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This is a scientific study of the role and place of the Makariv Yar Ceramic Handicraft Industrial School (1927–1935), 
which was the only pottery school of regional importance in the Luhansk Province, in the system of pottery education in 
Ukraine of the early 20th century. Tne suchlike research is made for the first time in the Ukrainian ceramology. The author 
has elucidated the pre conditions of the opening of this specialized school and described the activities of the Slovyanoserbsk 
district council, purposed the support pottery craft in the village of Makariv Yar (1902–1915).

The author has also analysed the main directions of the activities of the Makariv Yar Ceramic Handicraft Industrial 
School, its influence on the pottery craft of the Luhansk Province. She has ascertained the names of pupils of this handi-
craft industrial school. Lives of Pavlo Dubynskyi, a principal of the school, and Valentyna Vasylyeva, an instructor, as well 
as other teachers and pupils of this institution are described in the book. Its curriculum, syllabi, a personnel of pupils and 
teaching staff, material support of studies and the estimates have been also analysed here.

The work is illustrated with photos of the pupils, teachers and their artworks. The author draws the conclusions on 
the efficiency of the functioning of the pottery school, its significance in the system of the Ukrainian art education in the 
late 1920s – early 1930s, as well as in the national revival of the Ukrainians in the region, on the objective causes of the 
reducing of the activities of the institution in the connection with the social and economical situation in the country. One 
chapter is devoted to reminiscences of the contemporaries on this educational institution, its instructors and pupils, prob-
lems of its activities. The study is made on the basis of numerous archivalias, the field research materials of the author, 
which are put into the scientific circulation for the first time, and the articles in the district council press.

The monography is the second book from the scientific three-decker Pottery Advance in Donbas Region and could be 
regarded as the continuation of the investigative prologue – Pottery Grandeur and Tragedy of Makariv Yar in Epoch of the 
Shot Renascence by Oles Poshyvailo, a ceramologist, in its own way. The compendium of documents and materials The 
Pottery Craft of Makariv Yar in the Late 19th – the Mid-20th Centuries will be the ending of this unique trilogy. This is 
the most complete corpus of published field, archival and tangible materials on the largest pottery centre at the border 
of the Slobodian Ukraine and the Don region.

The book is intended for ceramologists, historians, art critics, teachers, for all people those, engaged in who revival or establishing  
of pottery educational institutions, who are interested in the historical, art and ethnopedagogical heritage of the Ukrainian nation.
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ля сучасного культурно-мистецького
життя України характерними є два протилежні
за суттю, але взаємозалежні процеси: з одного
боку – численні заклики до відродження націо-
нальнихтрадицій,запровадженнянародознавчого
підґрунтяувиховномупроцесінавчальнихзакла-
дів, а з другого – криза традиційного народного
мистецтва,повсюднепоширеннякітчевоїпродук-
ціїмайстрів,прагненнявдосконалитивітчизняну
мистецькуосвітушляхомзапозиченнячужоземної
освітньоїпрактики.Якщовестимовупрогончар-
ство,томожнастверджуватипроповнувідсутність
опублікованих монографічних фундаментальних
наукових студій ролі гончарного шкільництва в
розвитку гончарства у різних регіонах України.
Унікальний досвід вітчизняної гончарної освіти
останньої чверті ХІХ – першої третини ХХ сто-
ліття ще не став надбанням сучасної державної
політикивційгалузі,атомувповнійнезастосову-
єтьсягончарниминавчальнимизакладами.

Нині мистецька освіта в Україні знахо-
диться в стані активного пошуку шляхів ефек-
тивного функціонування в нових соціально-
економічних умовах. Цей процес буде плідним
заумовґрунтовногодослідженнядіяльностіпер-
ших художньо-промислових шкіл, навчально-
виробничих майстерень, навчально-показових
зразковихпунктів,яківиникаливрізнихрегіонах
Українизаініціативоюприватнихосіб,земствчи
державних органів наприкінці ХІХ – у першій
третиніХХстоліття.Гончарнінавчальнізаклади
вцейперіодфункціонувалинатериторіїякПраво-
бережної,такіЛівобережноїУкраїни.Всебічний
аналіз діяльності кожного з них дозволяє про-
стежити закономірності процесу їх виникнення
втісномувзаємозв’язкуізсуспільно-економічним
таполітичнимжиттямдержави.Урокиминулого

Д
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ВстуП

неминучестанутьвнагодітим,хтониніпрагневідроджуватичизасновувати
навчальнізаклади–центридолученнямолодоїгенераціїукраїнцівдовивчення
йзасвоєнняісторико-мистецькоїспадщининароду,зокремадосягненьнарод-
них промислів і ремесел. З’ясування основних напрямків функціонування
ремісничо-мистецьких шкіл, вивчення причин їх реорганізації чи ліквідації
видаютьсяособливокориснимидлятих,хтошукаєурокивминуломудляїх
практичногозастосуваннявсьогоденні.

ВивченнягончарногошкільництваУкраїниостанньоїчвертіХІХ–першої
третиниХХстоліттямаєдужекороткуісторіографію,епізодичнопов’язанув
основномузкількомадисертаційнимистудіями(ЮріяЛащука,ОлесяПоши-
вайла,РостиславаШмагалатаОлениКлименко).

Тимчасом,досвідминулоговкрайважливийдляперспективгончарного
шкільництва в Україні, для ефективної популяризації власних здобутків.
З огляду на це Інститут керамології – відділення Інституту народознавства
НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в
ОпішномутаДержавнаспеціалізованахудожняшкола-інтернатІ-ІІІступенів
«Колегіум мистецтв у Опішному» започатковують академічну керамологічну
серію«Гончарні школи України».Передбачаєтьсявиданнящонайменше10книг
про гончарні школи на території України. Оскільки наявна джерельна база
продіяльністьгончарнихзакладівсуттєворізнитьсязаобсягом,відбірмате-
ріалів до кожної наступної книги значною мірою залежатиме саме від цього
фактору. Передбачається, що невдовзі з’являться монографії, присвячені як
окремимгончарнимнавчальнимзакладам,щомаливідноснотривалийперіод
свогофункціонуванняумежаходногонаселеногопункту(Опішне,Миргород,
Кам’янець-Подільський,Коломия,Межигір’я,Глинськ,МакарівЯр,Олешня),
такітакі,щоміститимутьдослідженнякількохгончарнихнавчальнихзакла-
дів.Можливийтакожіваріантподачіматеріалу,колиоднедослідженнявисвіт-
люватимеосновніаспектигончарногошкільництвавпевномурегіоні (Слобо-
жанщина,Поділлятощо),тобтопровідноїврегіонішколийкількохневеликих
майстерень,виокремленняматеріалівпроякихуокремукнигунеможливез
оглядунамалочисельністьархівнихдокументів.

Кожне видання міститиме максимально відому інформацію про переду-
мовивідкриття,діяльністьтапричинизакриттягончарноїшколи,їїнавчальні
плани та програми, склад учнів і викладачів, вплив на місцеве гончарство;
фотогончарнихвиробівтощо.


Про Макарово-ярівську керамічну кустарно-промислову школу вперше

широко згадав керамолог, мистецтвознавець, технолог-кераміст Олександр
Тищенко (1958) у статті, в якій охарактеризував глини та гончарство Луган-
щини, проаналізував асортимент глиняної продукції кустарів і порушив
питання впливу вказаної гончарної школи на виникнення невластивих для
цьогорегіонуспособівдекоруваннякераміки[94].
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Через10роківувідомійбагатотомнійузагальнюючій«Історії міст і сіл 
Української РСР»стислоповідомлялосяпропідготовкувМакарово-ярівській
керамічній кустарно-промисловій школі, відкритій 1927 року, майстрів
художньої кераміки; подано перелік глиняних виробів, які виготовляли
учні цієї школи; згадано наставників – Михайла Івановича Кирячка, Івана
ІвановичаШкуркатаМиколуПавловичаЗвіряку[1,с.377].Аналізучихарак-
теристикидіяльностіцієїгончарноїшколинеподано.

Першою спробоюґрунтовного наукового дослідження гончарства Луган-
щиниставфрагментдисертаціїназдобуттянауковогоступенядокторамистецт-
вознавства львівського керамолога Юрія Лащука (1969), де вчений уперше
ввівунауковийобігархівнідокументи,щозасвідчуютьіснуванняМакарово-
ярівської керамічної кустарно-промислової школи, охарактеризував основні
етапиїїдіяльності[59].Кількароківпотомущеодинльвівськийучений,кера-
мологРостиславШмагалоусвоємудисертаційномудослідженнітакожзупи-
нивсянаокремихперіодахфункціонуванняцьогонавчальногозакладу[102].

КерамологІнститутукерамології–відділенняІнститутународознавства
НАН України Людмила Метка поповнила когорту українських дослідників
гончарства Луганщини й у одній зі статей охарактеризувала окремі заходи
земства Слов’яносербського повіту щодо сприяння гончарству, згадала про
макарово-ярівську гончарну школу [66]. Співробітники Луганського облас-
ногокраєзнавчогомузеюНаталяКаплунтаНаталяСмілянськаудослідженні,
опублікованомув«Українськомукерамологічномужурналі»,з’ясувалиісторію
гончарногопромислувс.МакарівЯр,відтворилитехнологіюгончарноговироб-
ництва, проаналізували діяльність Слов’яносербського земства, спрямовану
на розвиток гончарства, стисло висвітлили діяльність Макарово-ярівської
керамічної кустарно-промислової школи, дали опис робіт її вихованців та
викладачів[57].ОкремустаттюНаталіКаплунприсвяченозагальномуопису
гончарстваЛуганщини[56].

Історіографія діяльності Макарово-ярівської керамічної кустарно-
промислової школи базується на публікаціях, які можна об’єднати в три
групи: 1) газетні (для них характерні поверховість та публіцистичність) [65];
2)науково-популярні(стислоінформуютьпрозагальновідоміфактидіяльності
гончарноїшколинафоніісторичногорозвиткугончарногоосередку)[1,с.337];
3)дослідницькі,якієпершимиспробаминауковогоаналізурозвиткумісцевого
гончарстватадіяльностіМакарово-ярівськоїкерамічноїкустарно-промислової
школи [94; 66]. Однак у жодній з них не досліджено місце й роль гончарної
школивсистемігончарноїкультуриУкраїнипершоїполовиниХХстоліттята
їїреальнийвнесокурозвитокнародногогончарстваЛуганщини.Такожзали-
шилисянез’ясованимипричиниїївідкриттясамевс.МакарівЯр,невстанов-
ленопрізвищаучнів,невисвітленожиттєвийшляхзасновниківтавихованців
закладу,невизначенопричиниприпиненняїїдіяльності.

Першим моїм кроком на шляху новітніх наукових студій стала стаття
в «Українському керамологічному журналі» (2002), в якій узагальнено й
проаналізованонайповнішийнатойчаскорпусархівнихматеріалівщодоісторії
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становленнятадіяльностігончарноїшколи,встановленопрізвищавикладачів
та деяких учнів, вказано на значущість Макарово-ярівської керамічної
кустарно-промисловоїшколидлягончарстваЛуганщини[70].

Незважаючи на те, що до вивчення історії гончарної школи в Макаро-
вому Яру зверталося кілька українських учених-керамологів, максимально
повне висвітлення її діяльності та глибока наукова оцінка як самобутнього
явища гончарної культури на терені Луганщини не були кінцевою метою їх
досліджень,атомуйвідомостейпроцейнавчальнийзакладдонинінакопичено
вкрайобмаль.Затакихобставинвиникланеобхідністьґрунтовногонаукового
вивченнядіяльностієдиноївЛуганщинірегіональноїгончарноїшколи(1927–
1935),щойсталоосновноюметоюданогодослідження.

  Гончарні вироби села Макарів Яр та інших осередків Луганщини  
[за винятком банки, виготовленої в Опішному, в Полтавщині  

(нижній ряд, друга праворуч)]. 1920–1950-ті роки. 
Історикомеморіальний музей Олександра Пархоменка (Луганщина).  

Фото Людмили Меткої.  Національний музейзаповідник українського гончарства  
в Опішному, Національний архів українського гончарства





Село Макарів Яр (нині с.Пархоменко), Луганщина. 1903.  
Автор фото невідомий. Копії — Історико-меморіальний музей с.Пархоменко (Луганщина); 
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів 
українського гончарства

Розділ 1
ГОНЧАРСтВО 

В Селі 
мАКАРіВ яР

(XvIIIñXIX століття)
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ро обставинизаснуваннятаперипетії
розбудови села Макарів Яр поодинокі свідчення
містить короткий історико-географічний нарис
Слов’яносербськогоповіту,натериторіїякогозна-
ходитьсягончарнийосередок.Уньомуповідомля-
ється,щоз1600рокучерезцюмісцевістьпролягав
такзваний«секретний козацький шлях»ізЗапо-
різької Січі на р.Дон та р.Кагальник; 1650 року
запорозькі пікети вже стояли поблизу с.Суходіл,
авід1660-го–частинуцьогопікетурозпоряджен-
нямКошабулопереведенонаоколицімайбутнього
села Макарів Яр, звідки до Бахмутської фортеці
доставляли продукти харчування. Близько 1738
рокунацихземляхоселивсяпідстаркуватийзапо-
рожецьМакарБезрідний,якийоблаштувавпро-
сторийзимівник,віввеликегосподарство.Відтоді
поселенняйотрималоназвуМакарівЯр.

УпершійполовиніХVІІІстоліттядокозаків
приєдналися біженці з Росії та Польщі. За часів
імператриціЄлизаветиПетрівнирозпочалосяпла-
номірнезаселеннякраювихідцямизАвстрійської
імперії–сербами,воєнніпоселенняякихмусили
боронити слов’ян від набігів турків і кримських
татар.Післязнищення1775рокуЗапорізькоїСічі
колонізація посилилася за рахунок переселенців
ізЧернігівської,Харківської,КурськоїтаСмолен-
ськоїгуберній[58,с.2-3].

1773 року поселення подаровано Катериною
ІІ полковнику Бахмутського гусарського полку
О.Г.Рашковичу. Саме в цей час сюди було пере-
селено селян з інших повітів Катеринославської
губернії. Село почали називати Рашківка. За
повідомленнямакадемікаЙоганнаАнтонаГюль-
денштедта,1774рокутамбуловжеблизькосотні
дворів.1786року,зарішеннямсуду,селопередано
у володіння поміщику Степану Божедаровичу.
У1780-хрокахтамбулозбудованоцерквуначесть
АрхангелаМихаїла,асамепоселеннядеякийчас

П
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іменувалиАрхангельським.ПротенапочаткуХІХстоліттязновубуловіднов-
лено стару назву – Макарів Яр [32, с.48-49]. Доктор мистецтвознавства Юрій
Лащук у своєму дисертаційному дослідженні помилково писав, що Макарів
Яр у давнину мав назву не Рашків, а Ражків. Він також подав інформацію,
немовбиузв’язкузцимгончарівселадражнили«ражківськими свистунами»
[60,арк.17].

Відтворитиісторіюмісцевогогончарногопромислунеменшскладно,аніж
історію самого села. Бракує писемних джерел, які б заповнили прогалини в
знаннях.ПершівідомостіпрогончарнийпромиселуселіМакарівЯр(нинісело
Пархоменко) в Луганщині датуються кінцем ХVII століття, однак з’ясувати,
хто є родоначальником цього прадавнього ремесла, не видається можливим.
«Одні передають, що промисел перенесено сюди із Харківської губернії, інші роз-
повідають, що горщечному виробництву навчили місцевих жителів «захожалі 
люди», «литвини», які невідомо звідки прийшли сюди більше ста років тому»
[84,с.301-302].

До 1861 року гончарний промисел у Макаровому Яру не мав суттєвого
економічногозначеннядляпідтримкигосподарствмісцевихселян,якізначно
більше часу приділяли роботі на панщині. Лише після земельної реформи
(1861), отримавши особисту свободу, частина з них надала перевагу заняттю
гончарством,боперерозподілземлізалишивїхбезбудь-якихзасобівдоісну-
вання. Навіть побудувати нове господарство, маючи при цьому весь необхід-
ний матеріал, було практично неможливо. «Присадибна земля тут вже вся 
зайнята і стан селян є в цьому відношенні безвихідним, оскільки польової землі 
утилізувати з цією метою не можна: вона відрізана у вигляді вузької смужки, 
що простяглася на відстані 13 верст... Хату на хату будемо ставити... Самі 
собі не придумаємо, як жити на світі!»–бідкалисяселяни[84,с.92-93].

1861 року гончарів у селі налічувалося 239 осіб [60, арк.17]. Гончарство
залишалося досить популярним заняттям, а тому й майже через чверть сто-
ліття(1885)уселібулотаксамо239гончарів[84,с.301],яківиготовляли«на 
всю округу теракотовий глиняний посуд»[1,c.373].Одинізнайстарішихгонча-
рів–В.Артюшенко(1842р.н.),якийнамоментопитуваннязісвого72-річного
життя 60 років присвятив гончарству, згадував про ті часи, коли гончарним
промисломуМакаровомуЯрузаймалосямайжевсенаселення:«Не було... жод-
ного двору, де не виготовлялись би горщики, і в Макаровому Яру жило по 40-50 
хур наїжджих торговців, очікуючи випалювання горщиків; посуд брався з бою 
і господарю не потрібно було думати про те, куди і кому збувати свої вироби»
[88,c.136].

Нажаль,складнодостеменновідтворититехнологіюгончарноговиробни-
цтванатериторіїЛуганщиниХVIIІстоліття.Протезбереглисясвідченняпро
розвиток промислу в ХІХ столітті. Вони містять інформацію щодо процесів
гончарного виробництва (заготівлі глини та її підготовки до гончарювання,
способів виготовлення глинянимх виробів та їх декорування, випалювання),
конструкції гончарного круга та горна, асортименту продукції та шляхів її
реалізації.
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  Господарська будівля, вкрита черепицею в 1910-ті роки. Пархоменко  
(колишній Макарів Яр). 2001. Фото Людмили Меткої. Національний музейзаповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства

Першимвиробничиметапомупроцесігончарюванняєзаготівлясировини,
якудо1861рокумакарово-ярівськігончарібралибезкоштовноначисленних
місцевихглинищах.Проїхвикористаннязасвідчуютьпокинутікар’єрипоблизу
МакаровогоЯрутанавколишніхсіл–Давидівки,Новокиївки,Хорошилового.
Найкращою,надумкугончарів,булаглинапоблизус.Водяне,яказнаходилася
на землях власника Булацеля, та з кар’єру біля Макарового Яру. Залягання
глининаглибині3-хсажнів(6,402м)відповерхніземлійтруднощі,пов’язаніз
їїдобуванням,змусилигончарівшукатиіншеродовище,якеневдовзібуловід-
критоназемляхтамтешньогопоміщикаМартенса.Віднайшовшиноведжерело
сировини,кустарізабракуваликар’єрибілоусівськоїтановокиївськоїглин,бо
виготовленийізнихпосудпіслявипалюваннядававтріщинийвеликийвідсо-
токглинянихвиробіввтрачалисвоютоварнуцінність[88,c.136-137].Реформа
1861рокузмінилаекономічнівідносинивселі,переорієнтувавшипоміщиків
на нові джерела збагачення, а тому кустарів примушували купувати глину:
поміщикуБулацелюзавізсировиниплатили1руб.50коп.,Ільєнку–35коп.,
боглинабулазначногіршоїякості[84,c.302].

«Будь-який гончарний посуд виготовляється із добре вимішаної та очище-
ної глини...»[3,с.87].Заготовлялиглинуувересні,аінодінавесні.Переважно
«гончарна глина» залягала неглибоко, і, щоб дістатися до неї, потрібно було
зняти50-100смґрунту,викопавши«копанку».Дляцьогозастосовувализви-
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чайнілопати.Заготовленуглинувідвозилидодомуіскладалив«кучу».Вкож-
нійхатіпідлавоюбулаямаувиглядіпогреба,такзвана«груба»[66,c.24],куди
вносилиглину,додаваливоду,потімпереминаливсеценогами,стараннобили
дерев’яними палицями – «долбішечками». У ямі глина знаходилася «зимой 
більше, весною менше – кому як треба»[84,c.302].Збитув«кучу»глинупере-
стругували«стругом»,потімневеликимипорціямивимішувалирукаминалаві
чинаспеціальномустолі[66,c.24].Такимчиномотримувалиглинянумасу,з
якоївилучаликамінцітаіншістороннідомішки,такзвані«дутики»,якіпід
часвипалюванняспричинялибракпосуду.Післятакого«перебирання»глина
вважалася придатною для гончарювання [84, c.302]. Її скачували в невеликі
«балабухи»іскладалив«грубу» [66,c.24].

Наприкінці ХІХ століття виготовлення глиняних виробів макарово-
ярівськими гончарями відбувалося в житловому приміщенні на дерев’яному
крузі.Гончарнийверстатскладавсязвертикальногодерев’яноговеретена,до
якогобулоприкріпленодвадерев’янікруги:верхній–«кружок»,якийзнахо-
дивсянарівнілави,мавдіаметр0,2аршина(17см),танижній,тодішняназва
якоговМакаровомуЯрунамневідома,алеєвідомостіпроте,щойогодіаметр
дорівнював 1 аршину (71 см) і що іноді він був оббитий залізом. Матеріалом
для виготовлення веретена була осика, а для кругів – дуб. У нижній кінець
веретенавставлялисталеву«шпильку»,яка«втикалася в сталеве гніздечко»,
вмонтоване в дерев’яну колодку, закріплену в глиняній підлозі. Веретено
кріпили до лави за допомогою дерев’яної пластинки – «лисички», довжиною
6вершків(26,4см).Виготовленнятакогогончарногокругакоштувалогонча-
реві1,5-2руб.[84,c.302].

Сформовані гончарні вироби сушили в житловому приміщенні на поли-
цяхпопідстелею.Післятого,яквониставалипридатнимидовипалювання,
виробизавантажуваливгорно[3,с.87].НамежіХІХ–ХХстолітьгончарніпечі
булидоситьпростоїконструкції;кожназаймалаплощублизько4кв.сажнів;
якправило,їхбудувализглинитабілогокаменю.Складалисявонизверхньої
частини–«череня»,вякомубулиотворидлярівномірногопроходженнявогню,
танижньої–двох«сльосів».Спорудженнятакогогорнакоштувалогончареві
10-12рублів.

Випалювання гончарі починали ввечері. Воно тривало цілу ніч і тради-
ційно завершувалося вранці. Готові глиняні вироби вибирали після того, як
горноповністюохолоняло.Однакєписьмовепідтвердженнятого,щомакарово-
ярівськігончарінезавждидотримувалисятакоїтехнологіїйрозвантажували
горно невдовзі після випалювання [84, с.302-303]. За таких обставин, через
різку зміну температурного режиму навколишнього середовища значна час-
тинавипаленихглинянихвиробіввідразужтріскаласяйпотрапляладобраку.
Гадаю,щопричиноютакогопоспіхумоглобутиартільневолодіннягорном,яке
змушувалогончарівприскорюватийзначноскорочуватипроцесвипалювання.
Ті ж джерела звертають увагу на те, що горни споруджували в основному
вздовж річок: 12 – на р.Білоусівка, 9 – на р.Макарівка, 3 – на р.Сіверський
Донець[84,с.302].
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  Свистунець. Глина, ліплення.  
Макарів Яр (нині с.Пархоменко), Луганщина.  
Перша чверть ХХ століття. Історикомеморіальний  
музей Олександра Пархоменко. Фото Юрія Лащука 1973 
року. Національний музейзаповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів українського 
гончарства, Фонд Юрія Лащука. Публікується вперше

  Макітра (1) та ринка (2). Глина, гончарний круг, полива, 20 см (1), 12 см (2).  
Макарів Яр (нині с.Пархоменко), Луганщина. Перша чверть ХХ століття.  
Історикомеморіальний музей Олександра Пархоменка. Фото Юрія Лащука 1973 року. 
Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів 
українського гончарства, Фонд Юрія Лащука. Публікується вперше

  Тиква («кобушка»). Глина, гончарний круг, ліплення, 27 см. Макарів Яр (нині с.Пархоменко), Луганщина. 
Перша чверть ХХ століття. Історикомеморіальний музей Олександра Пархоменко.  
Фото Юрія Лащука 1973 року. Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства, Фонд Юрія Лащука. Публікується вперше
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Гончарномупромислус.МакарівЯруХІХстоліттібуливластивіознаки
суто кустарного виробництва, і вироби місцевих гончарів не вирізнялися
з-поміжіншихосередківоригінальністю.Невибагливийпопитпороджувавтаку
жпропозицію–основноювимогоюпокупцівбулаякістьчерепка.Натойчас
деякігончаріКатеринославськоїгуберніївжевиготовлялиполив’янийпосуд.
Дляцьоговисушеніглинянівиробизмазувалидьогтеміпосипалисвинцевим
порошком, який під час випалювання плавився [3, с.87]. Макарово-ярівські
гончарідо1909рокуполивинезастосовувалийвиготовлялитількинайпро-
стіші,атомуймаловартіснізхудожньоїточкизорувироби[84,c.302-303;86,
c.671].ТакіприкметибуливластивівиробамбільшостігончарівКатеринослав-
щини,які,засвідченнямсучасника,«...виготовляють посуд грубий за обробкою 
і до того ж дуже не міцний. Прикрашання й розписування посуду тут чомусь 
не заведені...» [3, с.87]. Найбільш поширеними були різноманітні горщики,
глечики, кубушки для води, ринки, покришки, макітри, миски, куришки
[3,с.88].

