходоровець» (Кость Кржемінський, 1927); 
• «Гончарні миски с.Бубнівки» (Отто Адамович, 1927); 
• «Графіка на Поділлі. Метрики ХVIII ст.» (Володимир  

Свідзінський, Володимир Гагенмейстер, 1927);
• «Архітектура та стінні розписи синагоги містечка Смотрич» 

(Володимир Гагенмейстер, Кость Кржемінський, 1928–1929);
• «Українська графіка. Прикраси подільських метрик ХVІІІ ст.» 

(Володимир Гагенмейстер, 1930);
• «Зіньківські гончарі» (Володимир Гагенмейстер, 1927);
• «Карл Маркс» (Володимир Гагенмейстер, 1922; 24х16 см);
• «Кам’янець-Подільський альбом кольорових автолітографій» 

(Володимир Гагенмейстер, 1928; 17х12, 12х17 см);
• «Старий Кам’янець-Подільський. Альбом автолітографій» 

(Володимир Гагенмейстер, 1928, 1930; 27х16, 14х21 см);
• «Літографії розписів гончаря Якова Бацуци» (Володимир  

Гагенмейстер, 1927) та інші [191; 515, с.53-54].
Частину видань було анонсовано на обкладинках альбомів, які вже 

побачили світ, однак віднайти їх не вдалося: «Художня обробка каміню 
на Поділлі», «Зразки доісторичної кераміки на Поділлі» [550, с.10-13]. 
Цей список видань укладався впродовж багатьох років зусиллями Ольги 
Ерн-Гагенмейстер за сприяння Андрія Паравійчука та колишніх учнів 
Профшколи. На кінець 1980-х років вдалося віднайти 131 мистецьке 
видання Профшколи, автором понад 80-ти з них був Володимир 
Гагенмейстер. У цих працях митець – майстер естампа й оригінальний 
художник книжкового оформлення. Нині видання Кам’янець-Подільської 
художньо-промислової профшколи – бібліографічна рідкість, бо виходило 
їх 50-150 примірників і лише в кількох випадках – 200-500 примірників 
[546; 525]. Доктор мистецтвознавства Лідія Мельничук зазначила,  
що нині відомо «близько 250 літографічних брошур, буклетів, листівок, 
що на високому художньо-графічному і текстовому рівні відображали 
та популяризували самобутність народного мистецтва подолян»  
[227, арк.76]. 

Організація видавництва в повоєнні 1920-ті роки була до певної 
міри подвигом. У Харкові, як стверджував львівський мистецтвознавець 
Павло Жолтовський, «знали всі мистецькі видання школи, слідкували 
за ними, раділи з її успіхів і кожного разу чекали, що ж на цей раз 
видасть Володимир Гагенмейстер» [509, с.121]. Починаючи з 1925 року, 
на виданнях школи ставили видавничий знак, створений Володимиром 
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Гагенмейстером 1924 року: гончарний глечик і накатний літографський 
валок у колі, а по периметру кола літери «КПХПШ» [190, арк.1]. Видання 
виходили в чорно-білому та кольоровому оформленні. Проте у зв’язку  
з черговою реорганізацією Кам’янець-Подільської художньо-промислової 
профшколи 1931 року було ліквідовано Поліграфічний відділ, що у свою 
чергу мало наслідком повне припинення видавничої діяльності [355, 
арк.10; 82].

Але друковані видання є однією із найвизначніших пам’яток про 
знищений навчальний заклад. 1937 року Володимир Січинський,  
проаналізувавши видання Кам’янець-Подільської художньо-промислової  
профшколи імені Григорія Сковороди, зауважив, що ілюстрації  
до книжок та творчі композиції із зображенням пам’яток архітектури 
Володимира Гагенмейстера надруковано в техніці літографії дуже якісно, 
деякі аркуші виконано в шість кольорів, що при виконанні літограф-
ського друку є заняттям дуже трудомістким і займає досить багато часу, 
оскільки кожна з цих таблиць мусить бути відбита шість разів. Щодо 
альбому Володимира Гагенмейстера «Настінні розписи Кам’янеччини», 
він написав наступне: «Щоби мати уяву про це дійсно розкішне і дороге 
видання, достатньо сказати, що деякі репродукції мають п’ять різних 
кольорів, є також репродукції, виконані декількома відтінками одного 
кольору, а також 3 ілюстрації – триколірною технікою (накладенням 
кольорів один на інший), що в літографії потребує особливої уваги  
і вміння» [568, c.22]. Борис Бутник-Сіверський наголосив на науковій 
значущості видань Профшколи: «Висока художня якість альбомів та  
не менш високий поліграфічний рівень виконання були обумовлені тим, 
що виготовлялися вони головним чином силами студентів... Ці альбоми  
з численними кольоровими таблицями особливо цінні тим, що вміщені 
там рисунки надзвичайно близькі до оригіналів і хороше передають 
локальні особливості розписів» [486, c.115]. 1978 року Андрій Паравійчук 
написав: «…Мистецьке видавництво набирає занадто серйозного  
і важливого значення, взагалі невідомого на Україні» [191]. 

Таким чином, можна стверджувати, що за результатами проведених 
екскурсій та досліджень у Літографському відділі Кам’янець-Подільської 
художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди друкували 
альбоми зібраних матеріалів народних художніх промислів, брошури  
й поштівки. Усі ці видання є унікальними, бо доводять силу й самобутність 
народної художньої творчості, популяризують довершені й неповторні 
вироби українських майстрів, увічнюють етнографічне джерело знань 
про українське гончарство та інші промисли. Вони зафіксували в часі 
й зберегли важливу інформацію про найбільш відомі діючі на той час 
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осередки та їхніх майстрів, поширені в Поділлі вироби з глини та їхні 
художньо-стильові особливості, колекції кераміки інших народів  
у фондах подільських музеїв [227, арк.76-77]. Хоча до нашого часу 
дійшли лише поодинокі екземпляри шкільних видань і більшість із них 
зберігається в приватних збірках, надруковані матеріали допомагають 
сучасним дослідникам заповнити існуючі прогалини в історії розвитку 
українського народного мистецтва. Нині ці раритетні видання є важливим 
і часто чи не єдиним джерелом про гончарство, ткацтво, вишивку, настінні 
розписи Подільського краю. Сучасні науковці все частіше доводять їхню 
керамологічну, етнологічну, культурологічну й мистецько-художню 
актуальність та значущість. Автори цих видань, хоч і зі значним запізненням,  
але увійшли до числа науковців, які впродовж 1920-х років писали 
сторінки української керамології та етнології. 

5.4.6. КРАЙОВИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ МУЗЕЙ

О
чевидно, ідея створення художньо-промислового музею виникла 
ще задовго до його заснування. 1909 року Микола Роот у своєму 
листі до помічника інспектора з художньої освіти просив сприяння 

Міністерства торгівлі і промисловості в тому, щоб художньо-промислові 
навчальні заклади пожертвували «модели и рисунки для учебнаго музея 
Каменец-Подольской мастерской.., а именно в этих пособиях большая 
потребность» [406, арк.53]. Професор Олександр Соколов стверджував, 
що учні Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної 
майстерні збирали колекції писанок і зразки вишиванок, які використо-
вували під час компонування орнаментів [271, арк.81зв.]. 

Перш ніж розглянути питання розбудови Крайового художно- 
промислового музею на базі Кам’янець-Подільської художньо-
промислової профшколи імені Григорія Сковороди, зауважимо,  
що в Кам’янці-Подільському функції такої установи частково виконували 
Музей Подільської губернії та Церковно-археологічний музей, які мали 
невеликі збірки виробів кустарних промислів Поділля. Проте перший 
з них зосереджував свою увагу на природничо-історичному напрямку, 
а другий – на збиранні речей церковної старовини та матеріалів,  
які є предметом вивчення археології. На переконання Володимира  
Гагенмейстера, причиною такої обмеженості дослідницької діяльності цих 
установ був брак фахівців із народних художніх промислів [95, арк.1-1зв.]. 
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Тим часом, у Художньо-промисловій школі, яка мала на меті «поширення 
розвитку художньої промисловости серед населення», такі спеціалісти 
з різних галузей кустарного виробництва були. «Цілком зрозуміло,  
що утворення Крайового Художньо-Промислового Музею при Школі 
вимагає само життя… Крім того, істнування при Музеї Школи допомагає 
наочно знайомити з техничной стороной художньої промисловости»  
[95, арк.1зв.-2]. Володимир Гагенмейстер був переконаний, що створення 
такого музею було тісно пов’язане із діяльністю навчального закладу 
такого ж профілю, і для прикладу наводив Музей заохочення мистецтв, 
Музей Олександра Штігліца в Петрограді, Строганівський музей у Москві 
та інші. 1920 року завідувач Профшколи зауважив: «…Рахую своєчасним 
і необхідним, аби існуючу збірку річей старовини і кустарніх виробів 
виділити в окремий музей і надати назву «Подільський Крайовий 
Художньо-Промисловий Музей», прієднати до нього кустарні відділи 

Фрагмент експозиції музею Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи  
імені Григорія Сковороди. Кам’янець-Подільський. 1920-ті. Автор фото невідомий.  
Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). Львів. Публікується вперше
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вищезазначених музеїв» [95, арк.2]. Володимир Гагенмейстер взявся за 
організацію Крайового художньо-промислового музею, покладаючись 
передовсім на своїх викладачів, які «студіюють над стародавньою 
промисловістю і розроблюють, вкупі з учнями, техничний і художній 
бік сучасної промисловости і крім того, свідомо ставляться до збірки 
найкращих зразків народнього творчества» [95, арк.1зв.]. У пояснюючій 
записці до проекту організації музейної структурної складової Кам’янець-
Подільської художньо-промислової профшколи завідувач писав, що 
Музей має на меті «підіймання кустарної промисловости на відповідну 
височинь, як з художнього, так і з техничного боку... збір речей, які 
показують історичний хід розвитку, а також і сучасний рівень місцевого 
виробу в орігінальних зразках, копіях, рисунках, малюнках, фотографіях...  
а також і зразки старовинних і нових витворів мистецтва і орнаментики, 
які можуть сприяти розвитку місцевого характеру виробів...» [95, арк.1]. 
Зазначеним зразкам місцевого кустарного виробництва відводилося 
головне місце. На думку Володимира Гагенмейстера, серед експонатів 
музею також повинні бути зразки виробів інших країн, які необхідні 
для виявлення успіхів у техніці виробництва, щоб вплинути на потреби 
попиту; збірка «матеріалів у показових послідовних стадіях їх оброблення  
і знаряддя роблива в їх послідовному розвитку і удосконаленні»; художньо-
технічна література [95, арк.1]. Оскільки Поділля завжди вирізнялося 
кустарними промислами, важливим завданням створюваного Музею 
було поширення заходів, спрямованих на «підіймання і підтримання 
зруйнованої народньої індустрії» [5, арк.1-1зв.]. Фактично Володимир 
Гагенмейстер вказав на насильницьке знищення кустарних промислів.  
В одному з листів навчального закладу до Профосу йшлося про те, що «при 
Кам’янець-Подільській Художньо-Промисловій Школі з самого початку 
її істнування були наукові приладдя для рисування та малювання;  
за останні роки кількість цього приладдя при нагоді остільки збільшена, 
що утворилась вже ціла колекція зразків народнього мистецтва  
та промисловости. Ця колекція в 1921 р. звернула на себе увагу, так 
що тогді ж таки був з неї заснований Художньо-Промисловий музей» 
[201]. Для того, щоб «істнуючу збірку речей старовини і кустарних 
виробів виділити в окремий музей», необхідна була одноразова допомога  
(на ремонт приміщення музею при Профшколі, поповнення збірки музею 
й бібліотеки, проведення етнографічних експедицій до осередків кустарної 
промисловості для їхнього обстеження й формування колекцій, на різні 
господарчі видатки), яка, за підрахунками Володимира Гагенмейстера, 
становила 490470 крб. Штат музею складався із завідувача, «хоронителя» 
й служника [100].
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Володимир Гагенмейстер відшукував різноманітні шляхи здійснення 
збиральницької діяльності. Окрім чималої експедиційної науково-
пошукової роботи, він здійснював взаємовигідний обмін з іншими 
школами. Наприклад, 1917 року Вороновицька реміснича школа,  
що в Київщині, надіслала до Камянець-Подільської художньо-ремісничої 
навчальної майстерні збірку вишиванок, очікуючи натомість виготовлені 
з гіпсу форми [265]. Також у різних регіонах України Володимир  
Гагенмейстер замовляв фотознімки музейних експонатів [117, арк.95].

До червня 1922 року Художньо-промисловий музей перебував  
у підпорядкуванні Кам’янець-Подільського комітету охорони пам’яток 
старовини. Він був «єдиний не тілько на Поділлю, але й на всій Право-
бережній Україні.., який кладе собі мету виявити цілковиту картину 
кустарної та фабричної промисловости України» [201]. Проте після 
ліквідації згаданого комітету постало питання закриття музею.  
Щоб цього уникнути, завідувач Кам’янець-Подільської художньо- 
промислової профшколи імені Григорія Сковороди звернулися до 
Профосу з проханням виділити асигнування на утримання штату Музею 
та ремонту його приміщення [201]. У Статуті Художньо-промислового 
музею при Кам’янець-Подільській художньо-промисловій профшколі 
було зазначено, що його метою є: «а) поширення розвитку художнього 
смаку та розповсюдження знання по промисловому мистецтву серед 
населення; б) поліпшення техники виробів; в) збір і переховання 
витворів плястичних мистецтв, художньо-ремісничих зразків, типових 
кустарних та фабрично-заводських виробів як старовинних, так  
і сучасних» [103, арк.3]. До структури Музею входили такі відділи:  
1) пластичного мистецтва (малярство, скульптура, графіка); 2) промис-
лового мистецтва (вироби ремісничі, кустарні, фабрично-заводські); 
3) технічний (збірки інструментів, рисунки станків, фарби, аналізи 
глин, рецепти та ін.); 4) бібліотечний (книги старовинні, з україн-
ського мистецтва та мистецтва інших народів, з технології, порадники  
й фотографії). Музей підпорядковувався Кустарному відділу Кам’янець-
Подільської ради народного господарства. Фінансування передбачалося 
з асигнувань відділу, за кошти від виставок та видань, із пожертв.  
Для керування справами установи було створено комітет у складі завідувача 
Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи, представника 
Кустарного відділу Кам’янець-Подільської ради народного господарства, 
учителів художніх і спеціальних дисциплін, зберігача, представників 
установ, які асигнували кошти на утримання Музею, науковців, мистців 
і промисловців. У Статуті прописано обов’язки Комітету (§7) та завідувача 
(§10). Окремо визначено право Музею на проведення лекцій для пояснення 
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колекцій, прилюдні читання, улаштування художньо-промислових 
виставок та конкурсів, видання наукових праць з питань, які перебували 
у сфері діяльності установи. Поповнення фондових колекцій мало відбу-
ватися через проведення закупівель, виконання замовлень, отримання 
дарунків та здійснення обміну (за цей вид діяльності відповідав Комітет 
музею поіменним голосуванням із занесенням до протоколу), через 
етнографічні експедиції. Також Музей мав право поповнювати колекції 
за рахунок безмитного виписування з-за кордону різного роду художніх 
предметів [103]. У результаті було зібрано колекції гончарних виробів, 
вишивки, килимів, орнаментів різних історичних часів з усього Поділля. 
Матеріали для графічного відділу Музею на прохання Володимира  
Гагенмейстера надсилало державне видавництво [58]. 

Таким чином, 1921 року в Кам’янець-Подільській художньо- 
промисловій профшколі імені Григорія Сковороди за ініціативою 
Володимира Гагенмейстера було створено єдиний у Поділлі Крайовий 
художньо-промисловий музей, колекції якого сформовано зусиллями 
педагогів та учнів. Зібрані в музейних фондах твори традиційних народних 
художніх промислів активно використовували в навчально-виховному 
процесі. Вони стали основою популяризаторської й видавничої діяльності 
закладу.

5.4.7. ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.
ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВА КНИГОЗБІРНЯ

К
ам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола імені 
Григорія Сковороди проводила активну виставкову діяльність 
за участю всіх відділів. Організацією виставок займався вистав-

ковий комітет, який відбирав для цього найкращі учнівські роботи [33]. 
В асортименті виробів Гончарного відділу були різноманітні глиняні 
вироби, які експонували на виставках. Наприклад, у лютому 1923 року 
були видані «у тимчасове користування для виставки слідуючі вироби 
художньо-промислового технікума:

1) Збанок – 8 руб. срібл.
2) Збанок – 7 " " 
3) Збанок – 6 " "
4) Збанок – 4 " "
5) Збанок – 2 " "
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6) Слоїк – 6 " "
7) Миска – 2 р. 50 к. 
8) Миска – 2 р. " "
9) Супова миска – 7 р. 50 к.  
10) Фруктовниця – 3 р.»* [71]. 

Того ж року Профшкола експонувала 
свої вироби на Московській сільсько-
господарській виставці [45], для якої 
спеціально було виготовлено колекцію 
із 200 глиняних виробів в українському 
художньому стилі [264], і їх було 
відзначено нагородами [84]. 

На Всеросійській сільськогосподарській та кустарно-промисловій 
виставці в Москві (червень 1924 року) також було представлено вироби 
гончарної майстерні Профшколи: «Керамика эта имела большой 
художественный успех, вполне заслуженный благодаря своим высоким 
Техничным и Художественным качествам. В заключение сообщаю, что 
Керамика получила на выставке 2-ю награду и поощрительный диплом» 
[286]. Через два роки, після чергової виставки в Москві в доповідній 
записці завідувач писав: «Правильна постановка роботи в школі 
відмічена і нагородою за виставлені школою експонати робот учнів на 
Всесоюзній Московській Сільсько-Господарчій та Кустарно-Промисловій 
Виставці» [76]. 

Наприкінці травня 1925 року Відділ художньої освіти Головпрофосу 
організовував у Харкові виставку, на якій повинні були експонувати свої 
вироби всі художньо-промислові школи. У зв’язку з цим, на засіданні 
Шкільної ради Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи 
імені Григорія Сковороди було прийнято рішення: «Керамичний відділ 

Варвара Корецька – гід українського павільйону  
на Московській сільськогосподарській виставці.  

Москва. 1923. Автор фото невідомий.  
Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької).  

Львів

*В архівному джерелі символом «" "» позначено повтор слів «руб. срібл.»
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повинен використати всі народні форми та типові орнаменти. Дати 
на виставку річі, виконані ріжними техніками, а саме: підглазурними 
та надглазурними фарбами, майолікою, люстрами. Виконати з кафлів 
панно з 12-16 плиток з орнаментом. Виробити декілька скульптурних 
річей. Річі розписувати можуть учні по готовим малюнкам керівників. 
Графичний відділ виконує зразки народнього мистецтва на Поділлю 
в альбомах. Поскілько вистачить коштів, текст до альбомів видру-
кувати в друкарні. Для обгортки альбома по розпису хат оголосити 
конкурс, в якому можуть приняти участь, як керівники, так і учні. 
Ткацький відділ дає тканини, рушники, хустки, дорожки, по можливості 
килим, вишивки до сорочок чоловічих та жіночих» [353]. Підготовка 
Профшколи до участі у виставці скоригувала експедиційну діяльність 
закладу: було відмінено дальні експедиції, які були заплановані на 
ІІІ триместр (Дунаївці, Миньківці, Антонівка, Заміхів). Натомість 
провели екскурсії історичного характеру до Кам’янецької фортеці,  
а також у села Маків, Панівці та Цибулівку [353].

1927 року на ювілейній виставці народів СРСР, організованій 
Академією художніх наук у Москві, Профшкола була єдиною установою, 
яка репрезентувала українську художню кераміку [302, с.22].

Заклад брав участь у щорічних виставках, які традиційно 
організовували при з’їздах рад Кам’янеччини. Зокрема, із 24 березня  
до 1 квітня 1927 року на округовому з’їзді рад діяла виставка «виробів 
школи по гончарству, ткацтву, килимарству, літографії та карто-
грами й діаграми, що характеризують роботу школи» [111; 372, арк.102]. 

Навчальний заклад проводив триместрові й звітні виставки виробів 
навчальних майстерень у своєму приміщенні, які відвідували всі бажаючі, 
в тому числі й кустарі [40; 69, арк.2зв.]. Упродовж 5-20 вересня 1926 року, 
щоденно, з 1000 до 1800 год., у школі діяла виставка, на якій черговими 
й екскурсоводами були учні – автори творчих робіт, що експонувалися 
[12].  Оглянули ці виставки місцеві жителі, школярі інших шкіл, кустарі. 
Такі заходи знайомили гончарів із глиняними виробами Профшколи, 
стимулювали майстрів до пошуків нових гончарних форм та орнаментів, 
переконували відвідувачів у тому, що творчий процес у школі триває. 

Славилася Профшкола й своєю Художньо-промисловою книго-
збірнею. Володимир Гагенмейстер був знавцем фахової літератури, 
необхідної для організації навчального процесу в Кам’янець-Подільській 
художньо-промисловій профшколі імені Григорія Сковороди. 1919 року 
його було призначено завідувачем Відділу професійної освіти Центральної 
бібліо теки. Разом з тим, Володимир Гагенмейстер був членом Колегії при 
бібліотечній секції й здійснював керування філіями зазначеного відділу, 
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а також відповідав за «утворення осередків спеціально професійної 
літератури, поповнення їх і упорядкування для загального вжитку» 
[297]. 

1919 року в Книгозбірні Кам’янець-Подільської художньо- 
промислової профшколи зберігалися досить рідкісні видання, у тому 
числі з надрукованими зразками творів образотворчого й декоративного 
мистецтва, орнаментів та виробів з глини, дерева й металу з музейних 
збірок – як російських, так і закордонних; методичні рекомендації  
з викладання мистецьких дисциплін. В інвентарній книзі віднайдено  
такі записи щодо книжкових фондів:

• з історії мистецтв – 18 назв книг (виданих у ІІ половині ХІХ –  
на початку ХХ століття);

• добірка художніх журналів – 18 назв, переважно російські  
(1910–1914);

• іноземні видання – 31 назва;
• книги з історії – 24 назви;
• книги й журнали з креслення та рисунка – 9 назв  

(у тому числі «Мотивы малороссийского орнамента»);
• наочні посібники з мистецтва – 18 назв;
• белетристика – 131 назва;
• твори класиків української та зарубіжної літератури – близько  

40 зібрань [157].
1923 року Книгозбірня мала вже 945 найменувань книг, журналів  

з історії мистецтв та художньої кераміки, посібників із загальноосвітніх 
та художніх дисциплін, енциклопедій, іноземних видань, переважно 
з технології виробництва [146]. Щороку Профшкола виділяла кошти 
на підписку періодичних видань. 1927/1928 навчального року за 
фахові журнали та підручники було сплачено 500 крб., що становило  
1/7 усіх видатків кошторису закладу [178, арк.11].

Тож через участь у виставках і діяльність Художньо-промислової 
книгозбірні Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола 
популяризувала новітні гончарські й інші фахові знання. Їхніми відвіду-
вачами були не лише учні й викладачі навчального закладу, а й жителі 
міста, народні майстри Кам’янецької округи. Експоновані на виставках 
вироби, виготовлені в подільському стилі, отримували схвальні відгуки 
численних відвідувачів та були відзначені різного роду грамотами  
й дипломами. У такий спосіб подоляни не лише знайомилися зі всебічною 
діяльністю Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи, 
а й долучалися до національної культури, творчо інтерпретованої 
вихованцями закладу в їхніх роботах.
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5.5. ОРГАНИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1
920-ті роки позначені не лише відродженням української культури, 
а й формуванням системного виховання нового покоління українців 
з числа «малоимущих», «ідейно заряджених» партією більшовиків. 

Таке завдання ставилося в час, який виявився доволі сприятливим для 
його реалізації: світова й громадянська війни, революції перших двох 
десятиліть ХХ століття призвели до фізичного винищення мільйонів 
людей, чиї діти залишилися безбатченками. Тривалий час нікому не 
потрібне покоління, перебуваючи в статусі безпритульних і жебраків, 
маючи випадкові заробітки, нарешті потрапило в поле зору заполіти-
зованої держави. Керівництво країни не лише опікувалося подальшою 
долею «синів та доньок революції», надаючи їм фахову підготовку, але 
й нашпиговувало їхні мізки нетерпимістю до «імущих», вчило жити 
за інструкціями й слухняно виконувати будь-які партійні вказівки. 
Повсюдно в навчальних закладах упроваджувалося учнівське самовря-
дування, яке повинне було, по-перше, (задекларовано) розвивати 
самостійність у вчинках, незалежність у судженнях, формувати нову 
генерацію для радянського суспільства; по-друге, допомагати успішному 
навчанню та вихованню учнів, поліпшенню їхнього матеріального стану; 
по-третє, (завуальовано) проводити масову політизацію молоді й тримати 
її під контролем партійних органів. Однією із форм такого самовряду-
вання був студентський комітет, який «мусить знати раніш думки всього 
колективу, й таким чином втягається в роботу вся маса колективу» 
[358, арк.69]. Його склад обирався на загальних зборах. Протоколи  
затверджував завідувач Профшколи й цим він здійснював нагляд 
за діяльністю студкому, до функцій якого належали шкільна коопе-
рація, організація гурткової роботи, що слугувала поглибленню знань 
навчального матеріалу та розширенню учнівських інтересів; утворення 
добровільних громадських організацій; шефство над іншими організа-
ціями [358, арк.69]. 

Життя учнів було контрольованим і керованим як з боку адміні-
страції, так і з боку студкому. До 1924 року його роботу очолював Юхим 
Гаврилюк. Студенти малювали різні лозунги, плакати й афіші, органі-
зовували шевченківські й першотравневі свята, мали «багато мрій про 
те, що треба щось робити» [342, арк.3]. Але за відміну святкування дня 
Паризької комуни, невиконання ряду запланованих справ (не органі-
зовано включення учнів Профшколи до «Кобуча», який мав безкоштовну 
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їдальню), 10.04.1924 року роботу студкому було визнано незадовільною 
й обрано новий у складі Івана Харківа, Михайла Олійника, Докії Пастух, 
Ольги Мігальчинської, Марії Козінської. Головою студкому обрали 
Івана Харківа, який ще восени 1923 року зауважував: «Помічається,  
що студенти Технікума не відвідують як слід лекцій, себ-то, спізнюються, 
йдуть додому не прослухавши останніх лекцій, або можна помітити 
такі випадки, що всі студенти будь-якого триместру підуть до дому,  
а коли прийде лектор, то немає кому викладати лекцій. Проситься вжити 
проти цього заходів, і надати Студкомові право провіряти присутніх 
на лекціях й притягати до відповідальности тих, які не виконують 
постанов Студкома й шкодять в роботі як культурно-освітній,  
так і по самообслуговуванню Технікума» [462]. Одразу ж на перших 
зборах Іван Харків виступив з різкою критикою певних сторін шкільного 
життя. Його підтримали інші виступаючі, які зауважили: «…Помічається,  
що деякі лектори неакуратно одвідують лекції» й потрібно, «щоби 
студком клопотав перед Комітетом для ліквідації цієї справи» [342, 
арк.4]. І далі: «Учні не дуже акуратно відвідують лекції і це може 
відбитись на життю нашої школи», тому учні повинні зробити відпо-
відні висновки, інакше їх буде звільнено зі школи. Щопонеділка старости 
курсів повинні були подавати в студком відомості щодо відвідування 
лекцій [342].

У стосунках студкому й педколективу часом траплялися непоро-
зуміння. Такі події не завжди піддавалися контролю та миттєвому 
регулюванню. У грудні 1924 року до Шкільної ради надійшла заява 
викладача суспільствознавства Івана Стойкевича, в якій він повідомляв 
про те, що «між учнями створилася нездорова атмосфера, яка може 
довести до небажаних для нас наслідків. Створилася певна группіровка, 
одна частина, яка приймає участь в загальній праці школи, друга (група) 
дезорганізує» [447]. Основним «дезорганізатором» ситуації вважали 
студента ІІІ курсу, голову гуртків учкому і редколегії Івана Харківа. 
Адміністрація школи вирішила звільнити його від цих обов’язків. 
У відповідь вони отримали протестну вимогу звільнити студентів  
ІІІ курсу від громадської праці. Такий вчинок означав відкритий спротив 
керівництву навчального закладу. Конфлікт розгорався. На сторінках 
шкільної стінгазети, на загальних зборах між Іваном Харківим та Іваном 
Стойкевичем постійно виникали суперечки [436]. Округова конференція з 
професійної освіти Кам’янеччини, шукаючи пояснення таким ситуаціям, 
наголошувала на тому, що «в профшколу йде селянський елемент, котрий 
не вміє ще так поводитись, як треба... вони (учні – авт.) часто втруча-
ються в особисте життя учителів...» [372, арк.69]. Саме так пояснювали 
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прямий і відвертий характер виступів Івана Харківа. Викладачі 
Профшколи не сприймали його критичних зауважень. Апогеєм проти-
стояння було клопотання Івана Стойкевича про виключення основного 
призвідника з числа студентів. Чи було це зроблено, чи Івану Харківу дали 
можливість закінчити навчання – невідомо. Так чи інакше, але в списках 
учнів Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені 
Григорія Сковороди 1925 року Івана Харківа вже не було [436]. 

Самоуправління Кам’янець-Подільської художньо-промислової 
профшколи слідкувало за дотриманням учнівської дисципліни. В одному 
з протоколів загальних зборів учнів від 1 червня 1925 року зафіксовано 
виступ учениці Єфросинії Брус, яка зауважила, «що шкільна дісці-
пліна підупала… учком в цій справі мусить вжити рішучі заходи і тіх 
товаришів, що не виконують своїх обов’язків, передавати на шкільну 
раду» [357]. Після триразового попередження за спізнення на лекції 
учнів звільняли зі школи [352, арк.13]. У радянському суспільстві на 
учнівські організації покладалося викриття так званих «неблагонадійних 
елементів». За доносами учнів звільняли й за приховування їхнього 
соціального походження, і за відвідування церкви, і за вияв інших 
«міщанських виходок» [344; 202].

Проте в цілому «самодіяльність шкільного колективу виявилась на 
праці осередку ЛКСМУ, клюбній праці, переведенню екскурсій, участи 
у святах, випуску газети (двохтижневої). Учні школи разом з викла-
дачами виявляли себе не як пасивний матеріал, а як активні будівники» 
[40, арк.4зв.; 69, арк.2зв.]. Учні Профшколи самостійно прибирали 
аудиторії після занять [328, арк.10].

Також учком ініціював проведення різного роду лотерей, а отримані 
кошти спрямовував на нагальні потреби, наприклад, на користь клубу 
Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи [363]. Проте 
були й такі ініціативи керівництва, які учням підтримати було складно: 
«На шкільний прапор учні грошей дати не мають змоги з-за поганого 
матеріального стану» [360].

На загальних зборах учнів слухалися передовсім ті справи, в яких 
активну участь брали вихованці Профшколи. До таких відносилися 
виставки творчих робіт, організація й проведення екскурсій та ін.  
У протоколі від 1 червня 1925 року містяться відомості про те,  
що Володимир Гагенмейстер інформував усіх присутніх про підготовку  
до участі в Харківській виставці. У зв’язку з цим було прийнято ухвалу,  
в якій йшлося про зосередження більшості вихованців навчального закладу 
на виготовленні виробів на виставку, а «гуртки будуть відбуватися  
по силі змоги». Тоді ж було вирішено відкласти проведення екскурсій 
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до провідних осередків народних художніх промислів до осені [360].  
На своїх зібраннях учні також слухали доповіді про проведені екскурсії. 
16 січня 1926 року на порядок денний було винесено такі доповіді викла-
дачів та учнів: 1) «Художня освіта м.Київа» (Володимир Гагенмейстер); 
2) «Про поліграфічний відділ Художньої освіти» (Микола Корецький);  
3) «Становище поліграфічної школи» (Петро Романівський); 4) «Текстільні 
відділи в Художніх закладах» (Надія Сапіга); 5) «Керамика м.Київа і його 
району» (Отто Адамович), співдоповідь «Становище фарфоро-фаянсового 
тресту» (Михайло Білавенцев); 6) «Про громадську працю м.Київа» 
(Микола Мітін); 7) «Екскурсія з боку НОПу» (Яків Мільгром). На зборах 
було прийнято ухвалу: «Доповіді прийняти до відому, екскурсію рахувати 
задовольняючою й доцільною, вважати потрібним в майбутньому 
улаштовувати такі екскурсії» [343]. 

Таким чином, учнівське самоврядування опікувалося багатьма 
сторонами життя Кам’янець-Подільської художньо-промислової 
профшколи імені Григорія Сковороди: починаючи від прибирання 
аудиторій та випуску шкільної газети й закінчуючи контролем за відвіду-
ванням занять як учнями, так і вчителями, за соціальним складом 
учнівського контингенту. Студком, а пізніше учком були демократичними 
учнівськими об’єднаннями, які, з одного боку, переймалися питаннями 
підвищення ефективності організації навчально-виховної роботи, з іншого 
– служили помічниками більшовицьких «чистильщиків» суспільства від 
«неблагонадійних елементів».

5.6. ГУРТКОВА РОБОТА

У 
Кам’янець-Подільській художньо-промисловій профшколі 
імені Григорія Сковороди діяли різнопрофільні гуртки, метою 
яких було поглиблення спеціальних фахових знань, розвиток 

творчих задатків, а також виховання політично благонадійних громадян. 
У їхньому числі були гончарний, ткацький, графічний, драматично-
хоровий, літературно-мистецький, математичний, марксистський 
гуртки [331, арк.8]. Студком пропонував, щоб усі учні певного відділу 
були членами відповідного гуртка, а також відвідували марксистський  
і літературно-мистецький гуртки [331, арк.8зв.]. Роботою кожного 
керувала президія, яка складалася із викладачів та учнів. У марксист-
ському й літературно-мистецькому брали участь всі учні, без винятку. 
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Спеціальні гуртки (гончарний, ткацький, графічний) відвідували учні 
відповідних відділів Кам’янець-Подільської художньо-промислової 
профшколи [328, арк.10]. 

Заняття гуртків відбувалися в приміщенні клубу, роботою якого 
керувала президія, очолювана учнем Костянтином Криловим (1925). 
Гурткова робота тривала із 1730 до 2100 год. Члени клубу по черзі чергували, 
прибираючи його територію. Президія клубу слідкувала за виконанням 
президіями гуртків їхніх планів роботи, «щоб гуртки відбувались точно, 
посіщались акуратно учнями, для чого потрібно вести точний учет 
відвідувань учнями гуртків, распріділити працю між членами клюбу, 
стежити за раздачею і проведенням докладів, підняти дісціпліну між 
членами, зацікавити роботою» [362, арк.45зв.-46]. 

Діяльність гуртків була спрямована на досягнення загальношкільної 
мети – формування мистецької особистості. На заняттях гончарного 
гуртка студіювали історію гончарства, вивчали доісторичну кераміку  
й кустарні глиняні вироби, поклади глин в Україні й технологію гончарства. 
Ткацький гурток давав загальні відомості з ткацтва, закріплював знання 
із креслення, технології ткацтва, машинознавства, матеріалознавства,  
з історії цього промислу. Станом на 1924 рік графічний гурток ще не мав 
плану своєї роботи. Керівництво Профшколи рекомендувало президії 
літературно-мистецького гуртка «зробити гурток більш життьовим 
втяженям в члени його всіх учнів. Звернути увагу на історію мистецтва. 
Ознайомитися зі всіма художниками, як античними, так і сучасними. 
Простудюювати усі стилі і ріжні напрями у мистецтві» [331, арк.8]. 
Діяльність драматичного гуртка організовували Володимир Шаврін, Отто 
Адамович, Іван Стойкевич, Василь Зборовець, Володимир Гагенмейстер, 
(?) Охрімович [352, арк.13зв.]. Зусиллями драмгуртківців та президії 
клубу було облаштовано Ленінський куток, «закуплено матеріал для 
дальнішого улаштування Лен-кутка» [362, арк.46]. 

У гуртковій роботі практикувалося проведення тематичних засідань 
за участю всіх співробітників та студентів (учнів) усіх відділів. Явка була 
обов’язковою. 10.11.1923 року о 1900 годині відбулося урочисте засідання 
гончарного гуртка з приводу 30-річчя від дня смерті відомого німецького 
хіміка-кераміста Германа Зегера. Порядок денний складався з таких 
питань:

1. Доповідь Володимира Гагенмейстера «Кераміка до Зегера»;
2. Доповідь Отто Адамовича «Зегер та його значення для кераміки» [34]. 
Упродовж 1926 року в школі діяв краєзнавчий гурток, до складу 

президії якого входили Володимир Гагенмейстер (голова), Кость 
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Редколегія газети «Пролетарський мистець» Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи  
імені Григорія Сковороди (сидить другий ліворуч – Володимир Гагенмейстер). Кам’янець-Подільський. 1924. 
Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). Львів

Кржемінський, Василь Артеменко, Михайло Білавенцев (заступник), 
(?) Мороз, (?) Волошина (секретар), Тамара Яворська. Серед тем, які 
розроблялися, були такі: орнамент шиття одягу, орнамент подільських 
гончарних виробів, орнамент на виробах доісторичної кераміки Поділля, 
технічний рисунок на рушниках, стінні розписи Цибулівки та ін. [331]. 

Студком Кам’янець-Подільської художньо-промислової школи 
випускав стінну газету, яка виходила один раз на два тижні. За оцінкою 
Івана Харківа, роль газети полягала у висвітленні всіх сторін шкільного 
життя, залученні широких кіл учнівства до самостійності, творчої діяль-
ності. Іван Стойкевич відводив їй значно глибшу роль: «...Газета необхідна 
тому, що вона залишається як історія школи і що через газету можна 
виправити всі ті хиби, які єсть в життю школи і в життю учнів... 
втягнути для праці в газеті всіх учнів...» [344]. Віднайдено фотографію 
редколегії, яка впродовж листопада 1924 – серпня 1925 року здійснювала 
випуск шкільної газети [221]. Зазвичай редколегія складалася із трьох 
чоловік, працювала активно й енергійно. Кожний новий номер знайомив 
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читача із різними подіями, які відбувалися у відділах, висвітлював 
результати етнографічних пошуків та екскурсій. На сторінках шкільної 
газети відбувалися дискусії та дебати. 

Окрім того, незважаючи на постійні перепони й складнощі, педаго-
гічний та учнівський колективи реалізовували цікаві мистецькі проекти, 
які виходили за межі навчального плану. Вихованці Профшколи прига-
дували: «Наша ХПШ славилась на весь город своими выставками, 
карнавалами, выступлениями «Синей блузы» [209, арк.1-2]. 

Отже, гурткова робота була суттєвою складовою діяльності Кам’янець-
Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди, 
спрямованою на формування творчої мистецької й водночас «прорадян-
ської» особистості. Гуртки органічно доповнювали навчальний процес, 
були певним додатковим часом, упродовж якого учні того чи іншого 
відділу поглиблювали свої фахові знання й навички, проводили науково-
пошукову й краєзнавчу роботу. Двотижнева шкільна газета акумулювала 
інформацію про найважливіші події та здобутки навчального закладу 
загалом і відділів зокрема, осібно про учнів та викладачів. Це був один 
із різновидів учнівського самоврядування, який робив шкільне життя 
цікавим та насиченим.

5.7. ОСТАННЯ РЕОРГАНІЗАЦІЯ

Н
а межі 1920-х–1930-х років розпочалася нова хвиля реорганізацій 
художніх навчальних закладів, яка була логічним продовженням 
і складовою державної політики знищення кустарництва загалом 

і гончарства та гончарного шкільництва зокрема. До того ж реформування 
освітньої галузі готувало ґрунт для ліквідації результатів пожвавленого 
українського культурного життя 1920-х і розгортання відкритого  
репресивного наступу на український народ.

Цей період є останнім у діяльності спеціалізованого з гончарства 
навчального закладу. Наприкінці 1928/1929 навчального року Кам’янець-
Подільська художньо-промислова профшкола імені Григорія Сковороди 
почала готуватися до чергової реорганізації. У травні Володимир  
Гагенмейстер збирав відомості про виконану річну роботу. Для цього  
«з метою контролю педагогічної роботи» він пропонував Варварі 
Корецькій ознайомити його з роботою кожної учениці, проте керівник 
Ткацького відділу відмовилася виконувати це розпорядження [89].  
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Учні та викладачі Камֹ’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди:  
(перший ряд, стоять зліва направо) Михайло Матвєєв, ? Олейник, ? Шиян, ? Бойко, ? Ромась, Микола Корецький, 
Євгенія Мельницька, (?), ? Наливайко, Галина Калищук, Володимир Гагенмейстер, Отто Адамович, ? Романюк, 
Володимир Шаврін; (другий ряд, зліва направо) Соня Пацина, (?), Антін Вронський, (?), (?), Варвара Корецька,  
Женя Лісова, інспектор наросвіти ? Ющенко, (?), Ляля Колпакчі; (третій ряд, зліва направо) ? Бурковський, (?),  
Фаня Бергер, Зіна Мельник, Єня ?, Михайло Ліщинер, (?); (четвертий ряд, зліва направо) Ніна Сулковська, (?),  
(?), ? Голубович. Кам’янець-Подільський. 1930. Автор фото невідомий. Приватний архів Ольги Ерн  
(Гагенмейстер-Корецької). Львів

Очевидячки, Варвара Корецька знала, що метою такої перевірки є неминучі 
зміни, які розпочалися у вересні 1930 року: Кам’янець-Подільську 
художньо-промислову профшколу реорганізовували в технікум [90]. 

Встановити точну назву новоствореного навчального закладу за браком 
архівних джерел того часу доволі складно. У книзі наказів за 1927–1930 
роки є записи, які підтверджують, що з нового 1930/1931 навчального року 
Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола імені Григорія 
Сковороди була реорганізована у Керамічний (кустарно-промисловий) 
технікум; Поліграфічний та Ткацький відділи колишньої Профшколи було 
закрито, а літографську майстерню перевели до Керамічного технікуму  
«з нахилом праці на декалькоманію» [355, арк.10; 82]. 

Згідно з документами, які зберігаються в архіві Миргородського 
керамічного технікуму й датовані 1936 роком, технікум у Кам’янці-
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Подільському мав назву «Кам’янець-Подільський індустріальний 
технікум». Саме таку назву містять довідки, видані колишнім учням  
із Кам’янця-Подільського, які продовжили навчання в Миргороді [7].  
За свідченням керамолога Юрія Лащука, Профшколу було перейменовано 
в «скло-керамічний технікум» [527, с.109]. Цю ж назву вживав Отто 
Адамович у своїх свідченнях, які він давав КДБ: «С Гагенмейстером 
я был знаком с 1918 г. по совместной работе в Каменец-Подольском 
стекольно-керамическом техникуме» [332, арк.11]. Мистецтвознавець 
Ростислав Шмагало вказав назву «Скляно-керамічний технікум» [581, 
с.139]. В одному із листів колишнього учня Кам’янець-Подільської 
художньо-промислової профшколи Юхима Гаврилюка до Ольги 
Ерн-Гагенмейстер повідомляється про те, що в нього зберігається запро-

Керамічний технікум. Наказ ч.1. Публікується вперше [82, арк.10]
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шення «скло-порцелянового технікуму», датоване липнем 1932 року 
[223]. Андрій Паравійчук у своєму листі до Ольги Ерн-Гагенмейстер 
стверджував, що 1931 року Профшколу було реорганізовано  
«…на скло-порцеляновий технікум» [195, арк.1]. Проте в документах 
Державного архіву Хмельницької області зустрічається лише та назва, 
яку 1930-го застосовував завідувач – «Керамічний (кустарно-промис-
ловий) технікум» [355, арк.10; 82], «Кам’янець-Подільський керамічний 
технікум» [90]. Ймовірно, впродовж 1931/1932 навчального року 
цей навчальний заклад було реорганізовано в скло-порцеляновий або 
індустріальний технікум, і цим було остаточно знищено його гончарну 
спеціалізацію. Дане питання потребує подальших наукових студій, 
здійснити які нині неможливо за браком інформаційних матеріалів.

Чергове реформування запроваджувало 4-річний курс навчання. 
Четвертий рік був зайвим для випускників Профшколи, які закінчили 
повний, раніше встановлений, трирічний навчальний курс. У зв’язку 
з цим, Шкільна рада звернулася до інспектури Округової наросвіти  
з проханням порушити перед Наркомосом клопотання про дозвіл, 
аби цей випуск учнів випустити з ІІІ курсу [90]. Учнів І та ІІ курсів 
потрібно було перевести до інших навчальних закладів. Про це йшлося 
у відношенні від 10 жовтня 1930 року старшого інспектора Відділу 
художньої освіти НКО УРСР (?) Лашкевіча до Володимира Гагенмейстера:  
«…Вам необхідно безпосередньо зв’язатись з відповідними організа-
ціями (ВРНГ та поліграф. об’єднання) аби останні вжили всіх заходів  
до переводу студентів Поліграф. та текстильн. відділів В/технікуму  
до інших технікумів. НКО не має таких технікумів у себе» [184]. Лікві-
дацію 1931 року Ткацького відділу підтверджує Андрій Паравійчук:  
«…У 1931 р. ткацьке відділення фактично вже було ліквідоване в зв’язку 
з реорганізацією школи…» [195, арк.1]. З 13 вересня викладачів школи 
Варвару Корецьку, Антона Вронського та Михайла Туховича було 
звільнено [82].