Асортимент глиняної продукції кустарів с.Макарів Яр складали пере-
важнокухоннігорщики,глечикидлямолокатагорщикидляквітівзпідстав-
ками.ЛишегончарВ.Артюшенкоінодівиготовлявзазамовленнямивазидля
прикрашаннятумб,будинків,воріт,атакожрізноманітніглечикизаескізами
сусідніхземлевласників.Протесуттєвовплинутинагончарневиробництвов
осередкуціпоодиноківипадкивиготовленняінноваційнихвиробівнемогли.
Новаторськіроботинелишенецікавилимісцевихгончарів,айзначноюмірою
буливипадковимийепізодичниминавітьдляВ.Артюшенка,бовимагализнач-
нихзатратчасу,набуттяпевнихнавичокуроботі,утойчас,колиможнабуло
успішнопродаватийменшвишуканупродукцію.Обсягигончарноговиробни-
цтва, незважаючи на зовнішню непривабливість виробів, були вражаючими.
ЛишеВ.Артюшенкощорічнопродавав30-40тисячоднихтількигорщиківдля
квітів, використовуючи при цьому працю 34 найманих робітників. Вартість
горщиказалежалавідйогорозміру:6-вершковіпродавализа15руб.засотню;
5-вершкові–за6-7руб.,анижчі–за1,5-4руб.Горщикитаглечикизбували
на місці виготовлення по 25-30 крб. за тисячу, а під час транспортування по
р.СіверськийДонецьдоРостова-на-Дону–за60-70.Інодізаробіткизросталидо
90-100руб.затисячу[88,c.137].Намісцевихринкахреалізаціяглинянихвиро-
бівпереважнозводиласядоїхвимінюваннянапшеницюзакількістю,рівною
їхоб’єму.Урокиневрожаївтакийобмінбувненакористьгончарів,бозаодин
горщикзернавінзмушенийбуввіддавати3-4вироби.

Вигіднимбувзбутгончарноїпродукціїзамежамисела,особливоутаких
містах, як Новочеркаськ, Таганрог, Нахічевань, Ростов-на-Дону. Оптом збу-
валигончарісвоюпродукціюскупникамізс.ОріхівкаПетропавлівськоїволості
та с.Фащівка Городищівської волості. Були й чотири місцеві скупники, які
за сотню горщиків платили від 0,7 до 1 руб. «Сотня» містила «20 великих 
(ємністю майже відро), 50 середніх (у яких борщ варять), 20 маленьких (каш-
нички) та 10 звичайних столових чашок»[84,c.304].Такожвиготовлялигор-
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щикивагою20фунтів,місткістю1,5відра,вартістю30-40коп.,ічотиривідерні
горщики,яких,разомзіншимпосудом,угорновміщувалосялише2-3штуки.
Довантажувалигорновиробамименшихрозмірів[84,c.304].

Здавалося б, гончарний промисел мав процвітати й набирати обертів,
однакіснуватиізольовановідконкретнихісторичнозумовленихекономічних
умов він не міг. Поширення металевого та фаянсового посуду поставило під
загрозуіснуваннягончарногопромислу–кількістьпродукції,якумайстрам
вдавалосяреалізовувати,поступовозменшувалася[3,с.89].Дотогожзмінився
характер запитів споживачів: їхні смаки вимагали нових художніх форм та
декору. За таких обставин пропозиція традиційних глиняних виробів була
значно більшою за попит, їх ринкова вартість стала меншою, але виробнича
вартістьзрославнаслідокподорожчаннянеобхіднихдлягончарногопромислу
матеріалів. Географія ринків збуту скорочувалася. За таких умов назрівала
кризагончарногопромислувУкраїні.

  Залишки горна. Пархоменко (колишній Макарів Яр). 2007.  
Фото Людмили Овчаренко. Національний музейзаповідник українського гончарства  

в Опішному, Національний архів українського гончарства. Публікується вперше
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а початку ХХ століття зацікавле-
ністьокремихземствгончарнимпромисломдещо
ослабла. Зокрема 1906 року екстренні земські
збориСлов’яносербськогоповітускоротилиасиг-
нування на поліпшення гончарного промислу в
селіМакарівЯр[86,c.672].

Утамтешньомугончарствіз’явилисяознаки
економічної кризи. Суттєво скоротилася чисель-
ність гончарів. З числа колись кількох сотень
зайнятих цією справою господарств 1909 року
лише 100 чоловік зберегли свою відданість про-
мислу. Вони продовжували виготовляти до 100
тисяч неполив’яних горщиків у рік [18, арк.4].
1913-горокувселібуло102гончарі.Вонивиго-
товляли близько 249,5 тис. глиняних виробів, з
яких246,5тис.–кухонногопосуду,ут.ч.44тис.
–глечиків,4тис.–горщиківдляквітів.Загальна
вартістьвиготовленогоскладала7270,5руб.,що
становило приблизно 71,5 руб. середнього заро-
біткуодногокустаря[88,c.138,140].Звісно,такі
коштинебулизайвимивгосподарствіселянина,
але із запровадженням більш прогресивних тех-
нологій гончарного виробництва їхні прибутки
моглибутизначнобільшими.

Скоротився час, який кустарі відводили
гончарству. Якщо 1886 року робочий день три-
вав15-16годин,виготовленнягончарнихвиробів
розпочинали у вересні й закінчували в березні,
після чого тривав період так званого «вижига»
– випалювання горщиків, який переривався в
липнідвоматижнямипольовихробіт[84,c.303],
тонапочатку1900-хгончаріпрацюваливід6до
16годинивпродовж100вільнихвідземлеробства
днів:злистопададолютого.Зацейчассередньо-
статистичниймакарово-ярівськийгончарвиготов-
ляв100різноманітнихгорщиківудень,аотже,за
весьробочийперіодвінмігвиготовитинеменше
10тис.глинянихвиробів.Насправдіжузагальню-

Н
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ючацифраскладала2тис.446виробів.Причинаминевисокоїпродуктивності
працікустарівбулинедосконалістьгончарноговиробництваізатримкайого
технологіїнарівніХІХстоліття,утойчас,колипотужнозросталифабричні
гігантифаянсо-фарфоровоговиробництвайзалишиласянизькоювартістьпро-
дажувиробів,порівняноізсуттєвимизатратамипраці.Наприклад,длявиго-
товлення 1000 гончарних виробів макарово-ярівським гончарям необхідно
буловитратити:1,5руб.напідвезенняглинизхутораВодяного(1день);1,5
руб.напідготовкуформувальноїмаси:розмочування,розмішування,розми-
нання(2дні);9,75руб.набезпосереднєформуваннявиробів(12-13днів);2,5
руб.напридбаннянеобхідногодлявипалюванняматеріалу;3,5руб.назаван-
тажуванняйрозвантажуваннягорназаучастюпомічника.Такимчином,на
виготовлення1000гончарнихвиробівкустарзатрачав19-20дніві18-19руб.
[88,c.138-139].Вирахувавшиізотриманихвідпродажуцієїтисячі29руб.14
коп. (вартість вкладеної в її виготовлення роботи), отримаємо середній два-
дцятиденнийзаробітокгончаря,якийскладав10крб.ізменшувавсязалежно
відмісцяпродажутовару.

Щорічнокустарівиготовлялидо100тис.горщиків[45,с.160].Половину
виготовленихгончарнихвиробівреалізовувалипереважновМакаровомуЯру
(39,5%,за2,44коп.заштуку)чинайогооколицях(26,5%),арешту–вЛуган-
ську (17,8%, за 3,3 коп. за штуку) та в Ростові-на-Дону (16,4%, за 3,9 коп.
заштуку),доякихдістатисямоглилишенайзаможнішігончарі.Макарово-
ярівськігорщикиможнабулопобачитинаярмаркахКатеринославськоїгубер-
нії та Донської області [45, с.160]. Кількісно реалізація макарово-ярівської
гончарноїпродукції1914рокумалатакийвигляд(таблиця1)[88,c.140-141]:

Таблиця 1
Збут гончарної продукції макарово-ярівських гончарів (1914)

№
п/п

Ринки збуту
Кількість 

гончарних
виробів

Вартість 
1000 шт.

(руб.)

Вартість
1 шт. 
(коп.)

1
2
3
4
5
6
7

Макарів Яр
Околиці Макарового Яру
Ст.Митякинська, Донська область
Ст.Луганська, Донська область
Ст.Суми, Південно-Східна залізниця
Луганськ
Ростов-на-Дону

98500
51000
3000
5000
1000

44500
42000

2409,5
1432,5

75
200
23

1488
1642,5

2,44
2,80
2,50
4,00
2,30
3,34
3,90

Такимчином,лише1/3частинаглиняноїпродукціїприносилагончарям
більш-меншзначнийзаробіток,аледістатисядомісцьнайбільшвигідноїреа-
лізації було нелегко. Уже йшла мова про те, що попит на гончарний посуд,
з появою фаянсового та металевого, зменшився; до того ж поблизу Ростова-
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на-Донурозпочалосявиробництвоквітників,томубільшістькустарівздавали
свої вироби оптом на місці виготовлення, частіше за невигідними для себе
цінами. Чи не визначальною спонукою до заняття гончарством був вільний
часузимку:«Нема задля чого працювати, працюємо даремно, але нікуди діти 
взимку час»[88,c.140].Затакихумовгончарнекустарневиробництвоочіку-
вавпоступовийзанепад,аждоповногойогозникнення.«Потрібні були карди-
нальні зміни в самому виробництві, щоб не дати йому заглохнути; потрібна 
була допомога ззовні, оскільки самі кустарі... переважно землероби, не могли 
вийти зі становища, яке склалося, і, бачачи свою безпорадність, один за дру-
гим стали кидати гончарну справу»[88,c.142].

Наполегливі запити Катеринославського губернського земства щодо
заходів,спрямованихнапідтримкумісцевогогончарногопромислу,змусили
Слов’яносербське повітове земство пожвавити роботу в цьому напрямку, у
тому числі й у Макаровому Яру. Першим кроком було «знайомство» 1902
року повітового агронома із загальним станом гончарства та відправлення
зразківглинізхутораЛисоготаземельМартенсадлявивченняїхвластивос-
тей до Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя.
Згодомбулоподанопропозиціїповітовоїуправиземськимзборам1905-гороку
щодополіпшеннягончарства[88,c.143].Однимізпершочерговихзавданьбуло
визнаноздійсненняаналізуйудосконаленнясистеминавчаннягончарству.

Традиційномайстерністьгончарюваннямісцевігончаріпередаваливспа-
доксвоїмдітям,переважнохлопчикам,абожнавчалицьомуремеслуучнів.
Спершу, з 12-15-річного віку, дітей учили виготовляти свистунці, а згодом
–більшскладніречі.Досягнувши18-ліття,юнакиставалисамостійнимикус-
тарями[84,c.303].Протеуспадкуваннягончарноїсправинезавждипередба-
чалозасвоєннячогосьнового,щогарантувалобуспішнепросуванняпродукції
на ринках збуту. Нагальним стало питання «вливання свіжої крові», тобто
навчаннягончарствувмайстрівзіншихгончарнихосередків.Упершедумка
запросити «спеціаліста глиняних виробів для навчання селян виготовляти 
полірований посуд та різноманітні вироби з глини»[88,c.143]виниклавдія-
чівСлов’яносербськоїповітовоїуправи1905року,алевже1906рокуземство
скасувалорішенняпроасигнуваннянаціпотреби100руб.1908року,врезуль-
татілистуванняповітовоїуправизгончарямиПолтавщини,доМакаровогоЯру
прибуводинізгончарів,алеземствоневиділилокоштівнайогоутримання.
Нажаль,встановитипрізвищецьогомайстраневдалося.Упам’ятімакарово-
ярівськихгончаріввінзалишився«апостоломгончарноїсправи»,якомудехто
з них завдячував умінням виготовляти полив’яний посуд, знаннями щодо
більшзручногойвигідноговипалюваннягончарнихвиробівтадеякимиудо-
сконаленнямимісцевогогорна[88,c.143].

Увага,виявленадоприїжджогогончаря,спонукалаповітовууправузапро-
вадити практичне навчання кустарів більш удосконаленим способам роботи
зглиною.Зцієюметою1909рокудоМакаровогоЯрунапосадуінструктора
згончарноговиробництвазапросилиФедораЧирвенка–славетногомайстра
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  Горщик (1) та кухоль (2).  
Глина, гончарний круг, ліплення (2),  
теракота (1), полива (2); висота 30 см (1).  
Макарів Яр (нині с.Пархоменко),  
Луганщина. Перша чверть ХХ століття. 
Історикомеморіальний музей Олександра 
Пархоменка. Фото Юрія Лащука 1973 року.  
Національний музейзаповідник  
українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства, 
Фонд Юрія Лащука. Публікується вперше

  Глечик (1) та слоїк (2).  
Глина, гончарний круг, полива (2), 24 см (1),  
15 см (2). Макарів Яр (нині с.Пархоменко),  
Луганщина. Перша чверть ХХ століття.  
Історикомеморіальний музей Олександра 
Пархоменка. Фото Юрія Лащука 1973 року.  
Національний музейзаповідник  
українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства, 
Фонд Юрія Лащука. Публікується вперше

зОпішного(Полтавщина),якийзачотиримісяцісвогоперебування,упродовж
25.01 – 25.03 та 10.05 – 10.07.1909 року, «навчив дещо гончарів поливати 
посуд»[18,арк.4]іза100руб.продаводинізсвоїхпрофесійнихсекретіввиго-
товленняполив’яногопосуду.Останнійфактсвідчитьпровкрайпоганупоін-
формованість місцевих гончарів, адже лише повна необізнаність кустарів із
рівнемсучаснихтехнологічнихдосягненьугончарстві,відсутністьбудь-яких
даних про наявні лабораторії та різноманітні друковані рекомендації могли
примуситикустарівплатититакікоштизаЧирвенкову«таємницю».Наутри-
манняФедораЧирвенкатайогопроїздбулозатрачено220руб.,напридбання

1

1

2

2
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необхіднихматеріалівдляпоказовихробіт(свинцю,окисузаліза,марганцю
таін.)–25руб.Найбільшстараннимучнемопішненськогомайстрабувмісце-
вийгончарСеменЗвіряка.КустаріМакаровогоЯрупереконалисявтому,що
змісцевихглинможнавиготовлятизначнокращийпосуд,урезультатічого
пожвавилося зацікавлення самим промислом [22, c.161]. Однак діяльність
інструкторавиявиласянетакоюпродуктивною,якочікувалося,іпричинтому
булокілька:1)замалийчасйогоперебування;2)невсікустарізналипробезко-
штовністьпослугінструктора;3)усамогоінструктораневсевдавалося,мож-
ливо,тому,щовінневстигпристосуватисвоїзнаннядомісцевихсировинних
матеріалів;4)відсутністьудосконаленогогорна,якеневстиглипобудувати.
Узвичномудлямакарово-ярівськихгончарівгорніполив’янийпосудпсувався
[45,c.162].Останняобставинавиниклавнаслідоктого,щосільськагромада
визначиласязмісцембудівництвагорналишенаприкінцічервня,колитермін
перебуванняФедораЧирвенказакінчився[45,с.162].Післявід’їздуінструк-
тора кількість неполив’яного посуду, який виготовляли гончарі в Макаро-
вомуЯру(до100кустарів),зрославдвічі(до200тис.штукнарік)із’явилися
полив’янівироби(до8тисячштукнарік)[18,арк.7;69,с.101].

Оскільки інструктор не поділився всіма знаннями щодо виготовлення
поливи та її застосування, діяльність державних органів влади в цьому
напрямкупродовжувалася.7серпня1909рокудоМакаровогоЯруприбуввід-
ряджений Відділом сільської економії та сільськогосподарської статистики
Головногоуправлінняземлевлаштуваннятаземлеробства,професоркераміки
Санкт-ПетербурзькоготехнологічногоінститутуО.Соколов.Оглянувшипосуд,
виготовленийізмісцевихглин,вінузявзразкицихглиндолабораторіїВідділу
сільськоїекономіїдляпроведеннянеобхіднихтехнічниханалізів,пов’язаних
ізвизначеннямвідповіднихмісцевимглинамформвиробівтаскладуполив.
Незаперечнимбувтойфакт,щонаселенняповітувідчувалонагальнупотребу
впредметахгончарноговиробництва(утомучислі,вчерепицітацеглі),але
їх виготовлення було недосконалим. Необхідно було передовсім вивчити
властивостімісцевихглин.Отримавширезультатидосліджень,земськідіячі
з’ясували б, які саме заходи з підтримки гончарства потрібно здійснювати
[44,c.161].ЦьогожрокубулоприйняторішенняСлов’яносербськоїповітової
земськоїуправипроучастьуПівденно-руськійсільськогосподарськійпромис-
ловійікустарнійвиставці,якамалапроходитивКатеринославіз1липнядо
25вересня1910року.ДоучастіувиставцібулозалученоКатеринославську,
Харківську,Полтавську,ТаврійськутаХерсонськугубернії,областіВійська
ДонськогоіКубанського.Длявідділукустарноїпромисловостізапропоновано
різноманітні вироби, у тому числі гончарні; на їх збирання та відправлення
булоасигновано50руб.[42,с.401-407].

Тим часом Слов’яносербська повітова земська управа звернулася до
земських зборів із проханням: 1) надіслати до Макарового Яру інструктора
на тривалий час; 2) направити 2-х гончарів до школи гончарного вироб-
ництва для вивчення більш досконалих його способів (уперше така думка
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  Миски. Глина, гончарний круг, полива, d–24 см (1),  
d–19 см (2). Макарів Яр (нині с.Пархоменко), 
Луганщина. Перша чверть ХХ століття.  
Історикомеморіальний музей Олександра Пархоменка.  
Фото Юрія Лащука 1973 року. Національний  
музейзаповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства,  
Фонд Юрія Лащука. Публікується вперше

  Барило («бочонок») (1, 2). Глина, гончарний круг, ліплення, теракота, довжина 24 см.  
Макарів Яр (нині с.Пархоменко), Луганщина. Перша чверть ХХ століття.  
Історикомеморіальний музей Олександра Пархоменка. Фото Юрія Лащука.  
Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному, Національний  
архів українського гончарства, Фонд Юрія Лащука. Публікується вперше

з’явилася в слов’яносербських земців 1908 року, коли вони звернулися
до земських зборів з проханням відправити місцевих гончарів за рахунок
земства на практичні курси при гончарних майстернях у Опішному Зінь-
ківського повіту та Глинську Роменського повіту Полтавської губернії, а
також на навчання до Миргородської художньо-промислової школи імені
Миколи Гоголя [86, c.674]); 3) виділити 100 руб. для влаштування зразко-
вого горна; 4) у землевласника Мартенса придбати у власність громади
Макарового Яру кар’єр, у якому здійснювалося добування гончарних глин;
5) асигнувати 50 крб. на закупівлю матеріалів для показових робіт інструк-
тора [45, c.160-162]. Хоча земськими зборами й було виділено 300 руб.
на влаштування удосконаленого горна й запрошення інструктора, нічого за
ці кошти 1910 року не зробили [50, c.147]. Макарово-ярівське сільськогос-
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подарськетовариствоназборах,щовідбулися10липня1911року,повторно
звернулосядоземськоїуправизклопотаннямпровлаштуванняус.Макарів
Ярзразковогогорна,якийпланувализдавативорендугончарям,атакожпро
відрядження до однієї з гончарних шкіл двох селян-гончарів [74, с.83-84].
Буловиконанолишерішеннящододослідженнямісцевихглин,урезультаті
чого 100 руб. було затрачено на вивчення покладів гончарних глин поблизу
МакаровогоЯрутаїхнадсиланнядолабораторіївСанкт-Петербурзі,ана1911
рікнаціжпотребизапланували200руб.[45,c.161;51,с.156].

Тривала розпочата 1902 року співпраця Слов’яносербського повітового
земства з Миргородською художньо-промисловою школою імені Миколи
Гоголя,яказдійснилааналізимакарово-ярівськихгончарнихглиніохарак-
теризувалаїхяквисокоякісні[86,c.671].1910рокутакіждослідибулопро-
ведено з глинами, взятими з кар’єрів поблизу хутора Василівка і слободи
ЄвсугСтаробільськогоповіту.ДиректорМиргородськоїхудожньо-промислової
школиіменіМиколиГоголяОлександрКир’яковуписьмовихрекомендаціях
зазначав,щодлявдалоїорганізаціїгончарноїсправипроведенихдослідівнедо-
статньо й необхідно взяти більшу кількість глин з різних кар’єрів повіту та
з’ясуватиїхсумісністьізвживанимиполивами.УвідповідьнацеСтаробіль-
ськаземськауправанадіслалапо5пудівглиниз5кар’єрівієвсузькувохру.
Однакєвсузькігончарінеохочепогоджувалисянавідкриттявїхньомуселігон-
чарноїмайстерніінезахотілипорушуватиклопотанняпроїївідкриття;також
вонинедализгодинате,щобякасьіншамайстернякористуваласяпокладами
євсузькоїглини[43,c.20-24].Очевиднимбулонебажаннятамтешніхкустарів
відкритисвоїринкидляглиняноїпродукціїіншихрегіонів,поділитисясвоєю
монополієюнагончарневиробництво.

РозглядаючистансправуСлов’яносербськомуповітовомуземствіщодо
сприяння гончарству, знаходимо прямі докази невиконання більшості при-
йнятих Слов’яносербськими повітовими земськими зборами рішень. Це –
клопотаннясільськогосподарськоготоваристваМакаровогоЯру,зякимвоно
звернулося02.04.1911рокудоСлов’яносербськоїповітовоїземськоїуправи.
У ньому дублювалися основні позиції вищезгаданого прохання: 1) просити
Держдепартамент землеробства направити інструктора з гончарної справи;
2) відправити двох людей з Макарового Яру в гончарну школу за державні
кошти;3)побудувативМакаровомуЯрузразковегончарнегорно[18,арк.2],
якемалобстативласністюсільськогосподарськоготовариства,щоздавалоб
йогомісцевимгончарямуоренду[68,c.83].

Якужезазначалося,напочаткуХХстоліттяземствазверталиособливу
увагу на розвиток місцевих кустарних промислів, щоб у такий спосіб уря-
тувати економіку повітів від нищівного впливу фабричного виробництва,
тому повторне звернення не залишилося без відповіді: на черговій сесії
Слов’яносербськоїземськоїуправизновубулопорушенопитанняпідтримки
гончарствавМакаровомуЯру.Зокрема,вказувалосянаважливістьпромислу
для примноження матеріальних статків місцевого селянства, на низький
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рівеньгончарноговиробництва,хочазарезультатамипроведенихдосліджень
з’ясуваласяпридатністьмакарово-ярівськихглиндлявиготовленнявисокоя-
кісногопосуду,апіску–дляприготуванняполив[45,c.161].

Наступний,1912,рікбувприкметнийрішучимизмінамивпоглядахзем-
ства на гончарний промисел у Макаровому Яру, де було здійснено ряд захо-
дів:
1.Прийнятонаслужбувземствоінструкторазгончарноїсправи

І.Переборщикова,якийзакінчивМиргородськухудожньо-промислову
школуіменіМиколиГоголя.

2.Влаштованогорнодлявипалюванняполив’янихгончарнихвиробів.
3.Розпочатообладнаннягончарноїмайстерні,ідеязаснуванняякоїбере

початок1905року,колиповітовауправа,ознайомившисьздосвідом
ПолтавськоїтаКурськоїгуберній,висловиладумкупронеобхідність
відкриття«особливої художньої школи виробів з глини».

4.ОбстеженомісцевіглинивМиргородськійхудожньо-промисловійшколі
іменіМиколиГоголя.

5.Запланованотридцятиденнікурсидлягончарівповітуігубернії.
6.300руб.асигнованонавідрядженнядвохселянізповітуідвохгончарів

ізс.МакарівЯрузимку1911–1912роківдооднієїзгончарнихшкіл
[86,c.677;88,c.144-145;18,арк.14,16].

1913 рік відрізнявся від попереднього ще більш радикальними про-
позиціями: вищезгадані курси мали тривати 4 місяці й мати унаочнення,
анавчально-показовамайстернямалабутиоснащенанеобхіднимобладнанням
та лабораторією для проведення технічних аналізів місцевих глин на пред-
мет їх придатності до гончарювання. Було складено кошторис на 6097 руб.,
яким передбачалося, що 5197 руб. асигнують Губернське земство і Головне
управлінняземлеробстватаземлевпорядкування[88,c.145].Начерговійсесії
Земськихзборів1913-горокуУправапродемонструвалавиготовленізмісце-
вихглинзразкиоблицювальноїплитки,татарськоїчерепиці,теракотовихта
полив’яних виробів, прикрас для квіткових клумб та ліплені вироби. Пові-
товеземствонезбиралосязупинятисянапівдорозііпідкріпилосвоюдоповідь
висновками,якібулирезультатомйогобагаторічноїроботи:
 Гончарна справа в Макарово-ярівській волості – явище не випадкове,

аісторичнозумовлене.
 Влаштуваннязразковоїгончарноїмайстерні–цілкомдоцільне.
 Одноманітніформигончарнихвиробівневідповідаютьвимогамчасу,тому

обсягивиробництванезначні.
 Хочагончарство–другоряднезаняттяселянина-землероба,воноєсуттє-

воюпідмогоюдлясімейногобюджетуйпотребуєреорганізаціїнабільш
широкихзасадах,шляхомзапровадженнявиготовленнятакихглиняних
виробів, які демонструвалися на черговій сесії земських зборів 1913-го
року.

 Необхідно організувати при майстерні лабораторію й продовжувати
вивченняновихпокладівглин,з’ясовуючиїхпридатністьдлягончарства.
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 Для розвитку гончарства в с.Макарів Яр кабінет інструктора потрібно
укомплектувати різноманітними посібниками: літературою, картами,
плакатами,діапозитивами.

 Пригончарніймайстерніорганізуватикімнату-музей,уякійбизберіга-
лисязразкиглинівиробівзних.

 Побудуватидлямайстерніспеціальнеприміщення,якебвідповідаловсім
вимогам[88,c.149-150].
НапорядокденнийудіяльностіСлов’яносербськогоземствасталобудів-

ництвонавчальноїгончарноїмайстернівМакаровомуЯру.
Не залишилися осторонь і кустарі. Уже в травні 1913-го року вони

зібралися в Макаровому Яру, щоб обміркувати свої проблеми, й одностайно
зійшлися в думці про необхідність удосконалення гончарного виробництва.
Вонивідзначали,щогончарствозалишалосядлянихважливимджереломпри-
бутків,якідозволялиполіпшуватиосновнезаняттяселянина–землеробство.
На їхню думку, причин занепаду гончарства було кілька: 1) невизначеність
правселянщодокористуванняглинищем,якебулоприватноювласністюпомі-
щика Мартенса, і його віддаленість від села; 2) тяжкий та шкідливий для
здоров’я ручний спосіб приготування глиняної маси; 3) неякісні матеріали
йручнеприготуванняполиви;4)невміннявиготовляти,окрімзвичнихгор-
щиківтаглечиків,іншівироби;5)скороченнякількостіринківзбутуготової
продукції[88,c.146-147].Нанаступнихзборах,яківідбулися28грудня1913
року,гончаріухвалилирішенняпрооб’єднаннявартільдляорганізаціїзбуту
гончарнихвиробівтапридбаннясировини[88,c.150].