Інструкцією НКО для студентів технікуму, батьки яких отримували 
зарплатню, встановлювалася плата за навчання від 1,5 до 3,5% (залежно 
від розміру зарплати) [355, арк.10]. На обладнання Технікуму окружний 
виконком виділив 40 тис. крб. [365]. На думку автора даного наукового 
дослідження, в такому реформованому вигляді технікум проіснував 
до 1933 року. З цим твердженням погоджується засновник Київської 
майстерні архітектурно-художньої кераміки Ніна Федорова [574, с.338]. 
Ростислав Шмагало вважає, що дана подія сталася 1930 року [581, с.139]. 
Насправді документів про його ліквідацію ще не віднайдено. Тому часом 
закриття технікуму найбільш вірогідно є 1933 рік, коли кам’янець-
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подільських студентів було переведено до інших гончарних навчальних 
закладів (мова про це йтиме нижче). 

Подальша доля учнів вимагає додаткового наукового дослідження, 
бо, за переконанням Ольги Ерн-Гагенмейстер, їх перевели в Миргород-
ський та Межигірський керамічні технікуми, а доктор мистецтвознавства 
Юрій Лащук вважав, що студентів Кам’янець-Подільського технікуму 
було переведено в технікум до м.Балахни Горьківської області [527, 
с.109]. Ростислав Шмагало також поділяв цю думку [581, с.139]. 
Проте автору даного наукового дослідження в архіві Миргородського 
керамічного технікуму імені Миколи Гоголя вдалося віднайти характе-
ристики колишніх учнів Кам’янець-Подільського керамічного технікуму: 

Запрошення на святкування другого 
випуску Кам’янець-Подільського  
скло-порцелянового технікума (1, 2).  
Кам’янець-Подільський. Липень 1932.  
Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського 
гончарства. Публікується вперше

1

2
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Марія Георгіївна Крилова «…1932 р. жила в Кам’янець-Подільську,  
з 1932–36 р. вчилась і жила в с.Будах…»; Петро Михайлович Цисар  
«…1932 р. вступив до Кам’янець-Подільського технікума, в 1933 р.  
був переведений в Будянський і з 1933 по 1936 р. учився і жив в с.Будах 
Харків. области Мереф’янського району…»; Катерина Мартинівна Шиян 
«…по 1933 р. вчилась і жила у Камянець-Подільську, з 1933 по 1936 р. 
училася і жила в с.Будах Харків. области Мереф’янського району…» 
[460; 461; 459]. Більш точну відповідь на питання про подальшу долю 
учнів Кам’янець-Подільського технікуму містять довідки, які їм видавали 
1936 року у зв’язку із закінченням Будянського керамічного технікуму.  
У тексті документа, виданого Василю Сергійовичу Кучеру, стверджується,  

«Таблиця Зегерівських конусів 
(пірометрів) для опреділення 

температури (від 600° до 2000°) 
в печах SEGERKEGEL»  

– видання  
Кам’янець-Подільського  

скло-порцелянового технікума 
(1, 2).  

Кам’янець-Подільський. 1931. 
Національний музей-заповідник 

українського гончарства  
в Опішному, Національний 

архів українського гончарства. 
Публікується вперше

1

2
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що «он был переведен на ІІ курс из К.Подольского индустриального 
техникума в 1933 году и в 1936 г. окончил Будянский Керамический 
техникум» [7, арк.24]. Такого ж змісту довідки було видано Тамарі 
Андріївні Покарт та Григорію Йосиповичу Штейнгаузу. Вони були 
однокурсниками й отримали в Будах дипломи техніка-технолога 
керамічної промисловості [7, арк.25-26].

За час свого існування Кам’янець-Подільська художньо-промислова 
профшкола імені Григорія Сковороди перетворилася на єдиний у Право-
бережній Україні освітній культурно-мистецький осередок збереження, 
розвитку й популяризації народного мистецтва, зокрема гончарства.  
В умовах становлення тоталітарної радянської системи такий навчальний 
заклад був для «совєтів» не лише небезпечним, а й, з огляду на 
загально державну політику нищення кустарних промислів, суцільної 
насильницької колективізації та індустріалізації, непотрібним. Тому 
Володимира Гагенмейстера, який став справжнім патріотом Поділля, 
співробітники НКВС звинуватили в надмірній популяризації українського 
народного мистецтва, зумисному його возвеличенні й приниженні росій-
ського, прививанні вихованцям Профшколи українського націоналізму 
[515, c.50]. На початку 1930-х (точну дату не встановлено) його усунули 
з директорства. Технікум очолив А.І.Таран [199]. 1933 року гончарний 
навчальний заклад у Кам’янці-Подільському ліквідували. 

Так скінчилася 28-річна історія гончарного шкільництва в підросій-
ській Правобережній Україні першої третини ХХ століття.

Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола підготувала 
чимало талановитих художників, скульпторів, майстрів художньої 
кераміки, мистецтвознавців, серед яких Василь Артеменко (народився 
01.01.1910 року в Кам’янці-Подільському, закінчив Профшколу 
(1927) та Київський інститут кінематографії (1937), працював у галузі 
образотворчого медальєрного мистецтва та промислової графіки; автор 
проспектів «Виставки передового досвіду в народному господарстві СРСР 
(1961)» та буклетів міжнародних виставок у Марселі (1961), Монреалі 
(1968), буклетів «Художні промисли України» (1967), медалі «Старий 
та новий Київ» (1969) та ін.); Юхим Гаврилюк (народився 1902 року, 
закінчив Профшколу (1925) та Київський художній інститут (1930); 
скульптор-художник, автор проектів пам’ятників, старший модельєр  
і скульптор Городницького фарфорового заводу, організатор заводського 
музею художньої кераміки, ініціатор оздоблення порцеляни традиційним 
народним орнаментом); Сергій Кукуруза (художник-графік, закінчив 
графічний факультет Київського державного художнього інституту; автор 
численних гравюр на дереві, ліногравюр на історико-героїчну, побутову 
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тематику та з краєвидами Поділля й Казахстану тощо); Михайло Ліщинер 
(народився 23.04.1912 року в Тирасполі, закінчив технікум (1930)  
та Київський художній інститут (1941), працював у галузі станкового  
й монументального живопису); Михайло Іванов (народився 06.06.1909 
року в с.Великі Кемчуці Красноярського краю, закінчив Київський 
художній інститут (1939), працював у галузі станкового живопису  
й книжкової графіки); Григорій Пустовойтенко, Ольга Бублій,  
Ніна Сулковська, Тамара Сис, Д.Брик; Сергій Збігнєв-Гайх (народився  
1923 року, закінчив Дагестанську військово-морську школу (1942) 
та Одеське художнє училище (1956); популяризатор образотворчого 
та народного мистецтва Поділля, співавтор навчальних програм 
та методичних розробок для художніх шкіл України; у творчому 
доробку – графіка й живопис); Зінаїда Мельник (майстер художньої 
вишивки, учасниця Женевської виставки художнього вишивання); 
О.Мельник (художник-карикатурист газети «Слава Родины» у Львові) 
та інших [506]; а також фахівців промислового виробництва: Зінаїду 
Охримович (народилася 13.10.1902 року у с.Березівка, у Вінниччині, 
закінчила Профшколу (1925) та Київський текстильний інститут (1932), 
навчалася у Київському художньому інституті (1926–1930), працювала 
в галузі художнього ткацтва та народним майстром кераміки Київського 
майолікового заводу; автор панно, гобеленів, килимів, декоративних 
ваз, тарелів, куманців; померла 1976 року); Миколу Мітіна (директор 
Баранівського фарфорового заводу); Миколу Олійника (головний інженер 
Олевського фарфорового заводу) та ін. [56, арк.3; 567, с.173]. Тамара 
Сис пригадувала: «Не всі ми стали художниками, але ті, хто навчався  
у Кам’янець-Подільській художній школі, зрозуміли красу і пізнавальну 
силу образотворчого мистецтва. Володимир Миколайович Гагенмейстер 
був великим знавцем подільського фольклору. Він не просто знав перлини 
народної творчості, а вміло застосовував знання для виховання в своїх 
учнів любові і вірності до всього рідного, до Батьківщини» [302, с.45].

Висновки про здобутки та втрати, про уроки й значення діяльності 
Кам’янець-Подільських гончарних навчальних закладів для українського 
гончарства, етнології, керамології та етнопедагогіки України виокремлено 
в окремий розділ цієї монографії.
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5.8. АДРЕСА

У
продовж діяльності гончарних навчальних закладів у Кам’янці- 
Подільському, які почергово змінювали один одного 
(Кам’янець-Подільські рисувальні класи, Кам’янець-Подільська 

художньо-реміснича навчальна майстерня та Кам’янець-Подільська 
художньо-промислова профшкола імені Григорія Сковороди) адреса 
їхнього розташування в місті змінювалася. Для тих, кому важливо знати 
місце знаходження цих установ, подаємо відомості, які ґрунтуються суто 
на основі архівних джерел: 

1905 рік – приміщення  домініканських будівель (нині – вул.
Лібкнехта, 3);

1912 рік – будинок Крижанівського по вул.Гунській, 10, який продов-
жували орендувати і в 1915 році. У договорі, який закріпив право оренди 
із 1 червня 1915 року до 1 червня 1918 року, йдеться про те, що будинок 
був двоповерховим, у дворі розташовувалися колодязь та сарай для дров. 
Щорічна орендна плата складала 1600 руб., і навчальна майстерня несла 
відповідальність за збереження переданого в оренду майна [172; 557]; 
1914 року було укладено договір оренди квартири, яка належала Івану 
Олексійовичу Четверикову, під інтернат з 1 вересня 1914 року по 1 вересня 
1916 року [115];

1918 рік – будинок Лаврова на вул.Гунській [161];
1920 рік – приміщення колишнього приватного комерційного 

училища Мізінга – ріг Високої та Університетської вулиць [66];
1924 рік – вул.Чумака (колишня Висока), 8 [383]. В одній із доповідних 

завідувача за 1924 рік є опис помешкання школи: «Міститься школа  
в кам’яному двохповерховому будинкові, який не зовсім задовольняє вимоги 
школи щодо кількості кімнат, особливо у зв’язку із необхідним дообо-
рудованням майстерень – красільної для ткацького відділу, лабораторії  
та кімнат для цінної збірки зразків місцевої кустарної промисловости  
та книгозбірні-читальні. Другий будинок школи одноповерховий кам’яний, 
де міститься пічка для випалу керамичних виробів; цей будинок залишився 
з часів давньої пожежи без даху...» [367, арк.2]. Пожежа сталася в липні 
1923 року [371]. У результаті було повністю знищено дах будинку, в якому 
знаходилися 4 випалювальні печі. Знову ж таки через нестачу коштів  
з ремонтом даху зволікали [77]. У листопаді питання, здавалось, почало 
позитивно вирішуватися [371, арк.55], однак знаходимо дані про те,  
що і 1926 року будинок ще стояв без даху, під загрозою цілковитого 
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знищення перебували цінні гончарні печі [159]. У 1926/1927 навчальному 
році перед школою постало питання про неможливість її розміщення  
в непридатному для спеціальних занять приміщенні. Причин тому було 
кілька: 1) школа переходила із дворічного на трирічний курс навчання;  
2) необхідність відкриття додаткових майстерень до існуючих відділів; 
3) при школі відкрили профкурси для кустарів з гончарства і ткацтва; 
4) відсутність постійного приміщення для інтернату [75, арк.75].  
Але незважаючи на всі подання завідувача, Кам’янець-Подільська 
художньо-промислова профшкола не отримала від влади ніяких інших 
пропозицій щодо нової будівлі. Вулиця Чумака, 8 була останньою адресою 
для профшколи аж до її ліквідації 1933 року. Нині це приміщення 
належить військовому відомству (вул.Бакинських комісарів, 26).
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П
ро репресії в Україні почали широко 
писати після 1991 року. Проте, як зазначив 
дослідник цього трагічного явища доктор 

історичних наук Сергій Білокінь, перші публікації 
у світі, що розкривали тему більшовицького 
терору, з’явилися в українській пресі й виданнях 
у 1918–1920 роках. Їх поява пояснюється 
тим, що доволі довго суспільність жила майже 
цілковитою свободою слова. Були моменти, коли 
владні структури навіть підтримували намагання 
сказати про «Совдепію» все найгірше. Усі ці 
видання розглядають терор, спрямований проти 
носіїв і популяризаторів традиційної культури, до 
яких належали й співробітники гончарних шкіл. 
За умови ленінсько-сталінського тоталітаризму 
на території СРСР писати про державний терор 
було неможливо й неприпустимо. Документальні 
джерела, що зберігалися в архівосховищах, 
упродовж десятиріч для дослідників були 
недоступні [483]. Лише після опублікування 
законоположень і циркулярних розпоряджень,  
що й донині зберігаються в центральних 
московських архівах, коли вдасться повністю 
розкрити діяльність ЧК–ГПУ–НКВД, аналіз цих 
матеріалів дозволить з’ясувати реальну історію 
України. Досі такого видання не було, і надій, 
що воно з’явиться найближчим часом, немає.  
У колишніх республіканських архівах зберігаються 
неповні комплекти таких вибухонебезпечних 
документів.

Тим часом на основі оприлюднених матеріалів 
можна зробити конкретні висновки: метою 
внутрішньої політики більшовиків було форму-
вання людини нового типу, яка була б придатна на 
роль «будівника комунізму». Така мета не могла 
не передбачати усунення тієї частини населення, 
яка на роль «будівників комунізму» не підходила. 
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У числі тих, хто не влаштовував владу, були завідувачі, викладачі  
й вихованці гончарних навчальних закладів, оскільки більшість з них 
вивчали й популяризували традиційну гончарну культуру, були занадто 
близькими українському народу. 

Усі відомі нині факти переконують у тому, що більшовицьке 
панування на території колишньої імперії мало характер антинародної 
змови. Управлінський апарат СРСР застосовував до підвладної людності 
економічний, фінансовий, психологічний та багато інших терорів, спрямо-
ваних на пряме й безпосереднє нищення населення. Серед типів терору 
вирізняють масовий (відповідно до історичних періодів і безпосередніх 
завдань поділявся на кілька видів) та індивідуальний [483].

Шляхом обліків, анкетування, паспортизації й переписів населення 
упродовж кількох десятиріч влада створила в загальнодержавних 
масштабах всебічну й доволі точну інформаційну управлінську базу. 
Вона відображала кількісний і якісний склад населення, передусім 
чоловічого. У результаті, було отримано досить повну характеристику 
жителів. Збирання й систематизація відомостей про населення було чи не 
найпершим і чи не найголовнішим завданням більшовицьких спецслужб. 
Подальші арешти проводилися на основі саме цієї інформації.

Хиткою ситуацією часто користувалися лицеміри, для яких кар’єрний 
ріст відбувався за рахунок життя інших людей. Із кримінальної справи 
Володимира Гагенмейстера стали відомі прізвища таких «старанних 
більшовиків». Доволі показовою є ситуація, яка виникла в Державному 
музеї українського мистецтва в другій половині 1930-х років. Директор 
цієї установи Пімен Михайлович Рудяков (1898 р.н., до 1935 року 
перебував на керівній посаді в Українському товаристві культурних 
зв’язків із закордоном, після переїзду до Києва працював у Наркомпросі 
УРСР і директором Державного музею українського мистецтва, був 
досвідченим і кваліфікованим працівником в галузі музейної справи  
та образотворчого мистецтва, збирав документи для музею Тараса 
Шевченка й Володимира Леніна) 17 жовтня 1937 року був заарешто-
ваний «как участник антисоветской украинской националистической 
террористической организации, ставившей своей задачей борьбу  
с партией и советской властью и подготовкой террористических актов 
против руководителей ВКП(б)…» [244, арк.82]. 21 грудня 1937 року 
виїзна сесія Воєнної Колегії Верховного Суду СРСР приговорила Пімена 
Рудякова за ст.ст.54-8, 54-11 КК УРСР до розстрілу. Вирок було виконано 
22 грудня 1937 року [244, арк.82]. Посаду директора музею зайняла 
Поліна Тимофіївна Ніколаєнко, яка на той час була начальником Відділу 
образотворчого мистецтва Управління в справах мистецтв при РНК УРСР. 
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Елла Рудякова пригадувала, що новопризначена директриса «…часто 
выступала на собраниях и называла отдельных работников искусства 
врагами народа, после чего их арестовывали» [339, арк.73]. «…В 1937 
году и позднее она часто выступала в печати и на собраниях, обвиняя 
многих работников искусства в контрреволюционной деятельности, 
называя их врагами народа… Откуда ей все это было известно, я не знаю. 
После войны, примерно в 1948–1950 годах, мне приходилось встречать её  
на улицах Киева. Она была в одежде монахини и производила впечатление 
душевно-больной» [338, арк.67-68]. 

Ще один приклад вірного служіння більшовицькій владі віднайдено  
в матеріалах кримінальної справи Володимира Олександровича 
Гериновича (1888 р.н., із Галичини) – «бывший член социально- 
христианской партии, быв. офицер австрийской армии, быв. референт 
народного образования ЗУНР, профессор геологии, быв. кандидат КП(б)
У с 1930 года, несудившегося, руководитель к.-р. организации в Каменец-
Подольске с 1919 года, организатор восстания в Дунаевецком районе в 1931 
году, вел разведывательную работу в пользу Польши, знал о шпионской 
деятельности Гумецкого и Стефановича, был в курсе террористических 
тенденций московской к.-р. группы» [240, арк.78]. 10 листопада 1933 року 
Володимир Геринович був засуджений до 10 років виправно-трудового 
табору. 13 січня 1944 року був звільнений. 4 вересня 1946 року звернувся 
до Львівського обкому КП(б)У із заявою про зняття з нього судимості, 
оскільки, на його переконання, українські націоналісти звели на нього 
наклеп [6, арк.75]. У своєму зверненні Володимир Геринович фактично 
зізнався в тому, що впродовж дванадцяти років, працюючи на різних 
посадах (декан, згодом – ректор Інституту народної освіти; професор 
географії та геології, декан і ректор Робітничого університету) здійснював 
«чистку университета от националистических элементов, боролся  
с искажениями линии партии по вопросу украинизации, собрал ценные 
материалы по линии интервенции, обнаружил и передал строительству 
ряд ценных ископаемых, составил несколько учебников, написал ряд 
ценных и научно-популярных трудов. В своих публицистических работах, 
печатанных в нашей и заграничной прессе, разоблачал украинскую к.р. 
работу, направленную в пользу западно-европейского, особенно герман-
ского, империализма… Передал институту ряд ценных документов, 
разоблачающих ряд лиц, проникших в доверие партии. Передача этих 
документов резко усилила наступление против меня со стороны 
украинских националистов. Разоблаченные мной лица клеветали на 
меня перед ГПУ, но после открыто заявляли, что делали это с целью 
уничтожения меня» [50]. Якщо навіть після 10-річного перебування  
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у виправно-трудових таборах Володимир Геринович зберіг своє 
вірнопіддане служіння партії й хотів помститися тим, кого він називав 
націоналістами, віриться в те, що, саме керуючись цим почуттям, він 
продовжував бути активним «чистильником» суспільства. 

Проте повернімося до формування репресивного механізму, 
який вибудовували більшовики. Передусім, влада здійснила облік 
неблагонадійних, дані про яких класифікували за партійною 
приналежністю на початку 1920-х років або ж за галуззю, в якій 
працювали. Відомості про цих людей збирали в обліково-статистичному 
відділі ГПУ–НКВС [483]. Першу реєстрацію членів буржуазних  
та дрібнобуржуазних партій більшовицькі спецслужби здійснили  
в 1920–1921 роках. А знищили членів цих партій або їх симпатиків  
уже 1937 чи 1938 року. Упродовж вісімнадцяти років люди жили, одружу-
валися, народжували дітей, самовіддано працювали, а камера на них 
чекала. Чекісти вміли чекати. Відомо чимало свідчень про колишніх 
українських есерів, троцькістів, есдеків, представників інших партій, 
які в середині 1930-х років уже давно відійшли від політичної діяльності. 
Вилучення цих людей із суспільного життя відбувалося без жодного зв’язку 
з фактичною поведінкою окремих осіб, що належали до запланованої 
до вилучення категорії [483]. Підтвердженням цьому є трагічна доля 
директора Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи 
Павла Андрійовича Дубинського – «бывшего кулака», якого 1918 року 
було обрано кандидатом до Установчих зборів від партії есерів. Пізніше 
він буде яскравим представником саме тієї інтелігенції, яку державний 
апарат у середині 1930-х років поставив за мету винищити. 

Окрему чисельну групу, яку впродовж 1925–1938 років було фізично 
знищено, становили найвизначніші українські музейники. Сергій Білокінь 
виділив чотири хвилі репресій проти цієї категорії культурологічних діячів: 
перша – 1925-й рік: оголошено гоніння на директорів українських музеїв: 
катеринославського – Дмитра Яворницького, полтавського – Михайла 
Рудинського, чернігівського – Валентина Шугаєвського, київського музею 
Ханенків – Миколу Макаренка; було знято з посади фундатора Київського 
музею – Миколу Біляшівського, директора Лівадійських палаців-музеїв 
Миколу Тихого, засновника Ялтинської картинної галереї Корнєєва, 
арештовано директора Одеського археологічного музею С.Дложевського;

друга – 1933-й рік: арештовано музейників і пам’яткоохоронців 
Якова Струхманчука (1 лютого), Бориса Пилипенка (25 лютого), Анатолія 
Носова (лютий) та Івана Врону (13 липня); 31 серпня 1933 року нарком 
освіти В.Затонський здійснив «чистку» Дніпропетровського музею  
і зняв з посади його директора Дмитра Яворницького, який очолював 
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установу упродовж 31 року; ув’язнено Бориса Крижанівського  
(9 вересня), директора харківського (столичного на той час) Музею 
українського мистецтва Стефана Таранушенка (14 жовтня), Федора 
Ернста (23 жовтня), Федора Шміта (26 листопада), Василя Дубровського 
(листопад); разом зі Стефаном Таранушенком і Василем Дубровським  
в одній справі проходили інші харківські музейники: Дмитро Гордєєв  
(10 жовтня), Всеволод Зуммер (21 жовтня), Олена Нікольська (21 жовтня), 
Олег Поплавський (15 жовтня), бібліограф і мистецтвознавець Ярослав 
Стешенко; 22 листопада 1933 року було заарештовано Костянтина 
Мощенка; 9 грудня 1933 року – колишнього директора, а на час арешту 
наукового співробітника Вінницького історико-побутового музею Ґустава 
Брілінґа; 8 листопада в районі Ахалциха в прикордонній смузі затримали 
співробітника харківського Музею українського мистецтва, Таранушен-
кового учня Павла Жолтовського, якого незабаром відправили до Харкова 
з документами про «нелегальний перехід кордону»;

третя – весна 1934-го року: у березні арештовано музейника 
Михайла Рудинського; 28 березня – ученицю Данила Щербаківського 
Євгенію Спаську, 1 квітня – Михайла Павленка; 26 квітня знову заареш-
товано Миколу Макаренка, завідувача відділу Харківського музею 
Ксенію Берладину, директора Музею діячів у Лаврі Євгенію Рудинську;  
із сімнадцяти службовців Дніпропетровського музею на свободі 
залишилось двоє – прибиральниця Дузь і доглядач Червецова, решту  
в різний спосіб репресували, зокрема етнографа Василя Кравченка, 
історика Василя Грекова, Аркадія Добровольського; слідом за цими 
музеями було розгромлено Запорізький музей – ув’язнено Миколу 
Філянського, Генріха Мартенса, Петра Смолічева; Тодось Кіранів 
повісився в музейному приміщенні;

четверта – кінець 1937 – початок 1938 року: у вересні було 
заарештовано сумського музейника Никанора Онацького (розстріляно 
23 листопада); 6 листопада 1937 року в гуртожитку Музейного містечка 
заарештовано археолога Кирила Коршака (розстріляно 22 грудня); 
заарештовано вісім співробітників Житомирського музею; 17 лютого 
в Музейному містечку було заарештовано фундатора Бердичівського 
заповідника й археолога Феодосія Мовчанівського (розстріляно  
10 травня); 27 лютого 1938 року заарештовано Марію Мушкет (розстріляно 
за кілька місяців); 18 квітня 1938 року вдруге ув’язнено історика Михайла 
Тарасенка, який працював у Музеї українського мистецтва (розстріляно 
7 травня); 27 серпня 1938 року, вертаючись із допиту, помер під брамою 
Лук’янівської тюрми видатний музейник Павло Потоцький; опинившись 
у психіатричній лікарні, директор Коростенського округового музею, 
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потім – Інституту історії матеріальної культури Федір Козубовський  
у розпачі просив лікарів дати йому отруту (2 вересня 1938 року його було 
розстріляно) [483]. 

Четвертою хвилею репресій «накрило» й тих, кому присвячено статті 
цього розділу – наукового співробітника Музею українського мистецтва, 
очільника Лаврської школи народних майстрів, колишнього директора 
Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія 
Сковороди Володимира Гагенмейстера, інструктора-технолога з кераміки 
цеху експериментальних майстерень Музею українського мистецтва, 
колишнього викладача Кам’янець-Подільської художньо-промислової 
профшколи імені Григорія Сковороди Отто Адамовича. Їх, як і тисячі 
інших, було репресовано.

Усіх засуджували трійки. Перший досвід їхньої діяльності відомий 
ще 1919 року, коли 26 серпня було підписано «Протокол №18 засідання 
комісії «ТРЬОХ» при К.[иївській] Г.[убернській] ЧК у складі голови 
В.Вітліцького, членів: Чугайова та Мача за секретаря Барташевича». 
4 грудня 1920 року у Феодосії «надзвичайна трійка при управлінні 
«Начособотдарма» 13 і уповноваженого Кримської ударної групи 
«Особотдела» «Южюгзапфронтов» прирекла 287 офіцерів на смерть. 
В’язень катеринодарської «надзвичайки» (кінець 1920 – початок 1921 
року) застав у камері членів революційних трійок Нестерова, Бахарева  
й Рибалкіна [483].

Факти доводять, що саме Ленін разом зі своїми соратниками 
Бухаріним, Зінов’євим, Каменєвим, Троцьким та іншими створив цю 
страшну машину масового знищення, яку Сталін отримав уже в запущеному 
стані, на повному ходу йому довелося її вдосконалювати й застосовувати  
в практичній діяльності [483]. Оголошена марксизмом-ленінізмом класова 
боротьба була передовсім боротьбою проти націй. Апарат управління 
сталінської епохи послідовно й систематично пропустив через м’ясорубку 
репресій усе населення. На території України його метою було знищення 
української національної ідеї, фальшування національної традиції  
й культури, формування нової соціальної спільноти – єдиного радянського 
народу [483]. Під прицілом опинилися всі галузі знань та творчості, 
суперництво й боротьбу амбіцій видавали за антирадянські доктрини  
й ворожі політичні установки. 

Події 1900–1920 років кардинально вплинули на культурний 
розвиток українського народу. У цей переломний момент розбудови 
національної культури було закладено підмурки майбутнього духовного 
поступу українського суспільства. Проте за умов становлення тоталітарної 
більшовицької системи, російським шовіністам, що ставали дедалі 
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агресивнішими у відповідь на успіхи національного відродження в 
Україні – у колишній провінції імперії, потрібна була диктатура,  
а не демократія. Більше того, тільки репресіями й терором можна було 
припинити закономірний процес національно-політичного самоствер-
дження українців, пробуджених до державницького життя подіями 
початку ХХ століття, зупинити процес зміцнення національних сил, які 
не хотіли в ім’я світової революції розчинитися в російському політичному 
морі, а тому всіляко прагнули наповнити формальний автономний статус 
республіки реальним самостійницьким змістом [478, с.17].

У світі дуже мало національних культур, які за свою багатовікову 
історію зазнавали такого методичного, жорстокого, цілеспрямованого 
винищення духовних надбань, як це було в Україні. Наша національна 
культура ніколи не мала ідеальних сприятливих умов для свого розвитку 
[518, с.23].

Знищувалися найталановитіші, творчо-продуктивні незалежні 
особистості; обривалися на злеті життя золоті нитки спадкоємності 
національної науки й культури; свавільно гасилася енергія вільної 
творчості.

Дане дослідження – спроба прочитання кількох сторінок забутої 
культурної спадщини українського народу, пізнавши яку, спиняєшся 
вражений, подивований, захоплений та... пригнічений неосяжним 
розмахом наших трагічних втрат тисячолітніх духовних надбань.

6.1. ГАГЕНМЕЙСТЕР ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
(12.06.1887 – 20.01.1938)

П
ро життєвий і творчий шлях видатного українського мистця, 
педагога, науковця й керівника Володимира Миколайовича Гаген-
мейстера опубліковано чимало наукових і науково-популярних 

праць. У даній монографії вперше в якості джерела використано матеріали 
кримінальної справи, які вповні розкривають невідомі досі сторінки його 
життя, характеризують складність тогочасної політичної ситуації. 

Володимир (Карл Ріхард) Миколайович (Едвард Янович) Гагенмейстер 
народився 12 червня 1887 року в місті Виборг, у родині військового 
чиновника. Мав походження з прибалтійських дворян (рід з 1624 року 
належав до лицарства Ліфляндії) герба «Гаген», а по жіночій лінії –  
до польського герба «Равіч». Мати була естонкою – Анна-Марія, уродженка 
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Диплом Володимира Гагенмейстера  
про закінчення Петербурзького Центрального 

училища технічного рисунку барона Штиглиця. 
Санкт–Петербург. Травень 1913.  

Фотокопія – приватний архів  
Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької).  

Львів

Томпсон. Дід батька мав маєток Хрщановіц у Варшавській губернії  
і був чиновником у Варшаві (помер у віці 47 років, мав шестеро дітей) 
[515, c.48].

1893 року родина Гагенмейстерів переїхала до Пскова, де Володимир 
поступив до губернської чоловічої гімназії. Згодом його перевели 
до Сергіївського реального училища, яке він і закінчив 1904 року. 
Центральне училище технічного рисування барона Штігліца в Петербурзі 
стало першим мистецьким навчальним закладом у житті 17-річного 
Володимира. Саме воно визначило його життєве кредо – любов і відданість 
мистецтву. Училище Штігліца мало прекрасні бібліотеку й музей, добре 
устатковану гончарну майстерню. Основним принципом навчання було 
те, що впродовж перших років студенти опановували всі види мистецтва 
і лише на старших курсах спеціалізувалися в одному. Серед предметів, 
що викладалися, були: а) рисунок, креслення, зйомка художньо- 
промислових предметів, відмивка тушшю; б) композиція художньо-
промислових предметів; в) живопис акварельними, олійними, клейовими 
фарбами; г) живопис по фаянсу, порцеляні; ґ) різні види декоративно-
ужиткового мистецтва.

Володимир Гагенмейстер на останньому році навчання в училищі 
(1912) виконав дипломні роботи: 
з композиції – рисунок кахляної 
печі; з гончарства – вазу із 
червоної глини окислювального 
вогню, порцелянову вазу малого 
відновлювального вогню (два 
варіанти), порцелянову вазу 
великого відновлювального вогню, 
п’ять варіантів порцелянових ваз 
малого вогню... і так понад 20 
варіантів різних технік [560, с.109-
110]. Лекції з історії всесвітнього 
мистецтва професора К.Чичигова, 
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Свідоцтво про народження 
Володимира (Карла Ріхарда) 

Гагенмейстера.  
Виборг. 19 (21).07.1887.  

Приватний архів Ольги Ерн 
(Гагенмейстер-Корецької). Львів.  

Публікується вперше 

Свідоцтво про хрещення  
Володимира (Карла Ріхарда) Гагенмейстера.  
Псков. 06 (18).06.1893.  
Приватний архів Ольги Ерн  
(Гагенмейстер-Корецької). Львів.  
Публікується вперше

Копія свідоцтва про перехід батьків 
Володимира Гагенмейстера  

до православної греко-російської церкви.  
Санкт-Петербург. 10 (23).12.1903.  

Приватний архів Ольги Ерн  
(Гагенмейстер-Корецької). Львів.  

Публікується вперше
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Герб дворян Ерн.  
Виконав П. Космолінський – завідувач відділу 
родової геральдики журналу «Гербовед»: 
видання Російської геральдичної комісії. 
Москва. 1996. Приватний архів Ольги Ерн 
(Гагенмейстер-Корецької). Львів

Герб дворян Гагенмейстер.  
Виконав П. Космолінський – завідувач відділу 
родової геральдики журналу «Гербовед»: 
видання Російської геральдичної комісії. 
Москва. 1996. Приватний архів Ольги Ерн 
(Гагенмейстер-Корецької). Львів

Родинний герб Філіпецьких (бабусі Володимира Гагенмейстера)  
// Herbarz polski. SzęŚĆ І. WiadomoŚci historyczno-qenealoqieczne  

o rodach szlacheckich. UłoŹył i widał Adam Boniecki. – Tom V. –  
Warszawa: Skład qłówny qebethner I wolff w Warszawіe, 1902. – С. 278.  

Копія – Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). Львів

з історії всесвітнього побуту професора Хілінського, з історії орнаменту 
професора Кверфельдта й інших художників, скульпторів, істориків 
мистецтва, відвідини Академії мистецтв і замальовування гіпсових 
скульптур з музею Академії формували художні погляди й смаки юного 
мистця.

1913 року Володимир Гагенмейстер закінчив відділ художньої 
кераміки й текстилю Центрального училища технічного рисування барона 
Штігліца [4], отримавши звання художника з ужиткового мистецтва  
з правом викладання. Як кращого студента його було 
направлено для студіювання за кордон [536, с.114].

З 23 червня 1914 року Володимир Гагенмейстер 
– викладач ліплення, живопису, геометричного  
й проекційного креслення в Художньо-промисловій 
школі Миколи Фан-дер-Фліта в Пскові [515, с.49], 
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де директором школи був відомий кераміст і ентузіаст своєї справи 
Микола Федорович Роот, який дуже ретельно добирав педагогічний 
склад закладу. Керуючись цими принципами, Микола Роот запросив 
викладати Володимира Гагенмейстера як найбільш здібного випускника 
училища Штігліца. Молодий педагог на високому рівні зорганізував 
технологію гончарного виробництва (формування, випалювання виробів, 
виготовлення якісних полив тощо). У майстерні виготовляли переважно 
вази простої обтічної форми, вкриваючи їх густою поливою. Іноді вироби 
прикрашали неширокою смугою орнаменту. У декоруванні переважали 
червоний, жовтий, зелений кольори. Окрім того, зверталася увага на 
архітектурну кераміку: печі, комини, прикраси будинків [561, с.121-122].

1915 року відбулися чергові мистецькі студії Володимира Гагенмей-
стера, але цього разу вже в Поволжі, Кавказі й Україні, де було зібрано 
цінні етнографічні матеріали, зроблено замальовки пам’яток народного 
мистецтва. В Україні Володимир Гагенмейстер ретельно вивчав художню 
культуру Поділля й Полтавщини, знайомився із музейними колекціями 
Києва й Полтави. Інтерес до українського народного мистецтва не згасав 
і тоді, коли молодий мистець відвідував музеї Москви й Петрограда,  
у фондових зібраннях яких було багато шедеврів українського народного 
мистецтва.

Із 1 листопада 1916 року почався кам’янець-подільський період  
у житті Володимира Гагенмейстера, який тривав до 1933 року. Це був час 
його творчого злету, наукового зростання й самореалізації. Перебуваючи на 
посаді завідувача Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної 
майстерні, а згодом – художньо-промислової профшколи, Володимир 
Миколайович занадто зацікавився народним мистецтвом Поділля і не 
виправдав «довіри» Міністерства торгівлі й промисловості. Чиновники, 
які призначили його очолювати українську художньо-промислову 
профшколу, навряд чи сподівалися на те, що він буде турбуватися про 
її розвиток. За їхнім задумом, чужинець повинен був робити все для 
того, щоб українське народне мистецтво не знайшло свого продовження 
в здібних учнях, щоб воно розчинилося в російській культурі і, нарешті, 
зникло як світове самобутнє явище. Вони не підозрювали, що «чужий» 
стане більшим українцем, аніж ті, хто генетично веде свій родовід  
від українців. Володимир Гагенмейстер кохався в українській культурі,  
в українському народному мистецтві. У прифронтовій зоні Першої світової 
війни він не лише зберіг ввірений йому навчальний заклад, але й зробив 
так, що стало можливим відкриття нових, окрім існуючого гончарного, 
відділів: графічно-літографського й ткацько-килимарського [446].
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Неукраїнець Володимир Гагенмейстер за 6 років (1916–1922) вивчив 
українську мову й викладав всесвітню історію мистецтва, композицію 
та графіку лише українською, і цього ж вимагав від інших викладачів 
профшколи. Його поважали та любили як викладачі, так і студенти.  
За м’яку вимову й особливе ставлення до гончарства директора прозвали 
«Глєчіком» [580, с.23]. 1920 року школу було реорганізовано в Кам’янець-
Подільський художньо-промисловий технікум імені Григорія Сковороди; 
1922 року – у Кам’янець-Подільську художньо-промислову профшколу 
імені Григорія Сковороди [443]. Ці реорганізації суттєво не вплинули на 
вже сформовану систему освіти в закладі. Як і раніше, на села вирушали 
етнографічні експедиції для вивчення подільського гончарства, ткацтва, 
вишивання, архітектури. Очолювали їх викладачі: Отто Максович 
Адамович, Борис Іванович Крюков, Варвара Іванівна Корецька, Кость 
Іполитович Кржемінський, Григорій Давидович Журман, Антін  
Михайлович Вронський або ж сам директор [434]. Такі експедиції  
до осередків народних промислів особливо активно проводили в літні 
триместри [446]. Завдання екскурсій узгоджувалися із навчальним 
планом. Відвідуючи той чи інший осередок народного мистецтва, учні 
знайомилися з умовами існування промислу, його виробничими процесами 
й технологіями, відвідували житла народних майстрів, формували 
колекції гончарних виробів подільських форм, килимів, рушників, 
вишиванок і витинанок, збирали знаряддя праці, змальовували місцеву 
орнаментику, настінні розписи селянських хат, записували відомості 
про майстрів. Особливу увагу приділяли великим гончарним осередкам 
Поділля і з наукової точки зору вивчали їх упродовж кількох років  
[171; 344; 446]. Проте для чекістів такі мандри стали підставою для 
звинувачень у шпигунській діяльності: «…Разъезжая по пограничной 
полосе, собирал данные о составе населения, о политико-экономическом 
состоянии и об отношении крестьян к Советской власти. Эта работа 
проводилась под видом различных экскурсий и научных командировок  
по районам и селам» [327, арк.17]. 

Зібрані етнографічні матеріали опрацьовували, систематизували, 
аналізували й використовували для організації більш наближеної  
до української народної культури навчально-виховної роботи [73]. 
Результати роботи експедицій публікувалися в «першорядних з 
поліграфічного боку виданнях на власній друкарській базі» [486, с.68]. 
Загалом, упродовж 1921–1931 років Кам’янець-Подільська художньо-
промислова профшкола імені Григорія Сковороди випустила 43 альбоми 
з творами українського народного мистецтва та численні літографії [517]. 
Як губка, Володимир Гагенмейстер вбирав у себе подільські традиції, 
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звичаї, обряди, став одним із небагатьох дослідників українського 
гончарства, широко популяризував свої знахідки серед учнів закладу 
й далеко за межами Поділля. У цьому допомагала активна видавнича 
діяльність. З особ-ливою любов’ю ставився Володимир Гагенмейстер  
до села, розумів, що його жителі – визначальні носії етнічних традицій, 
творці українського народного мистецтва [516]. Народно-мистецька 
спадщина Поділля полонила Володимира Гагенмейстера настільки, що він 
став подолянином і за мисленням, і за серцем. Він прагнув якомога більше 
етнографічних матеріалів ввести в навчальні програми і в навчально-
виховний процес школи в цілому [159; 182; 73]. 

Володимир Гагенмейстер не лише популяризував українське народне 
мистецтво, але й звертався до органів влади різних рівнів із клопотанням 
про підтримку народних майстрів [67]. У такий спосіб було сформовано 
громадську думку про необхідність захисту гончарства Адамівки,  
а порушене клопотання про надання гончарям технічної допомоги сприяло 
тому, що гончарів, хоча й недовго, але підтримали [583, с.23].

У цій подвижницькій діяльності була одна із причин арешту 
Володимира Гагенмейстера: «Проводилась националистическая пропа-
ганда, в частности, работая в художественной школе все внимание было 
направлено на популяризацию и издание материалов националистиче-
ского характера. В работе Каменец-Подольской художественной школы 
вместо практической помощи Советской власти больше всего уделялось 
внимания организации печатания портретов украинских писателей, 
собиранию материалов народного искусства, а позже, вплоть до 1931 
года, все внимание было направлено на популяризацию через издание 
материалов по народному искусству националистического характера, 
т.е. без отражения в народном искусстве новых советских элементов  
и выполнение в предметах художественной промышленности – керамике 
и текстиле националистической декорации, которые, позже для 
пропаганды этого характера работ, демонстрировались на отчетных 
выставках» [327, арк.11-12].

Кипуча енергія Володимира Гагенмейстера поширювалася  
не тільки на Кам’янець-Подільську художньо-промислову профшколу. 
Одночасно, з 1919 року, він викладав образотворче мистецтво  
в Кам’янець-Подільському державному університеті (ректор Іван  
Огієнко), а згодом – в Інституті народної освіти, при Кафедрі мистецтв 
факультету соціальних і гуманітарних наук. У складі Кам’янець-
Подільського наукового товариства при ВУАН, заснованого 1924 року, 
здійснював дослідження комплексної теми кафедри народного госпо-
дарства і культури Поділля Інституту народної освіти [227, арк.76].  
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Усю свою діяльність Володимир Гагенмейстер тісно пов’язував з народною 
творчістю в галузі гончарства й образотворчого мистецтва, пропонував 
робити те ж саме іншим викладачам вузів Поділля [536]. За допомогою 
науково-дослідної кафедри історії та економіки Поділля при Інституті 
народної освіти разом із Володимиром Свідзінським здійснив кілька 
випусків «Метрики ХVІІІ ст.» (1927) [515, с.49-50]. Зусиллями членів 
Товариства, у тому числі до 1930-го року Володимиром Гагенмейстером, 
було здійснено «выезды на села для записей поговорок, срисовки росписей», 
але цю діяльність кадебісти прив’язали до ведення «контрреволюци-
онной подпольной работы» [51; 242, арк.74]. «В 1924 г. организуется  
в Каменце, как и по всей Советской Украине, сеть научных товарищей при 
УАН, которая ведет четкую к-р. работу под крышкой работы научной,  
а под ширмой командировок связывается с Киевским центром… разъезды 
использовываются для дискредитации Советской власти агитации  
и проведением другой к-р. работы» [52]. Поїздки, які Володимир  
Гагенмейстер здійснював із науковою метою, стали підґрунтям для 
звинувачень у розгортанні шпигунської діяльності. Їхні маршрути він 
сам вказав у своїх свідченнях: «1) Винница, Дунаевцы, Миньковцы, 
Мурованные Куриловцы, Винница; 2) Жмеринка, Бар, Томашпиль, 
Тростянцы, Винница» [299, арк.36]. Насправді людям у казенній формі, 
які все своє життя жили за «Уставом», важко було зрозуміти доцільність 
і необхідність таких мандрівок. Ці поїздки були зручними для політичних 
звинувачень: «В последнее время в 1936–1937 годах…, разъезжая  
по районам Винницкой области, собирал сведения военного характера  
о расположении воинских частей, о их вооружении» [327, арк.17]. 

Активність мистця поширювалась і на діяльність Кам’янець-
Подільського комітету охорони пам’яток старовини, мистецтва, природи 
(1921), де він очолював художню секцію [49]. Разом із археологом 
Юхимом Сіцінським, істориками Є.Станішевським і Пилипом Клименком 
(викладачі Інституту народної освіти і члени Комітету) 1928 року добився 
визнання Старої фортеці Кам’янець-Подільською історико-архітектурною 
пам’яткою [515, с.51]. З цієї нагоди Володимир Гагенмейстер видав 
листівку із текстом постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету, яка й допомогла відновити цей статус після Другої світової війни, 
коли в пограбованому німцями Кам’янці-Подільському не залишилося 
жодного підтвердження події 1928 року.

Життя Володимира Гагенмейстера – суцільний «націоналізм»  
і ґрунтовна підстава чекістам для арешту. Мистець, який у графі анкети 
заарештованого писав «німець», став українцем за переконанням. Навіть 
«на вінчання студентів Галини Онепір із Грицьком Сулимою він дістав 
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з комори театральних реквізитів Пушкінського дому кунтуші, жупани, 
широкі штани, кольорові чоботи тощо. Таке відважно національне 
весілля, гра з вогнем, як зізнався на схилу віку один із його учасників, 
немало переполошило кам’янецьких мешканців» [502, с.327]. 

Об’їздивши Поділля, Володимир Гагенмейстер зрозумів: це багатюща  
скарбниця, яку слід рятувати від пограбування радянськими 
«дослідниками», що вивозили старожитності до фондових колекцій 
спочатку Петрограда, а згодом – Москви [526, с.34-35]. Так безслідно 
зникали шедеври українського народного мистецтва. Політика велико-
державницького шовінізму перекочувала із Російської імперії до СРСР. 
Тому пожвавлення українського культурного життя наприкінці 1920-х 
років викликало з боку більшовицької влади посилений репресивний 
наступ на його особливо активних діячів. Під пильне око Народного 
комісаріату внутрішніх справ потрапив і Володимир Гагенмейстер: 
«Чрєзмєрно популярізуєтє украінскоє народноє іскусство» [515, с.50]. 
Його усунули з директорства, закрили школу, частину студентів перевели 
в Миргородський і Межигірський технікуми, викладачі роз’їхалися 
хто-куди, аби тільки подалі від Кам’янця-Подільського, де були 
ліквідовані всі навчальні заклади. Йшов страшний 1933-й рік.