ТимчасомСлов’яносербськоюуправоюбулоскладенокошторисвитратна
утриманняінструкторазгончарстваігончарноїмайстернівМакаровомуЯру
1914року(таблиця2)[46,c.210].

Нажаль,невдалосявіднайтивідомостіпроповнефінансуванняцьогопро-
екту,протеєпідтвердженнятого,щодлянавчально-показовоїмайстернібуло
орендовано просторе приміщення, виписано гончарний круг, ручні машини
для приготування глини й поливи, пристрої для проведення елементарного
технічногоаналізуглин.

15січня1914рокуМакарово-ярівськунавчально-показовугончарнумай-
стернюбуловідкрито.ОчоливїївжезгаданийІ.Переборщиков.Унійознайом-
люваликустарівзприйомамироботизглиною,зокремапочализвиготовлення
кахель та прикрас для печей, облицювальної плитки й татарської черепиці,
теракотових і полив’яних виробів (тарілей, кубишок, макітер, горщиків,
мисок, глечиків, скарбничок) [88, с.151], прикрас для квіткових клумб та
виробів ручного ліплення, передбачили ряд поліпшень у гончарній справі.
Від18лютогодо15березняпримайстернідіяликурси,наякихп’ятероселян
ізхутораЛисогопрацювалинагончарномукрузі,вивчалискладтаобробку
глини,їїзаготівлюйприготуваннядороботи,сушінняйвипалюваннявиро-
бів,атакожіншіпроцесигончарноговиробництва.І.Переборщиковвідвідував
гончарівМакаровогоЯру,прицьомудававїмпорадищодогончарноїсправи
[88,c.146].
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Беручидоувагивисловленікустарямипобажаннящодообстеженняглин
тазважаючинате,щорезультатипроведенихранішеекспериментівнідене
обнародувалися(принаймні,процейфактдосінічогоневідомо),управавід-
рядилаінструктора-керамістаІ.Переборщиковазізразкамиглин,взятимиз
глинищ поблизу Макарового Яру, до Миргородської художньо-промислової
школиіменіМиколиГоголя.З10липнядо25серпняразомізвикладачами
школивінпроводиврізноманітніаналізимакарово-ярівськихглин.Висновки
містилирекомендаціїщодопридатностітієїчиіншоїглинидлявиготовлення
певноїгрупиглинянихвиробів(таблиця3)[88,c.147-148].

РезультатиобстеженняглинМакарово-ярівськоїволостівиявилисяобна-
дійливими для майбутнього розвитку тамтешнього гончарства: по-перше,
з’ясувалося, що значний масив гончарних глин навколо Макарового Яру
можнабуловикористатидлявиготовленнярізноманітноїглиняноїпродукції;
ті глини, які гончарі вважали непридатними для виробництва, наприклад,
білоусівськачиновокиївська,засвоїмихарактеристикамибулинегіршими
заглиниМартенса,віддаленівідосередкуна8-9верст;по-друге,розвитокгон-
чарноїсправисприявнайбільшдоцільнійорганізаціїпрацікустарів-гончарів
(маєтьсянаувазізапровадженнямасовоговиготовленнятоговидупродукції,
який був економічно доцільнішим для виробника. Так, тисяча глечиків на
ринку коштувала 25 руб., а квадратний сажень облицювальної плитки – 40
руб.,некажучивжепрокахлі);рекомендуючивиготовлятизцієїглинилише
певні вироби, які були для неї найоптимальнішими, земство таким чином
сприялораціоналізаціїгончарноговиробництва[88,c.148].

Таблиця 2
Кошторис витрат на утримання інструктора з гончарства і гончарної майстерні  
в Макаровому Яру (1914)

№ 
п/п

статті витрат
Асигновано 
коштів (руб.)

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12

Утримання інструктора
Утримання квартири інструктора
Утримання квартири під майстерню
Опалення та освітлення майстерні
Утримання сторожа
Придбання палива для горна
Придбання матеріалів для гончарного,  

у тому числі кахельного, виробництва
Придбання алебастру для відливання форм
Заготівля глини
Передплата періодичної літератури
Канцелярські витрати
Інші витрати

Разом

600
72

200
120
120
50
50

25
20
8
5

10

1280
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Відтодігончарнийпромиселперейшовдоновогоетапусвого існування.
Земство почало звертати на нього особливу увагу, прагнучи максимально
профінансувати всі ініціативи в цьому напрямку. Слов’яносербські пові-
тові земські збори 1914 року ухвалили: внести до кошторису на 1915 рік
1280 руб. для потреб гончарної майстерні; доручити управі підготувати звіт
про вплив гончарної майстерні на місцеве виробництво; порушити клопо-
тання перед губернськими земськими зборами щодо асигнування 640 руб.
[49,с.164].Такбулопокладенопочатоквеликійітакійнеобхіднійсправіпід-
тримкигончарногопромислу,підняттяйогонаналежнийрівень.Потрібний
був лише час для того, щоб запровадити в життя всі заплановані заходи і
першимзнихбулоґрунтовнегеологічнеобстеженнямісцевихпокладівглин
на предмет їх потужності та глибини залягання. Значні перспективи збуту
гончарної продукції відкривало заплановане шлюзування річки Донець [88,
c.151].

Нажаль,подальшіісторичніподії(Першасвітовавійна,більшовицький
переворот 1917 року, громадянська війна) не дозволили здійснити заплано-
ваневповномуобсязі.«Через призив на мобілізацію 1915 року інструктора 

Таблиця 3
специфіка глин Макарово-ярівського гончарного району

№ 
п/п

Місце залягання пласта придатність глини

1

2

3

4

5

6

7

с.Давидівка  
Макарово-ярівської волості

хут.Лисий  
Новосвітлівської волості

с.Новоганнівка
Первозванівської волості

хут.Водяний  
Макарово-ярівської волості

с.Макарів Яр (Білоусівська)

с.Новокиївка  
Макарово-ярівської волості

с.Макарів Яр, 
на березі р.Донець

Для виробництва татарської черепиці й прикрас  
для квіткових клумб. Із 20%-вим додаванням 
вапна – придатна для кахельного виробництва

Після ретельної обробки – для гончарного,  
у тому числі кахельного, виробництва, облицювальних 
плиток і прикрас квіткових клумб

Для кустарної скульптури, гончарного виробництва

Для гончарних виробів, облицювальної плитки  
і прикрас квіткових клумб

Для гончарних виробів, облицювальної плитки

Для кустарного виготовлення черепиці й прикрас 
квіткових клумб

Для самостійного виробництва не придатна;  
може слугувати домішкою для плавкості до інших глин, 
наприклад, давидівської
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гончарного виробництва по гончарній справі 
в с.Макарів Яр майже не проходили роботи. 
Знов запрошений інструктор після трьох 
місяців покинув службу через низький оклад»
[18,арк.67].

У1920-тірокигончарнийпромиселМака-
ровогоЯрупочавзанепадати,кількістьгонча-
рівнеухильнозменшувалася.Якщозаданими,
зібранимиМакарово-ярівськоюсільрадою1925
року, гончарством займалися 389 осіб (10%
населеннявідзагальноїкількості–3890осіб)
[34,арк.30],тонаступногорокукількістьгон-
чарівзменшиласябільшеніжудвічі:гончар-
ствомзаймалисятільки117осіб(3%населення)
[57,с.54].Валовакількістьгончарнихвиробів
такожзменшилася: «Продукція зменшена на 
50% (у порівнянні з довоєнним рівнем)» [57,
c.54].

Підсумовуючивикладеневище,зазначу,
що Слов’яносербське повітове земство було
однимізнайпрогресивнішихземствКатерино-
славськоїгубернії.Воноактивносприялороз-
виткугончарноговиробництва,крокзакроком
рухалося вперед, можливо, в чомусь виявля-
ючи меншу наполегливість і послідовність,
аніжтоговимагалиумовийчас.Однакзапрова-
дженнявиготовленняполив’янихвиробів,від-
криттяуМакаровомуЯрінавчальнопоказової
гончарноїмайстерні,дослідженнявластивос-
тейтаексплуатаціяновихродовищмісцевих

  Гончар Захар Юхимович Кутько.  
Макарів Яр (нині с.Пархоменко),  
Луганщина. 1920-ті роки.  
Автор фото невідомий. Копія –  
Історикомеморіальний музей  
Олександра Пархоменка (Луганщина);  
Національний музейзаповідник 
українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського 
гончарства. Автор фотокопії  
Людмила Метка. Публікується вперше

глин,розширенняасортиментуглинянихвиробів,залученнядонавчаннявгон-
чарніселянзіншихсіл,популяризаторськадіяльністькерівникамайстерні,
співпраця з Миргородською художньопромисловою школою імені Миколи
Гоголя – усе це свідчить про поступальні дії земства в питанні підтримки
гончарного промислу. Можливо, не всі заходи були ефективними, але вони
малинаметівумовахростуфабричногофаянсовоговиробництвапідтримати
гончарство, розширити сферу його впливу, залучити до цього заняття свіжі
силийнедопуститийогозникнення.Земськідіячіусвідомлюваливажливість
гончарствадляекономікиповітуйдлязміцненняматеріальнихпозиційкож-
ної родини кустаря, тому активно обговорювали й планували певні заходи,
повністюреалізуватиякіневдалосязкількохпричин:черезнедосвідченість
уційсправісамогоземства,черезвідсутністькерівника–фахівцязгончарної
справи,черезобережністьінерішучістьсамихкустарів,черезпевніісторичні
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обставини,якісталиназавадівпровадженнюзапланованогойздійсненнюсут-
тєвоговпливунапромисел.Однаквиокремленнягончарногопромислуз-поміж
іншихзанятькустарів,наданняйомустатусупершочерговоговпитанніпід-
тримкиірозвитку,активізаціягромадськоїдумкивнапрямкусприяннягон-
чарствупідготувалиосновудлявідкриттявнедалекомумайбутньомуєдиноїв
регіоніМакарово-ярівськоїкерамічноїкустарнопромисловоїшколи.

  Група викладачів і учнів Миргородської художньо-промислової школи  
імені Миколи Гоголя біля постамента з погруддям Миколи Гоголя,  

відкритого з нагоди 50-річчя від дня смерті геніального українського письменника.  
Сидить у першому ряду, третій ліворуч – наглядач школи Федір Петрович Васильєв,  

батько Валентини Васильєвої. Миргород.  1902. 
Автор фото невідомий. Приватний архів родини Дубинських (Вінниця).  

Копія – Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства. Публікується вперше



Розділ 3
мАКАРОВО-яРіВСьКА

КеРАміЧНА
КУСтАРНО-

пРОмИСлОВА
шКОлА

(1927ñ1935)



38
Гончарний здвиг донбасу. Книга 2

ончарнушколувселіМакарівЯрНовосвіт-
лівськогорайонуЛуганськоїокругибуловідкрито
1927 року за ініціативою Окружної інспектури
народноїосвіти.УпостановіПрезидіїЛуганського
окрвиконкому від 05.08.1927 року зазначалося:
«Запропонувати Інспектурі наросвіти, беручи на 
увагу бюджетові можливості, відкрити в наступ-
ному учбовому році по лінії місцевого бюджету... 
Макаро-Ярівську кустарно-промислову школу з 
гінчарним ухилом»[25,арк.19].Данаподіябула
оцінена райвиконкомом як значне досягнення у
справінародноїосвіти[13,арк.124].

Метою її заснування декларувалася під-
готовка кваліфікованих робітників для гончар-
ної кустарної промисловості в галузях само-
стійного артільнокооперативного кустарництва
[29, арк.167]. В умовах українізації суспільного
життяцяідеязнайшлапідтримкусередмісцевого
населення.Громадськимизусиллямивосени1927
року було відремонтовано помешкання навчаль-
ного корпусу і майстерень, виготовлено примі-
тивні меблі для навчальної роботи [31, арк.10].
Окружнаінспектурапрофесійноїосвітипорушила
перед Народним комісаріатом освіти УСРР кло-
потанняпротерміновепризначеннявшколудвох
спеціалістів, завідувача школи та інструктора
виробничого навчання. Відділ місцевої промис-
ловості мав намір асигнувати кошти на органі-
заціюпришколігончарногозаводу [101,арк.1].
У «Докладной записке инспектора Луганской 
окружной инспектуры народного образования об 
организации Макарово-Яровской керамической 
кустарно-промышленной школы и ассигновании 
средств на её содержание» А.Селиверстова від
22.10.1927рокузазначалося: «В 1927/28 учебном 
году Луганским окружным профобром открыта 
Макарово– Яровская керамическая кустарная 

Г
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школа в Новосветловском районе Луганского округа, где имеются большие 
запасы гончарной глины и многие села занимаются гончарным промыслом.

Открытие школы продвигается при активнейшем содействии этому 
делу со стороны местного населения, за свой счет отремонтированы учебный 
корпус и мастерские.

Отдел местной промышленности намерен ассигновать на организацию 
при школе производственного керамического завода необходимые суммы.

На основании изложенного Окрпрофобр просит: 
1) назначить в вышеуказанную школу 2-х работников-специалистов, 

а также завшколой и инструктора производственного обучения в срочном 
порядке;

2) выслать в ближайшее уже время для обследования глины и составления 
сметы на оборудование керамического завода, а также для проработки 
целевой установки школы инженера кустарно-промышленной вертикали  
тов. Билоскурского[101,арк.1].

Для обстеження місцевих глин, складання кошторису на обладнання
для заводу, а також задля розробки детального плану організації гончарної
школи було запрошено інженера кустарно-промислової «вертикалі» Осипа
Білоскурського [28, арк.1]. 1928 року він відвідав Луганщину й пообіцяв
сприятиувиділеннікоштівдержбюджетунаутриманнягончарноїшколи[28,
арк.2].

ОчолившколуПавлоАндрійовичДубинський–вихованецьМиргородської
художньо-промисловоїшколиіменіМиколиГоголя.Завдякийогоенергійності
танаполегливостіспочаткувдалосяналагодитивикладаннязагальноосвітніх
дисциплін,залучаючидоцьоговчителівіснуючоївселічотирирічноїшколи
соціальноговиховання.1928рокуПрезидіяРВКконстатувала,«що єдина в 
Новосвітлівському районі профшкола має з боку природнього оточення та 
територіального расположення всі дані для свого дальнійшого розвитку та 
здійснення покладених на цю школу завдань і як керамічна вже набрала авто-
ритетності серед широких кол селянства, що свідчить про цілком вірний 
підход школи до широких мас селянства та задовольняючу організаційну 
роботу школи»[14,арк.44].Алесправжньоюпроблемоюпосталобудівництво
гончарнихмайстерень,безякихкустарнашколанемоглаіснувати.Резолюція
райвиконкомупостановляла:«Обов’язково розпочати в цьому році будування 
майстерні згідно оріентпроекту завшколою на площі землі, що відведена під 
кустпромшколу, з розрахунком на осінь приготовити для навчальної роботи 
не менше двох кімнат»[14,арк.44].Технічнекерівництвобудівництвомдору-
чилиПавлуДубинському.Районнийвиконкоморганізувавширокукампанію
зізбираннягромадськихкоштівнаїхбудівництво,внаслідокчогобулозібрано
5тисячкарбованців[69,с.101;31,арк.10].Цихгрошейбулонедостатньодля
закінченняновобудови,атомуголоварайвиконкомуРогозінпорушивперед
окружнимвиконкомомклопотанняпровиділенняздержфонду6тисячкарбо-
ванців,«щоб будинок майстерні закінчити вчорні і підготувати до вжитку 
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одну кімнату, щоб можливо було на другому курсі навчання проводити усі 
виробничі навчальні роботи» [31, арк.10]. Кошторис школи на 1927–1928
навчальний рік, підготовлений Павлом Дубинським, передбачав різні статті
витрат(таблиця4)[31,арк.5].

1928–1929навчальногорокувЛуганськійокрузісереднавчальнихзакла-
дів,щонадавалихудожнюосвіту,були2профшколи(182учні)та2профкурси
(148 учнів) [87, с.115]. П’ятирічним планом розвитку освіти на 1928–1933
рокипередбачалосявідкриттящетрьохкустарно-промисловихшкіл(колісно-
бричечної,слюсарно-ковальської,млинарсько-маслоробної)зтрирічнимкур-
сомнавчання[18,арк.56].Бюджетивжедіючихпрофшкілбулизмішаними,
боформувалисязрізнихджерел(таблиця5)[87,с.117].

4рядоктаблицістосувавсяпрофшколикроюташиття.Удругійполовині
1920-хроківвонибулипопулярниминаЛуганщині,аленаявністьбатьківської
плати передбачала певні вимоги до матеріального стану учнівських родин і
дозволяла вступати на навчання переважно заможним верствам населення,
якихутогочаснійполітичнійситуаціїназивали«чужим пролетаріату класо-
вим елементом».Діяльністьцихшкілулистопаді1927рокуперевіривінспек-
торНаркомосуОсипБілоскурський,якийвизнав їхроботунезадовільноюй
запропонувавнаїхбазівідкритидержавнікурси[28,арк.74].

Таблиця 4
Кошторис Макарово-ярівської керамічної 
кустарно-промислової школи  
(1927–1928 навчальний рік)

№ 
п/п

статті витрат сума (крб.)

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

Заробітна плата
Житлове будівництво
Соціальне страхування
Місцкомітет
Придбання канцтоварів
Господарчі:
 – опалювання;
 – освітлення;
 – асенізація;
 – відрядні;
 – утримання чистоти
Придбання інвентарю
Придбання приладів
Капремонт
Нове будівництво

Усього:

8168,64 
61,82 

816,86 
81,68 

75 

510 
335 
42 

148 
90 

800 
5042 
337 

9935 
26443 

Фінансування Макарово-ярівської
керамічноїкустарно-промисловоїшколи
здійснювалося за кошти місцевого й
державного бюджетів. Мережа школи
передбачалавипуски:1927/28навчаль-
ний рік – 0 учнів; 1928/29 – 0 учнів;
1929/30 – 30 учнів; 1930/31 – 25
учнів;1931/32–25учнів;1932/33–25
учнів [20, арк.167; 87, с.114]. Згідно
п’ятирічного плану розвитку кустарно-
промисловихшкілЛуганськоїокругиу
1932–1933 навчальному році передба-
чалосявипустити50учнів[19,арк.69].
Дляпорівняння:кількістьучнівчотири-
річної трудшколи в Макаровому Яру в
1927/28 навчальному році: 1 клас – 50
учнів,2клас–50учнів,3клас–43учні,
4клас–35учнів;усього–178осіб[30,
арк.50]. 1929 року в школі вже було 5
класів-комплектів,уякихнавчався201
учень[30,арк.58].

Гончарна школа розглядалася як
етапна для всіх бажаючих отримати
фахову підготовку. Фактично «без 
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шкільно-наочного приладдя, без підручників, без достатньої кількості меблів 
і робочої площі та без жодного технічно-навчального устаткування по її 
фаху» Макарово-ярівську керамічну кустарно-промислову школу було від-
критонаприкінцілистопада1927року[29,арк.166].

Широкапопуляризаціясереднаселенняперспективрозвиткуцієїшколи
дозволилапровестидостатнійнабіручнів,незважаючинаскрутнематеріальне
становище,культурнеоточенняінаявністьтількиодногопедагога-фахівця–
завідувача[31,арк.10].Середучнівпереважалихлопці-переростки,оскільки
вселіцебувдлянихєдинийшанснавчитисягончарномуремеслу[53].

Навчанняпочалося15січня1928року.Саметомуінспекторипрофесійної
освіти,якіперевірялидіяльністьшколи23-24.06.1929року,рекомендували
додатидляпершогоприйомуучнів,зметоюнабуттядостатньоїкваліфікації,
щеодинтриместр[29,арк.166],щойбулозроблено.

Тимчасом,яксвідчитьдоповідназапискаПавлаДубинськогоінспектору
профосвітиЛуганськоїокружноїінспектуринародноїосвіти(окріно),15січня
1929 року керівництвом Макарово-ярівської сільради на кошти самооподат-
кування(4819крб.),трудовоїгужевоїдопомоги(1572крб.)такоштиЛуган-
ського окрвиконкому для школи за проектом і під керівництвом районного
техніка Кабанова було споруджено, але не закінчено, навчально-виробничі
гончарнімайстерні[29,арк.168;6,арк.1;15,арк.286].Упротоколізасідання
ПрезидіїНовосвітлівськогорайвиконкомувід19.12.1928рокунаголошується
на обов’язковому використанні цих грошей за призначенням [14, арк.184].
Навчальнийрікрозпочавсязвикористаннямлишеоднієїкімнати.Черезнеза-
лежнівідгончарноїшколипричинибудівництвомайстереньбулорозпочато
із запізненням і необхідних будівельних матеріалів (деревина, мергель) на
місці було наявно лише 50%. Решта каменю знаходилася на віддалі 1 км,
ійогодоставкатежвиявиласяпроблемою[6,арк.2].Закупівлюлісоматеріалів
здійснювали за кошти Новосвітлівського райвиконкому. У липні 1928 року
Луганськийокрвиконкомвідмовивувиділеннікоштівдлягончарноїшколи.
Тимчасомбуловиділено5000крб.ізсільгоспподаткуМакарово-ярівськійсіль-
радідля«добудівлі школи на черно»[14,арк.115].Пізнішеокрвиконкомтеж

Таблиця 5
Джерела і обсяги фінансування мистецьких навчальних закладів 
Луганської округи (1928–1929 навчальний рік)

№ 
п/п

Джерело надходження 
коштів

Обсяги фінансування (крб.)

1925–1926 1928–1929

1
2
3
4

Державний бюджет
Місцевий бюджет
Господарчі органи
Гроші батьків

680
82430

733936
44184

5940
611911

1499027
84974
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мавасигнуватикошти,алещевгрудні1928рокувониненадійшли.Зважаючи
націобставини,президіярайвиконкомупорушилапередкерівництвомЛуган-
ськоїокругиклопотаннящодонаданняцільовогоасигнуваннянабудівництво
навчальнихмайстереньтадобудовуприміщеннягончарноїшколи,оскільки
«не закінчення в цьому році школи зірває план її майбутнього навчання»[14,
арк.136].Очевидячки,малосянаувазізаплановане,згіднозмережею,збіль-
шеннякількостіучнів.Комісія,щооглядалабудівництво,9серпня1929року
зазначила, що три димові труби були поставлені на технічно невідповідних
для них місцях: на внутрішніх стінах будови та на балках стелі. Необхідно
булоїхрозібратийспорудитибілятепловихпечейнавідповіднихпідмурках.
Такожвказувалосянавідсутністьнадахуналежногонавісу[11,арк.1].Необ-
хіднобулодобудовуватинавчально-виробничімайстерні,оскількиті,щовже
функціонували,незабезпечуваливповнійміріпотребгончарноїшколи,були
переповненінакопиченимвиробничимінвентарем[12,арк.131,132].Розши-
ренняробочихплощмайстереньдалобможливістьорганізувати«нові процеси, 
що потрібні школі в її переспективах на механізацію»[12,арк.132].Тільки
восени 1929 року зусиллями навчального закладу будівництво майстерень,
розрахованихна60учнів,булодоведенодокінця[29,арк.168;12,арк.125].
Школарозташуваласяу5будинках,зякихтрибуликам’яні,загальноюпло-
щею 806,65 м2 (коридори – 62,95 м2, класи – 232,62 м2, квартири для 3-х
викладачів – 138,48 м2, майстерні – 352,60 м2) [12, арк.125]. Будинок для
майстереньбулозведенозкаменю-мергелюзагальноюплощею409,48м2[95;
12,арк.125].

У першій майстерні стояли гончарні круги (15 шт.); великий стіл, на
якому лежала готова для використання глина (потім кожен учень її ще раз
переминавівикористовувавабодляліплення,абодлягончарювання);менший
стіл призначався для ліплення. Ліпили бригадами під керівництвом Вален-
тиниВасильєвої.Спочаткунабивалиглинянийпласт,наякомувчилисяліпити
квітиталистя.Згодоморнаментускладнювали.Навазахвиліплювалиіриси,
маки,троянди,анавколоквітів–корудерев[53].

У другій майстерні, меншій за розміром, стояли столи для ліплення та
малювання готового посуду. Вироби виготовляли полив’яні й декоровані
мальовкою; нанесений за допомогою гумової груші контур чорного кольору
заповнювали ангобами різних кольорів [54, арк.55; 76]. У цій же майстерні
стоялистелажідлясушіннявиробів.Приміщеннямайстереньбуличистими,
світлими,просторими,звисокоюстелеюівеликимивікнами.Заспогадамита
малюнкомколишньоїученицішколиОлександриТрегубової,план-схемамай-
стереньбувприблизнотаким,якподанонаплан-схемінанаступнійсторінці
[70,с.59].

Віддаленість Макарового Яру від міста й залізниці, нерегулярне надхо-
дження коштів на придбання та встановлення спеціального обладнання для
гончарної школи були несприятливими факторами, які постійно ускладню-
валиїїповсякчаснудіяльність[29,арк.166].
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В орієнтовному кошторисі Макарово-ярівської керамічної кустарно-
промисловоїшколина1928/29навчальнийрікбулозробленоакцентнафор-
муванняматеріально-технічноїбази,зокрема:
І. Придбання та спорудження приладів, станків, інструментів для навчально-

виробничого процесу:
1. Гончарних кругів шкільно-навчального раціоналізованого типу 

(10 шт. по 80 крб.).
2. Підручних інструментів та приладів (ножі, скребки, губки)  

до кожного гончарного круга.
3. Верстатів штампувальних:

– гвинтово-гончарний для виготовлення дахівки марсельського типу  
(350 крб.);

– для штампування посуду (200 крб.);
– для штампування платівок (125 крб.).