Володимир Миколайович разом зі своєю сім’єю переїхав до Харкова 
на запрошення декана поліграфічного факультету А.Середи. Працював 
викладачем Харківського художнього інституту. З 1935 року очолював 
Відділ графіки Харківської картинної галереї. Перебуваючи в тюремній 
камері, під тиском слідчих, про цей період свого життя Володимир  
Гагенмейстер свідчив: «Будучи заведующим кабинетом графики 
Харьковской картинной галереи, я умышленно не очищал фонды  
от работ белоэмигранто-националистов и формалистов, которыми  
я и участник организации Таранущенко подменяли подлинное украинское 
народное искусство. В результате в фондах галереи находилось много 
материалов контрреволюционного характера» [327, арк.14]. 

Народний художник СРСР, дійсний член Академії мистецтв СРСР 
Василь Касіян згадував, що Володимир Гагенмейстер у 1930-х роках 
активно сприяв організації художників у творчу спілку, був членом 
комісії з відбирання художників до складу асоціації. Відвідавши одну  
з його лекцій, він писав: «Я подивляв його методиці викладання. Окремі 
вузлові місця його лекції він демонстрував крейдою, рисуючи на чорній 
дошці. Це було незвично, дивувало і доносило до слухачів ясність змісту.  
Не кожен художник наважувався на таке супроводження лекції. 
Володимир Миколайович був завжди привітної вдачі, з ласкавою 
усмішкою, чим привертав до себе людей» [165]. Не залишав і наукової 
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діяльності: 1934 року поступив до аспірантури Харківського художнього 
університету, яку успішно закінчив 1936 року, й підготував до захисту 
наукову працю на тему: «Українська керамічна лялька» [536]. 

Упродовж 1929–1939 років відбувалося тотальне знищення 
московською окупаційною владою української інтелігенції. Таких 
масових убивств, як у 1930-х роках, Україна ще не знала. Кагановичі, 
постишеві, хатаєвичі, бруки мільйонами вбивали українців тільки  
за те, що вони були українцями. Лише в 1937–1938 роках, за вказівками 
з Москви й Києва, було страчено близько 300 тисяч українців; 3,5 млн. 
відправлено в концтабори й на спецпоселення. Приводом для арешту  
й репресій слугували будь-які доноси. Наприклад, у Харківській 
області 1937 року «тройкою» (прокурор М.Брон, начальник обласного 
відділу НКВС Л.Рейхман, секретар обкому партії М.Гикало) було 
розглянуто 9850 справ, за якими до розстрілу було призначено 9450 
осіб, решту – в концтабори. Цією «тройкою» були складені додаткові 
списки інтелігенції, на підставі яких наркому Міністерства внутрішніх 

Відкриття Харківської картинної галереї: стоїть третій ліворуч Володимир Гагенмейстер;  
сидить четвертий Стефан Таранушенко. Харків. Жовтень 1935. Автор фото невідомий.  
Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). Львів
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справ Миколі Єжову було подано доповідну записку – зустрічний план  
«Про ліміти по Харківській області». У ній повідомлялося, що 
«Харківщина ще значно засмічена ворожими елементами», що ними 
взято на облік ще 12154 особи, з яких намічено до розстрілу 3748 осіб. 
Вони просили виділити на Харківську область «додаткові ліміти»  
на 8 тисяч чоловік, з них по першій категорії (розстріл – Андрій Куліш) –  
3 тисячі і по другій (концтабори – Андрій Куліш) – 5 тисяч чоловік. Ліміти 
було надано [526, с.44]. 

Про ці жахи людство з усією повнотою дізналося лише наприкінці 
ХХ століття, а тоді, у ті лихі для України часи, люди, щоб урятуватися 
від безпідставного арешту, змушені були постійно змінювати місце свого 
проживання, щоб силові структури держави на певний час втрачали 
їх з поля зору. Цим пояснюється черговий переїзд сім’ї Гагенмейстера 
наприкінці 1936 року до Києва, але бути непомітним Володимир 
Миколайович не вмів. Він перебував на посаді наукового співробітника 
Музею українського мистецтва, інструктора-художника з кераміки  
та керівника експериментальних художніх майстерень при цьому ж 
музеї. Окрім того, викладав у Київському художньому інституті [536].  
І знову, під тиском силовиків чергове «зізнання»: «Работая в мастерской 
народного искусства, я по указанию Рудякова проводил линию на отрыв 
украинского искусства от русского с целью создания обособленного  
националистического искусства» [327, арк.14-15]. Організовувати 
діяльність експериментальних майстерень в умовах тоталітарного режиму 
було нелегко: у прискореному темпі необхідно було підібрати формувальні 
маси, поливи й ангоби, вибудувати хороше горно, адже невдачі приводили 
до браку глиняних виробів. Партійні діячі сприймали це як саботаж 
або ж навмисне псування продукції, яка мала прославляти Радянську 
владу. Особливо відповідальним і небезпечним було виготовлення виробів  
із зображенням ідеологічних вождів, адже в цьому випадку несхожість  
з оригіналом розглядалася як «диверсия против руководителей партии  
и правительства». Чекісти процеси, які відбувалися в експеримен-
тальних майстернях, бачили по-своєму: «Умышленно тормозилось 
открытие под разными предлогами мастерских цеха по художественной 
обработке дерева. В мастерской народного творчества участник органи-
зации Иванченко П.М. проводил вредительскую работу, подавляющее 
большинство керамических изделий работы Иванченко было брако-
ванное. Выполненный им портрет Ленина на блюде был умышленно 
искажен» [327, арк.15]. І знову виклик: «Спєціально возвишаєтє 
украінскоє народноє іскусство, прініжая русскоє, прівіваєтє націоналізм»  
[515, с.50].
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10 грудня 1937 року оперуповноважений ІV відділу НКВС УРСР 
Хромий виніс постанову про звинувачення Володимира Гагенмейстера  
в участі в українській контрреволюційній, націоналістичній організації, 
яка перебувала на терористичних засадах. Було вирішено застосувати  
до Володимира Гагенмейстера утримання під вартою в спецкорпусі 
Київської тюрми [303; 306]. Заарештували мистця в ніч з 11 на 12 грудня 
1937 року за адресою Музейне містечко №19. Ордер №1179 на здійснення 
обшуку й арешту було виписано 12 грудня 1937 року [250, арк.3]. Під 
час арешту було вилучено документи, коштовності, гроші, друкарську 
машинку, 2 фотоапарати й касети до них [250, арк.4].

Відчуваючи наближення біди, незадовго до арешту, він попросив 
свого приятеля – відомого народного майстра-гончаря Івана Тарасовича 
Гончара, який працював у Експериментальних художніх майстернях, 
потурбуватися про його дружину Варвару Іванівну Корецьку й доньку 
Ольгу. Вірний своєму слову, Іван Гончар після арешту Володимира Гаген-
мейстера таємно вивіз його сім’ю до своєї сестри в с.Крищинці, що поблизу 
Тульчина Вінницької області. 

Учні та викладачі Тульчинського комерційного ліцею, в якому навчалася Ольга Гагенмейстер-Корецька  
(стоїть між колонами, третій ряд згори, третя ліворуч). Тульчин, Вінниччина. 20.10.1943. Автор фото невідомий. 
Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). Львів. Публікується вперше
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Дана ситуація є незаперечним підтвердженням тому, що зміст 
документів, підшитих у кримінальних справах, брехливий і викрив-
лений. Зокрема, у кримінальній справі із звинувачення Отто Адамовича 
є «свідчення», у яких Володимир Гагенмейстер начебто називає Івана 
Гончара «кулаком, убеждённым сторонником царского режима…, инстру-
ментом, на котором играли фашисты, враги народа» [299, арк.37].  
Але якби Володимир Гагенмейстер і справді б так вважав, то хіба довірив 
би цій людині життя своїх найближчих людей – дружини й доньки? 

Наступного дня, 13 грудня, в майстернях палали папери, книги  
й альбоми Володимира Гагенмейстера. Знищували все, що не потрапило під 
конфіскацію; усе, що роками збирав талановитий дослідник українського 
мистецтва, а за критеріями НКВС 1937 року – «ворог народу». Оперуповно-
важений ІV відділу УДБ Масенков, який вів слідство, зробив висновок 
про те, що «Гагенмейстер В.Н. является активным участником 
украинской контрреволюционной националистической организации, 
занимался шпионской деятельностью и проводил вредительскую работу 
в украинском искусстве. Знал о террористических установках органи-
зации и полностью разделял таковые» [304, арк.9]. У протоколі допиту 
від 8 січня 1938 року звісно є багато неправдивої інформації й вимушених 
зізнань мистця. 

Серед висунутих Володимиру Гагенмейстеру звинувачень були 
наступні:

• участь 1919 року в «Петлюрівській організації «Просвіта» разом із 
Юхимом Сіцінським, Володимиром Гериновичем, Антоном Середою, 
(?) Холодним й проведення активної роботи за «самостійну 
Україну» «для воспитания масс в националистическом духе»;

• з 1921 року під керівництвом (?) Приходька проводив 
контрреволюційну роботу в рядах антирадянської націоналістичної 
організації;

• 1931 року художником Антоном Фомичем Середою був завербо-
ваний в антирадянську націоналістичну організацію, що ставила 
за мету провал радянської влади й шкідництво в мистецтві;

• з 1931 року входив у підпільну контрреволюційну організацію 
– Українську військову організацію, до якої також входили 
Станішевський, Драй-Хмара, Примак, Романкевич, Любарський, 
Рудяков, Отто Адамович, Роман Шевченко. Шпіонаж на користь 
буржуазної Польщі за завданням Володимира Гериновича [327].

Свідками в справі були раніше засуджені Володимир Олександрович 
Геринович [51], Іван Автономович Любарський [53]. У обвинувальному 
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висновку слідчого вказано: «Управлением Государственной Безопасности 
НКВД УССР вскрыта и ликвидирована антисоветская украинская нацио-
налистическая террористическая организация, руководимая бывшими 
боротьбистами, ставившая своей главной задачей насильственное 
свержение Советской власти на Украине и установление фашистского 
строя. Одним из активных участников этой организации является 
арестованный 12 декабря 1937 года и привлеченный по настоящему 
делу в качестве обвиняемого Гагенмейстер Владимир Николаевич» [239, 
арк.23]. Далі у висновку на підтвердження всіх раніше висунутих звину-
вачень зазначено: 

«а) является участником антисоветской националистической 
террористической организации, ставившей целью свержение Советской 
власти;

б) знал и полностью разделял террористические установки органи-
зации и был осведомлен о наличии террористической группы, имевшей 
целью совершение террористических актов против руководителей 
партии и правительства;

в) занимался шпионской деятельностью в пользу Польши;
г) проводил вредительскую работу на фронте искусств;
д) завербовал в организацию Анина, Студенцова, Адамовича.
Вследствие изложенного, следдело №817 по обвинению Гаген-

мейстера Владимира Николаевича направить на рассмотрение 
Особой Тройки при Киевском Облуправлении НКВД УССР» [239, 
арк.25]. Засідання Трійки відбулося 31 грудня 1937 року. Володимира  
Гагенмейстера визнали винним у скоєнні злочинів за ст.ст.54-6, 54-7, 
54-8, 54-11 Кримінального кодексу УРСР й присудили до вищої міри 
покарання з конфіскацією майна [54, арк.26]. Вирок було виконано  
20 січня 1938 року, о 2400 годині, у підвалах нинішнього Міжнародного 
центру мистецтв у Києві [46, арк.27]. Згодом тіло вивезли в рови Биківні, 
що під Києвом. Паспорт Володимира Миколайовича Гагенмейстера було 
знищено в березні 1938 року [428, арк.28].

Перечитуючи кримінальні справи, знайомлячись із протоколами 
свідчень, нині вдається розрізнити в морі енкаведешної брехні крихти 
важливої й, на моє переконання, правдивої інформації. Таким чином 
віднайдено підтвердження тому, що Володимир Гагенмейстер:

• спрямовував свої зусилля на те, щоб «сберечь народное творчество 
таким, каким оно было. Советизация народного искусства вещь 
невозможная и ненужная. Нужно беречь кадры работников  
до лучших времён» [332, арк.13-14];
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• виготовляв посуд традиційних подільських форм і фігурки 
тварин з українськими національними музичними інструментами  
[299, арк.37].

Зрозуміло, що під час арешту, і особливо після розстрілу Володимира 
Гагенмейстера, багато документів, які засвідчували діяльність «ворога 
народу», із архівних фондів було вилучено й знищено. Із людської 
пам’яті викорінювали будь-які позитивні й світлі спомини про діяльність 
колишнього завідувача Кам’янець-Подільської художньо-промислової 
профшколи імені Григорія Сковороди й Центральних експериментальних 
майстерень Музею українського мистецтва. Упродовж десятків років ім’я 
Володимира Гагенмейстера було забороненим у наукових колах етнологів, 
керамологів, педагогів, мистецтвознавців. Однак ніякі накази й заборони 
не знищили спогадів про великого українця серед вдячних вихованців 
профшколи, колег та однодумців, яким пощастило вижити в криваві 
1930-ті роки.

***

Реабілітовано посмертно
Про реабілітацію Володимира Миколайовича Гагенмейстера клопо-

талася його донька Ольга Володимирівна Ерн. У її пам’яті зберігся образ 
батька: невисокого зросту, худорлявий, жвавий; світло-голубі, дуже 
ласкаві очі; біляве, з рудуватим відблиском, хвилясте волосся; рудувата, 
клинцем борідка. «На лекціях перед аудиторією тато завжди ходив, 
учні не пам’ятають, щоб він сидів... Був дуже невибагливий, жив скромно, 
багато грошей пускав на попов-нення колекції книг» [536].

Упродовж багатьох років Ользі Ерн постійно нагадували про те,  
що її тато був «ворогом народу».

1945 року Ольга Ерн успішно склала вступні іспити до Західного 
факультету Київського університету, але не пройшла співбесіду з першим 
відділом і змушена була виїхати до Москви, де вступила на Відділ 
кераміки Хіміко-технологічного інституту. Так, волею долі Ольга Ерн 
стала керамістом. Були постійні виклики до НКВС, де їй доводилося 
запевняти, що її батьки були розлучені. Працювала в заводах і Науково-
дослідному інституті під Москвою (Відділ спецкераміки). З 1963 року 
– молодший науковий співробітник Львівського науково-дослідного 
інституту будівельних матеріалів і виробів. Досліджувала родовища глин 
західних областей України, об’їздила майже всі цегельні заводи регіону, 
має власні розробки червоної глиняної плитки з родовища «Нове село» 
Мукачівського району, чорної плитки з Іванцівського родовища поблизу 
Ужгорода, полив для плитки з місцевої сировини.
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Ольга Гагенмейстер-Корецька.  
Великі Сорочинці, Полтавщина. 

28.07.1939.  
Автор фото невідомий.  

Приватний архів  
Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). Львів.  

Публікується вперше

Ольга Гагенмейстер-Корецька  
(верхній ряд, перша ліворуч).  
Тульчин, Вінниччина. 15 серпня 1940. 
Автор фото невідомий.  
Приватний архів Ольги Ерн  
(Гагенмейстер-Корецької). Львів. 
Публікується вперше
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Ольга Ерн,  
її донька Валя  
та чоловік Георгій. 
Москва.  
Листопад 1956.  
Автор фото невідомий.  
Приватний архів Ольги 
Ерн (Гагенмейстер-
Корецької). Львів. 
Публікується вперше

Валентина Ерн – онука Володимира Гагенмейстера  
й Варвари Корецької, донька Ольги Ерн  

(Гагенмейстер-Корецької). Москва. 28.07.1958.  
Автор фото невідомий.  

Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). 
Львів. Публікується вперше

Ольга Ерн. Москва. 1958. Автор фото невідомий. 
Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). 
Львів. Публікується вперше
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1970 року Ольга Ерн звернулася до прокурора Київської області 
з проханням переглянути справу батька [132]. Розпочалося додаткове 
розслідування [310]. Повторно збиралися відомості про згадуваних 
у справі Приходька, Богацького, Сіцінського, Середу, Холодного, 
Гаврилюка, Журмана та Гунчака. Шукали людей, які знали Володимира 
Гагенмейстера по роботі в Кам’янець-Подільській художньо-промисловій 
профшколі імені Григорія Сковороди, Харківській художній галереї, 
Центральних експериментальних майстернях при Музеї українського 
мистецтва, і знаходили тих, хто своїми свідченнями розвіяв міф про 
«ворога народу». Оскільки ці свідчення розкривають окремі сторінки 
життєпису Володимира Гагенмейстера, вважаю за необхідне подати  
їх дослівно:

1) Курилко Олександр Іванович (1889 р.н.), архітектор; 1925 року  
в Дунаївцях за його проектом будували будинок для спілки текстильників. 
«При его проектировании я старался максимально использовать 
украинские национальные традиции в строительстве. Я хотел, 
чтобы здание было построено в чистом национальном стиле. Следует 
отметить, что на Украине имеется всего лишь два здания, построенные 
в этом стиле – это здание земства в Полтаве и названный клуб. При 
проектировании клуба я воспользовался консультациями и практической 
деятельностью Гагенмейстера. Дело в том, что он был страстным 
собирателем образцов народных украинских орнаментов и росписей. 
Некоторые из отобранных образцов, имевшихся у Гагенмейстера,  
я использовал для отделки клуба в Дунаевцах. Следует сказать, что 
керамику с орнаментом для отделочных работ также изготавливала 
школа Гагенмейстера. Это также было поводом для нашего общения. 
Кстати, альбом, переданный мне Гагенмейстером, до сих пор хранится 
у меня» [336, арк.37]. 

«Учились в школе, в основном, дети селян из окрестных сел. После 
окончания обучения, многие из них занимались гончарным промыслом  
(их продукция шла на рынок), некоторые продолжали обучение в иного-
родних художественных заведениях» [336, арк.37]. 

2) Грен Олександр Львович (1898 р.н.); 1920 року в Кам’янці-
Подільському було оголошено про мобілізацію художників: для них 
проводився іспит, який давав право працювати в студії політпросвіту. 
Екзаменаторами були Гагенмейстер, Холодний і Мозолевський [333, 
арк.39зв.]. «Гагенмейстер был очень интересным, самобытным 
человеком. Это был большой энтузиаст украинских народных мотивов  
в художественном творчестве. Он с увлечением собирал в окрестных 
селах образцы народных орнаментов, комнатных росписей, вышивок  
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и т.п. В этом ему большую помощь оказывали некоторые преподаватели 
школы и учащиеся, которых он сумел заразить своим увлечением. При 
школе была своя литография, в которой периодически изготавливались 
обработанные образцы орнаментов и росписей» [333, арк.39зв.-40]. 
«Гагенмейстер как-то заявил, что в описанную школу он был прислан 
ещё царским правительством с целью русифицировать её, однако, позна-
комившись с украинскими традициями в живописи, он был покорен 
ими и стал собирателем элементов народного искусства. Понимали его 
увлечение по-разному. Кажется, в 1929 или в 1930 году Гагенмейстер 
получил из-за границы благодарственное письмо от украинских 
эмигрантов-националистов. Он был шокирован этим. В разговоре  
со мною он говорил, что работает для народа, а не для эмигрантов,  
и что его могут неправильно понять здесь» [333, арк.40].

3) Губа Галина Олексіївна (1910 р.н.), науковий співробітник 
Харківського художнього музею; 1935 року в Харкові було відкрито 
Українську картинну галерею, яку пізніше було перейменовано  
в Харківський художній музей. «Вместе со мной Гагенмейстер Владимир 
работал в Украинской художественной галлерее заведующим кабинетом 
графики… К работе он относился добросовестно и от руководства 
картинной галлереи в адрес Гагенмейстера ничего плохого не слышала.  
В кабинете графики… было более тридцати тысяч художественных 
произведений, и он с другими сотрудниками галлереи делал инвента-
ризацию картин, точнее графических произведений… Гагенмейстер 
неоднократно устраивал выставки и экспозиции картинной галлереи  
из произведений графики… по совместительству преподавал  
в Харьковском полиграфическом институте» [334].

4) Смоленський Лібер Бенціонович (1900 р.н.), завідувач Відділу 
російського мистецтва Української картинної галереї. «…Будучи  
на работе, он не считался со временем и в моих глазах слыл большим 
ценителем произведений искусства… Нездоровых высказываний или 
клеветнических высказываний я от Гагенмейстера никогда не слышал…» 
[340, арк.47].

5) Іванченко Павло Михайлович (1898 р.н.); упродовж 1936–1937 
років працював на посаді завідувача Відділу кераміки в Центральних  
експериментальних майстернях при Музеї українського мистецтва. 
«Помню в 1936 году по ходатайству директора музея Украинского 
искусства Рудякова Пимена Михайловича откуда-то к нам на работу 
был переведен Гагенмейстер, который был назначен заведующим 
мастерских. Так что я тогда находился в подчинении Гагенмейстера… 
В конце 1937 года по ходатайству Гагенмейстера из мастерских  



  Розділ 6. РЕПРЕСОВАНЕ ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО КАМíЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО

323

я был уволен по сокращению штатов, а затем на мое место был принят 
Адамович… Гагенмейстера я знаю только с хорошей стороны. Он был 
хорошим мастером, грамотным человеком. К работе он относился хорошо.  
По натуре он был энергичным… Каких-либо высказываний против 
Советской власти или в националистическом духе от Гагенмейстера 
мне слышать не приходилось. И вообще я не знаю и даже не слышал, чтобы 
в те годы кто-либо из работников мастерских или музея занимался 
контрреволюционной деятельностью. Никакого отрыва украинского 
искусства от русского не было. Все работники мастерских, в том 
числе и Гагенмейстер, работали с большим энтузиазмом. Выпускаемые 
мастерской изделия, как керамические, так и другие, реально отображали 
жизнь народа» [335, арк.50-52]. 

6) Таранушенко Степан Андрійович (1889 р.н.); упродовж 1916–1933 
років був директором Харківського музею українського мистецтва,  
14 жовтня 1933 року арештований «за контрреволюційну діяльність», 
засуджений до 5 років виправно-трудових таборів. «Гагенмейстера  
я стал знать примерно с 1924 года, когда он работал в школе художе-
ственной керамики в Каменец-Подольске. Я тогда приезжал в эту 
школу с Харькова, чтобы пополнить фонд своего музея экспонатами.  
Гагенмейстер, помню, тогда… выделил ряд интересных экспонатов 
для нашего музея… он тогда был хорошим мастером» [341, арк.56-57]. 
Також Степан Таранушенко заперечив свідчення, які дав Володимир  
Гагенмейстер 8 січня 1938 року щодо причетності до навмисного 
залишення у фондах кабінету графіки робіт білоемігрантів, націоналістів  
і формалістів, які «подменяли подлинное украинское народное искусство» 
[341, арк.58].