4. Кам’яні жорна з механічним приладом для розмелювання сирових 
матеріалів (120 крб.).

5. Вальці металеві зі станиною (200 крб.).

2 
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кн
а
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2 вікна 3 вікна
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Умовні позначення:
V — гончарний круг
 
 — стіл
  — шафа
  — вхід (двері) 
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план-схема майстерень
Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи

(1929–1935)
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6. Різні гіпсові, дерев’яні, металеві форми (500 крб.).
7. Сита, решета (75 крб.).
8. Горно малої місткості; муфелі – середній та малий (1500 крб.).

ІІ. Придбання сирових матеріалів для технічних вправ з курсу навчального  
виробництва (672 крб.).

ІІІ. Придбання та спорудження спеціальних меблів, скринь, стелажів, посуду 
(996 крб.)[31,арк.17-21].
Оскільки асигнування за кошторисом гончарної школи були досить

обмеженими, райвиконком порушив перед окрвиконкомом клопотання про
збільшенняфінансуваннянапридбаннянауково-наочнихприладівтатехнічно-
фахового устаткування для хімічного і фізичного кабінетів, а також
лабораторій [14, арк.44]. Із запланованих коштів – для придбання облад-
нання на 1928–1933 роки передбачалося 9 тис. крб. [19, арк.56]. 1928-
1929 навчального року з них планували використати 6260 крб. [31, арк.13,
17-21]. У пояснювальній записці Павло Дубинський писав: «...Обладнання 
придбати десь на ринкові не можна, його треба за рисунками та кальку-
ляціями школи або виконати засобом самої школи, або тим же шляхом 
через механічні майстерні у м.Луганську, а це потребує пильної уваги, часу, 
роз’їздів... Матеріальні цінності від виробництва дадуть в майбутньому 
полегшення бюджету по утриманню школи і утворять певний ґрунт для 
її прогресу і раціоналізації. Чим більше средств буде покладено на школу у 
первинній стадії її устаткувальної організації, тим швидше вона стане на 
ноги і доцільно виправдає себе» [31, арк.21]. Виділених коштів було значно
менше реальної потреби школи. Згідно з розрахунками Павла Дубинського,
вона складала 26443 крб. (тільки на будівництво було потрібно 9935 крб.)
[31,арк.5].

У штатному розписові були посади завідувача, діловода, викладачів
загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, 1 інструктора, 2 майстрів кера-
міки,майстра-моделювальника,прибиральницітасторожа.Наїхутримання
передбачалося9129крб.[31,арк.8].Окремозауважувалосянапосадітехслуж-
бовця–фахівця,якийбиздійснювавпоточнийремонтінвентарянавчально-
виробничих майстерень, виготовляв нові прилади та інструменти, вів облік
матеріалівтавиробів[31,арк.13].

Частинупередбаченихкошторисомматеріалівтаобладнаннябулозаку-
пленовідразуж,ачастинувиготовленовласнимисилами,абожуЛуганську.
Протенерегулярнівидаткизгіднозкошторисом,відсутністьнеобхіднихвикла-
дачів, здійснення будівельних робіт – усе це гальмувало, виводило шкіль-
ний навчальний процес із нормального робочого ритму. Завідувач розумів,
наскільки важливо, щоб на І курс вступали діти, які вже мали б ґрунтовну
підготовкузосновнихнавчальнихдисциплін[70,с.59].Знанняж, ізякими
фактичноприходилидітипіслязакінченнячотирирічноїтрудшколи,незадо-
вольняливикладачівгончарногозакладу,атомуназасіданнішкільноїради
30.06.1929рокубуловирішенопорушитипередЛуганськоюокружноюінспек-
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туроюнародноїосвітиклопотанняпровідкриття1928–1929навчальногороку
при Макарово-ярівській керамічній кустарно-промисловій школі підготов-
чого курсу [31, арк.11]. Було розроблено орієнтовний кошторис (таблиця 6)
інавчальнийпланцьогокурсу[31,арк.11-12].Алеініціативапедагогічного
колективу школи залишилася без підтримки. У кошторисі школи на 1929–
1930н.р.графа«кількість підготовчих груп»незаповнена[12,арк.125].Коли
1929рокунанавчанняхотілапоступити12-річнаОлександраТрегубова,через
малийзрістїїнезарахували.Томувона,щобнічогонезабути,змушенабула
другий рік підряд навчатися в 4 класі трудшколи, і тільки 1930 року стала
ученицеюІкурсу[76].

Напротивагунавчальниммайстерням,деневимагалосявідвступників
закінченоїчотирирічкиіякідавалитількипрактично-професійнупідготовку
на рівні загального розвитку за програмою чотирирічної трудової школи,
кустарно-промисловішколикомплектувалисявипускникамичотирирічкий
давалисвоїмучням,окрімпрактично-професійноїосвіти,такожповнийміні-
мум професійно-теоретичних знань та забезпечували загальний розвиток за
програмоюсемирічноїтрудшколи[27,арк.13].

Для засвоєння професійно-практичних знань та навичок з гончарної
справинавчальнийпланпередбачавтрирічнийтерміннавчання.Навчальний
рікпочинався1вересня,азакінчувався1червня,мавтритриместриідвіміж-
триместровіперерви.

Дисципліни та тижневі години
їх викладання на підготовчих курсах

Число ставок,
що їх потрібно
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1) на викладання  
11 лекцій  
загальноосвітніх  
дисциплін,  
із розрахунку  
75 крб. за 18  
тижневих лекцій;

2) на викладання  
13 лекцій  
загальнотехнічних 
дисциплін

46

86

75

60

561

1039

—

20

3 6 3 4 4 2 2 24 Разом 133 35 1600 20

Таблиця 6
Орієнтовний кошторис Макарово-ярівської керамічної 
кустарно-промислової школи (1928–1929 навчальний рік)
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Навчальний план Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової
школи(таблиця8)складавсявідповіднодотиповогонавчальногоплануНарод-
ногокомісаріатуосвіти (НКО)УСРР [31,арк.13] (таблиця7),який передба-
чав підготовку кваліфікованих робітників для кустарної промисловості [27,
арк.13-20;70,с.60].

Аналізпредметівзагальнотехнічногоциклучітковиявляєїхфаховуспря-
мованість:

математика:учніотримувалиосновнівідомостізарифметики,елемен-
тарної алгебри та геометрії, їх навчали рахівництву (робити розцінку
сировинних матеріалів, визначати ціну готового продукту, складати
кошторисиорганізаціїкустарноїмайстернітаокремогообладнання);

 графічна грамота: «вивчали рисунок з вільної руки, креслення, малю-
вання, робили зарисовки кращих зразків народного орнаменту, різних 
музейних експонатів»,натретьомуроцінавчанняпередбачавсяпере-
хід до композиції орнаментів для різних предметів виробництва [27,
арк.13].

ПавлоДубинськийвключивприродознавстводогрупизагальнотехнічних
предметів,тож,зрозуміло,щойогоскладові–хіміюйфізику–тежвиклада-
лися з урахуванням фахової специфіки закладу. У «Звіті про роботу Ново-
світлівської райінспектури наросвіти за ІІ квартал 1929–1930 операційного 

Таблиця 7
Типовий навчальний план НКО УсРР  
для кустарно-промислових шкіл

№ 
п/п

Навчальні предмети
Кількість годин 
на тиждень (%)

1

2

3

Загальноосвітні:
– рідна мова
– суспільствознавство
– природознавство 

(фізика, хімія)

Загальнотехнічні:
– математика
– графічна грамота

Спеціальні:
– технологія матеріалів 

та виробництва
– малювання
– виробниче навчання

28

22

50

Таблиця 8
Навчальний план Макарово-ярівської  

керамічної кустарно-промислової школи  
(1928–1929 навчальний рік)

№
п/п

Навчальні предмети
І курс

(годин)
ІІ курс
(годин)

1

2

3

Загальноосвітні:
– рідна мова
– суспільствознавство
– фізкультура

Разом

Загальнотехнічні:
– математика
– природознавство
– графічна грамота
– технологія

Разом

Виробниче навчання

4
3
2

9

4
4
6
–

14

18

2
3
2

7

4
4
6
2

16

18
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року»зверталасяуваганате,що«належне обладнання фізичного і хімічного 
кабінетів Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи дає 
змогу виконувати комплексовий матеріал за програмою»[22,арк.272].

Вивчення спеціальних предметів, зокрема технології матеріалів та
виробництва,передбачалоознайомленняучнівізпоходженнямматеріалів,їх
властивостями,гончарнимиінструментами,верстатами,приладами,щозасто-
совувалисяувиробництві,«як рівно ж теоретичне знайомство з технікою 
виробництва в більш досконалих та механізованих формах»[27,арк.14].

Особливі рекомендації Наркомос УСРР давав щодо рівня фахової під-
готовки викладача малювання та композиції. У пояснювальній записці до
типових навчальних планів кустарно-промислових шкіл зазначалося, що
він повинен бути «знайомий з українською орнаментарною промисловістю, 
інакше учні, скінчивши школу, підуть до кустарів для псуття і нищення 
прекрасних зразків народної творчості»[27,арк.14].Значнучастинунавчаль-
них годин було відведено вивченню орнаментів, їх композицій. Учні школи
акварельними фарбами малювали ескізи майбутніх орнаментів, які згодом
переносилинакальку,адалі–нагончарнівироби,прицьомуконтуриобво-
дили переважно коричневим або чорним ангобом [48]. Ці дані підтверджує
вазочкаізфондівІсторико-меморіальногомузеюОлександраПархоменка,на
якійкоричневимангобомнанесеноконтурирослинногоорнаменту.

Практичні заняття в гончарних майстернях було організовано таким
чином, щоб «учень мав змогу пройти всі процеси виробництва, починаючи 
від підготовки матеріалів і кінчаючи останніми етапами виробництва, орі-

  Яків Безуглий. Ваза.  
Глина, гончарний круг, ангоб, мальовка,  
теракота. На денцеві напис: „Б.Я.”.  
Макарів Яр, Макарово-ярівська керамічна  
кустарно-промислова школа. 1929-1931. 
Історикомеморіальний музей Олександра 
Пархоменка, КН42118/Р3794.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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єнтуючись на те, що учень після закінчення школи повинен бути в змозі сам 
зайнятись ремеслом по вивченій спеціальності»[27,арк.14].

Відповідно до цих рекомендацій, Павло Дубинський організовував
навчально-виховнийпроцестакимчином,щобучнішколиставалиактивними
учасникамивсіхвиробничихпроцесівгончарногопромислу.Вихованцівбуло
поділенонабригади,якіпочерзізаготовлялиглину,замочувалиїїуспеціаль-
нихємкостях,пропускаличерезглиноміску,працювалинагончарнихкругах,
допомагализавантажуватичирозвантажуватигорно[53],якезнаходилосяв
окремомуприміщенні[54,арк.55].

Основну кількість глини, яка застосовувалася для роботи в майстернях
школи,привозилизрайонухутораВодотоки(іншаназва—Копані)*.Також
гончарнуглинувисокоїякостідоставлялиізЧасівЯруіКостянтинівки;квар-
цовийпісоктаіншісилікати,окислиметалів,свинецьіоловодляполивита
ангобизакуповуваливЛуганську[69,с.106].Придбаннянеобхідноїсировини
передбачалося, наприклад, «Орієнтовним кошторисом Макарово-ярівської 
керамічної кустарно-промислової школи на 1928–1929 операційний рік зо всіх 
частин видатків, опріч частини, що по утриманню штату», де в окрему
статтю видатків винесено «Придбання сирових матеріалів для технічних 
вправ по курсу навчального виробництва»ізапланованонаціпотреби672крб.
[31,арк.17].

Досягнення мети діяльності Макарово-ярівської керамічної кустарно-
промисловоїшколибулобнеможливимбезвисококваліфікованихвикладачів-
фахівцівгончарноїсправи.Ініціативауформуванніштатівзакладуповністю
належала завідувачу, і окружна інспектура народної освіти цьому не пере-
чила. Штатний розпис Макарово-ярівської школи 1928–1929 навчального
рокуподановтаблиці9[31,арк.6].

Забезпечити школу кваліфікованими спеціалістами було нелегко,
оскількивідчутнийвпливсправлявфактор«сільського життя»:жителіміст
не завжди погоджувалися на переїзд, та й заробітна плата була невисокою.
Наприклад,викладачфізикийматематикиІванЯковичПетровпогодивсяпра-
цювативМакарово-ярівськійкерамічнійкустарно-промисловійшколілише
заумови,щоПавлоАндрійовичнадастьйомудляпроживаннясвійбудинок.
Зважаючинаобставини,родинаДубинськогопереїхаладоіншого,меншупо-
рядкованого будинку, попередньо зробивши в ньому ремонт, а Іван Петров
забравізЛуганськадоМакаровогоЯрусвоюсім’юізалишивсяпрацюватив
гончарній школі, забезпечуючи високий рівень викладання своїх предметів
[97].Поступовосформувавсяколективоднодумців.1929рокудойогоскладу
входили:викладачліпленняВалентинаФедорівнаВасильєва(дружинаПавла
Дубинського),ДмитроІвановичКлочко,Т.П.Ручка;роботінагончарнихкру-
гахнавчалинароднімайстри:ІванІвановичШкурко,МиколаПавловичЗві-

* Ця глина вважалася найкращою в окрузі. Посуд, виготовлений з неї, мав міцний рожевий 
черепок
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ряка,АнтонІвановичДудактамайстерізОпішного(Полтавщина)Михайло
ІвановичКирячок,якийнавчавмальовціангобами,проводивдослідийшукав
рецептиновихпідполив’янихфарбтаполив[28,арк.40-53];самПавлоАндрі-
йовичДубинськийбуввикладачемтехнологіїкераміки,хімії,графічноїгра-
мотитаукраїнськоїмови[98].Урізнийчасугончарнійшколітакож,можливо,
працювали:ГригорійКаранда–колишнійвихованецьшколи,ТимофійЄвдо-
кимович Чабаненко – згодом голова колгоспу, Іван Михайлович Санченко
–згодомголовасільради,ОлексійМихайловичГончаров–згодомначальник
відділеннязв’язку,ІванСтепановичУдовиченко–завгосп,СтепанЮхимович
Колісниченко–будівельникпонайму.Процепідчаспереглядукримінальної
справиПавлаДубинського1958рокусвідчивколишнійученьшколиГригорій
Каранда.

Ще в листопаді 1927 року Президія Новосвітлівського райвиконкому
звертала особливу увагу на кадрове забезпечення школи і ставила завдання
«подбати щоб Макарово-ярівська кустарно-промислова школа була забез-
печена відповідальним кваліфіцірованим педперсоналом та щоб укомплек-
товання цієї школи проходило по прінціпу соціяльного складу [13,арк.116].
ВідповіднодоцьоговрезолюціїдодоповідіРайонноїінспектуринаросвітина
окружномуз’їздірадЛуганщиниХІІІ-госкликаннябуловизначенонеобхідний
соціальнийскладучнівськихколективівпрофшкілутакомуспіввідношенні:

дітейробітників–60%;
дітейселян–15%(ізних70%–дітинаймитів,

30%–дітисередняків);
дітейслужбовців–20%;
дітейкустарів–5%[20,арк.190].

Таблиця 9
Штатний розпис Макарово-ярівської керамічної 
кустарно-промислової школи (1928–1929 навчальний рік)

№ 
п/п

посада Кількість
ставка на 

місяць 
(крб.)

Річна сума 
зарплати 

(крб.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Завідувач школи
Викладач загальноосвітніх дисциплін
Викладач фахових дисциплін
Інструктор
Майстер-кераміст
Майстер-моделяр
Діловод
Прибиральниця
Вартовий

Разом

1
16/18
21/2

1
2
1
1
1
1

100
75
80
75
48
48
43
26
26

1200
800,64
2400
900

1152
576
516
312
312

8168,64
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Отже,дітям,якідійсномоглибпродовжитибатьківськеремесло,доступ
дохудожньоїосвітибулообмежено.НазасіданніПленумуЛуганськогоокрви-
конкомубулоприйняторішення«Різко зменшити процент нетрудового еле-
мента, обмеживши його прийом у перші групи 5%»[16,арк.51].Соціальний
складучнівМакарово-ярівськоїкерамічноїкустарно-промисловоїшколиста-
номна01.11.1929рокувиявляє,що70%складалидітиселян–цеявищесаме
пособінатойчасбулобільшевиняткомізправила.Зокрема,ушколінавча-
лися90учнів,утомучислі42жінки,ізних:

Ікурс:44учні,ізяких18–колишнібезпритульні,2–діти
робітників,11–дітидрібнихсередняків,12–дітибідняків,
1–службовця);

ІІкурс:26учнів,ізяких1–утриманецьдержавнихорганів,
9–дітидрібнихсередняків,2–службовців,13–бідняків,
1–робітника);

ІІІкурс:20учнів,ізяких12–дітидрібнихсередняків,1–службовця,
6–бідняків,1–робітника)[29,арк.167].

  Учасники драматичного гуртка Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи.  
Макарів Яр (нині с.Пархоменко), Луганщина. 1929. Автор фото невідомий. Приватний архів Олександри  
Трегубової (Луганськ). Копія – Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства
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Наведені дані підтверджують висновок щодо матеріальної незабезпече-
ностібільшостіучнівтанезацікавленостігончарствомзбокубільшзаможних
верствнаселення.Водночасвонисуперечатьінформації,якузавідувачподав
25.10.1929рокущодочисельностіучнівпокурсах:Ікурс–46учнів,ІІкурс–30
учнів,ІІІкурс–21учень.ЗасімднівкількістьвихованцівМакарово-ярівської
керамічноїкустарно-промисловоїшколизменшиласьна7осіб[12,арк.125].
Усічні–травні1930рокучисельністьвихованцівшколизменшиласядо86-ти
(І курс – 42, ІІ курс – 24, ІІІ курс – 20) [23, арк.40]. Можливо, скорочення
було викликане звільненням невстигаючих учнів. Уже наступного навчаль-
ного року ситуація почала вирівнюватися. Згідно мережі на 1930–1931 рік

  Викладачі та учні І-го курсу Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи:  
(стоять позаду, зліва направо) Михайло Олександрович Антифеєв, Віра Черновська, Павло Андрійович Дубинський,  
Іван Якович Петров, Михайло Іванович Кирячок, (?); (другий ряд, зліва направо) Циганок, Лідія Петрівна Трегубова, 
Валентина Федорівна Васильєва, Віра Гайворонська, Григорій Щербак; (сидять третій ряд, зліва направо) 
Ілля Шабинський, Ілля Гайворонський, Іван Іванович Шкурко, Микола Павлович Звіряка, Безуглий; Іларіон Алеко, 
Кушнір, Іван Сябро, Микола Краснопівцев, невідомий службовець, Кононенко. Макарів Яр (нині с.Пархоменко), 
Луганщина. 1929. Автор фото невідомий. Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ). Копія – Національний  
музейзаповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства
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у гончарній школі передбачалося навчання 102 учнів (відповідно по курсах
– 40, 40 і 22 учні) [23, арк.40]. Відтік учнів можна пояснити розширенням
4-річноїшколи,якубулореорганізованоу7-річку[76].

У плані розвитку мережі профшкіл Луганської округи містяться такі
даніщодопередбачуваногорозвиткуМакарово-ярівськоїкерамічноїкустарно-
промисловоїшколи:1927–1928–60учнів,1928–1929–80учнів,1929–1930
–120учнів[17,арк.86].Гончарнашколадещовідставалавіннаміченоїнапо-
внюваності класів, але на те були об’єктивні причини. У приміщеннях, які
мавуcвоємурозпорядженнізаклад,неможливобулорозміститизаплановану
кількістьвихованців.Дотогож,тізних,щохотілиздобутилишезагально-
освітнюпідготовку,віддавалиперевагу7-річці[76].

Школамаларегіональнийхарактер,оскількиїївідвідувалидітизнавко-
лишніх сіл: Кружилівки, Суходолу, Іванівки [28, арк.59], Миколаївки,
Ільївки,ВодотокиінавітьізРосії(Митякинськастаниця,Можаївка,Нижня

  Працівники та учні Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи.  
Сидять, перший ряд, зліва направо: Кононенко, Валентина Федорівна Васильєва, Лідія Петрівна Трегубова,  
Василь Круглий, Михайло Антифеєв, Кушнір; другий ряд: Віра Терновська, Павло Андрійович Дубинський,  
Іларіон Алека, Іван Іванович Шкурко, Микола Павлович Звіряка; третій ряд: (?), Віра Гайворонська, (?), (?), (?), (?),  
Ілля Шабинський, Григорій Щербак. Макарів Яр (нині с.Пархоменко), Луганщина. 1931.  
Автор фото невідомий. Приватний архів родини Дубинських (Вінниця). Копія – Національний музейзаповідник  
українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства. Публікується вперше
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іВерхняТепла)[95,арк.1].Наїї«округовому»значеннінаголошувалиназасі-
данніПрезидіїНовосвітлівськогорайвиконкому[14,арк.153].

Вікучнівгончарноїшколибуввід13до22років:
15роківіменше–25осіб;
16-17років–50осіб;
18-19років–11осіб;
20-22роки–4особи[29,арк.166-168].
Вихованцішколижилинаквартирахмісцевихжителівівгуртожитку,

яких на весь Новосвітлівський район було лише два; зокрема, Макарово-
ярівськийіснувавнакоштиСПОНу,буврозрахованийна20осіб,18зних–
колишнібезпритульні,якісталичленамиСПОНу[22,арк.272].

Частина учнів перебувала на державному утриманні. На 1928–1929
навчальнийрікокружнаінспектуранародноїосвітивиділиладлягончарної
школи 6 стипендій і 10 півстипендій. Щоб обрати стипендіатів, 02.02.1928
рокувідбулосязасіданняспеціальноїоб’єднаноїкомісіїташкільноїради,до
складуякихвходили«представники установ, місцевих організацій, компар-
тії, ЛКСМУ, кооперації, сільськогосподарських товариств, голова сільради, 
6 викладачів та 4 учні»[26,арк.10-11].Кожнакандидатураобговорювалася
в присутності тих, кого рекомендували на отримання стипендії. У їх числі
були лише сироти, діти бідняків і незаможників. Демократичний характер
рішеннязборівпідкреслюєостаннійзаписупротоколі: «...Усі, хто незадоволе-
ний рішенням, можуть подати скаргу в окружну інспектуру народної освіти»
[26,арк.10-11].Розмірстипендійдлявідмінниківнавчаннястановив10крб.
[24,арк.28],длявсіхінших–близько5крб.[76].У1929–1930навчальному
році кількість стипендіатів зросла до 20 чоловік [12, арк.125]. Як і раніше,
Макарово-ярівська керамічна кустарно-промислова школа комплектувалася
головнимчиномзарахунок«бідарських дітей»[12,арк.132].

Кошторисом школи на 1929–1930 рік «в цілях полегшення підготів-
чих процесів керамічної сировини та її матеріально-масового збільшення,  
а також машиново-репродукційного розмноження продукцій, що від виробни-
чого навчання»передбачалося«вжити заходи у справі механізації частини 
підготовчих та безпосередньо виробничих процесів її виробничого навчання»
[11,арк.131].Учисліцихзаходівбулобудівництвогорнатамуфеля.Надання
глиняним виробам довершеного товарного вигляду сприяло популяризації
гончарноїсправитагарантувалонадходженнядодатковихкоштів.Кошторисні
асигнуваннязмісцевогобюджетунаутриманнягончарноїшколиперекривали
лише50%їїпотреб[12,арк.131].ТомуПавлоДубинськийпереконливоаргу-
ментувавнеобхідністьфінансуванняМакарово-ярівськоїкерамічноїкустарно-
промисловоїшколиізрайонногобюджету.Фахзакладупередбачавзакупівлю
гончарноїглини,піску,ангобів,поливи,реактивівтаматеріалівдлягончарної
лабораторії,дровтавугілля[12,арк.132].

Наприкінці1929рокуінспекториНаросвітинаголошувалинатому,що
перевагавнавчальномупроцесішколинадаваласянебудівельній,ахудожній
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Таблиця 10 
Зведений фінансовий план установ профосвіти Луганської округи  
на 1927–1933 роки [19, арк.80]

№ 
п/п

Назва статтів
1927–
1928
(крб.)

1928–
1929
(крб.)

1929–
1930
(крб.)

1930–
1931
(крб.)

1931–
1932
(крб.)

1932–
1933
(крб.)

Разом
(крб.)

1 Кустарно-
промислові 
школи

7705 28964 64064 78109 69347 77663 325852

Таблиця 11 й діаграма
Фінансування кустарно-промислових шкіл  
з-поміж закладів профосвіти (1927–1933)

Роки %

1927–1928 1,8

1928–1929 3,79

1929–1930 5,81

1930–1931 5,69

1931–1932 4,58

1932–1933 4,55

кераміці[12,арк.274].Творчіроботимайстрівтавихованцівгончарноїшколи
експонувалинавиставцівЛуганську[28,арк.53].Луганськаокружнаінспек-
тура освіти планувала розвивати Макарово-ярівську керамічну кустарно-
промисловушколуівжез1930–1931навчальногорокупередбачаланабирати
наІкурснеодну,адвігрупи[19,арк.57].Фінансовапідтримканавчальних
закладівкустарно-промисловогонапрямкуносилаплановийстабільнийхарак-
тер (таблиця №10). З’ясувати, який відсоток із запланованих коштів перед-
бачався для Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи,
вдалося лише частково. Відомо, що з місцевого бюджету Луганської округи
булозапланованотакікошти:1928–1929навчальногороку–10тис.крб.на
будівництво корпусу навчальних майстерень, 1931–1932 – 20 тис. крб. на
будівництвоновогошкільногокорпусу,ще20тис.нацюжпотребу1932–1933

Роки

%
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Таблиця 12 
Річний навчальний план Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової  
школи на 1929–1930 навчальний рік [12, арк.129]

Назви предметів

Курси та триместри

Ра
зо

м
 г

од
ин

підготовча I II III

I II III I II III I II III I II III

Загально-освітні
Рідна мова
Суспільствознавство
Фізкультура

Разом
Загально-технічні
Природознавство
а) фізика
в) хемія
Математика
Графграмота

Разом

Спеціяльні
Технологія
Моделювання
Праця в майстернях

Разом

Разом у графі

4
3
2
9

2
2
4
6

14

-
6
-
6

29

4
3
2
9

2
2
4
6

14

-
6
-
6

29

4
3
2
9

2
2
4
6

14

-
6
-
6

29

4
3
2
9

2
2
4
6

14

-
-

18
18

41

4
3
2
9

2
2
4
6

14

-
-

18
18

41

4
3
2
9

2
2
4
6

14

-
-

18
18

41

2
3
2
7

2
2
4
6

14

2
-

18
20

41

2
3
2
7

2
2
4
6

14

2 
-

18
20

41

2
3
2
7

2
2
4
6

14

2
-

18
20

41

2
3
2
7

1
2
2
4
9

2
-

24
26

42

2
3
2
7

1
2
2
4
9

2
-

24
26

42

2
3
2
7

1
2
2
4
9

2
-

24
26

42

12
12
8

32

7
8

14
22
51

4
6

60
70

153

навчальногороку[19,арк.72](згідноіншогоджерела–цікоштипланувалина
1930–1931навчальнийрік[19,арк.73]).

Накустарно-промисловішколи,учисліякихбулайМакарово-ярівська
керамічна кустарно-промислова школа, передбачалося виділення 4,73% від
загального фінансування установ профосвіти на п’ятирічку (таблиця №11 й
діаграма).

Отже, найкраще кустарно-промислові школи передбачалося фінансу-
вати1929–1930та1930–1931навчальнихроків.Надаліактивністьдержави
щодопідтримкицихзакладівосвітималаспадатипропорційнодозменшення
інтересудокустарнихпромислів[19,арк.80].

Фактичноокруговийбюджетнаросвітивиділивнагончарнушколу1927–
1928 навчального року – 7705 крб., 1928–1929 – 26443 крб., 1929–1930 –
20116крб.[17,арк.45],щозагаломскладало54264крб.Планзфінансування
Макарово-ярівськоїкерамічноїкустарно-промисловоїшколибулоперевико-
нано, але цих коштів усе ж таки не вистачало для задоволення всіх потреб
навчальногозакладу.

Щобзабезпечитивиконаннянавчальногоплануна1929–1930навчальний
рік(таблиця12),булозбільшенокількістьштатнихспівробітниківтавитрати
наїхутримання(таблиці13,14).ЦепояснюєтьсяпоявоюІІІкурсу,якийбув
першимвісторіїгончарногонавчальногозакладу,тазарахуваннямдоІкурсу
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46учнів,зарахунокчогозрослакількістьвикладацькихгодин.Порівняноз
попереднімрокомбільшінтенсивнимистализаняттявнавчальнихмайстер-
нях.Їхкількістьзрослаз18до24годиннатижденьзарахунокзменшення
навантаження з математики, фізики та графічної грамоти. У навчальному
планіз’явивсяновийпредмет–моделювання,однакйогопропонуваливвести
лишенапідготовчихкурсах.Яквідомо,данікурситакінебулоорганізовано,
хочазавідувачПавлоДубинськийвідносивїхорганізаціюдочислапершочер-
говихзавдань[12,арк.129,131].

ЗметоюпідготовкидопершоговипускуМакарово-ярівськоїкерамічної
кустарно-промисловоїшколиокружнаінспектуранаросвітипоставилаперед
їїкерівництвомтакіплановізавдання:
 «завершити будівництво школи, залучивши до цього суспільну допомогу 

і кошти самооподаткування»(малисянаувазібудівництвододаткового
класудляІІІкурсу,спорудженнясараюдлясировихматеріалівтапалива,
рекреаційногоприміщення)[31,арк.20];

 розробитипланроботизбудівельноїкераміки;
 забезпечитишколунеобхіднимиприладамитаматеріалами;
 збільшитичисломайстрівзарахунокприбутківвідреалізаціївиробів

(це свідчить про рентабельність школи.–Л.О.);
 відібратинайкращівиробизатрирокидіяльностішколидлявиставки,

оголоситипронеїнаселенню;

Таблиця 13 
«Тарифікація учбових годин Макаро-ярівської керамічної кустпромшколи  
на 1929/30 учбовий рік» [12, арк.130]

Назви предметів

підготовча Кількість годин
Разом 

годин

на I, II, 

III к.

Вартість I, 

II і III к.
Разом 

годин 

у 4-х 

кур.

Їх вартість

го
ди

н вартість I 

курс

II 

курс

III 

курс
руб. коп. руб. коп.

руб. коп.
Загально-освітні
Рідна мова
Суспільствознавство
Фізкультура

Разом
Загально-технічні
Природознавство
Математика
Графграмота

Разом
Спеціяльні
Технологія
Моделювання

Разом

Разом у графі

4
3
2
9

4
4
6

14

-
6
6

29

12
12
8

37

26
26
40
93

-
40
40

170

67
50
33
50

67
67
-

34

-
-
-

84

4
3
2
9

4
4
6

14

-
-
-

23

2
3
2
7

4
4
6

14

2
-
2

23

2
3
2
7

3
2
4
9

2
-
2

18

8
9
6

23

11
10
16
37

4
-
4

64

33
37
25
95

73
66

106
246

26
-

26

349

33
50
-

83

33
66
67
66

67
-

67

16

12
12
8

32

15
14
22
51

4
6

10

93

50
50
33

133

100
93

146
340

26
40
66

540

-
-

33
33

-
33
67
-

67
-

67

-
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Таблиця 14 
Кошторис на утримання штату співробітників Макарово-ярівської керамічної  
кустарно-промислової школи на 1929–1930 навчальний рік [12, арк.128]

посада
Число 

осіб

Оклад або 
кількість 

ставок

Вар-
тість на 
місяць

Вар-
тість на 

рік

примітки,
з‘ясування та зауваження

Завідатель кустпромшколи
Помзавшколи по навч.  

виробничій частині
Діловод-рахівник
Вчителів на виклад 23 год. 

загально-освітніх дисциплін
Вчителів на виклад 37 год. 

загально-техничних дисциплін
Вчителів на виклад 4 тижневих 

годин спеціяльних дисциплін
Бібліотекар
Майстер-моделяр
Техслужбовців

2 прибиральниці на робочу 
площу
1 ламповщик-опальник  
на ту ж плату

Ночний сторож
Інструкторів-кераміків
Майстрів-кераміків

Разом
Додаткових спеціяльних  

вчителів на виклад війскових 
дисциплін

Разом
[...] нарахуваннь на зарплатню 

до соцстраху та утримання 
місцкому

Всього разом

1
1

1
1 5/18

2 7/15

4/15

1
1

3

1
2
2

11/30

125
85

50
80 руб. за 18 
тижн. лекцій
85 руб. за 15 
тижн. лекцій
-”-

25
48

30

25
80
50

85 руб. за 15 
тижн. лекцій

125
85

50
102,20

209,70

22,40

25
48

90

25
160
100

31,45

1500
1020

600
1226,40

2516,40

268,80

300
575

1080

300
1920
1200
12506,60
377,40

12884

1513,83

14397,85

По соглас. окріно прирівню
ється з міськ. ставкою.  
Обсяг роботи при III кур. та 
керування учбовою частиною

При наявности в школі значної 
кільк. робочої площи і печей 
неприпустиме менше число 
техслужб. за зазнач. Опріч 
того розріжненисть будинків 
та віддалення їх вимагає того, 
школа має в 4 буд. і на подвіррі 
значну кількість майна і такий 
стан вимагає нічного сторожа

 зібратидокументивсіхтретьокурсників,заготовитизаздалегідьхаракте-
ристикитаподбатипроїхпрацевлаштування[30,арк.31-32].
Такі ж завдання містить План роботи Новосвітлівської райінспектури

наросвіти з 01.01.1930 року до 01.07.1930 року. Окрім того, в документі
йдемовапроклопотанняпередокружнимвиконкомомщододоасигнування
Макарово-ярівськоїкерамічноїкустарно-промисловоїшколинабудівництво
[21,арк.11-12].

1931 року відбувся перший і єдиний випуск учнів Макарово-ярівської
керамічної кустарно-промислової школи. До цієї події було організовано
виставку робіт, яку відвідала більшість населення Макарового Яру [29,
арк.167]. Серед представлених виробів були чорнильні набори, декоративні
вази,куманці,попільнички,розмальованітаці,панно.
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  Будівництво сараю для Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи:  
(перший ряд, зліва направо) (?) та Яценко – жителі Макарового Яру, які не вчилися в керамшколі;  
учні керамшколи – Ганна Петрівна Федоренко, Раїса Яценко, Скрипник, Григорій Пройда, (?),  
Старова, Марія Петрівна Гречина; (другий ряд) Кононенко, (?), Григорій Каранда, Іван Дегтярьов,  
Володимир Олександрович Щербаков, Секлета Кондратенко (стоїть із лопатою), Олена Кривосінна;  
(третій ряд, зліва направо) Олександра Шкурко (стоїть у хустці, руки тримає в кишенях),  
Чорноус (у картузі), (?), (?), Олександра Петрівна Трегубова (у хустці, руки складені).  
Макарів Яр (нині с.Пархоменко), Луганщина. 1931–1932. Автор фото невідомий. Приватний архів 
Олександри Трегубової (Луганськ). Копія – Національний музейзаповідник українського гончарства  
в Опішному, Національний архів українського гончарства. Публікується вперше

  Валентина Васильєва.  
Іграшки, виготовлені для експортування.  
Глина, ліплення, мальовка.  
Макарів Яр (нині с.Пархоменко),  
Луганщина. Середина 1930-х років.  
Автор фото невідомий. Приватний архів  
родини Дубинських (Вінниця). Копія – 
Національний музейзаповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів 
українського гончарства. Публікується вперше
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Випускникигончарноїшколиотрималикваліфікаціюмайстрагончарної
кустарної промисловості в галузях самостійного і артільно-кооперативного
кустарництва[29,арк.167].Зачотирирокинавчаннявонививчиливсіетапи
гончарноговиробництва,опанувалиприйомамивиготовленнярізноманітного
декоративногопосуду,засвоїлисамостійнуорганізаціюдіяльностігончарної
майстерні.

Учні макарово-ярівської школи у своїх роботах поєднували традиції
народногогончарстваОпішного,якізапроваджувавМихайлоКирячок,зміс-
цевимиорнаментальнимимотивамиЛуганщини.Основнимиприйомамидеко-
рування глиняних виробів були ліплення, мальовка, ритування та скління
[94, c.115-116]. Вироби декорували кольоровими поливами як у поєднанні
з ліпленням та ритуванням, так і без них. Також з’явилися роботи, в яких
ангобивикористовувалиусполученнізкольоровоюполивою,аліпленівироби
розмальовували ангобами й склили прозорою поливою. Деяким роботам, як
шкільним,такіокремихнароднихмайстрів,буливластивіданіприйомидеко-
рування,наприклад,творамнароднихмайстрів–П.Бойка«Бахус»(напевно,
автор допустився помилки, зазначивши ініціал «П.», оскільки відомо, що в
числіучнівбувученьТимофійБойко,якийзгодомвідомийякмайстер-гончар)
таІванаШкурка«Богдан Хмельницький»[94,с.117].

Більшість випускників гончарної школи працевлаштувалися в Луган-
ську,дебулокількацегельнихзаводів,абожпрацюваливгончарнихартілях.
Хочанаступногорокунавчаннятривало,ніякихвідомостейпровипуск1932
рокувіднайтиневдалося.Нівписемнихджерелах,нівспогадахсучасників
неміститьсяінформаціїпровипускиМакарово-ярівськоїкерамічноїкустарно-
промисловоїшколинаступнихроків.

  Вихованки  
Макарово-ярівської керамічної 
кустарно-промислової школи  
Ганна Іванівна Попова (ліворуч)  
та Лідія Петрівна Трегубова.  
Макарів Яр (нині с.Пархоменко),  
Луганщина. 1930-ті роки.  
Автор фото невідомий.  
Приватний архів Олександри 
Трегубової (Луганськ).  
Копія – Національний музей
заповідник українського 
гончарства в Опішному, 
Національний архів  
українського гончарства
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Мистецтвознавець і керамолог Олександр Тищенко помилково вважав,
що1930–1933рокибулиперіодомрозквітугончарноїшколи[94,с.115].Уже
наприкінці 1932 року фінансування гончарної школи майже припинилося.
Одинзаоднимїїзалишаливикладачі(ІванПетров,ІванШкурко,МиколаЗві-
ряка, Михайло Кирячок) та учні. Заняття мали несистематичний характер.
Доїхпроведеннязалучаливчителівтрудовоїшколи,яканатоймоментпере-
твориласяз4-річноїв9-річну.Цейфактсвідчитьпроте,щонебракдержавних
коштівнаосвіту,аїхперерозподілузв’язкузізміноюдержавноїполітикибув
основноюпричиноюкрахувеликоїсправи,якунеймовірнимизусиллямище
намагалися врятувати Павло Дубинський, Валентина Васильєва, їхня вихо-
ванкаГаннаПоповатаіншіпоодинокіособи.Незважаючинате,щовУкраїні
почавлютуватишаленийголод,щовзимкутемпературавкласахбулалише3°С
іповністюприпинилисявиплатистипендій,ашколазалишиласябезучителів
(та й учнів майже не залишилося – вони тікали до Луганська, де пайок був
значнобільшийішансіввижититежбулобільше),завідувачгончарноїшколи
нездавався.Вінорганізувавкожномуучневіщоденнийпайокхліба(270гра-
мів)імискуюшки,утримувавпідсобнегосподарствойзавідмінніуспіхивина-
городжувавучнівпродуктами.Дехтознихпрацювавуколгоспізамізерний
шматгливкогохліба[76].ОбставинивимусилиПавлаДубинськоговзятина
роботукількохгончарів(Л.Тимченка,І.Добранченкатаін.),яківиготовляли
продукціюнапродаж:іграшкитамайолікамалиоригінальнедекорування,яке
було«цілком продумане».Вказаніглинянівиробибулиекспортноюпродук-
цією.Особливовеликимпопитомякнарадянських,такіназарубіжнихрин-
кахкористувалисяіграшки,якіпоспіхомвідправлялидоМоскви[64].Було
вирішено«укомплектувати Макароярівську керамічну школу переростками 
існуючих 4-х дитячих будинків, запропонувати голові Макаровоярівської 
сільради тов.Санченку та заввідділом Наросвіти тов.Кагану забезпечити 
комплектування школи і гуртожитком нових учнів із числа безпритульних»
[33,арк.1].

Тим часом, 13 лютого 1935 року, голова Луганської міськради Гуд-
ков написав доповідну записку на ім’я голови Донецького облвиконкому
М.Г.Іванова, у якій безсоромно й нахабно принижував усі здобутки гончар-
ної школи, вигадував про безпідставність її існування в Макаровому Яру,
посилався на те, що впродовж 6-річної діяльності школа не випустила жод-
ногофахівця,щомолодьневиявлялабажаннянавчатисягончарству,ітому
закладнеобхідноліквідувати.Гудковапелювавдотого,щооблкустпромспілка
буцімто«незнайома на місці з цією справою і вірить виключно такому про-
йдисвіту – колишньому земському ділку Дубинському – директору цієї школи. 
Останній носиться з проектом відправки горшків на експорт, а кустпро-
мовці вірять і дають гроші» [32, арк.8]. Звичайно, такий документ завдав
нищівногоударуМакарово-ярівськійкерамічнійкустарно-промисловійшколі.
Вінєважливимджереломінформаціїпроостаннійрікіснуваннягончарного
навчальногозакладу.По-перше,з’ясувалося,що1935рокувшколінавчалися
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  Доповідна записка голови міськради Луганська Гудкова  
голові Донецького облвиконкому М.Г.Іванову про необхідність закриття  

Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи. Луганськ. 13.02.1935.  
Репринт [32, арк.8]. Копія – Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному,  

Національний архів українського гончарства. Публікується вперше

10 учнів і працювали 8 учителів, більшість із яких, очевидячки, становили
майстри-гончарі; по-друге, згаданий факт підготовки гончарних виробів до
експорту переконує в тому, що Павло Дубинський використовував усі мож-
ливішляхидляпорятуванняшколивумовахігноруваннягончарноїсправиз
бокудержави.Використовуючипрацюнайнятихгончарів,вінзмушенийбув
переорієнтувати діяльність навчального закладу на виробництво експортної
продукції,що,допевноїміри,заохочувалосядержавою.Протеуникнутилік-
відаціїневдалося.РішеннямДонецькогообласноговиконкомувід25.031935
року гончарну школу, яку в постанові названо Луганською, було закрито,
априміщенняпереданодитячомубудинку[32,арк.63].Упротоколізасідання
ПрезидіїЛуганськоїміськрадивід11квітня1935рокузаписано:«Закріпити 
за дитячим будинком Макарова Яру приміщення навчального корпусу кера-
мічної школи та 2 будинки у дворі»[33,арк.9].
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Весною 1935 року майстерня, в якій працювали Павло Дубинський та
ВалентинаВасильєва,представиласвоїроботивЛуганську,навиставці,при-
уроченій до 1-го Травня [69, с.109]. Очевидячки, дана експозиція, а також
невгамовністьколишньогозавідувачавплинулинаприйняттяпрезидієюДоне-
цькогообласноговиконкомупостановивід19.06.1935,якаскасуваларішення
про ліквідацію Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи
[32,арк.63].Дитбудинокотримавіншеприміщення,авколишньомубудинку
гончарноїшколирозпочалароботугончарнамайстерня[57,с.58].Протежод-
них відомостей щодо діяльності Макарово-ярівської керамічної кустарно-
промисловоїшколивцейперіодтаїїфінансуваннязбокудержавивіднайти
невдалося.

  Постанова Президії Донецького облвиконкому «Про Макаро-Яровську керамічну школу».  
Донецьк. 19.06.1935. Репринт [32, арк.63]. 

Копія – Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства. Публікується вперше
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Невдовзі, того ж року, Павло Дубинський із дружиною переїхав до
Луганська, де був прийнятий на посаду технічного керівника скульптурно-
керамічної майстерні архітектурно-планувального управління Луганського
міськкомгоспу.ХудожникомпризначилиВалентинуВасильєву.Заоднозними
в цій майстерні працювали: вихованка школи Нюся Попова, опішненський
гончар Михайло Кирячок та земляк Павла Дубинського, який добре ліпив і
розмальовувавгончарнівироби,–ТимофійБойко.

Усвоїйроботімайстернязастосовуваларізніспособиформуваннявиро-
бів: гончарювання на механізованих кругах з подальшим обточуванням та
ручне відтискування із шамотної маси в гіпсових формах. Підсохлі роботи
декорували ангобами. Основною сировиною була макарово-ярівська глина.
Мальованівиробипіслясушіннявипалювали,апотімполивалипрозороюабо
кольоровоюполивоютавдругевипалювалиумуфелі.Коричневі,зелені,сині,
бірюзовіполививикористовувалидляскліннявиробівзрельєфниморнамен-
том. У окремих випадках застосовували підполив’яну мальовку кобальтом.
Окрімваз,майстернявипускалаархітектурнідеталі,вуличніномерніліхтарі,
декоративніплитки,попільниці,урни,посудувиглядітвариніптахів.Вази
булирізнихформірозмірів:відневеликих(15–20см)дозначних(100–120см)
[94,c.117-118].

Подальші плани було перервано 1937 року, коли Павла Андрійовича
Дубинськогобезпідставнозробили«ворогомнароду»,заарештували,заслали
доУхто-Іжемськоговиправнотрудовоготабору,девініпомер10грудня1938
року [6]. До цього трагічного фіналу вів довгий шлях наполегливого утвер-
дженняукраїнськоїмовийукраїнськоїкультури;прагненнявідродитинародне
гончарство;активнапросвітницькамісія,здійснюваначерездіяльністьшкіль-
ногогурткатабібліотеки,очолюваноїВалентиноюВасильєвою.Наприклад,
у 1928–1929 навчальному році кошторисом гончарної школи передбачалося
використати720крб.напридбанняпідручниківі500крб.напередплатупері-
одичнихвидань[31,арк.17],авже1930рокуфондибібліотекинараховували
1258 найменувань книг, із яких 832 були українською мовою[29, арк.168].
Загальнакількістьтомівукнигозбірніперевищувала2050шт.[12,арк.125].

Нажаль,невдалосявіднайтиматеріали,якібдозволилибільшґрунтовно
відтворити діяльність Макарово-ярівської керамічної кустарнопромислової
школивзавершальномуперіодісвогоіснування(1934–1935).Можливо,іншим
науковцямпощаститьбільше,івонизможутьнаписатиісторіюшколицього
часу.

Скульптурно-керамічнамайстернявЛуганськупроіснуваладо1938року
[94, с.117]. У подвірних книгах Макарово-ярівської сільради за 1943–1945
роки є підтвердження факту існування гончарної майстерні, а також пере-
лікмакарово-ярівськихгончарів,середякихназваноЛаврентіяОлексійовича
Тимченка (1879 р.н.), Любов Герасимівну Долю (1908 р.н.), Катерину Васи-
лівнуКрутінь(1922р.н.)[35,арк.4,10,27],ВасиляДем’яновичаКутька(1889
р.н.)[38,арк.15],ПавлаІвановичаЗвіряку(1868р.н.,батькомайстрашколи
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МиколиПавловичаЗвіряки)[37,арк.73],ОльгуАнтонівнуАртюшенко(1915
р.н.), Пантелеймона Тихоновича Звіряку (1873 р.н.) [36, арк.29, 33, 81]. У
гончарніймайстернівиготовлялиглечики,миски,кубушки(тикви),макітри
(іноді місткістю до 2-х відер), горщики та інші вироби [76]. Посуд прикра-
шали «обливкою» – такий посуд був більше до вподоби покупцям. Виготов-
лялипосудмайстри;молодьповиннабуламіситиглину,м’ятивальки,різати
глинудротом.Молодихпомічниківнавчалиробитипосуднагончарномукрузі.
Виготовленийумайстерніпосудзбувалипо-різному.Уселіживперекупник,
якийскуповувавглинянівиробийвимінювавнанихрізніхарчі.Працівники
гончарнійсаміпродавалисвоївиробипоселах[57,с.58].

Очевидячки, макарово-ярівські гончарі зазнавали посутнього впливу з
бокукерамічноїкустарно-промисловоїшколи,оскількивідвідувалишкільні
виставкиглинянихвиробів,мализмогурадитисяіззавідувачемшколищодо
шляхівполіпшеннямісцевогогончарства,пробувалиувласномувиробництві
запроваджуватиновіформиймальовку.

  Хімічна лабораторія Макарово-ярівської керамічної художньо-промислової школи.  
Макарів Яр, Луганщина. Початок 1930-х років.   

Автор фото невідомий. Приватний архів родини Дубинських (Вінниця).  
Копія – Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів  

українського гончарства. Публікується вперше
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працювавши значну кількість архівних
джерел,поспілкувавшисьізлюдьми,яківолоділи
хочабякоюсьінформацієюпродіяльністьгончар-
ноїшколивс.МакарівЯр,япереконаласявтому,
щоперебігбагатьохподійуженеможливовідтво-
рити,особливожжиттєвийшляхусіхвикладачів
таучнівшколи.Найповнішіданівдалосязібрати
про родину Дубинських та вихованку гончарної
школиЛідіюТрегубову.Щодоіншихперсоналій
інформаціянеповна,вкрайепізодичнайпотребує
додатковихпошуків.

4.1. Дубинський 
Павло анДрійович (1888–1938)

Майбутній завідувач Макарово-ярівської
керамічноїкустарно-промисловоїшколинародився
15 грудня 1888 року. За матеріалами криміналь-
ної справи, порушеної щодо Павла Дубинського
1937 року, спершу випливало, немовби ця подія
сталася в містечку Короп Чернігівської губернії
[2, арк.19], але на підставі отриманих невдовзі
довідок з’ясувалося, що він з’явився на світ у
селі Алтинівка Кролевецького повіту Чернігів-
ської губернії [2, арк.44, 45, 47]. У матеріалах
тієї ж справи зазначено, що його мати – Наталя
Петрівна (1868 р.н.) – та батько – Андрій Корні-
йович – були торговцями. Батько «держав бух-
вет на ст. Алтинівка й мав заможне подвірря»*
[2,арк.51],«мав в с. Алтинівці при Алтинівській 
станції гарну садибу: два доми, лавку і склади 
для різних грузів, різних торговців яки брали в 
аренду в Дубинського А.К., а також захожий двір  
і столову при дворі, а також кірпичаний завод  

О

*Матеріали кримінальної справи цитуються згідно  
з оригіналом
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  Павло Дубинський. Миргород, Полтавщина.  
Початок 1910-х років. Автор фото невідомий.  
Приватний архів родини Дубинських (Вінниця).  
Копія – Національний музейзаповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів українського 
гончарства. Публікується вперше

  Павло Дубинський. Миргород, Полтавщина.  
1915–1917. Автор фото невідомий. Приватний архів 
родини Дубинських (Вінниця). Копія – Національний 
музейзаповідник українського гончарства  
в Опішному, Національний архів українського 
гончарства. Публікується вперше

  Наталя Петрівна Дубинська – мати Павла 
Дубинського. Миргород (?). 1910-ті роки.  
Автор фото невідомий. Приватний архів родини 
Дубинських (Вінниця). Копія – Національний  
музейзаповідник українського гончарства  
в Опішному, Національний архів українського 
гончарства. Публікується вперше
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  Меблі, виготовлені в Полтавській деревообробній майстерні 
 під керівництвом Павла Дубинського. Полтава. 1917.  