7) Рєбьонок Микола Ізмайлович (1908 р.н.); з 1936 року працював 
завідувачем фондів у Музеї українського мистецтва. «При музее были 
экспериментальные мастерские, располагающиеся в корпусе №19 
Музейного городка (около Киево-Печерской Лавры), ныне улица Январ-
ского восстания, 19. Директором этих экспериментальных мастерских 
был Гагенмейстер… В 1936 году… Рудяков пригласил из Харькова  
на работу в мастерские при музее Гагенмейстера… Затем Гаген-
мейстер пригласил на работу в мастерские Адамовича… Мне как 
сотруднику и секретарю партийной организации музея было известно,  
что Гагенмейстер был большим специалистом прикладного искусства, 
а Адамович – большим специалистом по керамике. Адамовича пригласил 
Гагенмейстер на работу в мастерские как специалиста, ибо тогда в музей 
и мастерские привлекали на работу специалистов различных жанров 
прикладного искусства» [337, арк.61]. «Гагенмейстер по характеру был 
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замкнутым человеком… По работе характеризовался положительно, 
коллектив руководимых им экспериментальных мастерских при нашем 
музее с работой справлялся» [337, арк.63-64]. У ніч арешту Микола 
Рєбьонок як секретар партійної організації був присутнім під час обшуку 
й арешту Володимира Гагенмейстера: «…Я вместе с упомянутыми 
сотрудниками госбезопасности пришел к квартире Гагенмейстера  
и по их просьбе постучал в дверь. Гагенмейстер из-за закрытой двери 
спросил, кто пришел, и я ответил, что пришел я с сотрудниками 
госбезопасности и попросили впустить нас в квартиру. Гагенмейстер 
открыл дверь и мы вошли в занимаемую им квартиру… после непродол-
жительного обыска Гагенмейстеру было предложено одеться,  
он оделся и его названные сотрудники госбезопасности увезли с собой  
на автомашине» [337, арк.62]. 

8) Ройзенберг Іоан Вольф-Пінхосович (1913 р.н.); на момент допиту 
– кандидат мистецтвознавства, доцент Київського художнього інституту, 
був молодшим науковим співробітником Музею українського мистецтва. 
Із Гагенмейстером знайомий упродовж 1936–1937 років, коли той був 
завідувачем Експериментальних майстерень народного мистецтва 
при Наркомпросі УРСР, які перебували у віданні Музею українського 
мистецтва. «Я знал Гагенмейстера как крупного специалиста в области 
художественной керамики по его научным трудам, изданным в 20-е 
годы в Каменец-Подольске. Общаясь с Гагенмейстером, я вынес о нем 
впечатление как о высококвалифицированном специалисте, преданном 
своему делу. Приглашен он был в 1936 году директором музея Рудяковым  
из Харькова на должность руководителя керамического отделения экспе-
риментальных мастерских. Он работал с увлечением, передавая свои 
знания и опыт народным мастерам. Насколько я помню, он применял 
новый в то время метод изготовления глазури для художественной 
керамики на дешевых свинцовых флюсах. Продукция мастерских 
отличалась высоким художественным качеством и пользовалась 
успехом на выставках в нашей стране и за рубежом. Это были главным 
образом произведения народных мастеров, выполненные в высоких 
реалистических традициях украинского декоративного искусства.  
Сам Гагенмейстер… как художник почти не работал, а лишь мастерски 
руководил технологическим процессом выполнения обжига керамических 
изделий. Помню, что им был выполнен хороший портрет В.И.Ленина на 
декоративной тарелке, оформленной орнаментом одним из народных 
мастеров – братьев Герасименко. Гагенмейстер как руководитель 
тактично относился к своим подчиненным, в том числе народным 
мастерам, и пользовался у них уважением и авторитетом. Случаев, 
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чтобы из мастерской выходили изделия антихудожественные нацио-
налистические по своей направленности или бракованные, я не знаю» 
[338, арк.66].

Під час повторного розслідування також було з’ясовано,  
що до розвідорганів Польщі Володимир Гагенмейстер не був причетний 
[132, арк.178; 442, арк.99; 441].

Вісім років тривали пошуки архівних документів, а також знайомих, 
друзів, вихованців Володимира Миколайовича. З’являлися все нові  
й нові матеріали, що проливали світло на обставини трагедії 1938 року. 
З’ясувалося, що донесли на Володимира Гагенмейстера Лука Калениченко,  
Галина Ніколаєнко та інші. Кожен віддано служив владі, але переслідував 
свою мету, керувався власними корисливими мотивами. Є відомості,  
що дисертацію Володимира Гагенмейстера «Українська керамічна лялька» 
й ілюстративні матеріали до неї використав Лука Калениченко у власних 
працях (фотографії з автолітографій глечиків, мисок, куманців, дані  
про гончаря с.Адамівка Якова Бацуцу) [536, с.118]. Галина Ніколаєнко  
в 1930-х роках була директором Музею українського мистецтва. Саме 
цьому музею 14 лютого 1938 року було передано безцінні колекції 
старожитностей, знімки робіт народного мистецтва, 528 рідкісних книг  
із мистецтва, зібрані Володимиром Гагенмейстером упродовж життя 
[471, арк.197; 376]. Після арешту Володимира Миколайовича Галина 
Ніколаєнко довершувала розпочату справу знищення доброго імені Гаген-
мейстера, ганьбила його справу, його роботи. За свідченнями Миколи 
Рєбьонка: «После ареста Рудякова и Адамовича у нас в помещении 
музея было собрано закрытое партийное собрание работников музея 
и экспериментальных мастерских при музее, на котором выступала 
в числе других и начальник управления изобразительных искусств  
и музеев наркомата культуры Украинской ССР Николаенко Полина 
Тимофеевна. Она много говорила об арестованных Гагенмейстере, 
Рудякове и Адамовиче. Из этой части ее выступления мне запомнилось 
лишь то, что, якобы, Гагенмейстер сотрудничал с разведкой тогдашней 
буржуазной Польши» [337, арк.63]. Наприклад, на партійних зборах 
вона звинувачувала Володимира Гагенмейстера в тому, що, виготовивши 
таріль із портретом Леніна, він спотворив обличчя вождя. Страх стати 
наступною жертвою репресій утримав присутніх на зібранні від спросту-
вання брехні. Лише через 36 років, зустрівшись із мистецтвознавцем 
Леонідом Владичем, Ольга Ерн дізналася, що такий таріль дійсно був, 
але він був «несамовитий», «чудовий», виготовлений з використанням 
якихось особливих полив, розроблених Володимиром Гагенмейстером 
[536, с.118].
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Висновок слідчого, який 1970 року провів додаткове розслідування 
в справі Володимира Миколайовича Гагенмейстера, вповні характеризує 
заходи, застосовані органами НКВС по відношенню до мистця, як 
неправомірні: «Как видно из материалов дела, следствие в отношении 
Гагенмейстера велось необъективно и с нарушением социалистической 
законности. Так, Гагенмейстер был арестован 12 декабря 1937 года, 
решением тройки осужден 31 декабря 1937 года, а впервые допрошен  
8 января 1938 года. Имевший отношение к расследованию дела  
на Гагенмейстера сотрудник НКВД УССР Перцов Д.А. в 1940 году был 
осужден за применение незаконных методов следствия и за фальсифи-
кацию следственных дел» [132, арк.178]. 31 березня 1971 року на засіданні 
Воєнного трибуналу Червонопрапорного Київського воєнного округу було 
прийнято ухвалу: «Постановление тройки при Киевском областном 
управлении НКВД УССР от 31 декабря 1937 г. в отношении Гагенмей-
стера Владимира Николаевича отменить, а дело о нем прекратить 
производством недоказанностью его участия в преступлении»  
[249, арк.186]. Володимира Гагенмейстера було реабілітовано посмертно 
[440, арк.191].

Ольга Ерн зробила все задля того, щоб талановитий кераміст, 
неповторний графік, педагог, дослідник і популяризатор українського 
народного мистецтва Володимир Миколайович Гагенмейстер продо-
вжував жити в народній пам’яті: організувала 7 персональних виставок 
його робіт (Львів, 1976, 1977; Кам’янець-Подільський, 1980; Тутракан 
(Болгарія), 1988; Варшава (Польща), 1993; Хмельницький, 1994, 2011), 
експонувала роботи Володимира Гагенмейстера у загальних виставках 
(Київ, 1973; Львів, 1991, 1997), створила персональний фонд батька  
в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України. 
З її ініціативи створено 5 телефільмів («Оддання», Київ; «Остання 
адреса», Київ; «Вічная пам’ять», Торонто, Канада; «Автограф», Львів; 
«Феномен України», Львів), з’явився ряд публікацій. 

У фойє корпусу №3 Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка було відкрито меморіальну дошку 
Володимиру Гагенмейстеру. Її автори – студенти заочного відділення 
спеціальності «Педагогіка й методика середньої освіти. Образотворче 
мистецтво», керівник – викладач С.І.Кляпетура. Одна з вулиць 
Кам’янця-Подільського носить ім’я видатного митця, науковця, педагога, 
подвижника гончарного шкільництва Володимира Миколайовича Гаген-
мейстера. Донька повернула добре ім’я батька, добилася його повної 
реабілітації.
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1. Пам’ятник художникам – жертвам репресій (автори: скульптор Борис Довгань, архітектор Федір Юр’єв). 
Київ. 1997. 

2. Пам’ятна дошка – фрагмент пам’ятника художникам – жертвам репресій. Київ. 1997. 

Фото Марії Базилюк. Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької), Львів

1 2

Сергій Кляпетура, Сергій Кощеєв.  
Пам’ятна дошка Володимиру Гагенмейстеру  

у фойе корпусу №3 Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка.  

Кам’янець-Подільський, Хмельниччина. 2010.  
Фото Наталі Урсу. Приватний архів Ольги Ерн  

(Гагенмейстер-Корецької). Львів
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Ольга Ерн виступає на відкритті школи 
імені Володимира Гагенмейстера. 
Кам’янець-Подільський, Хмельниччина. 
01.09.1993. Автор фото невідомий. 
Приватний архів Ольги Ерн  
(Гагенмейстер-Корецької). Львів.  
Публікується вперше

Відкриття виставки Володимира 
Гагенмейстера: зліва направо 
Ольга Ерн, директор дитячої 
художньої школи Лариса Заярна, 
директор Кам’янець-Подільського 
історичного музею-заповідника 
Григорій Хотюн, вихованка 
Кам’янець-Подільської  
художньо-промислової профшколи 
імені Григорія Сковороди Лідія 
Сікора. Кам’янець-Подільський, 
Хмельниччина. 1987.  
Автор фото невідомий.  
Приватний архів Ольги Ерн 
(Гагенмейстер-Корецької). Львів.  
Публікується вперше

(Зліва направо) Андрій Паравійчук,  
онуки В’ячеслава Розвадовського –  
Петро і Юрій, директор Кам’янець-
Подільської дитячої художньої 
школи Юхим Попсуй.  
Кам’янець-Подільський, 
Хмельниччина. 1975.  
Автор фото невідомий.  
Приватний архів Ольги Ерн  
(Гагенмейстер-Корецької). Львів.  
Публікується вперше
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6.2. АДАМОВИЧ ОТТО МАКСОВИЧ
(18.07.1891 – 26.05.1938)

П
ро одного із провідних викладачів 
Кам’янець-Подільської художньо-
промислової профшколи імені 

Григорія Сковороди Отто Максовича 
Адамовича детальної інформації досі ніхто 
не повідомляв. Окремі згадки про його 
педагогічну діяльність містять статті автора 
даного наукового дослідження [534; 538]. 
Після віднайдення кримінальної справи Отто 
Адамовича в Державному архіві громадських 

Отто Адамович. Фото з членського квитка  
Професійної спілки працівників вищої школи  

і наукових установ [225, арк.53]

Нащадки Володимира Гагенмейстера  
та Варвари Корецької:  

(стоять, зліва направо) онука Валентина 
Ерн-Бишкевич, правнук Ярослав Бишкевич; 

(сидять, зліва направо) донька Ольга Ерн 
(Гагенмейстер-Корецька), правнучка Генріха 
Гагенмейстера – рідного дядька Володимира 

Гагенмейстера – Ядвіга Отто. Львів. 2009.  
Фото Єжи Отто.  

Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, 

Національний архів українського 
гончарства. Публікується вперше
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об’єднань України видається можливим здійснити більш повний аналіз 
його життєвого й творчого шляху, вкотре усвідомивши весь трагізм подій 
1930-х років та їхні вбивчі безповоротні наслідки для майбутнього поступу 
України.

*** 
За даними, що містяться в особовій книжці, виданій 03.03.1923 року, 

Адамович Отто Максович народився в Кам’янці Подільської губернії 
[225]. Але в анкеті арештованого Отто Адамовича зазначено, що дана 
подія сталася в родині робітників у м.Лібава Курляндської губернії 18 
липня 1891 року [5]. Німець за походженням. Навчався в лютеранській 
початковій школі й заводському училищі при заводі в Катеринославщині. 
1912 року закінчив Миргородську художньо-промислову школу імені 
Миколи Гоголя. У журналі засідання Опікунської ради віднайдено запис: 
«Видати Отто Адамовичу атестат із званням майстра з гончарного 
виробництва за трирічну діяльність на цій ниві (26 лютого 1915 року)» 
[130]. Трудову діяльність розпочав 1912 року в Кам’янець-Подільській 
художньо-ремісничій навчальній майстерні за спеціальністю «вчитель 
художньої кераміки». 1915 року педагогічну діяльність перервала служба 
в армії (до 1918 року). Був учасником німецько-російської війни, воював 
на Кавказькому фронті [300].

У Кам’янець-Подільській художньо-промисловій профшколі імені 
Григорія Сковороди Отто Адамович працював викладачем гончарної 
технології, будівельної кераміки (1913) [27], рисунку, а також виконував 
обов’язки помічника управляючого з навчальної частини, завідував 
гончарним відділом, який мав у своїй структурі майстерні: точильно-
формувальну, гончарного малярства, скульптурну (з 1919) [44; 144; 446]. 
1925 року був обраний до складу Шкільної ради [80]. Отто Адамович 
проводив заняття в точильно-формувальній, гіпсовій майстернях та 
гончарній лабораторії, навчав учнів Кам’янець-Подільської художньо-
промислової профшколи гончарному малярству, гончарному виробництву 
й кресленню [401]. Серед виробів переважали роботи в подільському 
стилі [39; 129]. Учні проходили повний технологічний процес гончарного 
виробництва: вивчали хімічний і механічний способи дослідження глин; 
проводили проби вогнетривкості; перевіряли плавкість глини; знайо-
милися зі способами формування глиняних виробів; вивчали машини для 
підготовки й обробки глиняних мас; проводили підрахунки складу полив; 
досліджували кольорові емалі; вивчали правила сушіння й випалювання 
глиняних виробів і покриття їх поливами; знайомилися із класифікацією 
глиняних виробів; добирали ангоби до певного типу глин й опановували 
мальовку [129]. 
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Отто Адамович очолював численні експедиції до гончарних 
осередків Поділля. Зокрема, у вересні 1923 року разом із Володимиром  
Гагенмейстером і вихованцями навчального закладу вивчав гончарство 
села Адамівка й намагався переконати владу в необхідності надання 
тамтешнім гончарям допомоги в організації їхнього виробництва [39].

Школа мала свою літографсько-цинкографічну майстерню,  
де літографським способом друкували альбоми й брошури із краєзнавства 
[549, с.86]. У їх числі – праця Отто Адамовича «Гончарні миски с.Бубнівки» 
(1927). 

Постійний учасник різноманітних засідань і нарад, де озвучував 
власну думку. На засіданні гончарного гуртка 10.11.1923 року, присвя-
ченого 30-річчю від дня смерті відомого хіміка-кераміста Германа Зегера, 
Отто Адамович зачитав доповідь «Зегер та його значення для кераміки» 
[379]; на загальних зборах художньо-промислової школи 16.01.1926 року 
виступив з доповіддю «Кераміка у художньо-промислових школах Києва 
та району» [402].

Отто Максович був активним профспілковим діячем. 1921 року він 
вступив до профспілки працівників вищої школи й наукових установ 
[225]. 

Зі свідчень Володимира Гагенмейстера від 16 січня 1938 року 
відомо, що, ймовірно з 1931 року, Отто Адамович перейшов працювати 
до Кам’янець-Подільського силікатного інституту помічником кераміка-
інженера. 1935 року разом з інститутом переїхав до Харкова, де став 
членом Харківського обкому спілки вищої школи [225]. З 14.04.1936 року 
працював у Харківському силікатному інституті до часу його ліквідації 
(01.10.1936). Із 23.12.1936 до 17.03.1937 перебував на обліку спілки МК 
ХХТІ [221]. На запрошення Володимира Гагенмейстера переїхав до Києва, 
де з лютого 1937 року працював інструктором-технологом із гончарства 
цеху експериментальних майстерень Музею українського мистецтва [332]. 

29 січня 1938 року заарештований [48]. Про чотири місяці, які Отто 
Адамович провів за гратами, можна дізнатися зі скупої інформації, що 
міститься в Державному архіві громадських об’єднань України у двох 
томах кримінальної справи.

Оперуповноважений ІV відділу УДБ НКВС УРСР Хромий 28 січня 
1938 року дійшов висновку, що Отто Адамович «является участником 
украинской контрреволюционной националистической организации», 
й вирішив, що перебування підозрюваного на волі може негативно 
відобразитися на ході ведення слідства, тому необхідно «избрать мерой 
пресечения способов уклонения от суда следствия по отношению  
к обвиняемому Адамовичу содержание под стражей в спецкорпусе 
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Киевской тюрьмы» [118, арк.1зв.]. У постанові про арешт повідомлялося, 
що «Адамович Отто Максович «изобличается как участник 
контрреволюционной националистической организации, стоявшей  
на террористических позициях» ст.ст. 54-8, 54-11 УК УССР» [312].  
29 січня 1938 року Отто Адамовича було заарештовано НКВС УРСР  
і разом із конфіскованим майном передано в розпорядження ІV відділу 
Управління держбезпеки обласного управління НКВС м.Київ [251; 304]. 
На час арешту він разом із дружиною проживав за адресою: м.Київ, 
Музейне містечко по вул.Цитаделі, корпус 19 [5]. 

Ордер №1567 на проведення обшуку й арешту Отто Максовича 
Адамовича було виписано на співробітника Управління державної безпеки 
НКВС УРСР І.П.Дубодила Під час обшуку вилучено: 

«паспорт №539942……………………………………………......1
воинская книжка ……………………………………………........1
профсоюзный билет ………………………………………..….....1
разные фотокарточки (альбом) …………………………1
–II– (пачка) ………………………………………………….............1
–II– справки, письма и грамоты (пачка)….........1
фотоаппарат «Rapidaplanet» ……………………………1
Обыск производил Дубодил И.П., Нагорный Н.Л.
Опечатан один шкаф с книгами» [251].
10 січня 1938 року оперуповноважений ІV відділу Масенков, який 

вів розслідування, зачитав висновок слідства про те, що Отто Адамович є 
«активным участником контрреволюционной фашистской национали-
стической, террористической организации и проводил вредительскую 
работу (ст.ст.54-7, 54-8, 54-11)» [308].

Подальша хронологія подій була наступною. 24 травня 1938 року 
помічник начальника ІІІ відділення ІV відділку УДБ КОУ НКВС – сержант 
Держбезпеки Ткаченко, розглянувши слідчу справу №817 зі звинувачення 
Адамовича Отто Максовича за ст.ст.54-7, 54-8, 54-11 УК УРСР, підтвердив 
раніше озвучене звинувачення й хвилювався, що «срок содержания 
под стражей обвиняемого Адамовича истекает 29.ІІІ.38 г. Следствие  
к указаному выше сроку закончить не представляется возможным, так 
как до 1937 года Адамович проживал в г.Харькове, где состоял членом 
контрреволюционной организации. В связи с чем необходимо выяснить 
его контрреволюционную деятельность по г.Харькову» [309]. Перед 
Президією Верховної Ради СРСР порушили клопотання про продовження 
перебування Отто Адамовича під вартою до 29 квітня 1938 року. Тим часом 
у справі зазначено, що до контрреволюційної діяльності Отто Адамовича 
залучив Володимир Гагенмейстер, якого вже було заарештовано [309]. 
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Вони знали один одного двадцять років, разом розбудовували Кам’янець-
Подільську художньо-промислову профшколу, разом виховували 
нові покоління керамістів на кращих зразках подільського народного 
мистецтва, разом популяризували його в друкованих виданнях школи.  
В один час працювали у Харкові й Києві. Їхні родини жили в одній 
квартирі. Неукраїнці, вони так закохалися в українське народне 
мистецтво, що не змогли зректися цієї любові навіть перед загрозою 
смерті. Їхні кримінальні справи поєднав воєдино оперуповноважений ІV 
відділу УДБ НКВС УРСР Хромий, який побачив забагато спільного в їхніх 
життєписах. Зрозуміло, що багато чого в документах, підшитих у слідчих 
справах, сфальшовано й надумано співробітниками НКВС. Але поміж 
тими рядками можна віднайти й важливу інформацію. 

Ні для кого вже не таємниця, що совєтизація народного мистецтва 
була одним із ключових завдань, яке стояло перед діячами культури. 
Радянська символіка була повсюдно, а прояв будь-якого націоналізму був 
злочином державного масштабу. Зі свідчень Отто Адамовича дізнаємося 
про те, що, навіть перебуваючи під пильним оком енкаведешників, роботу 
в експериментальних майстернях було спрямовано на утвердження 
національного українського мистецтва:

«Работая в экспериментальных мастерских, я проводил фашизацию 
изделий путём выпуска продукции с замаскированными свастиками, 
петлюровскими трезубцами… Искоренял советскую тематику  
в мастерских, культивируя только старые националистического 
характера изделия. Мастерам-самоучкам работавшим в мастерской, 
я постепенно прививал национал-фашистскую идеологию, воспи-
тывая их в националистическом духе. Осенью 1937 г. по рекомендации  
Гагенмейстера обязался составить учебные программы для курсов  
и школ укрхудожсоюза. Перед выполнением этой работы я встретился 
с Гагенмейстером, который предложил мне составить программы... 
Говоря об этом, он заявил: «Программы должны отвечать нашим 
общим задачам»... Программы были составлены таким образом,  
что должны были влиять на развитие националистических форм 
изделий» [332, арк.15-17]. Глиняні вироби, які виготовляв Отто Адамович, 
були в національному дусі [243, арк.80].

У середині 1930-х років займатися популяризацією українського 
мистецтва було небезпечно, адже це означало, що для «органів» 
ти – націоналіст. Усім своїм життям Отто Адамович підтверджував,  
що він дійсно націоналіст. У роки петлюрівщини він із запалом виконував 
роботи національно-українського характеру. Він пророче розумів,  
що в країні, де тисячі родин постраждали від «совєтів», більшовики 
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зможуть реалізовувати свої політичні й економічні плани лише силовими 
методами: «Без этого они ничего сделать не могли» [301, арк.32]. 

Працюючи в експериментальних майстернях інструктором-
технологом з гончарства спільно з гончарем із с.Крищинці Іваном  
Гончарем, Отто Адамович був причетним до виготовлення глиняної 
карикатури «Фашизм в Польщі». «Работу лепки выполнял Иван Ганчар  
с помощью и указаниями Адамовича, причём в выполнении фигура 
фашиста-генерала выполнена в большем масштабе сравнительно  
с фигурой крестьянина и маленькими фигурками арестованных» [300, 
арк.38]. Недотримання певних пропорцій стало ще однією причиною 
звинувачень Отто Адамовича в захисті інтересів фашизму. Проте 
основною провиною Отто Адамовича й таких, як і він, було його німецьке 
походження й спілкування з тими, хто мав поїздки за кордон. Облік 
неблагонадійних здійснювався чекістами впродовж десятків років, 
бралися до уваги найрізноманітніші ознаки, що компрометували людину. 
Санкціоновані контакти громадян з іноземцями чітко відрізнялися від 
контактів несанкціонованих, тож стихійних відвідувачів чужоземних 
консульств ретельно реєстрували [482]. Підстава для звинувачення 
Отто Адамовича в шпигунстві була на переконання «силовиків» вагома  
й непорушна.

Каральна система НКВС працювала за принципом ланцюгової реакції: 
вони, як павуки, обплітали звинувачуваних «павутинням» взаємного 
оббріхування. Досить часто прізвища, які фігурували в кримінальних 
справах, належали тим, кого вже було знищено як «ворогів народу»,  
а від допитуваних це «павутиння» розповзалося врізнобіч, захоплюючи 
нові жертви. У протоколі допиту Отто Адамовича ніяких нових прізвищ 
не названо, окрім тих, кого туди вписали співробітники НКВС. Він 
стверджував, що ніяких вербувань до контрреволюційної організації він 
не здійснював і що нікого, хто займався шпигунською діяльністю, він 
не знав. Допитуваний у справі співробітник Центральних експеримен-
тальних майстерень при Музеї українського мистецтва Павло Михайлович 
Іванченко також свідчив, що «о вредительской деятельности Адамовича 
мне ничего не известно» [335, арк. 53]. Але дружба із Володимиром 
Гагенмейстером була зафіксована у документах КДБ [335, арк.53].

У обвинувальному вироку зазначено, що Адамович Отто Максович був 
членом «контрреволюционной украинской националистической органи-
зации», яка мала на меті «свержение вооружённым путём Советской 
власти на Украине и восстановление фашистского строя» [238];  
що до цієї організації 1937 року його завербував Володимир Гагенмейстер; 
що він втілював у життя контрреволюційні вказівки Рудякова й Хвилі; 
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що з 1934 року був залучений до шпигунської діяльності на користь 
Польщі колишнім німецьким підданим Яукшем [238]. В усіх цих  
звинуваченнях Отто Адамович «зізнався». Речових доказів у справі не 
було [238]. Проте, зважаючи на складність тогочасної ситуації, зрозуміло, 
що досить часто такі зізнання й свідчення із арештованих «вибивали». 
Навіть самі співробітники КДБ визнавали, що «его показания являются 
неконкретными. В них не отражено когда точно, где и при каких обсто-
ятельствах он был завербован, и какой конкретно антисоветской 
деятельностью занимался» [132, арк.176-177]. 

8 травня 1938 року на засіданні Трійки при Київському облуправлінні 
НКВС УРСР було прийнято рішення: «Адамовича Отто Максовича 
расстрелять. Лично принадлежащее ему имущество – конфисковать» 
[55]. Вирок було виконано 26 травня 1938 року, о 2300 годині [47]. 

До 1965 року реабілітацією Отто Адамовича ніхто не займався. 
Першою про це заговорила його дружина Ельза Фрідріхівна Адамович 
(1888 р.н.) [5], яка після арешту чоловіка змушена була залишити Україну. 
1965 року вона вже була підданою ФРН, але не полишала надії віднайти 
свого чоловіка. Через організацію Гамбурзького Червоного Хреста 
вона подавала запити до КДБ [262]. Оскільки долею Отто Адамовича 
цікавилися з-за кордону, кадебісти змушені були давати відповідь. 
Звісно, ніхто не повідомляв правди: у кримінальній справі міститься лист  
до начальника Обліково-архівного відділу КДБ при СМ СРСР генерал-
майора А.В.Прокопенка від 31 травня 1965 року, у якому зазначено: 
«Считаем возможным инициатору розыска, Адамович Эльзе Фридри-
ховне, проживающей в ФРГ, сообщить, что её муж, Адамович Отто 
Максович … умер в 1942 году» [427, арк.26]. У зв’язку з розглядом даного 
запиту, до Радянського РАГСу Києва було направлено лист із вказівкою 
зареєструвати смерть Отто Адамовича: «Он умер в местах заключения 
26 мая 1942 г. от крупозной пневмонии» [427, арк.25]. Підставою була 
довідка №16/1-53322 з грифом «секретно», яку підготував Обліково-
архівний відділ КДБ [262, арк.21]. Свідоцтво про смерть Отто Максовича 
Адамовича в КДБ вирішили не видавати [262, арк.24].

1989 року кримінальну справу Отто Адамовича було переглянуто  
й зроблено висновок про те, що він «подпадает под действие ст.1 Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. «О допол-
нительных мерах по восстановлению справедливости в отношении 
жертв репрессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».  
Ім’я Отто Максовича Адамовича було реабілітовано [245].

26 років свого 56-річного життя він присвятив навчанню гончарству 
нових поколінь керамістів, активно вивчав і популяризував народне 
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мистецтво українців. Із 1918 року й до часу арешту (29.01.1938)  
Отто Адамович був помічником і однодумцем Володимира Гагенмейстера. 
У Києві він жив у квартирі Володимира Миколайовича. Як і Володимир 
Гагенмейстер, Отто Адамович не був українцем за походженням, але більшу 
частину свого короткого життя він присвятив вивченню й популяризації 
українського гончарства, яке полюбив щиро й самовіддано. Більшовицька 
система до такої любові була нетерпима, а її носіїв знищувала фізично.

За Марксом, людина – це лише продукт свого середовища. Тому  
й карати її треба, не чекаючи на певні дії, а вже за саму приналежність 
до небажаного соціального середовища. У країні винищували активних 
проукраїнських діячів культури, а їх місце повинні були зайняти 
декласовані представники суспільних низів [483].

Трагічну долю Володимира Гагенмейстера й Отто Адамовича 
повторили чимало викладачів колись знаної далеко за межами України 
Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи: 1937 року  
в Києві було знищено Костя Кржемінського, Івана Стойкевича, раніше 
– Василя Гоца, за загадкових обставин зник у Москві Володимир 
Шаврін, помер у Ташкентській в’язниці В’ячеслав Розвадовський. Їхні 
твори конфісковували, палили, ховали в спецсховищах. Ті викладачі,  
що вціліли, зробили посильний внесок у розбудову української 
національної культури [513]. Їх давно немає, але вони мали продов ження 
у своїх вихованцях: Василеві Артеменку, Юхимові Гаврилюку, Сергієві 
Кукурузі, Михайлові Ліщинері, Зінаїді Охримович, Тамарі Сис, Ніні 
Сулковській, Григорію Пустовойтенку, Ользі Бублій та інших. Їхні творчі 
роботи зустрічаються у фондах музеїв і приватних колекціях. Важко 
уявити, скільки ці знищені фахівці найвищого класу недоліпили, недома-
лювали, недовиховали, недописали, недовчили, недо... Їхні життєві 
дороги переплелися в Кам’янці-Подільському завдяки енергійному, 
талановитому, вимогливому, чуйному, пристрасному популяризаторові 
подільського мистецтва, закоханому в самобутню українську культуру, 
естонцеві за походженням й українцю за духом – Володимиру  
Миколайовичу Гагенмейстеру.
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А
наліз історії вивчення гончарної освіти  
в Кам’янці-Подільському (1905–1933) 
упродовж 1880-х – 2014 років дозволяє за 

наявними публікаціями виділити чотири основні 
періоди:
• перший – 1913–1916 роки, коли з’явилися перші 

науково-популярні публікації про 
діяльність Кам’янець-Подільської 
художньо-ремісничої навчальної 
майстерні;

• другий – 1937 рік, коли вперше було високо 
поціновано друковані видання 
Кам’янець-Подільської художньо-
промислової профшколи імені Григорія 
Сковороди, а також професійну 
майстерність завідувача, який був 
автором чисельних літографій та 
керівником видавництва;

• третій – 1966–1995 роки, коли в друкованих 
виданнях було опубліковано статті 
етнографів, краєзнавців, мистецтво-
знавців, що містили окремі відомості 
про гончарні заклади Кам’янця-
Подільського та їхніх керівників і дали 
поштовх до перших наукових студій 
Кам’янець-Подільського осередку 
гончарної освіти в Україні; 

• четвертий – 2000–2013 роки, коли з’явилися 
перші ґрунтовні наукові публікації про 
розвиток гончарної освіти в Кам’янці-
Подільському, в основу яких покладено 
архівні матеріали. 

Усі відомі досі публікації можна об’єднати  
в три групи: 1) ті, що подають загальні відомості про 
функціонування гончарних навчальних закладів 
Кам’янця-Подільського; 2) ті, в яких висвітлено 
окремі напрямки діяльності згаданих закладів;  
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3) ті, зміст яких інформує про життя, творчість та громадську активність 
окремих діячів гончарного шкільництва. У їх числі є публіцистичні 
(поверхово висвітлювали порушені питання); науково-популярні 
(стисло інформували про історію розвитку гончарної освіти в Кам’янці-
Подільському); наукові (перші публікації, які ґрунтувалися на аналізі 
архівних матеріалів). Проте їх недостатньо для формування цілісного 
уявлення про феномен гончарної освіти в Кам’янці-Подільському.

Здійснене дослідження дозволило ввести до наукового обігу значний 
масив архівних матеріалів, які було віднайдено під час польових, 
керамологічних та архівних експедицій (2001–2013) у приватному 
родинному архіві Ольги Володимирівни Ерн-Гагенмейстер (Львів),  
в Кам’янець-Подільському міському архіві, Державному архіві Хмельницької 
області, Національному історико-архітектурному заповіднику «Кам’янець», 
Кам’янець-Подільському державному історичному музеї-заповіднику, 
Національному архіві українського гончарства Національного музею-
заповідника українського гончарства в Опішному, Кам’янець-Подільській 
міській дитячій художній школі, Галузевому архіві Управління СБУ 
(Київ) та Центральному державному архіві громадських об’єднань 
України (Київ). Завдяки їх всебічному аналізу було здійснено комплексне 
дослідження гончарного шкільництва в Кам’янці-Подільському впродовж 
1905–1933 років, відтворено основні етапи його становлення, виявлено 
націозначущу роль спеціалізованих з гончарства навчальних закладів 
Кам’янця-Подільського в утвердженні української народної культури. 
Обґрунтуванню наукових висновків слугувало опрацювання нечисельної 
керамологічної та видавничої спадщини гончарних закладів Кам’янця-
Подільського із приватних збірок, бібліотечних та музейних фондів.

Під час наукового дослідження з’ясовано, що наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ століття гончарство було одним із найбільш поширених 
кустарних промислів у Поділлі і цьому сприяли перенаселення території, 
наявність значних покладів гончарних глин та майстрів. З’ясовано, 
що в різний історичний час передача професійних гончарських знань 
здійснювалася через успадкування ремесла в межах сім’ї, навчання в цехах 
та учнівство в родині гончаря. Об’єктивні суспільно-економічні обставини 
сприяли появі, розвитку та зникненню того чи іншого способу. Певний 
час деякі з них могли існувати одночасно. Найдавнішим є успадкування 
гончарства, але в період найбільшої активності цехів родинне навчання 
ремеслу тимчасово втратило свою значущість. Руйнація класичної цехової 
організації праці призвела до того, що вже на початку ХІХ століття свою 
навчальну функцію цехи припинили виконувати. Піднесення гончарства  
в другій половині ХІХ століття дало поштовх до відновлення успадку-
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вання й активного розвитку такої форми передачі професійних знань, 
як учнівство в гончарській родині. Проте вже від початку ХХ століття 
зменшення кількості учнів у гончарів аж до їх повного зникнення було 
формальною, зовнішньою ознакою прогресуючого занепаду гончарства. 
Одним із шляхів впливу на кризові явища в промислі діячі земств вбачали 
в розгортанні спеціалізованих шкіл та навчальних майстерень, які стиму-
лювали б розвиток традиційного гончарства. 

Визначним осередком гончарного шкільництва на території 
підросійської Правобережної України був Кам’янець-Подільський,  
де впродовж 28 років почергово діяли гончарні навчальні заклади, які  
по суті були логічним продовженням один одного й мали на меті підготовку 
фахівців для кустарної та художньої промисловості. На прикладі діяльності 
цих закладів визначено три етапи історичного розвитку тамтешньої 
гончарної освіти:
І. 1905–1908 роки – діяльність Кам’янець-Подільських рисувальних 

класів (з гончарним відділенням). Їх заснування відбувалося в умовах 
розвитку гончарного промислу, коли сотні сімей, десятки сіл кожної 
губернії Російської імперії займалися гончарством. Ініціатором впливу 
на цей промисел через шкільництво в Поділлі був відомий художник 
В’ячеслав Костянтинович Розвадовський, який ініціював упродовж 
1904–1906 років організацію Народних пересувних виставок картин  
у селах та містечках Подільської, Полтавської, Херсонської, 
Чернігівської, Київської, Бессарабської губерній. Цим було зламано 
суспільний стереотип про непотрібність художньої освіти для дітей 
селян та кустарів. Хоча рисувальні класи (з гончарним відділенням) 
не мали чіткого навчального плану, за два роки селянські діти все ж 
мали певні здобутки з художніх дисциплін, для декорування глиняних 
виробів застосовували подільські орнаменти. Зацікавлення культурою 
і мистецтвом українців, запровадження виготовлення української 
художньої кераміки, а української мови – мовою навчання, стали 
виявом проукраїнської позиції В’ячеслава Розвадовського. Рисувальні 
класи дали поштовх до заснування в Кам’янці-Подільському 
унікальних гончарних навчальних закладів.

ІІ. 1908–1919 – відкриття на базі рисувальних класів Кам’янець-Подільської 
художньо-ремісничої навчальної майстерні за фахом «кераміка» та її 
функціонування. Цей етап умовно можна поділити на кілька періодів, 
залежно від особистості керівника й основних напрямків діяльності: 
1) 1908–1912; 2) 1913–1916; 3) 1916–1919. 
Упродовж 1908–1912 років завідувачем навчальної майстерні був 

теоретик гончарного шкільництва в Російській імперії Микола Роот. У цей 
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час було підібрано фаховий склад викладачів; розроблено навчальний план 
і авторські навчальні програми, адаптовані до умов Поділля; сформовано 
цілісну структуру, яку підпорядкували гончарській специфіці закладу; 
створено сучасну матеріально-технічну базу. Вдалі лабораторні експери-
менти із глиною та поливами забезпечили високу якість виробів. Склалися 
сприятливі умови для подальшого розвитку єдиного в підросійському 
Правобережжі гончарного навчального закладу: кількість учнів поступово 
зростала і переважна їх більшість за своїм соціальним походженням була 
із селян; стипендіальне забезпечення та наявність інтернату утвердили 
регіональне значення майстерні. Організація численних виставок була тим 
різновидом діяльності, через який відбувалася популяризація гончарства 
серед різних верств суспільства, апробація нових гончарних форм  
і орнаментики. Виставки ставали певним звітом навчального закладу перед 
громадою, центральною подією в організаційно-творчій роботі майстерні, 
де демонструвалося все розмаїття гончарного мистецтва. Серед експоно-
ваних виробів мали місце результати не завжди вдалих експериментів, 
але це було закономірно під час пошуків компромісу між традиційним 
гончарством та його новітніми інтерпретаціями. Учні навчальної майстерні 
опановували технологічні процеси гончарного виробництва, виготовляли 
екзаменаційні роботи етнографічного характеру. Випускники отримували 
звання підмайстра, яке через три роки практики мали право змінити на 
звання майстра художньо-гончарного виробництва. 

Наступний період у діяльності Кам’янець-Подільської художньо-
ремісничої навчальної майстерні тривав із 1913 до 1916 років. Пошуки 
нового керівника для закладу відбувалися в умовах Першої світової 
війни, економічної нестабільності й політичної напруги. Після звільнення 
Миколи Роота, художньо-ремісничою навчальною майстернею по черзі 
керували Євдокія Журман, Надія Вишневська, Отто Адамович, Григорій 
Журман. Троє останніх мали гончарську освіту, і це позитивно позна-
чилося на подальшому розвитку закладу. У числі учнів навчалися вихідці  
із Подільської губернії, переважно Кам’янецького повіту. В умовах війни, 
коли фабрично-заводське виробництво руйнувалося, занепадаючий 
гончарний промисел отримав поштовх до тимчасового розвитку, оскільки 
попит на глиняну продукцію зріс і продукція кустарів була чи не єдиними 
джерелом посуду. Навчальна майстерня, не дивлячись на постійні зміни  
в керівництві, продовжувала свою діяльність і орієнтувалася на підготовку 
майстрів для гончарного промислу. Обстеження гончарного промислу, 
здійснені в Поділлі в середині 1910-х років, підтвердили актуальність  
і необхідність діяльності спеціалізованого з гончарства навчального 
закладу.
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Упродовж 1916–1919 років тривав третій, останній період у діяльності 
Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні 
і пов’язаний він із призначенням на посаду завідувача високофахового 
кераміста Володимира Гагенмейстера. Загальнодержавні політична 
й економічна кризи суттєво позначилися на фінансуванні гончарного 
закладу. Але навіть за таких обставин було здійснено випуск та новий набір 
учнів; збережено основний склад педагогічного колективу; забезпечено 
фінансування закладу; організовано навчальну й виставкову діяльність. 
Учні виготовляли вироби у подільському стилі, які неодноразово були 
відзначені медалями. Буремні роки в Україні внесли певну дезорганізацію 
в діяльність гончарного навчального закладу, проте наперекір усьому він 
вистояв. 

Загалом Кам’янець-Подільська художньо-реміснича навчальна 
майстерня була зосереджена на підготовці фахівців для гончарного 
промислу. Керівництво закладу намагалося сприяти їх працевлаштуванню 
в гончарних осередках й заснуванню власної справи, але це вдавалося 
не завжди. На власному прикладі вихованці гончарної майстерні мали 
довести вигідність художньо і технічно покращеного виробництва. 
Поєднані спільними інтересами кустар-виробник та навчений у майстерні 
гончар сприяли б впливу гончарного навчального закладу на промисел. 
У такий спосіб навчальна майстерня стала б постійним провідником 
новітніх технологій у гончарному виробництві й, водночас, популяриза-
тором самобутнього промислу. У результаті – гончарний промисел міг 
би більш впевнено конкурувати з фабрично-заводським виробництвом. 
Тож регіональна Кам’янець-Подільська художньо-реміснича навчальна 
майстерня була надією гончарного промислу Поділля. Насправді,  
її випускники розпорошилися поміж гончарним промислом, фабрично-
заводським виробництвом, вчительською та іншою діяльністю. З огляду 
на такі обставини суттєвого впливу на загальний стан гончарства Поділля 
вихованці навчальної майстерні здійснити не могли. Проте їхня поява 
не минала непоміченою. Нові знання з технології, якісніші глиняні 
вироби, удосконалені процеси гончарного виробництва завжди цікавили 
прогресивно налаштованих майстрів. Тож локальний вплив на покра-
щення гончарного промислу випускники навчальної майстерні все-таки 
здійснювали, і з часом таких місць на карті Поділля повинно було ставати 
все більше. 
ІІІ. Від 1919 до 1933 року відбувалася діяльність нового гончарного 

навчального закладу – Кам’янець-Подільської художньо-промислової 
профшколи імені Григорія Сковороди, яку умовно можна 
поділити на два періоди: 1) заснування та розвиток (1919–1930); 
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2) занепад і ліквідація (1930–1933). Відкриття відбулося на базі 
Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні.  
У процесі становлення навчальний заклад кілька разів зазнавав 
реформування: спочатку він мав назву «Кам’янець-Подільська 
художньо-промислова школа», із 1920 року – «Кам’янець-Подільський 
художньо-промисловий технікум імені Григорія Сковороди», 
із 1922 року – «Кам’янець-Подільська художньо-промислова 
профшкола імені Григорія Сковороди» із гончарним, літографським  
і ткацько-килимарським відділами, із 1931–1932 року – «Керамічний 
технікум», із 1932 року – «Кам’янець-Подільський скло-порцеляновий 
технікум».
В умовах економічної й політичної нестабільності, прогресуючих 

кризових явищ у гончарному та інших кустарних промислах, фахово 
підготовлені педагоги виховували на кращих зразках народної художньої 
творчості нове покоління майстрів. Кількість учнів зростала, але змінилося 
їх соціальне представництво на користь дітей інтелігенції, потім – селян та 
робітників. Найменше було дітей кустарів. Такий розподіл був наслідком 
державної політики колективізації та індустріалізації. Художньо-
промислова профшкола мала регіональне значення. Здобувши загальну 
і початкову фахову мистецьку підготовку, випускники закладу продо-
вжували художню освіту у вузах, працевлаштовувалися в освітній галузі 
або у фабрично-заводському гончарному виробництві. Архівних відомостей 
про їхню масову участь у кустарництві досі не віднайдено. Проте є свідчення 
очевидця тих подій, архітектора Олександра Курилка, який запевняв, що 
значна кількість випускників займалися кустарним гончарством і збували 
свою продукцію на ринку. Очевидячки, частина випускників художньо-
промислової профшколи все-таки займалася гончарним промислом. Таке 
припущення стало можливим і з огляду на звіти профшколи, у яких 
працевлаштування певної частини випускників не зазначено. Ймовірно, 
що замовчування їхньої участі в утвердженні українського гончарства було 
свідомим вчинком керівництва, яке не акцентувало увагу на підготовці 
профшколою фахівців для промислу. Оскільки фінансові зусилля в країні 
зосереджували на розвитку важкої промисловості та зміцненні військового 
потенціалу, державне й суспільне замовлення на випускників, орієнтованих 
на роботу в гончарних осередках, з кожним роком прискорено скорочу-
валося. Гончарні осередки не лише Поділля, а й усієї України були позбавлені 
державної підтримки й все більше занепадали. Згідно зі Статутом Кам’янець-
Подільська художньо-промислова профшкола орієнтувалася передовсім на 
підготовку фахівців для художньої промисловості, й другорядно, поміж 
іншим, – для гончарства. За таких умов спеціалісти із художньою освітою 
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у великій кількості були вже не потрібні. Однак Володимир Гагенмейстер 
не погоджувався із державними пріоритетами й усвідомлював роль 
профшколи у підтримці й розвитку традиційних художніх промислів 
Поділля. Діяльність закладу було спрямовано на досягнення й офіційної 
статутної мети, і тієї мети, яку переслідував завідувач. Переосмислення 
та перебудова навчального процесу мали на меті підготовку майстрів, 
вихованих на самобутніх зразках народної творчості. Подальшу діяльність 
навчального закладу було спрямовано саме на вивчення й популяризацію 
подільського гончарства, ткацтва, килимарства, вишивки. Досягненню 
цієї мети слугували навчальні плани й авторські програми, які самостійно 
розробляли, апробовували, обговорювали й змінювали. Було напра-
цьовано цілісну системну методику навчання мистецьким дисциплінам 
загалом та гончарству зокрема. Індивідуальні й колективні форми роботи, 
самостійність і творчість були ключовими позиціями у вибудовуванні 
навчального процесу. Фахова навченість випускників вивершувалася 
виготовленням дипломних робіт, які засвідчували їхні художні здібності 
й практичні навички, знання технології гончарного виробництва й рівень 
загальної професійної підготовки. Підготовлені в Кам’янець-Подільській 
художньо-промисловій профшколі майстри повинні були виконувати  
й інструкторські функції. 