Автор фото невідомий. Приватний архів родини Дубинських (Вінниця).  
Копія – Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному,  

Національний архів українського гончарства. Публікується вперше

з найманою силою. Хазяйство Дубинського Павла Андрійовича якого вин являвся  
ч. сім’ї Дубинського Андрія К. репресирувалось в 1919 і окончательно розпро-
далось 1930 році за несплату державних боргів»[2,арк.52].Пишатисяродин-
нимистаткамичипоходженнямвумовахповсюднихрепресійнедоводилося,
тому в своєму листі до Голови Верховної Ради СРСР Михайла Калініна від
14.02.1939 року Валентина Васильєва писала, що Павло народився в сім’ї
наймитів, колишніх кріпосних селян, які «своими трудами приобрели себе 
усадьбу (1 га земли) и жилище» [2, арк.37]. Саме в цьому цитованому доку-
менті віднайдено унікальні біографічні відомості Павла Дубинського. Отже,
він закінчив міське училище. За допомогою сільської вчительки поступив
на роботу практикантом-телеграфістом на залізничну станцію «Ворожба».
Невдовзі зібрав кошти й поїхав до Москви в Строганівське училище тех-
нічного рисунка, проте зібраних грошей вистачило лише на  відвідування
занять у статусі вільного слухача [2, арк.37]. З рекомендацією училища 26
травня 1911 року Павло Дубинський звернувся до Миргородської художньо-
промислової школи імені Миколи Гоголя з проханням надіслати вимоги для
вступників до цього гончарного навчального закладу [61]. Отримавши необ-
хідну інформацію, юнак поступив до школи, й одразу ж його талан і напо-
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  Весільне фото Павла Дубинського і Валентини  
Васильєвої (частину фото втрачено). Полтава. 1916.  
Фото Йосипа Хмелевського. Приватний архів родини 
Дубинських (Вінниця). Копія – Національний  
музейзаповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства.  
Публікується вперше

легливістьвопануваннімистецтвабуливідзначенікерівництвомшколи[62].
За півроку навчання він екстерном пройшов повну програму І курсу і став
другокурсником. У школі він отримував безкоштовне харчування в їдальні.
У листі до Андрія Корнійовича Дубинського директор школи Олександр
Кир’яков просив підтримати Павла 10-12 крб. на місяць, як учня, який мав
«видатні здібності і працелюбство». Вдалося віднайти табель успішності
(«Билет») Павла Дубинського за третю чверть 1911–1912 навчального року,
в якому за ліплення виставлено оцінку «відмінно»; успішність із креслення,
хіміїтапроекційногокресленняоцінено,відповідно,на«4»,«4»та«4,5».Лише
за роботу в майстернях стоїть трійка, що, очевидячки, було наслідком недо-
ліків у роботі учня або результатом проблем, які існували в Миргородській
художньо-промисловійшколінатойчас[90].

Миргородську художньо-промислову школу імені Миколи Гоголя Павло
Дубинськийзакінчив1914року[2,арк.37].Черездвароки(1916)вінодружився
зученицеюшколиВалентиноюВасильєвою.УжиттіПавлаДубинського,фана-
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тичновідданогомистецтву,булирізнітворчіперіоди.ПіслязакінченняМирго-
родськоїгончарноїшколиПавлоотримавспеціальністьхудожника-технолога
в галузі кераміки й до 1936 року працював на ниві декоративно-ужиткового
мистецтва: учителем, технічним керівником і директором ремісничих май-
стерень та фахових шкіл [2, арк.19, 37]. 1917-го року він очолив Полтавську
деревообробну майстерню. Згодом, на початку 1920-х років, обіймав посаду
інспектора навчальних закладів Алтинівського волосного виконкому Кроле-
вецькогоповітуЧернігівськоїгубернії [79].1925рокуПавлоДубинськийбув
уповноважениморганізаторомвідГлухівськоїокружноїінспектуринаросвіти
в справі заснування «Новгород-Сіверської професійно-технічної селянського 
будівництва школи з керамічним ухилом та навчальними при ній майстер-
нями з вогнетривкого селянського будівництва»[78;81].Закладмавпечаткуз
написом:«Профтехнічна селянського будівництва школа м.Новгород-Сіверськ»
[7]. Очевидячки, школу відкрили 1925 року і очолив її Павло Дубинський.
ДоНовгород-Сіверськогойогопривеламріяорганізуватимісцевукустарнупро-
мисловість, оскільки район мав усі необхідні для цього умови: якісні глини,
деревину, значну кількість малоземельних селян, «старі традиції і навички 
населення». Учні гончарного відділу школи вивчали теорію вогнетривкого
будівництва, практикували виготовлення вогнетривкої цегли, кахель, чере-
пиці,колон.УпланахПавлаДубинськогобуврозвитоккустарнихпромислів
краю:деревообробноговс.Савинки,ткацькоговКролевці,гончарногоповсьому
Новгород-Сіверськомурайону.Такожвінобіцявдопомогугончарнійартілі,яку
хотілистворитимісцевідіячі.ДосвогоприїздувНовгород-Сіверськийвінуже
мавдосвідподібноїроботивземствахПоділлятаПолтавщини.

У липні 1926 року відома дослідниця гончарства Чернігівщини Євгенія
Спаська під час відвідин Новгород-Сіверського констатувала, що профшкола
не працювала [89, с.366]. Віднайти більш повну інформацію про діяльність
профшколивНовгород-Сіверськуневдалося.Очевидячки,вонафункціонувала
1-2роки(1925–1927),бонаприкінці1927-гоПавлоДубинськийужепрацюваву
ЛуганщиніівсісвоїзусилляспрямувавнавідкриттяМакарово-ярівськоїкера-
мічноїкустарно-промисловоїшколи,якуйочолив[29,арк.166;82].Оскільки
Павло Дубинський зарекомендував себе здібним організатором гончарного
шкільництва, у листопаді 1927 року Шевченківський окружний виконком
м.Черкаси запропонував йому посаду завідувача Таганчанської кустарно-
промисловоїпрофшколи[63].ПротеПавлоДубинськийнеприставнацюпро-
позицію,аджешколавМакаровомуЯрубулайогодітищем,якепотребувалона
початкусвогозаснуванняопікийзначнихзусильзбокузавідувача.

Діяльність Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи,
як і діяльність решти шкіл, спрямованих на розвиток кустарних промислів,
з часом перестала відповідати совєтським освітнім настановам. На початку
1930-хроківзагальнодержавнаполітикабуласпрямовананарозвитокважкої
індустрії.Кустарневиробництво,залишившисьпозадержавноюопікою,почало
швидкозанепадати.Відповідновідпалапотребавгончарнійшколівс.Макарів
Яр.1935-горокувонаприпиниладіяльність,ісамевідтодіпочалисянайжах-
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  Павло Дубинський зі своїми вихованцями. Полтава. 1917–1918.  
Автор фото невідомий. Приватний архів родини Дубинських (Вінниця).  

Копія – Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства. Публікується вперше

ливішіпоневірянняйвеликатрагедіяродиниДубинських.Упродовж16серпня
1935 – 26 травня 1936 року Павло Дубинський був технічним керівником
скульптурно-керамічної майстерні архітектурно-планувального управління
Ворошиловградськогоміськкомгоспу[39;83].Йогобулонагородженограмотою
«Ударник соціалістичної праці»[10;2,арк.37].УсіспробиПавлаДубинського
врятуватигончарнушколувМакаровомуЯрувиявилисямарними.

НатойчасполітичнірепресіїбільшовицькогототалітарногорежимувУкраїні
дійшлиапогею.Відбувалосяфізичнезнищенняпрогресивноїчастинисуспіль-
ства.6листопада1936рокуоперуповноваженимНКВСбулоприйнятопостанову
«О выделении следственных материалов»,вякійзазначалося,щосинПавла
Дубинського–Юрій–«стал на путь враждебной деятельности по отношении 
к Советской власти»підвпливомсвогобатька«Дубинского Павла Андреевича, 
в прошлом активного эсера, осуждённого в 1935 г. Ворошиловградским Горсу-
дом за ряд должностных преступлений, каковой приобрёл и хранил контрре-
волюционную анархическую, украинскую националистическую реакционную 
литературу, а также портреты контрреволюционеров, каковые Дубинский 
П. распространял на педкурсах» [2, арк.13]. У зв’язку з цим було прийнято
рішення про виділення слідчих матеріалів щодо Павла Андрійовича Дубин-
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ського із матеріалів справи Юрія Дубинського в окрему справу, про направ-
ленняїхВорошиловградськомуміськвідділуНКВСдляпроведеннядодаткових
слідчихзаходіві«предания суду последнего»[2,арк.13].5вересня1937року
було прийнято постанову «Об избрании меры пресечения», в якій записано:
«Дубинский в прошлом активный эс-эр, проводивший контрреволюционную дея-
тельность, активно выступал на собраниях с изложением эс-эровских взгля-
дов против Соввласти. В 1935 году суждён за ряд должностных преступлений 
на один год принудработ. В 1932 г., будучи зав. Макаро-Яровской керамшколы, 
принимал активное участие в контрреволюционной эс-эровской организации, 
от ареста скрылся» [2, арк.14]. Далі в кримінальній справі йдеться про те,
щопідчасарештустаршогосинаПавлаДубинського–Юрія,згодомзасудже-
ногозаконтрреволюційнудіяльністьна4рокивиправно-трудовихтаборів,–
у Павла Андрійовича було вилучено літературу, яку інструкції НКВС квалі-
фікувалияк«контрреволюційна», «анархістська», «націоналістична»,асам
Павло Дубинський «в настоящее время проявляет себя антисоветски, что 
квалифицируется ст. 54-10 УК УССР».Ідалі:«Избрать мерой пресечения спосо-
бов уклонения от суда и следствия в отношении обвиняемого Дубинского Павла 
Андреевича арест с содержанием под стражей в КПЗ ГО НКВД с последующим 
переводом в тюрьму гор. Ворошиловграда. Настоящее постановление предста-
вить для санкции Горпрокурору» [2, арк.14]. Того ж дня міськпрокурор Рай-
хенштейнухвалив:«Арест Дубинского Павла Андреевича с содержанием под 
стражей в КПЗ ГО НКВД со следующим направленим в Ворошиловградскую 
тюрму санкционировать»[2,арк.15].Буловиданоордер№709наобшукпомеш-
каннятаарештПавлаДубинського[2,арк.17].6вересня1937рокувприсут-
ностісусідаПантелеймонаОлексійовичаКариковабулообшуканоквартирута
заарештованоПавлаДубинського.Підчасобшукувилученопаспорт№517766,
свідоцтво №19509, свідоцтво №470-34157-95267, довідка №8-13 [2, арк.18].
Ванкетіарештованогоз’явиласяінформаціящодойогополітичноїналежності
йповідомленняпройогопричетністьдоесерівськогорухутазасудження1935
рокузаст.99ККУСРРна1рікпримусовихробіт[2,арк.19].Справді,1918року
Павла Дубинського було обрано кандидатом до Установчих зборів від партії
есерів[2,арк.20].Упротоколідопитувід26.09.1937рокузафіксованосвідчення
Павла Дубинського: «По своему социальному происхождению я, как выходец 
из крестьянской зажиточной семьи, был далёк от рабочихъ революционных 
организаций и в дни моей ранней молодости я начал разделять программу 
партии эсэров, считая, что эсэры быстрее осуществят революцию, чем социал-
демократы или другая какая-либо из известных мне политических партий.  
В 1917 году я, не состоя формально членом партии эсэров, по своим поли-
тическим убеждениям остался сторонником последней. В этом же году моя 
практическая деятельность как сочувствующего партии эсэров, нашла 
своё выражение в моих выступлениях на городских собраниях и митингах в  
с.Алтыновке Кролевецкого района Черниговской области, где я выступал с 
изложениями оставшихся у меня в то время по существу эсэровскими взгля-
дами – планов и целей революции»[2,арк.20].ВзятиучастьуроботіУстановчих
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  Павло Дубинський (ліворуч) біля власного макета будинку.  
Поруч – Михайло Іванович Кирячок (?). На покрівлі напис: «Н-Сіверська профтехшкола. 10 років Жовтня. 1917–1927».

Новгород-Сіверський. 1927. Автор фото невідомий. Приватний архів родини Дубинських (Вінниця).  
Копія – Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів  

українського гончарства. Публікуються вперше
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зборівПавло Дубинський невстиг внаслідок революційних подій кінця 1917
року[2,арк.24].Подальшіподіївідображеновдовідці(жовтень1939року),що
зберігається в кримінальній справі Павла Дубинського: «1918 р. при перебу-
ванні в с. Алтинівці петлюрівських отрядов мав зв’язок з командним складом.  
В 1919–1920 р.р. працював на театральній роботі в с. Алтинівка, часто виїз-
джав з села» [2, арк.51]. В іншій довідці, наданій як характеристика Юрія
Дубинського(06.10.1939),мовиться:«...Батько Дубинський Павло Андрійович 
в селі проживав частково 1920-21 р.р., решту перебував за межами села. При-
близно в 1918 р. був помошником вартового в м. Коропі Чернігівської обл., мав 
зв’язок з гетьмановцями і петлюровцями»[2,арк.52].Якз’ясувалосяізлиста
Валентини Васильєвої до Михайла Калініна, причиною відсутності Павла
Дубинського в Алтинівці 1920 року була його робота учителем Кам’янець-
Подільськоїткацькоїшколи.Колижумістовступилопольськевійсько,росі-
янам та українцям запропонували польське підданство, проте він на це не
зголосився,атомувирішивперейтинабіксовєтськоївлади.ПавлоАндрійович
приїхав до Києва, який невдовзі зайняли більшовицькі окупаційні війська,
а далі повернувся до Алтинівки [2, арк.24]. 1923 року, за політичні переко-
нання, невідомо на який термін Павла Дубинського заарештували в Коропі
[2,арк.22].Наодномуздопитіввінстверджував:«Контрреволюционной созна-
тельной агитации я не вёл, может быть были моменты, что я высказывался 
об отдельных личностях, которые было истолковано в другую сторону»
[2,арк.25].

Поневіряння родини Дубинських набирали нових обертів. НКВС збирав
свідчення проти Юрка та Павла Дубинських, виокремлюючи з кримінальної
справисинакримінальнусправубатька.22.02.1935рокусільрадаМакарового
Яру надіслала на вимогу райвідділу НКВС характеристику на Павла Дубин-
ського,уякійзазначалося,щовінпроживавнатериторіїсільрадиприблизно
з 1926 року, працював директором Макарово-ярівської керамічної кустарно-
промисловоїшколи,«масовой роботи ни проводить ниякої як директор школи, 
а наоборот принимает к себе всех тех, кто протів колективізації, в 1931 г. 
бил начал строится завод им. Пархоменка (кирпичный завод) где бил чл. прав-
ления этого завода Дубинский П.А., где было уложено средства, т.е. задолже-
нность рабочим, а также и артелям за работы на этому кирпичному заводи, 
не выплачено до 11 тисяч рублей»[2,арк.16].Далійдетьсяпроте,щоПавло
Дубинський відмовився позичити артілям на час весняної посівної борошно,
оскільки«в это время било на продовольстві кризис»,посилаючисьнайоговід-
сутність.Протеперевіркоюборошнобуловиявлено«в большому количестве»і
ПавлоДубинський«с великим трудом артелям занял понемногу»[2,арк.16].

Ситуація,щосклаласявмакарово-ярівськійгончарнійшколівидається
фантастичною.1932рокумативкоморіборошно,навітьзіпсоване,булонеймо-
вірнимявищем,аджепосилювавсястрашнийголодомор.Людизмушенібули
харчуватися неїстівними рослинами й тваринами, іноді самі «перетворюва-
лися на звірів».Іраптомнафонізагальногопродуктовогодефіцитуз’явилася
людина, яка осмілилася мати в коморі нехай і зіпсоване, але придатне для
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споживанняборошно,роздаватийогосвоїмпрацівникам,чинитиопірколгосп-
номузагалу.Такогоспротивувладанепрощала.Процейвипадокзгадували
майже всі свідки у справі Павла Дубинського [2, арк.16, 49, 72, 75, 89, 91].
Обуренаданимфактомпровладна«громадськість»задовольнилася1935року,
колиПавлаДубинськогозаскоєні«посадові злочини»,заст.99ККУСРРбуло
засудженона1рікпримусовихробіт[2,арк.19].1936рокувін,начебто,здій-
сниввтечуізЛуганськоговиправно-трудовоготабору[2,арк.44],защотермін
примусовихробітніби-тобулозбільшенодотрьохроків.Проте,чидійснобула
судовасправа1935року,втечазтаборуйповторнезасудження,досіз’ясувати
не вдалося. До того ж у матеріалах кримінальної справиПавла Дубинського
трапляється багато свідчень, які не узгоджуються між cобою, основані пере-
важнонавигадкахсвідків.

Тимчасомдостеменновідомо,щозновуПавлаДубинськогобулозаарешто-
вановнічіз6на7вересня1937року.СвідкамивсправібулиЧабаненкоТимо-
фійЄвдокимович(1901р.н.,колишнійголоваколгоспу«Згода»),КарандаГри-
горійМихайлович(05.08.1912р.н.,випускникіпрацівникгончарноїшколи),
Гончаров Олексій Михайлович (1899 р.н., начальник макарово-ярівського
відділення зв’язку), Санченко Іван Михейович (1901 р.н., голова Макарово-
ярівської сільради впродовж 1934–1938 років). Їх допитали 10 жовтня 1937
року.Одинізсвідків(ТимофійЧабаненко)розповідав,щоПавлоДубинський
«окружил себя контрреволюционными лицами совместно с ними и творил 
ряд злоупотреблений» [2, арк.1]. Він цитував колишнього завідувача гон-
чарної школи: «Посмотрите – народ кругом страдает, голодные, раздетые, 
работают день и ночь. Послушайте, что народ говорит о советской власти, 
везде недовольные. Так что, если будет война, то будет проиграна СССР,  
а война безусловно будет. Отсюда сами понимаете, что ждёт СССР»[2,арк.1].
ІванСанченкостверджував,що«...Дубинский был директором керамшколы и 
это хозяйство он довёл до окончательного развала только потому, что окру-
жил себя такими же чужаками как и сам, совместно с которыми растащил 
имущество. Кроме того он среди массы часто говорил контрреволюционные 
слова»[2,арк.3].ОлексійГончаровтежcпотворено-непривабливоохарактери-
зувавПавлаДубинського:«... Относился к работе крайне недобросовестно и за 
его преступные действия был осуждён на 5 лет в 1935 году... Вёл контрреволю-
ционную работу против хлебозаготовки, ... много раз говорил против коллек-
тивизации, доказывал, что коллективизация ничего хорошого не даёт, кроме 
закабаления крестьян... Говорил о хлебосдаче государству... «Зачем только 
даються такие распоряжения о сдаче хлеба государству, когда хорошо знают, 
что его у крестьян нет». ...Часто вёл расговоры контрреволюционного харак-
тера, направленные на срыв проводимых мероприятий партии Советской 
власти»[2,арк.4].

4листопада1937рокуПавлаДубинськогобулозасудженотрійкоюУНКВС
на10роківвиправно-трудовихтаборів.Середзвинуваченьзверненоувагу,що
він,«будучи директором Керамической профшколы с 1929 по 1936 год проводил 
контрреволюционную агитацию против коллективизации и хлебосдачи госу-
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дарству, вел разговоры о том, что колхозники живут очень плохо. Дискреди-
тируя колхозный строй говорил: «В Советской власти до тех пор будет голод 
и разруха, пока будут существовать колхозы»[2,арк.81].16травня1938року
ПавлаДубинськоговислановм.Чіб’юКоміАСРРутабірнийпункт«Ветлосяк»
[2,арк.34,37].

ВалентинаВасильєванемоглазмиритисязтим,щовідбувалося,атому
звернуласядоГоловиПрезидіїВерховноїРадиСРСРМихайлаКалінінаізцито-
ваною вище заявою про перегляд справи. Заяву Валентини Васильєвої було
отримано 01.05.1939 року й переадресовано прокурору Ворошиловградської
області[2,арк.37].ДружинаПавлаДубинськогописала:«Я глубоко убеждена 
и уверена, что муж мой не был антигосударственным человеком и изменником 
своему рабочему классу. Он пострадал невинно. Обращаюсь к Вам с просьбой 
пересмотреть его дело и его суд найдет невиновным, освободить от наказания 
и дать возможность дожить, быть-может, последние дни со своей семьей и 
снять позорное пятно со своей семьи и ни в чем невинного моего сына, который 
должен учиться, быть комсомольцем, полезным гражданином, сыном и патри-
отом нашей социалистической родины»[2,арк.37].

Розпочавсяновийетапузбиранніінформаціїспівробітникамимісцевого
управлінняНКВС.14.07.1939рокунаім’яначальникаслідчоїчастиниУНКВС
уВорошиловградськійобластівідначальникаКоропськогорайвідділуНКВС
надійшладовідкапроте,що1917рокуПавлоАндрійовичпроживавуКоропі,
дебувначальникомповітовоїварти,апотімневідомокудивибув.Згіднозаген-
турними даними, до революції він мав свій заїжджий двір, займався торгів-
лею.Йогоріднийбрат–ІванАндрійович,1898р.н.,–стоявнаформулярному
обліку за активну участь у петлюрівському русі й за антисовєтські настрої
[2,арк.47].17.10.1939рокуНовосвітлівськийрайвідділНКВСнадіславсупро-
відний лист-характеристику на Павла Дубинського: «За время его работы 
директором керамшколы отношение к проводимым мероприятиям Советской 
Власти плохое... Другими компрометирующими материалами не располагаем»
[2,арк.48].ХарактеристикаМакарово-ярівськоїсільськоїрадимістилаінформа-
ціюпроте,щонатериторіїрадивінживіз1927-1928року*,до1935-го–працював
директоромМакарово-ярівськоїкерамічноїкустарно-промисловоїшколи.Павла
Дубинськогозвинувачуваливтому,що1932рокувінсвідомозіпсувавборошно,
йзауважували,щовін«в общественных политических компаниях не участво-
вал»[2,арк.49].

УвідповідьназаявуВалентиниВасильєвоїбуловиданонаказНКВССРСР
від22.10.1939року№00116проперегдядархівно-слідчоїсправиПавлаДубин-
ського [2, арк.53]. 28 грудня 1939 року прийнято постанову «Про перегляд 

*Павло Дубинський уперше прибув до Макарового Яру наприкінці 1927 року, а від 1928 року  
вже повністю перебрався туди з родиною із Алтинівки. Одна з довідок Макарово-ярівської сіль-
ської ради про перебування Павла Дубинського в цьому гончарному осередку впродовж 1926-1927 
років документально не підтверджується [2, арк.49, 51]
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справи по заяві».Увідповідностідоцьогобулопроведеноперевіркуматеріалів
справи,наосновіяких1937рокуПавлаДубинськогозаарештувалийзасудили.
Удокументахперевіркизазначено:«Дубинский П.А. происходит из семьи круп-
ного кулака-торговца, принимал активное участие в эссеровско-петлюровском 
движении. В 1917 году был начальником уездной варты в городе Короп Черни-
говской области. В 1935 г. сужден по ст. 99 УК УССР»[2,арк.81].Новісвідкив
справі–ЗвірякаМиколаПавлович(1892р.н.,інструкторМакарово-ярівської
керамічноїкустарно-промисловоїшколивпродовж1929–1933),УдовиченкоІван
Степанович(1885р.н.,завгоспгончарноїшколи),КолісниченкоСтепанЮхи-
мович(1886р.н.,будівельникпонайму)непідтвердилиантирадянськоїдіяль-
ностіПавлаДубинського:«...За Дубинским я никогда не замечал недовольства 
к советской власти, также никогда не слыхал от него, чтобы он занимался 
проведением антисоветской деятельности в какой-бы то нибыло форме...  
Я знаю, что Дубинский временно в 1934 или 1935 году был судим по ст. 99 УК 
УССР (должностное преступление)... Отношение к учащимся у него было очень 
хорошо, жалоб от учеников никогда не слыхал. О вредительской деятельности 
Дубинского сообщить тоже не могу, об этом мне тоже ничего не известно»
(МиколаЗвіряка)[2,арк.63-65];«...Мне никогда не приходилось слышать от 
Дубинского, чтоб он когда-либо проводил антисоветские расговоры среди сво-
его окружения в какой бы то нибыло форме... За Дубинским я плохого ничего 
никогда не замечал, наоборот я его знаю как хорошего директора школы.  
Я знаю, что он очень помогал колхозу во время прорывов рабочей силой, когда 
бы колхоз не обратился с просьбой к нему дать людей на уборочную кампа-
нию или на прополку или на какие-либо другие работы, которые срывались в 
колхозе, Дубинский всегда выделял из старших учащихся и имевшихся у него 
рабочих для ликвидации прорывов. Всё это делалось по первой просьбе колхоза... 
Жалоб со стороны учащихся мне никогда не приходилось слышать»(ІванУдо-
виченко)[2,арк.66-68];«Да б/директора Макаров-Ярской керамической школы 
Дубинского Павла Андреевича я знаю хорошо. Я у него работал частным обра-
зом по строительству, с которым сталкивался с 1928 по 1933 год... За весь 
период времени... мне никогда не приходилось слышать, чтобы Дубинский в 
какой бы то ни было форме высказывался против Советской власти, против 
партии ВКП(б)»(СтепанКолісниченко)[2,арк.69-70].

Протеповторнодопитаніусправісвідки–ТимофійЧабаненко,Григорій
Каранда,ОлексійГончаров,ІванСанченко–підтвердилиантисовєтськудіяль-
ність Дубинского: «Работая директором Макарово-Яровской керамической 
школы, созданием плохих бытовых условий учащимся Дубинский развалил 
школу... Проводил антисоветскую агитацию против хлебозаготовок, заяв-
ляя: «Зачем даются распоряжения о хлебозаготовках, когда знают, что хлеба 
у крестьян нет» [2, арк.82]. І далі: «Вместе с церковниками и кулацкими 
элементами проводил антисоветскую агитацию против колхозного строя, 
в результате чего в 1934 году вышли из колхозов Макарово-Яровского сель-
совета и окружающих сел 250 семейств» [2, арк.82]. «В 1935 году выявлял 
недовольство колхозным строем говорил: «Когда люди жили индивидуально 
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и вели индивидуальный метод обработки земли, тогда всего было доста-
точно, каждый работал для себя, а теперь Вы загнаны в колхозы, ни один 
из Вас не работает, как хозяин, а работает из за страха, поэтому не хва-
тает продуктов» (Тимофій Чабаненко) [2, арк.61, 82]; «Дубинский П.А. как 
директор школы руководил школою плохо, старался дезорганизовать работу 
школы, как преподаватель часто не являлся на уроки, вместо улучшения 
бытовых условий студентов старался ухудшить бытовые условия, погноил 
100 (сто) пудов муки принадлежавшей школе для обеспечения студентов 
хлебом, о чём писала газета «Луганская Правда» за 1932 год в конце июля 
месяца. Статья эта подписанная Кривосильным (Кривосинным.–Л.О.) Анто-
ном, Сотниковым Яковом (бывшим председателем Макаров-Ярским с/сове-
том) и Козловым – секретарём партячейки. Статья эта прорабатывалась 
на бригадных собраниях колхозников..., колхозники требовали применить к 
Дубинскому высшую меру защиты»(ГригорійКаранда)[2,арк.71-73].Узв’язку
зтакимисвідченнями,вартозвернутиувагу,наскількичіткопроглядаєтьсяв
них більшовицько-енкаведистська схема розкручування політичної справи.
Спочатку брали один факт, здебільшого фальсифікований або неправильно
витлумачений,якийозлобленазголоднілагромадапочатку1930-хроківчерез
висвітлення його в засобах масової інформації активно обговорювала і вже
рукамиодносельцівзнищувала«винного в скоєнні злочину».ОлексійГончаров
стверджував, немовби «Дубинский был настроен против Советской власти. 
Из его антисоветской деятельности мне известны такие факты: в 1930 году 
во время хлебозаготовок Дубинский организовал учеников керамшколы, наря-
дил их в религиозные одежды и повёл по селу. Один из учеников был наряжен 
в маску петуха и, подходя ко дворам колхозников кричали, давай излишки 
хлеба, что по существу являлось контрреволюционным выступлением против 
мероприятий партии и правительства в проведении хлебозаготовок. В 1932 
или 1933 году... перед началом уборки урожая в колхозах Макаров-Яра были 
затруднения с хлебом. Зная о том, что в керамической школе имеется мука, 
правление колхоза «ХІІ лет Октября» и сельсовет обратились к Дубинскому, 
чтобы он оказал помощь колхозу, занял бы муки для общественного питания. 
Дубинский категорически отказал, заявил, что муки нет, а между тем боль-
шое количество муки погноил, что было обнаружено комиссией сельсовета. 
Как директор школы руководил школой плохо, не укреплял школу, не созда-
вал улучшения бытовых условий учащихся, а наоборот старался развалить 
школу... и своей вражеской работой, направленной на развал школы, добился 
того, что ученики... разошлись со школы и школа как таковая перестала 
существовать... Государственные средства израсходовал не по назначению... 
Дубинский говорил, «коллективизация ничего не даст хорошего, кроме зака-
баления народа»,.. никогда не выполнял правительственных постановлений, 
а наоборот игнорировал их... После постановления правительства снимать 
кожи с убитых свиней и сдавать государству, Дубинский на второй день после 
постановления зарезал свинью, вытащил на выгон и начал смалить, чем игно-
рировал постановления правительства»[2,арк.74-76].
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Осьіщеоднесвідчення:«В бытность Дубинского директором керамшколы 
школа эта была засорена кулацкими элементами как состав слушателей, 
так и преподавательский состав... В 1929 году организовал демонстрацию  
с учениками школы, с фанеры сделал крокодила, возили его по селу и кричали 
«давай хлеб государству», что иначе нельзя рассматривать как контррево-
люционное выступление против заготовок. Работая директором Дубинский 
имел 6 шт. свиней и 13 коз, имел батраков, и при всесоюзной переписи скота 
утаил поголовье от переписи. Вместо развития школы Дубинский школу при-
вел к окончательному развалу. Школа не выпустила ни одного специалиста, 
тогда как должна была готовить специалистов керамики... Школа была в 
больших убытках и имела большую задолженность, продукция выпускаемая 
школой не покрывала долгов. В 1932 году во время затруднения с хлебом Дубин-
ский заявил: «муки не дам, лучше отдам свиньям, а не людям. В результате 
такого отношения 4 тоны муки... погноил. Вместе с церковниками и кулац-
кими элементами, обосновавшимися в керамшколе, проводили контрреволю-
ционную агитацию против колхозного строя, в результате чего из колхозов 
Макаро-Яровского с/совета и окружающих сел 250 семейств вышли из колхо-
зов. Всех выходивших с колхозов Дубинский пристраивал на работе в школе  
и по другим местам»[2,арк.88-89].

1939рокувіддеякихнаклепів,записаних1937року,свідкивідмовилися,
аргументуючитим,щовониїхнедавали.Так,назауваженняслідчогощодо
підписаного раніше неправдивого протоколу Тимофій Чабаненко відповів:
«Следователь мне ответил, что для Вас особого значения это иметь не будет,  
у Вас никто об этом не спросит, а для нас это необходимо для репрессирования 
Дубинского»[2,арк.62].Напевно,свідківзалякувалиповторнимирепресіями,
через які вони вже мали нещастя пройти. Наприклад, Григорій Каранда –
«в прошлом кулак, арестован 22.05.1931 г., выслан на север»[2,арк.36],ОлексійГон-
чаров–засудженийна1рік8місяців,проходив1932рокупослідчійсправі№367
[2,арк.35].

Упідсумкупереглядусправи,наосновіпоказаньсвідків,булоприйнято
ухвалу:«Решение судтройки УНКВД по бывшей Донецкой области от 04.11.1937 
года в отношении обвиняемого Дубинского Павла Андреевича оставить в 
силе... В просьбе об освобождении Дубинского П.А. из-под стражи – отказать»
[2,арк.82-83].

Очевидячки, дещо пізніше все ж таки було прийнято рішення про
звільнення колишнього арештованого Павла Дубинського. Про це йдеться в
постанові слідчої частини УНКВС м.Ворошиловград від 28.12.1939 року, яку
15.01.1940 року було направлено до управління Ухто-Іжемського виправно-
трудовоготабору,алецяпостановазалишиласяневиконаноюузв’язкузісмертю
ПавлаДубинського10.12.1938року[2,арк.84].

Причиною ще одного перегляду архівно-слідчої справи Павла Дубин-
ськогоставчерговийлистВалентиниВасильєвої,надісланийпрокуроруСРСР
02.09.1957року[2,арк.87].УпостановіпрокурораВорошиловградськоїобласті
від22.02.1958рокусвідчення,наосновіяких1937та1939рокубулозроблено
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висновокпроконтрреволюційнудіяльністьПавлаДубинського,названо«некон-
кретними»,ітакими,що«викликають сумніви в їх правдивості».Булопостав-
леновимогупровестиновійповторнідопитисвідківщодоконтрреволюційної
діяльності завідувача макарово-ярівської гончарної школи [2, арк.85]. Спів-
робітникиУКДБпочалиперевірятиархівно-слідчусправу,уточнювалифакт
йогороботинапосадіначальникапетлюрівської«повітовоїварти»,збиралинові
компрометуючі матеріали [2, арк.126]. Було допитано колишніх інструктора
гончарноїшколиШкуркаІванаІвановича(1903р.н.)тамайстра-гончаряцієї
жшколиДудакаАнтонаІвановича(1901р.н.),які,вказавшинаокремінедо-
лікивроботіПавлаДубинськогонапосадізавідувача(згадувалипровипадок
з борошном, про пропуски учнями уроків через часті хвороби, про затримку
зарплати),повідомили,щоніякихантисовєтськихвисловлюваньвідньоговони
нечули[2,арк.88-91].Колишняученицяшколи–НаботченкоКатеринаАвра-
мівна (1914 р.н., навчалася впродовж 1925–1933 років) – на допиті 7 квітня
1958 року інформувала про те, що «за период учёбы в керамической школе  
я Дубинского Павла Андреевича знала как директора и как преподавателя.  
В тот период времени он к служебным обязанностям относился на мой взгляд 
добросовестно, грубого отношения к учащимся и другим сотрудникам школы 
с его стороны я не замечала»[2,арк.130].Наступногоднящеоднавихованка
Макарово-ярівськоїкустарно-промисловоїшколи–ПащенкоЄвдокіяКузьмівна
(1913р.н.,навчаласявпродовж1929–1931років)–стверджувала:«Я лично от 
Дубинского Павла Андреевича никаких расговоров антисоветского характера 
или недовольств существующим строем в Советском Союзе не слышала и 
занимался ли он в тот период контрреволюционной или другой враждебной 
деятельностью мне было неизвестно»[2,арк.96-97].ЄвдокіяПащенкотакож
розповілапровипадок,якийвжезгадувавсяупротоколахпопередніхдопитів
1937та1939років,коли1929рокуПавлоДубинськийразомізучнямивигото-
вивдракона,зобразивнаньомуЧемберленаіходивізвихованцямигончарної
школипоМакаровомуЯру,вимагаючивідселянздаватихлібдляхлібозаго-
тівлі[2,арк.97].ВдругесвідчивІванУдовиченко,якийпідтвердив,щоніяких
антирадянськихрозмоввідПавлаАндрійовичаДубинськогойомучутинедово-
дилося,«и занимался ли он контрреволюционной деятельностью неизвестно, 
так как он был болезненный человек и вёл себя замкнуто»[2,арк.94-95].

Перевіркою1958рокубулопідтверджено,щоПавлаДубинськогозаарешто-
вано1937рокуВорошиловградськимміськвідділомНКВСуДонецькійобласті,
а4листопада1937рокутрійкоюУНКВСуДонецькійобластізаактивнепро-
веденняконтрреволюційноїагітаціїзасудженона10роківвиправно-трудових
таборів. Перебуваючи в засланні, 10.12.1938 року він помер [2, арк.129]. Під
часперевіркибуловизначеноосновніетапислідчихдійтазмістзвинувачень
[2,арк.130].Упершевсправіз’явилисядокументи,вякихстверджувалося,що
ПавлоДубинський1917рокубувчленомУкраїнськоїпартіїесерів,комісаром
3-го району Кролевецького повіту в м.Короп Чернігівської області, проводив
активну есерівську діяльність [2, арк.131]. Вражає висновок, до якого 1958
рокудійшлиучасникиперевірки:рішеннятрійкиУНКВСуДонецькійобласті
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від 4 листопада 1937 року щодо Павла Дубинського вважати правильним [2,
арк.132]. 30 червня 1959 року прокурор Луганської області підписав ухвалу,
якоюпідтвердиврішеннявід4листопада1937року,аскаргуВалентиниВаси-
льєвоїзалишивбеззадоволення[2,арк.133-134].Нажаль,меніневдалосяґрун-
товновідтворитибіографіюПавлаДубинського.Так,залишилосянез’ясованим,
чи відбував Павло Дубинський покарання в таборі 1935 року, оскільки, за
деякими документами, натоді він працював на посаді технічного керівника
скульптурно-керамічноїмайстерніуВорошиловграді,ізапліднупрацюнавіть
отримавграмоту.

Лише18вересня1989року,відповіднодост.1УказуПрезидіїВерховної
РадиСРСРвід16.01.1989року,прокурорВорошиловградськоїобластіприйняв
рішенняпрореабілітаціюПавлаДубинського.31жовтня1991рокужорстока
правда про цю трагедію стала відома родині репресованого [2, арк.135; 6].
«Перетворення»людини,якаприсвятиласебеслужіннюнароду,вйого«ворога»
булонапрацьованимприйомомбільшовицькоїокупаційноїмашинищодотвор-
чої, патріотично налаштованої української інтелігенції. Павло Дубинський
потрапив під прес «диктатури пролетаріату», який знищував усіх новаторів
і революціонерів суспільного життя. Він був не такий, як усі, дуже різнився
своїмколоритомназагальномубуденно-сіромутліповсякдення.Якз’ясувалося,
витоки«провини»йогожиттябільшовикивіднайшливдругійполовині1910-х
– першій половині 1930-х років: у зрусифікованому тодішньому середовищі
Луганщиниз’явиласягончарнашкола,деєдиноюмовоюнавчаннябулаукра-
їнська. Павло Дубинський уперто формував осередок українськості, в якому
накращихнароднихтрадиціяхпрагнуврозвиватиукраїнськегончарство,де
утверджуваласяріднамовайлітература,проводиласяактивнапросвітницька
робота.Шкільнийдраматичнийгурток,вякомуакторамибулиучнійвикла-
дачі, здійснював постановки таких вистав, як «Гайдамаки» за однойменною
поемоюТарасаШевченка,«Про що тирса шелестіла»,«Овеча криниця»Лопе
деВега[76].Школавипускалавласнугазету«Молодий керамік»,якупоширю-
вали серед місцевих жителів [29, арк.168]. Неабияке значення мало й те, що
1930рокублизько70%книгшкільноїбібліотекибулиукраїнськоюмовою[29,
арк.168].

ПавлоДубинськийбувдужеактивноюособистістю,насільськихзборах
говоривлишеукраїнськоюмовою,щодужедратувалоприсутніх.Популяриза-
ціявсьогоукраїнського,мріяпросамостійнуУкраїну,несприйняттяпородже-
ноїсовєтськоюсистемоюколективізаціїбулиосновноюпричиноюзвинувачення
йогов«українськомунаціоналізмі»йарешту.

Такзакінчилосяжиттяодногоізсотеньтисячзнищенихтворцівукраїн-
ськоїкультури,зокремавітчизняногодекоративно-ужитковогомистецтва.За
свої 50 років подвижницького життя Павло Андрійович Дубинський зробив
помітнийвнесокусправурозвиткухудожніхпромислів.Йогояскравийжиттє-
вийшляхєприкладомсамовідданогослужіннясвоємународуігіднийнасліду-
ваннянинішнімиімайбутнімипоколіннямимистцівнашоїкраїни.
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4.2. васильєва 
валентина ФеДорівна (1900–1989)

Народилася23лютого1900рокувПолтаві [72].Заспогадамирідних, її
мати–ОльгаВасильєва–булазродиниінтелігентів[47],батько–ФедірПетро-
вич Васильєв – працював наглядачем Миргородської художньо-промислової
школи імені Миколи Гоголя [75, c.3-4], захоплювався медициною; родина
мала бібліотеку рідкісних книг [47]. Тож не дивно, що Валентина, яка з
дитинства багато читала й часто бігала до батька на роботу, полюбила глину
й вирішила стати професійним керамістом. 1916 року вона закінчила про-
віднийгончарнийнавчальнийзакладЛівобережноїУкраїни–Миргородську
художньо-промисловушколуіменіМиколиГоголя,отримавшиспеціальність
художника-кераміка[76].ЩевшкільнірокигончарнівиробиВалентиниВаси-
льєвоїекспонувалисянавиставкахуМиргородійПолтаві.

ЗнайомствозвипускникомМиргородськоїхудожньо-промисловоїшколи
імені Миколи Гоголя, керамістом Павлом Дубинським, знайшло своє продо-
вженнявшлюбі,укладеному1916року.АктивнагромадськадіяльністьПавла
Дубинського–земськогодіяча,інспекторанавчальнихзакладів,мистця,який
зпоміжусіхремеселвиокремлювавгончарство,–булапричиноюперіодичної

  Валентина Васильєва. Полтава. 1925.  
Автор фото невідомий. Приватний архів родини 
Дубинських (Вінниця). Копія – Національний 
музейзаповідник українського гончарства  
в Опішному, Національний архів українського 
гончарства. Публікується вперше
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  Викладачі та учні Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя:  
(стоять, зліва направо) Патковський Станіслав Антонович, невідомий майстер, Васильєв Федір Петрович, 

невідомий учень; (сидять, зліва направо) п’ятий – директор школи Кир’яков Олександр Андрійович.  
Миргород, Полтавщина. 1905. Автор фото невідомий. Приватний архів родини Дубинських (Вінниця).  

Копія – Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства. Публікується вперше

змінимісцьпроживання.Згодомнародилисясини:1917року–Юрій,та1923
–Ярослав.

Разоммолодеподружжяпрацюваловгалузікустарнихпромислів.Хоча
втрудовійкнижціВалентиниВасильєвоїзазначено,щоїїтрудовадіяльність
розпочалася1926року,гадаю,щовонабересвійпочатокзначнораніше,адже
спорідненістьзацікавленьподружжяДубинських,їхнєпалкебажаннязмінити
накращестантодішньогогончарствайактивнадіяльністьуцьомунапрямку
ПавлаАндрійовичанемоглизалишитиостороньйогодружину.УНовгороді-
СіверськомуВалентинаВасильєвасклаланавчальнупрограмузліпленнядля
Новгород-Сіверськоїпрофесійно-технічноїшколи,яку1925рокуорганізовував
їїчоловікПавлоАндрійович[5;81].Школадіялаблизькодвохроків.Протевід-
криття1927рокуєдиноївЛуганщинікерамічноїкустарно-промисловоїшколи
в с.Макарів Яр стало знаковою подією для родини Дубинських. Валентина
Федорівнабулаоднимізнайактивнішихдіячівцієїшколи,викладалаліплення
тамалюнок,завідувалашкільноюбібліотекою,керувалашкільнимигуртками
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  Родина Васильєвих (зліва направо):  
Валентина Федорівна, ї ї мати Ольга,  
сестра Ольга Федорівна (старша на 15 років). 
Алтинівка, Кролевецький повіт, Чернігівська 
губернія. Середина першого десятиліття  
ХХ століття. Автор фото невідомий.  
Приватний архів родини Дубинських (Вінниця).  
Копія – Національний музейзаповідник  
українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства.  
Публікується вперше

  Валентина Васильєва  
та Марія Дубинська  
(сестра Павла Дубинського).  
Алтинівка, Кролевецький повіт,  
Чернігівська губернія. 1916.  
Автор фото невідомий. Приватний архів родини 
Дубинських (Вінниця). Копія – Національний 
музейзаповідник українського гончарства  
в Опішному, Національний архів українського 
гончарства. Публікується вперше
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(вишивання та драматичним) [76]. В одному зі своїх листів вона згадувала:
«Я всю себе віддавала мистецтву. Коли я вишивала, малювала, ліпила, вела 
драмгурток і вирізувала витинанки, забувала всі образи і з головою занурюва-
лася в роботу»[4].Припиненнядіяльностімакарово-ярівськоїгончарноїшколи
1935рокунезавадилопродовжитидіяльністькерамістаВалентиниВасильєвої
вгончарніймайстерні,якутогожрокубуловідкритоуВорошиловграді [94,
с.117].

Протерепресії,яківиривалиізсуспільстваекстраординарніособистості,
немоглиобминутияскравуйзаповзятливудоноваторствародинуДубинських.
4серпня1936року«за підробку документів і проведення антирадянської агі-
тації» булозаарештованостаршогосинаВалентиниВасильєвої–Юрія.Його
засудилина4рокипозбавленняволі.Черезрік,6вересня1937року,заарешту-
валиПавлаДубинськогоізасудилияк«вороганароду»на10роківвиправно-
трудовихтаборів[6].

ПісляарештуріднихВалентинаФедорівназмушенабулавиїхатиізВоро-
шиловградадоПолтави,деїйвдалосявлаштуватисяпрацюватинаагрономіч-
ному факультеті Полтавського сільськогосподарського інституту. Робота там
суттєвовідрізняласявідзанятьугончарніймайстерні,алевиявиласядостатньо

  Валентина Васильєва із сином Юрієм.  
Алтинівка, Кролевецький повіт, Чернігівщина. 1918.  
Автор фото невідомий. Приватний архів родини 
Дубинських (Вінниця). Копія – Національний  
музейзаповідник українського гончарства  
в Опішному, Національний архів українського 
гончарства. Публікується вперше
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  Сестри Васильєви:  
Ольга (ліворуч)  
та Валентина.  
Вінниця. 1940-ві роки.  
Автор фото невідомий. 
Приватний архів родини 
Дубинських (Вінниця).  
Копія – Національний  
музейзаповідник 
українського гончарства  
в Опішному, Національний 
архів українського 
гончарства.  
Публікується вперше

  Родина Васильєвих: (зліва направо) Марія Іларіонівна Васильєва (дружина брата Валентини Васильєвої – 
Олександра), Ольга Федорівна Васильєва (сестра Валентини Васильєвої), Ольга Васильєва (мати Валентини 

Васильєвої), Юрій ? (син Валентини Васильєвої). Алтинівка, Кролевецький повіт, Чернігівська губернія.  
Початок 1920-х років. Автор фото невідомий. Приватний архів родини Дубинських (Вінниця).  

Копія – Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства. Публікується вперше
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творчою.ВалентинаФедорівназгадувала:«Дуже цікава і важка була робота: 
потрібно було із воску ліпити квіти у розбірному вигляді.., деякі натуральної 
величини, а деякі потрібно було збільшити. Робота мене захоплювала і я іноді  
забувала, що час йти додому»[4].Одночасно,з20січня1938року,вонапрацю-
валатехніком-керамікомпромартілі«Полтавськийкерамік»[99].

ПровисококваліфікованогокерамістаВалентинуВасильєвунезабули.До
Полтавиз«Укрхудожспілки»(Київ)прибувколишнійзнайомийпонавчанню
в Миргороді й привіз Валентині Федорівні призначення в Опішне на посаду
технічногокерівникайзавідувачавиробництвомпромартілі«Художнійкера-
мік».Вінститутінехотіливідпускати,алепосланець«Укрхудожспілки»зая-
вив,щоВалентинаВасильєва–незаміннийкераміст,«знаходиться в кадрах»
«Укрхудожспілки»,ізанеїбудутьборотися[4].УсуперечціперемігКиїві1939
рік поклав початок нової, опішненської сторінки в автобіографії Валентини
Васильєвої.З8липнятогожрокувонавжепрацювалавОпішномунапосаді
технічногокерівникаОпішненськоїпромартілі«Художнійкерамік»,автравні
1940-гоВалентинаВасильєвасталачленомартілі[72].

Нажаль,детальнихвідомостейпроосновнівіхиподальшогожиттяВален-
тиниВасильєвоївіднайтиневдалося,окрімвипискизтрудовоїкнижки,яка
свідчить, що події розвивалися досить стрімко: технічний керів-
ник–заступникдиректораізтехнічнихпитаньхудож-
нього цеху Полонської промислово-художньої
артілі(14.06.1940–03.09.1940),потімпере-
їзд, ймовірно, до Вінниці, де Валентина
Васильєва – технічний керівник худож-
нього цеху промислово-кооперативної
артілі «Жовтень» (з 02.10.1940). Початок
німецько-совєтськоївійни1941–1945років
примусив евакуюватися й тимчасово при-
пинити творчу діяльність, яка поновилася
тільки 6 травня 1944 року на посаді техніч-
ногокерівникахудожньо-керамічноговироб-
ництвабудівельногомонтажногоуправління.
Згодом, з 01.05.1945 року, місцем роботи
сталоПолоннейпосадатехнічногокерівника
художньо-керамічноговиробництва Возне-
сенського райпромкомбінату [99; 76]. Далі у
Вінницькому управлінні цегельних заводів

  Валентина Васильєва. Вінниця. 1956.  
Автор фото невідомий. Рамку виготовив Павло Дубинський. 
Приватний архів родини Дубинських (Вінниця). Копія – 
Національний музейзаповідник українського гончарства 
в Опішному, Національний архів українського гончарства. 
Публікується вперше
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Валентина Федорівна працювала спочатку на посаді технічного керівника
цехугончарнихвиробів(09.07.1946)іначальникагончарногоцеху(01.05.1947
– 20.08.1948), а потім – бракувальника Вінницького управління цегельних
заводів (29.01.1953 – 09.05.1953) і майстра черепичного цеху. [99]. У Венди-
чанах, що на Вінниччині, Валентина Федорівна очолила відділ керамічного
заводу, працювала над дослідженням глин. Цей час прикметний активною
діяльністю мисткині: було виготовлено велику кількість гончарних виробів,
зразків художньої мальовки, витинанок за сюжетами українського побуту,
із зображенням традиційного орнаменту краю. Валентину Васильєву обрали
зпоміжусіхкерамістівзаводувПолонномудлявиготовлення глиняноївази
МикитіХрущовузнагодийогоювілею[47].

Упродовж1947–1983роківроботиВалентиниВасильєвоїекспонувалина
36 виставках у Києві, Вінниці, Львові та Харкові й неодноразово відзначені
дипломами. Вона була відданою мистецтву творчою особистістю, яка, доки
дозволялоздоров’я,продовжувалареалізовуватисвійталантмисткиніувити-
нанкахтавишиванках[8;76;40;52].

4лютого1989року,на89роціжиття,ВалентиниФедорівниВасильєвої
нестало.РодинаїїмолодшогосинаЯрослава,уякійвонапостійножила,береже
світлу пам’ять про кераміста, педагога, активного громадського діяча, щиру
людинуйнеординарнуособистість,якавсесвоєжиттяприсвятиласлужінню
українськомумистецтву.

4.3. Дубинський 
Юрій (1917–?)

Нажаль,невдалосявіднайтидетальноїінформаціїпрожиттєвийітвор-
чийшляхстаршогосинаПавлаДубинського–Юрія.Відомолише,щонаро-
дився він у Полтаві 1917 року. Щоденно спостерігаючи за працею батьків у
галузігончарства,пройнявсялюбов’юдоглинийздобувпрофесіюхудожника-
кераміста у Макарово-ярівській керамічній кустарно-промисловій школі
[2,арк.5].Однак4серпня1936рокууВорошиловградіЮріяДубинськогозааре-
штувалиВорошиловградськимМВНКВС«за проведення антирадянської агі-
тації й підробку документів»[6].Засоціальнимстаном,якиййомувизначили
вНКВС,вінбувсиномторговця[2,арк.52].