Єдина в Поділлі спеціалізована з гончарства Кам’янець-Подільська 
художньо-промислова профшкола імені Григорія Сковороди створила  
й апробувала унікальну систему комплексного формування творчого 
майстра, вихованого на кращих зразках народної творчості, здатного 
реалізуватися як в умовах кустарного промислу, так і в художній 
промисловості. Дана система включала діяльність у таких напрямках:

1. Робота у творчих майстернях. Здійснювалася систематично 
впродовж навчальних тижнів і кожного літнього триместру. Метою 
практичних занять було закріплення навичок та знань із повного 
технологічного циклу гончарного, ткацького й літографського виробництв, 
виготовлення традиційних для Поділля глиняних, ткацьких та вишиваних 
виробів, а також підготовка до друку альбомів з народного мистецтва.

2. Етнографічні експедиції. Навчально-виховний процес ґрунтувався 
на вивченні традиційного народного мистецтва Поділля. Упродовж більше 
ніж 10-ти років Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола 
здійснила комплексне обстеження найбільших осередків традиційних 
народних промислів Поділля: було досліджено умови побутування 
промислу, його виробничі процеси й технологію; сформовано колекції 
глиняних виробів подільських форм та знарядь праці; замальовано місцеву 
орнаментику, архітектурні пам’ятки, настінні розписи селянських хат, 
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одяг; записано відомості про майстрів. Зібрані етнографічні й керамологічні 
матеріали було опрацьовано, систематизовано, проаналізовано й викори-
стано в навчально-виховній роботі, яка ґрунтувалася на українській 
народній культурі. 

3. Видавнича діяльність. Здійснювалася літографсько-цинкографічною 
майстернею літографічного відділу і була підсумковим результатом 
етнографічних експедицій. Альбоми, брошури, поштові листівки  
із краєзнавства й народного мистецтва, портрети й іншу продукцію 
друкували на станку-бостонці із текстовим матеріалом українською, 
російською, польською, латинською, французькою, німецькою мовами 
в чорно-білому та кольоровому оформленні. Починаючи з 1925 року, на 
виданнях профшколи ставили створений завідувачем видавничий знак 
мистецького видавництва. Володимир Гагенмейстер, Отто Адамович, Кость 
Кржемінський, Володимир Шаврін, Юхим Сіцінський були упорядниками 
видань і авторами вступних та супровідних наукових статей, в якості 
ілюстрацій використовували замальовки педагогів та вихованців. Автором 
близько 70% друкованих праць є Володимир Гагенмейстер. Із 1921 року 
в літографській майстерні почали застосовувати унікальну, створену  
в школі графіку письма, в якій поєднали елементи давньої подільської 
й нарбутівської графіки з певною рукописною подільською в’яззю 
(автори Володимир Гагенмейстер, Борис Крюков, Кость Кржемінський). 
Видання профшколи використовували в якості підручників у мистецьких 
навчальних закладах України. 

Упродовж 1921–1931 років побачили світ близько 250 видань,  
у тому числі понад 40 наукових праць, із яких 6 присвячено подільському 
гончарству. Розкішні, високохудожні й дорогі видання – усі вони  
є незаперечною і важливою пам’яткою про існування й плідну працю 
знищеного навчального закладу, доводять силу й самобутність народної 
художньої творчості, популяризують довершені й неповторні вироби 
українських майстрів, увічнюють етнографічне джерело знань про 
українське гончарство та інші промисли. Вони зафіксували в часі і зберегли 
важливу інформацію про найбільш відомі тодішні діючі осередки та їхніх 
майстрів, поширені в Поділлі вироби з глини та їх художньо-стильові 
особливості, колекції кераміки інших народів у фондах подільських музеїв. 
Нині ці раритетні видання є важливим і часто чи не єдиним джерелом 
про гончарство, ткацтво, вишивку, настінні розписи Поділля. Сучасні 
науковці у своїх дослідженнях все частіше доводять їхню керамологічну, 
етнологічну, культурологічну й мистецько-художню актуальність  
та значущість. Автори кам’янецьких видань, хоч і зі значним запізненням, 
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але ввійшли до числа вчених, які впродовж 1920-х років писали сторінки 
української керамології та етнології. 

4. Музейницька діяльність. Створений 1921 року Володимиром  
Гагенмейстером Крайовий художньо-промисловий музей був єдиним  
у Поділлі. Зусиллями педагогів та учнів було зібрано колекції унікальних 
зразків народної творчості: гончарних виробів, вишивок, килимів, 
орнаментів різних історичних часів, які активно використовували  
в навчально-виховному процесі, стали основою популяризаторської  
та видавничої діяльності закладу.

5. Виставкова діяльність. Провадилася усіма відділами Кам’янець-
Подільської художньо-промислової профшколи. На виставках різних 
рівнів особливо цінувалися й відзначалися нагородами вироби, виготовлені 
в подільському художньому стилі. Щорічні триместрові та звітні виставки 
виробів навчальних майстерень знайомили гончарів із глиняними виробами 
профшколи, стимулювали майстрів до пошуків нових гончарних форм та 
орнаментів, переконували відвідувачів у тому, що творчий процес у школі 
тривав. У такий спосіб подоляни долучалися до національної культури, 
іноді творчо інтерпретованої вихованцями закладу в їхніх роботах. 
Водночас виставки доводили, що суспільний попит на етнокераміку є. 

6. Художньо-промислова книгозбірня зібрала у своїх фондах рідкісні 
фахові видання, у тому числі з надрукованими зразками творів образот-
ворчого й декоративного мистецтва, орнаментів та виробів з глини  
й інших матеріалів. Книгозбірня популяризувала новітні гончарські  
та інші спеціальні знання. 

7. Створені у профшколі органи учнівського самоврядування – студкоми, 
а пізніше учкоми, опікувалися впорядкуванням закладу, випуском 
шкільної газети, налагодженням успішного навчання й відвідування 
занять, організацією виставок та екскурсій, проведенням політичного 
виховання молоді. Вони були демократичними учнівськими об’єднаннями, 
які, з одного боку, переймалися питаннями підвищення ефективності 
організації навчально-виховної роботи, з іншого – здійснювали політизацію 
молодіжного середовища, служили помічниками більшовицьких 
«чистильщиків» суспільства від «неблагонадійних елементів». 

8. Гурткова робота сприяла професійному зростанню майбутніх 
майстрів. Виявлялася в діяльності гончарного, краєзнавчого, ткацького, 
графічного, драматично-хорового, літературно-мистецького, матема-
тичного, марксистського гуртків, метою яких було поглиблення спеціальних 
фахових знань, розвиток творчих задатків, а також виховання політично 
благонадійних громадян. Вони органічно доповнювали навчальний процес, 
були певним додатковим часом, упродовж якого учні того чи іншого відділу 
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поглиблювали свої фахові знання й навички, проводили науково-пошукову 
й краєзнавчу роботу. Двотижнева шкільна газета акумулювала інформацію 
про найважливіші події та здобутки профшколи, відділів та окремих учнів. 
На її сторінках проходили навіть дискусії між учнями й викладачами. 

Діяльність Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи 
імені Григорія Сковороди із 1919 до 1930 року була часом новаторства 
й найбільш активного її розвитку, спричиненого нестримною енергією 
завідувача, викладачів та учнів, тимчасовим піднесенням художніх 
промислів у середині 1920-х років, нетривкою державною підтримкою 
процесів національного відродження. Учні засвоювали основні методи  
й прийоми роботи з матеріалом та інструментами, проводили дослідження 
технічних властивостей глин; самостійно формували, декорували 
й випалювали глиняні вироби; збирали й досліджували унікальні 
етнографічні матеріали; виконували в навчальних майстернях творчі 
роботи в «подільському стилі»; популяризували народне мистецтво. 
Уже наприкінці 1920-х років більшовики почали насаджувати політику 
насильницької суцільної колективізації, гончарів силоміць заганяли  
в артілі, кустарництво знищували, тому й орієнтири профшколи 
змінювалися на підготовку фахівців для художньої промисловості,  
а на початку 1930-х років – для силікатної промисловості. 

Упродовж 1930–1933 років тривав останній, найменш вивчений період 
діяльності гончарного навчального закладу в Кам’янці-Подільському.  
На межі 1920-х – 1930-х років розпочалася нова хвиля реорганізацій 
художніх навчальних закладів, яка була складовою державної політики 
знищення кустарництва загалом і гончарства та гончарного шкільництва 
зокрема. До того ж реформування освітньої галузі готувало ґрунт 
для ліквідації результатів пожвавленого українського культурного 
життя 1920-х років та розгортання відкритого репресивного наступу  
на український народ.

Наприкінці 1928/1929 навчального року Кам’янець-Подільська 
художньо-промислова профшкола імені Григорія Сковороди почала 
готуватися до чергової реорганізації, яка розпочалася у вересні 1930 року: 
Кам’янець-Подільську художньо-промислову профшколу реорганізовували 
в технікум. Встановити точну назву новоствореного навчального закладу 
за браком архівних джерел того часу доволі складно. У документах,  
які зберігаються в Державному архіві Хмельницької області є записи, 
які підтверджують, що з 1930/1931 навчального року Кам’янець-
Подільську художньо-промислову профшколу імені Григорія Сковороди 
було реорганізовано у «Керамічний (кустарно-промисловий) технікум», 
«Кам’янець-Подільський керамічний технікум» із літографською 
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майстернею; поліграфічний та ткацький відділи було закрито. В інших 
джерелах згадуються такі назви: «Кам’янець-Подільський індустріальний 
технікум», «Скло-керамічний технікум», «Скло-порцеляновий технікум». 
Ймовірно, упродовж 1931/1932 навчального року Керамічний технікум 
було реорганізовано в скло-порцеляновий або індустріальний технікум,  
і цим було остаточно знищено його гончарну спеціалізацію. Очевидячки, 
дане питання ще потребуватиме подальших наукових студій. Здійснити  
їх нині не видається можливим за браком інформації. Найбільш вірогідним 
часом закриття технікуму є 1933 рік, коли його студентів було переведено до 
Миргородського та Межигірського керамічних технікумів. Так скінчилася 
28-річна історія гончарного шкільництва в підросійській Правобережній 
Україні першої третини ХХ століття. 

Здійснене дослідження гончарного шкільництва в Кам’янці-
Подільському зробило можливим визначити роль керівників у посиленні 
націостверджуючої функції ввірених їм гончарних навчальних закладів, 
у спрямуванні навчально-виховного процесу на засвоєння учнями 
професійних гончарських знань і вивчення традиційного українського 
гончарства. Рух кожного гончарського закладу в цьому напрямку  
скеровували завідувачі, які за своє служіння Україні були покарані репре-
сивною системою більшовиків. 

В’ячеслав Розвадовський запроваджував у декоруванні глиняних 
виробів гончарної майстерні застосування подільської орнаментики; 
заохочував учнів збирати й аналізувати писанки та зразки вишиваних 
візерунків, компонувати їх у художніх мотивах і застосовувати для декору-
вання гончарних виробів; започаткував виготовлення художньої кераміки 
й друк листівок відверто українського характеру. Художник захопився 
створенням національної мистецької школи і цим ще більше загострив 
конфлікт із Подільською губернською земською управою. Через утиски  
та переслідування 1908 року В’ячеслав Розвадовський змушений був 
виїхати із Кам’янця-Подільського. 

Микола Роот розвинув навчання гончарній справі, підняв на значно 
вищий рівень викладання мистецьких дисциплін, а особливо – гончарства; 
увів до навчальних програм вивчення мотивів подільського ужиткового 
мистецтва, основним завданням навчання визначив підготовку майстрів 
із художньої кераміки, які в декоруванні глиняних виробів застосо-
вували подільські орнаменти й декор; заохочував учнів до виготовлення 
різноманітних глиняних виробів, характерних кустарному виробництву; 
визнав необхідність експедицій до осередків гончарного виробництва  
в Подільській губернії; розробив теоретичні засади гончарного 
шкільництва, визначив місце й роль навчальних майстерень у справі 
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розвитку й підтримки гончарного промислу; шукав шляхи розвитку 
професійної й художньої освіти у дусі традиційної народної художньої 
творчості; перспективу для вихованців гончарної майстерні він вбачав  
у об’єднанні в зразкові гончарні артілі, які, у свою чергу, об’єднали б 
навколо себе місцевих майстрів. Активна подвижницька діяльність  
і прогресивні погляди стали причиною відсторонення Миколи Роота.

Володимир Гагенмейстер відчутно розвинув раніше започатковану 
систему діяльності кам’янець-подільського гончарного навчального 
закладу та на практиці реалізував унікальну програму підготовки майстрів 
на кращих зразках українського гончарства, випередивши свій час на 
десятки років: зорієнтував Кам’янець-Подільську художньо-промислову 
профшколу на вивчення подільських форм, орнаментики, технології вироб-
ництва; поклав у основу навчальних програм і навчально-виховного процесу 
власноруч віднайдені та впорядковані етнографічні матеріали; виховував 
нове покоління майстрів, які, володіючи новітніми знаннями, розвивали 
народне гончарство, не ламаючи його традиційних основ; організував 
проведення комплексних етнографічних експедицій до осередків кустарних 
промислів та забезпечив глибокий науковий аналіз зібраного матеріалу; 
налагодив видавничу діяльність графічно-літографського відділу, який 
популяризував подільське народне мистецтво: творчі видання профшколи 
за всіма основними ознаками (часовий період, унікальність авторського 
матеріалу, малотиражність, високий поліграфічний рівень виконання, 
складний спосіб друку, ускладнення конструкції та маркування кожного 
видання, наявність у виданні унікальної друкованої графіки художника) 
належать до кращих зразків жанру livred’artiste і є унікальними 
мистецькими творами світового масштабу [567, с.173]; створив Крайовий 
художньо-промисловий музей, у якому було зібрано зразки старовинних 
і нових творів народного мистецтва; сформував художньо-промислову 
книгозбірню, спеціалізовану з гончарства та інших видів декоративно-
ужиткового й образотворчого мистецтва; намагався, після обстеження 
гончарних осередків, вплинути на стан промислу через привернення 
уваги громадськості, звернення до органів влади із пропозиціями, в яких 
вказували шляхи збереження й розвитку гончарства, проте залишався 
непочутим, бо порушував уже не актуальне для держави питання; одним 
із перших домігся визнання Кам’янецької фортеці заповідником; своєю 
поліграфічною діяльністю й графічними роботами заклав основи для 
подальшого розвитку мистецтва гравюри на теренах Поділля. Такий 
комплексний підхід до гончарства та інших видів декоративно-ужиткового 
мистецтва був унікальним і єдиним в Україні.



  Людмила Овчаренко. КАМíЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ОСЕРЕДОК ГОНЧАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

350

Найкращі напрацювання гончарного шкільництва в Кам’янці-
Подільському було узагальнено й розвинено керівником та викладачами 
Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені 
Григорія Сковороди. Завдяки цій активній роботі вона перетворилася 
на унікальний та єдиний у Правобережній Україні освітній і культурно-
мистецький осередок вивчення, збереження, розвитку й популяризації 
різних видів народного мистецтва, серед яких гончарство посіло чільне 
місце. В умовах становлення тоталітарної радянської системи такий 
навчальний заклад був для «совєтів» не лише небезпечним, а й, з огляду 
на загальнодержавну політику нищення кустарних промислів, суцільної 
насильницької колективізації, індустріалізації та воєнізації, непотрібним. 
Тому наукового співробітника Музею українського мистецтва, очільника 
експериментальних художніх майстерень, відомих як Лаврська школа 
народних майстрів, колишнього директора Кам’янець-Подільської 
художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди Володимира 
Гагенмейстера та інструктора-технолога з кераміки цеху експеримен-
тальних художніх майстерень Музею українського мистецтва, колишнього 
викладача Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи 
імені Григорія Сковороди Отто Адамовича за прививання вихованцям 
профшколи українського націоналізму було репресовано. Вони потрапили 
в число тисяч найвизначніших українських музейників, яких упродовж 
1925–1938 років було фізично знищено.

Кам’янець-подільський період у житті Володимира Гагенмейстера, 
який тривав від 1916 до 1933 року, сповнений доказами його проукраїнської 
діяльності. Чиновники, які призначили Володимира Гагенмейстера 
очолювати українську художньо-промислову профшколу, навряд чи 
сподівалися на те, що він буде турбуватися про її розвиток. За їхнім 
задумом, чужинець повинен був русифікувати заклад, робити все для того, 
щоб українське народне мистецтво не знайшло свого продовження в його 
учнях, щоб воно розчинилося в російській культурі і, нарешті, зникло 
як світове самобутнє явище. Вони не підозрювали, що «чужий» стане 
більшим українцем, аніж ті, хто генетично веде свій родовід від українців. 
Прибалт Володимир Гагенмейстер щиро закохався в український народ, 
його культуру, став справжнім подолянином і опікувався розгортанням 
проукраїнської діяльності школи, возвеличував народне мистецтво 
українців. Призначаючи чужинця директором української професійної 
школи, проросійські керівники не сподівалися, що він розвиватиме 
національну школу, популяризуватиме її діяльність у засобах масової 
інформації, під час екскурсій та виставок. Володимир Гагенмейстер,  
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як і його попередники – В’ячеслав Розвадовський та Микола Роот,  
утверджував гончарне шкільництво в Україні, працював на користь 
українського гончарства, ставши одним із небагатьох його дослідників, 
збирачів та популяризаторів. Подвижницька самовіддана діяльність 
Володимира Гагенмейстера в Кам’янець-Подільській художньо-промисловій 
профшколі та в Кам’янець-Подільському державному університеті,  
в Інституті народної освіти та в складі Кам’янець-Подільського наукового 
товариства при ВУАН, у Харківському художньому інституті та у Відділі 
графіки Харківської картинної галереї, в Музеї українського мистецтва 
та експериментальних художніх майстернях, у Київському художньому 
інституті носила відверто проукраїнський характер і була причиною його 
арешту та розстрілу.

Репресивна машина сталінського режиму знищила й Отто Адамовича, 
який 26 років зі свого 56-річного життя присвятив навчанню гончарству 
нових поколінь керамістів, активно вивчав і популяризував народне 
мистецтво українців. Як і Володимир Гагенмейстер, Отто Адамович 
не був українцем за походженням, але більшу частину свого короткого 
життя присвятив вивченню й популяризації українського гончарства, 
яке полюбив щиро й самовіддано. Більшовицька система до такої любові 
була нетерпима, а її носіїв знищувала фізично. Трагічну долю Володимира 
Гагенмейстера й Отто Адамовича повторили чимало викладачів колись 
знаної далеко за межами України Кам’янець-Подільської художньо-
промислової профшколи. У схронах СБУ чекають на своїх дослідників 
кримінальні справи Костя Кржемінського, Івана Стойкевича, Василя Гоца, 
Володимира Шавріна.

Із людської пам’яті викорінювали будь-які позитивні й світлі спомини 
про діяльність колишнього завідувача Кам’янець-Подільської художньо-
промислової профшколи імені Григорія Сковороди. Упродовж десятків 
років ім’я Володимира Гагенмейстера було забороненим у наукових колах 
етнологів, керамологів, педагогів, мистецтвознавців. Однак ніякі накази 
й заборони не знищили спогадів про великого українця серед вдячних 
вихованців профшколи, колег та однодумців, яким пощастило вижити  
в криваві 1930-ті роки. Навіть після трагічної й передчасної смерті 
Володимир Гагенмейстер продовжив служити українському народові. 
У 1940-ві роки праця Юхима Сіцінського «Кам’янецький Державний 
Історично-Культурний Заповідник – Кам’янецька фортеця» (1929)  
з автолітографією Володимира Гагенмейстера була єдиним підтвердженням 
саме такого статусу фортеці. Хоча до нашого часу дійшли лише поодинокі 
екземпляри шкільних видань і більшість із них зберігається в приватних 
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збірках, надрукований матеріал допомагає сучасним дослідникам 
заповнити існуючі прогалини в історичному розвитку українського 
народного мистецтва. 

Досвід кам’янець-подільського гончарного шкільництва актуальний 
для сучасних керамологів, етнологів, істориків, етнопедагогів, 
мистецтвознавців та краєзнавців, які в складних умовах 2010-х років 
намагаються не лише розвивати українську науку, а й відродити самобутнє 
явище національної культури, яким є гончарство. Глибоке й всебічне 
вивчення діяльності спеціалізованих з гончарства навчальних закладів 
Кам’янця-Подільського переконали в тому, що створення таких закладів 
освіти – це важлива й досить складна справа, яка в першій третині ХХ 
століття залежала від стану гончарства та державної політики щодо 
нього, особистості керівника й рівня професійної підготовки викладачів, 
матеріально-технічного забезпечення й перспектив працевлаштування 
випускників.

Феномен Кам’янця-Подільського полягає в тому, що, незважаючи 
на складну економічну й політичну ситуацію, упродовж 28 років він 
безперервно залишався найпотужнішим на території Правобережної 
України осередком гончарного шкільництва. Важливість даного наукового 
дослідження полягає і в тому, що від часу ліквідації останнього гончарного 
навчального закладу минуло більше 80 років і встановити відомості про 
окремі тогочасні події стає все складніше. Узагальнення отриманих  
у процесі наукового дослідження матеріалів дало можливість сформувати 
практично цілісне, об’єктивне уявлення про закономірності розвитку 
гончарного шкільництва в Кам’янці-Подільському як важливої складової 
матеріальної й духовної культури українців.
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