Під час обшуку в Юрія Дубинського вилучили книги Шопенгауера,
Ніцше, Винниченка, Вишні, Яворського, Пилипенка, Артманюка [2, арк.8,
12], які співробітники НКВС назвали «українсько-контрреволюційною наці-
оналістичною літературою», а брошуру «Заявление на суде анархиста 
Ж.Этьевана»–яканархічну.Надопиті6серпня1936рокуЮрійДубинський
заявив, що ця література належала його батькові – Павлу Дубинському.
На квартирі Дубинських також було вилучено портрет Троцького, який,
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за словами Юрка, зберігався у їхній родині давно й також належав Павлу
Андрійовичу,асин«ставився до цього байдуже»[2,арк.10].Лишечерезрік,
10.10.1937 року, на допиті Павла Дубинського з’ясувалося, що частину літе-
ратурибулопридбановчаси,колиїїневважаликонтрреволюційною,адеякі
книги були вилучені з бібліотеки Макарово-ярівської керамічної кустарно-
промисловоїшколинаосновірозпорядженьміськлітавпродвж1928–1930років
[2, арк.21]. Павло Дубинський прагнув переконати слідчого в тому, що він
зберігавданулітературуякмакулатуру,томучастинакнигтакілишиласяне
розпакованою [2, арк.25]. На питання щодо причетності Юрія до зберігання
йпоширенняуколізнайомихтаслухачівпедкурсівукраїнської«контррево-
люційноїнаціоналістичної»літературиПавлоДубинськийвідповів:«Полнос-
тью не подтверждаю, но признаю, что мой сын хранил у себя украинскую 
контрреволюционную националистическую литературу, как Болеслава Пруса, 
Остапа Вишню, Михаила Грушевского, а некоторые произведения Болеслава 
Пруса он давал читать своим знакомым...».І,немовбисхаменувшись,додав:
«Добавляю, что указанную литературу я считаю своей, но повторяю, что из 
перечисленных книг – большинство я не знал о их контрреволюционном наци-
оналистическом содержании»[2,арк.21].

Затодішніминеписанимиправилами,запровадженимиворганахНКВС,
віднайдення в родині портрета Льва Троцького автоматично перетворювало
їївласниканатроцькіста,щобулорівнозначнотяжкомузлочину.Відомо,що
в застінках НКВС застосовували різноманітні шляхи отримання необхідних

  Юрій Дубинський.  
Луганськ. Перша половина 1930-х років.  

Приватний архів родини Дубинських (Вінниця).  
Копія – Національний музейзаповідник українського 

гончарства в Опішному, Національний архів  
українського гончарства. Публікується вперше
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свідчень. Юрій Дубинський не став винятком. На допиті 6 серпня 1936 року
назапитанняслідчогощодометизберіганняйвиготовленнячистихбланківз
печаткамиДонецькогопедінститутувінсвідчив:«Справки-бланки я подделал и 
изготовлял себе в первых числах августа с/г с целью проникновения по этому 
документу в пединститут в г. Винница. Подделав печати путём оттиска сня-
того с настоящей печати и перепечатания её на обыкновенную чистую бумагу 
при помощи тонкого слоя желатина, глицерина и воды. Для этой цели мной был 
изготовлен также гектограф, который был уничтожен моим отцом в отсут-
ствии меня. В 1934 году у меня был знакомый Иван Репин, который занимался 
скупкой у приезжавших в город колхозников облигаций государственных займов 
и затем, подделав их на выигравшие в тиражах номера, после чего получал в 
сберкассах гор. Ворошиловграда по этим подделанным им облигациям деньги. 
От него я научился подделывать облигации, но по этим облигациям выиграшей 
я не получал, в сберкассы их не носил, а в последствии отнёс в НКВД»
[2,арк.9].Ужевжовтні1936рокуЮрійзізнавсявнаступному:«Что касается 
моих контрреволюционных троцкистских высказываний, то я подтверждаю 
данные мной в этой части показания и признаю себя виновным, что писал 
свидетелю гр. Гаакч Александру контрреволюционную троцкистскую записку, 
эти контрреволюционные троцкистские высказывания я также слышал от 

  Родина Дубинських: Павло Андрійович та Валентина Федорівна (зображення втрачено) 
із синами – Юрієм і Ярославом. Макарів Яр. Друга половина 1920-х років.  
Автор фото невідомий. Приватний архів родини Дубинських (Вінниця).  
Копія – Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства. Публікується вперше
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арестованного Ковалёва Степана» [2, арк.10]. Із протоколу допиту Павла
Дубинськоговід25вересня1937рокудізнаємося,щоЮркатакожзвинувачу-
валивпідробцікомсомольськогоквитка.ЩодовисловленихЮріюзвинувачень
батькопояснював:«О том, что мой сын Юрий занимался контрреволюционной 
деятельностью мне известно не было..., так как не был в курсе всей деятель-
ности и жизни моего сына Юрия – это получилось потому, что он одно время 
жил вне моего влияния, в городе, в то время, как я сам жил в с.Макаров Яр 
и к тому же по болезненному моему состоянию я всегда был лишён возмож-
ности наблюдать и контролировать личную и общественную жизнь сына»
[2,арк.20].

Свідком у справі проходив Григорій Михайлович Каранда – колишній
ученьМакарово-ярівськоїкерамічноїкустарно-промисловоїшколи.Надопиті
29 серпня 1936 року він свідчив таке: «Дубинского Ю.П. я знаю с 1929 года.  
В бытность мою в Макаро-Яровской кер. школе Дубинский также занимался 
в таковой. Зная Дубинского Юрия как человека антиобщественного и подозри-
тельного по своим тайным связям, я старался держаться от него дальше и моё 
знакомство с ним не носило характер дружбы. В 1933–34 гг., а может быть и 
позднее... был тесно связан с Репиным Иваном, с которым вместе занимался 
подделкой облигаций государственных займов, подделывая выиграшные номера 
последних. В 1935 г. Репина Ивана за участие в убийстве председателя колхоза 
им. Блюхера Георгиевского с/совета Тимченко К. был осуждён выездной сессией 
Донецкого облсуда к высшей мере социальной защиты с заменой на 10 лет 
тюремного заключения. Кроме этого к характеристике Дубинского надо доба-
вить подделку им разных продуктовых карточек при существовавшей в тот 
период карточной системе. За указанную деятельность, уголовные проступки 
и связь с преступным элементом, Дубинский Юрий в 1934 г. был исключён из 
Ворошиловградского педтехникума, студентом которого он состоял. Приказ 
дирекции педтехникума об исключении Дубинского с указанными выше моти-
вами исключения я читал лично, чего не может отрицать сам Дубинский 
Ю.П.»[2,арк.5].

Лишеоглядова довідка зархівно-слідчоїсправи№15305назасудженого
ЮріяДубинськогопроливаєсвітлонасправжніпричинийогоарештуйподаль-
шогозасудження[2,арк.103-105].Удовідцізгаданодопити,протоколівяких
у справі немає. Один із них відбувся 20 вересня 1936 року, де Юрій начебто
заявив:«Главным толчком к тому, что я встал на путь враждебной деятель-
ности по отношению к Советской власти послужило репрессирование Совет-
ской властью моего отца, кажется за какие-то должностные преступления. 
С тех пор во мне вселилась злоба против местных органов Советской власти  
и тогда практически моя контрреволюционная деятельность выразилась в 
писании мною стихов контрреволюционного характера»[2,арк.104].Водному
з протоколів свідок Ревуцький стверджував, що Юрій Дубинський неодно-
разоворозповідавйомупросвогобатька–ПавлаДубинського,якийуперші
роки НЕПу мав українсько-націоналістичні настрої, завжди ходив в україн-
ському національному костюмі; що зазвичай хвилюючою темою розмов для
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Юрія Дубинського були розмови про Україну, але не совєтську, а «отдельно 
строющей свою жизнь от остальных советских республик... Дубинский Юрий 
определённо сочувствует своему отцу в его мечтах о «старой Украине»»
[2, арк.104]. На моє переконання, основною причиною репресій проти Юрія
Дубинськогобулапатріотичністьйогородини,вірністьУкраїні.Йогозасудили
залюбовдоволі,добатька,доУкраїни.Щожстосуєтьсязвинуваченьупід-
робцідокументів,то,найімовірніше,ціфактибуливигаданіенкаведистами.

5серпня1936року,якужезазначалося,Ворошиловградськимміськвід-
діломНКВСвДонецькоїобластіЮріяДубинськогозаарештувализаст.54-10
таст.68ч.2-йККУСРРзаконтрреволюційнудіяльністьіпідробкуфальшивих
документів.23листопада1936рокуспеціальнаколегіяДонецькогообласного
судузасудилайогона4рокивиправно-трудовихтаборівзвідбуваннямувід-
даленихмісцевостяхСРСР[2,арк.103].

ДевідбувавпокаранняЮрійДубинський,невідомо.Скупіданіінформують
проте,щопіслязвільненнявінпрацюваввільнонайманимнакопальні«Біль-
шовик»уХабаровськомукраї,поблизунаселеногопунктуБерелех[92].Також
відомо,щодеякийчасвінпрацювавтехнічнимкерівникомфером-заводу,який
знаходився поблизу Магадана. Про це Юрій повідомляв матері – Валентині
ФедорівніВасильєвій–напередоднінімецько-совєтськоївійни,21червня1941
року.Йогоподальшудолюз’ясуватиневдалося[6;93;91].

11 травня 1990 року постановою Пленуму Верховного Суду Української
РСРвирок,винесенийЮріюДубинському,булоскасованозавідсутністюскладу
злочину[6].

4.4. Дубинський 
Ярослав (1923–1998)

Народився23березня1923рокувселіАлтинівкаКролевецькогорайону
Чернігівськоїгубернії[85].ІзранньогодитинствавінійогостаршийбратЮрій
постійноперебувалиузвичнійдляродиниДубинськихтворчійатмосфері,де
займалисявиготовленнямгончарнихвиробівтаїхмальовкою,різьбленнямпо
дереву, малюванням та іншими цікавими для допитливого дитячого розуму
роботами,пов’язанимиздекоративно-ужитковиммистецтвом.Потужнимсти-
муломдозанятьсаметакогородусталибатьки–ПавлоАндрійовичтаВален-
тинаФедорівна[76].

1938 року Ярослав став студентом Київського художнього інституту за
фахомархітектурацивільнихспоруд,якийуспішнозакінчив1941року,отри-
мавшиспеціальністьінженера-будівельника.З1червня1940рокупрацював
у Полонській художньо-продукційній артілі «Керамік» на посаді скульптора
[41]. Активна воєнізація радянського суспільства визначила наступну жит-
тєву віху молодшого Дубинського – служба в збройних силах була пов’язана
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  Ярослав Дубинський. Алтинівка, Кролевецький повіт, Чернігівщина. (1), 
Вінниця (2). Січень-лютий 1924 (1), 1960-ті роки (2). Автор фото невідомий.  
Приватний архів родини Дубинських (Вінниця). Копія – Національний  
музейзаповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів 
українського гончарства. Публікуються вперше

1 2

збудівництвомтареконструкцієюоб’єктівстратегічногопризначення(споруд,
аеродромів).

ПіслявоєннавідбудовакраїнипозначиласянадіяльностіЯрославаДубин-
ськоговнаступніроки.Злистопада1945рокувінпрацювавуМиколаївському
обласномубудівельномутрестінапосадіархітектора-скульпторазоздоблення
будинківібравучастьувідбудовізруйнованихміст,зокрематеатруіменіВале-
рія Чкалова у Миколаєві; урядових будинків та вокзалів у Києві, Одеського
оперноготеатру(скульптура,орнамент,фрески).Наприкінці1946рокуМініс-
терствожитловоготацивільногобудівництванаправилоЯрославаДубинського
доВінниці,девінбравучастьувідбудовідраматичноготеатруіменіМиколи
Садовського,будинкууправлінняКДБУкраїниуВінницькійобласті,літнього
театру в Центральному міському парку відпочинку імені Максима Горького,
будинкуобласноговиконкому,залізничноговокзалу.1947рокуЯрославДубин-
ськийорганізувавархітектурнумайстерню,якареалізовувалайогоавторські
проекти.1950-говінперейшовнароботудовідділубудівництвайархітектури
приВінницькійобласнійпроектнійконторі[100;83].

З25січня1962рокуЯрославПавлович–почеснийчленНауково-технічного
товариства будівельної індустрії. Починаючиз1968-го,20роківсвогожиття
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  Монтування рельєфу, виготовленого за ескізом Ярослава Дубинського,  
на даху Вінницького музично-драматичного театру імені Садовського.  

Вінниця. 1946-1947. Автор фото невідомий. Приватний архів родини Дубинських (Вінниця).  
Копія – Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів  

українського гончарства. Публікується вперше

  Виготовлення рельєфу за ескізом Ярослава Дубинського.  
Вінниця. 1946-1947. Автор фото невідомий. Приватний архів родини Дубинських (Вінниця).  

Копія – Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства. Публікується вперше
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присвятивбудівництвуспортивнихоб’єктів:реконструювавіпобудувавпонад
100споруд,спортивнихмайданчиків,стадіонівтаманежівнатериторіїВіннич-
чини.ЗарозробкуйбудівництвоновогоспортивногокомплексуДСТ«Колос»
із найбільшим в Україні велотреком, який було побудовано для проведення
Олімпійськихігор(1980),ЯрославаДубинськоговідзначеноурядовоюнагоро-
дою[76].

1986 року він вийшов на пенсію, але продовжував активну діяльність –
ставоднимізпершихпідприємців-кооператорівубудівництвійзаснувавкоопе-
ратив«Будспорт».РайонніцентриВінницькоїобластіотрималидовгоочікувані
спортивнімайданчикиізфутбольнимиполями,роздягальнямийдушовими,
добудовидошкільнихприміщень.

Напружена, виснажлива робота над кресленнями, кошторисами, проек-
тами й ескізами далася взнаки: глаукома, захворювання крові спричинили
передчасну смерть Ярослава Павловича Дубинського. Він помер за робочим
столом 23 квітня 1998 року. Поховано талановитого архітектора на цвинтарі
м.Вінниця.Пам’ятьпролюдинунесамовитоїпрацьовитості,великогосерцяй
чистоїдушібережейогородина,якайдонинімешкаєуВінниці[76].

  Ярослав Дубинський.  
Фрагменти оздоблення драмтеатру.  
Вінниця. Друга половина 1940-х років. 
Автор фото невідомий.  
Приватний архів родини Дубинських 
(Вінниця). Копія – Національний  
музейзаповідник українського  
гончарства в Опішному, Національний 
архів українського гончарства. 
Публікуються вперше
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Розділ 5
пеРСОНАлії

мАКАРОВО-яРіВСьКОї
КеРАміЧНОї
КУСтАРНО-

пРОмИСлОВОї
шКОлИ
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5.1. ліДіЯ та олексанДра 
трегубови

Початок ХХ століття видався для України
нелегким:революція1905–1907років,Першасві-
това війна, більшовицький переворот 1917 року,
громадянськавійна,–усіцітабагатоіншихподій
остаточнопідірвалиїїекономікуйполяризували
українське суспільство. Для багатьох громадян
процеси, що відбувалися, видавалися незрозумі-
лими. Щоб не загубитися в цьому вихорі, вони
намагалисяреалізуватисебевулюбленійсправі.
До них належала й випускниця Макарово-
ярівської керамічної кустарно-промислової
школи Лідія Петрівна Трегубова. Вона наро-
дилася 2 грудня 1911 року в селі Макарів Яр у
сім’ї бідних селян. Її мати – Дарина Софронівна
Болотова – помітила потяг доньки до знань, до
гончарногоремесла,якимздавнаславилосясело,
йвіддалаЛідуспочаткудомісцевоїчотирирічки,
а потім – до Макарово-ярівської керамічної
кустарнопромисловоїшколи,відкритої1927року
[71,с.76].

ДиректоршколиПавлоДубинськийспрямо-
вувавдіяльністьзакладунавивченнягончарного
промислу, дослідження традицій і звичаїв свого
народу, на пізнання сільськими дітьми україн-
ськоїкультури[70].Гончарнашколадавалаґрун-
товнізнаннязтехнологіїматеріалівівиробництва,
графічної грамоти й малювання [31, арк.13; 27,
арк.13-14].УсімцимЛіда,якідесяткиіншихвихо-
ванців школи, завдячувала народним майстрам:
ІвануШкурку,МиколіЗвіряці,яківчилигончар-
ній справі; Михайлу Кирячку, який досконало
володів опішненською мальовкою (бо приїхав до
Макарового Яру із Опішного), проводив експери-
менти,шукаврецептиновихпідполив’янихфарб
іполив[28,арк.40-53];ВалентиніВасильєвій,яка
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навчалаліпленнютадекоруванню;ПавлуДубинському,якийвикладавтехно-
логіюкерамікийграфічнуграмоту,разомзучнямиорганізовуваветнографічні
експедиції [98]. Вихованці школи були учасниками всіх виробничих проце-
сів:заготовлялиглинубіляхутораВодотоки,готувалиглинянумасу(замочу-
вали,перебирали,розминали),гончарювали,займалисяліпленням(починали
з набивання глиняного пласта, на який наносили декор, згодом опановували
оздобленняпосуду),сушилиготовівиробинастелажах,завантажувалийроз-
вантажувалигорнотамуфельнупіч [70],декорувалиангобамийсклили[87,
c.114116].Самевгончарнійшколі16річнаЛідавивчилаукраїнськумову

ЛідіяТрегубовабулавідмінницеюнавчання,отримувалапідвищенусти-
пендіюврозмірі10крб.1931рокувоназакінчилаМакарово-ярівськукерамічну
кустарно-промислову школу, отримавши кваліфікацію майстра керамічної

  Петро Трегубов – батько Олександри та Лідії Трегубових.  
Луганськ. Початок 1900-х. Автор фото невідомий.  
Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ).  
Копія – Національний музейзаповідник українського гончарства  
в Опішному, Національний архів українського гончарства. 
Публікується вперше

  Родина Трегубових:  
(зліва направо) дружина зведеного брата 
батька Трегубових, Лідія Трегубова,  
мати Лідії – Болотова Дарина Софронівна, 
зведений брат батька Трегубових.  
Луганськ. Близько 1914 року.   
Автор фото невідомий. Приватний архів 
Олександри Трегубової (Луганськ).  
Копія – Національний музейзаповідник 
українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства. 
Публікується вперше
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  Випускниці Макарово-ярівської керамічної 
кустарно-промислової школи:  

(зліва направо) Наталя Артюшенко,  
Лідія Трегубова, Фекла Артюшенко (сестра Наталі).  

Луганськ. Початок 1930-х років.  
Автор фото невідомий. Приватний архів  

Олександри Трегубової (Луганськ).  
Копія – Національний музейзаповідник  

українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства

  Вихованки Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи:  
(зліва направо) подруга Ганни Попової (не вчилася в гончарній школі),  

Олександра Трегубова, Ганна Попова, Лідія Трегубова. Луганськ. Перша половина 1930-х років.  
Автор фото невідомий. Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ). Копія – Національний музейзаповідник 

українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства. Публікується вперше

  Лідія Трегубова. Макарів Яр. 1930–1931.  
Автор фото невідомий. Приватний архів Олександри 
Трегубової (Луганськ). Копія – Національний  
музейзаповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства. 
Публікується вперше
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  Студентки Одеського художнього училища:  
(перший ряд, зліва направо) четверта і п‘ята – вихованки Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової  

школи – Лідія Трегубова та Наталя Артюшенко. Одеса. Середина 1930-х років. Автор фото невідомий.  
Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ). Копія – Національний музейзаповідник українського  

гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства. Публікується вперше
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  Викладачі та студенти Одеського художнього училища: (стоять, зліва направо) третій – викладач  
Мухін, шоста і сьома – вихованки Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи  

Наталія Артюшенко та Лідія Трегубова. Одеса. Середина 1930-х років. Автор фото невідомий.  
Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ). Копія – Національний музейзаповідник українського  

гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства. Публікується вперше

  Викладачі та учні І-го курсу Одеського художнього училища.  
Третя в середньому ряду, праворуч – випускниця Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи  

Лідія Трегубова. Одеса. 1933-1934. Автор фото невідомий. Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ).  
Копія – Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному,  

Національний архів українського гончарства. Публікується вперше
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  Викладачі класу скульптури Київського художнього інституту, у тому числі Макс Ісайович Гельман (сидить,  
другий ліворуч), Михайло Григорович Лисенко (сидить, другий праворуч), з випускниками інституту (Лідія Трегубова  
стоїть четверта праворуч). Київ. 1946. Автор фото невідомий. Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ).  
Копія – Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства

  Лідія Трегубова. Луганськ (Ворошиловград). 1930-ті роки.  
Автор фото невідомий. Приватний архів Олександри Трегубової 
(Луганськ). Копія – Національний музейзаповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства. 
Публікується вперше

  Вихованки  Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи –  
Олександра та Лідія  Трегубови. Ворошиловград. Кінець 1940-х – початок 1950-х років.  

Автор фото невідомий. Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ). Копія – Національний  
музейзаповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства
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  Сестри Трегубови  
(посередині, зліва направо) –   
Олександра та Лідія – 
на курорті. Моршин, Львівщина. 1952.  
Автор фото невідомий. Приватний  
архів Олександри Трегубової (Луганськ). 
Копія – Національний музейзаповідник 
українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського 
гончарства. Публікується вперше

  Родина Трегубових: (зліва направо) 
Олександра Трегубова, Лідія Трегубова, 
Тетяна Рудковська (племінниця),  
Шелєпова Євдокія Іванівна  
(сестра матері Олександри та Лідії 
Трегубових). Ворошиловград. 1951. 
Автор фото невідомий. Приватний архів 
Олександри Трегубової (Луганськ). 
Копія – Національний музейзаповідник 
українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського 
гончарства
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  Лідія Трегубова. Погруддя Олександра Пархоменка (1), 
Віри Олійник (2). Ворошиловград. 1979 (1), 1985 (2).  
Автор фото невідомий (1), Юрко Пошивайло (2).  
Національний музейзаповідник українського гончарства  
в Опішному, Національний архів українського гончарства. 
Фото публікується вперше (2)

  Вихованка Макарово-ярівської 
керамічної кустарно-промислової 
школи – Лідія Трегубова –  
біля власного твору. 
Ворошиловград. 1972–1980 роки. 
Автор фото невідомий. Приватний 
архів Олександри Трегубової 
(Луганськ). Копія – Національний 
музейзаповідник українського 
гончарства в Опішному,  
Національний архів українського 
гончарства

1 2
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кустарної промисловості в галузях самостійного й артільно-кооперативного
кустарництва. Подальше навчання в Полтавському технікумі промислової
кооперації не припало до душі, і вже 1932 року вона стала студенткою Хар-
ківськогохудожньогоінституту,який1933рокуперевелидоОдесийреоргані-
зуваливхудожнєучилище[70].П’ятьроківнавчаннявцьомуспеціалізованому
художньомузакладірозширилиотриманівгончарнійшколізнання.1937року
ЛідіяПетрівнасталастуденткоюКиївськогохудожнього інституту.Саметам
остаточносформувавсяхудожнійсвітоглядвідомоївмайбутньомумисткині.Її
наставникамибулискульптори–МаксІсайовичГельмантаМихайлоГригорович
Лисенко.ЛідіяПетрівнавиправдалаїхнісподівання:1946рокувонаблискуче
виконалайзахистиладипломнуроботу«Дівчина-муляр»,одночасноотримавши
кваліфікацію художника-скульптора й ставши членом Спілки художників
УРСР[55].Післязвільненняміставіднімецькихокупантівпрацюваланазаводі
іменіОлександраПархоменка,згодомназаводіпромкооперації.Зберезня1944
року Лідія Трегубова працювала над відновленням зруйнованого пам’ятника
«Борцям революції», виконала разом із Наталією Миколаївною Артюшенко
(тежвипускницеюМакарово-ярівськоїкерамічноїкустарно-промисловоїшколи)
пам’ятникземлякуОлександруПархоменку[71,с.77].

Відтодіпочаласяїїтривалапліднапрацяскульптора.Згіпсу,міді,бетону,
склоцементу вона творила образи робітників, письменників, революціонерів,
сільськихтрударів(усьогоблизько70робіт),якіприкрасилипарки,фойєпала-
цівкультурийтеатрів,музеї;експонувалисяначисленнихобласнихіреспублі-
канськихвиставках.Восновікожноїроботи—творчийпогляднасвітлюдини
праці. Звертаючись до різних жанрів скульптури, Лідія Петрівна віддавала
перевагу портрету. «Проста і стримана манера Трегубової досягла високої 
виразності, уникаючи хибного пафосу і надуманої героїзації, дотримуючись 
своєї уяви про духовні цінності»[55].

Більшедвадцятироків(1946–1967)ЛідіяПетрівнабулавикладачемскуль-
птури, рисунка й композиції у Ворошиловградському художньому училищі
(ниніЛуганськедержавнехудожнєучилище).Старійшинаскульптурногоцеху
луганськихмайстрів,вонавсесвоєнасичене,багатограннетворчежиттявід-
даласлужіннюмистецтвуйлюдям.ЛідіяПетрівназавждибулавідкритадля
чужоїрадостічибіди.

1991 року скульпторка відзначила свій 80річний ювілей. З цієї нагоди
в с.Пархоменко (колишній Макарів Яр), у місцевій школі, було організовано
виставку її кращих робіт, 20 з яких Лідія Петрівна подарувала місцевому
Історико-меморіальномумузеюОлександраПархоменка[4;55;76].

Сім’єюдляЛідіїПетрівнисталаїїмолодшасестраОлександра(01.07.1917
року народження). Від 1930 року вона теж навчалася в Макарово-ярівській
керамічнійкустарнопромисловійшколі,алезакінчити,внаслідокголодомору
1932–1933років,незмогла.Рятуючисьвідголодноїсмерті,вонавтекладоВоро-
шиловграда,денацегельномузаводіколишнійвикладачгончарноїшколиІван
Шкурковідкривпригончарномуцехухудожнюмайстерню.Робітникижили
вдерев’янихбараках,отримувалипайок(800гхліба,3кгм’яса,крупи,мака-
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  Олександра Трегубова (ліворуч) з мамою –  
Дариною Софронівною Болотовою.  
Ворошиловград. 1936. Фото Тимофія Андрійовича 
Бойка. Приватний архів Олександри Трегубової 
(Луганськ). Копія – Національний музейзаповідник 
українського гончарства в Опішному, Національний 
архів українського гончарства

  Олександра Трегубова – бухгалтер Луганського 
цегельного заводу. Луганськ. Друга половина 
1940-их років. Автор фото невідомий.  
Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ). 
Копія – Національний музейзаповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів 
українського гончарства. Публікується вперше

  Олександра Трегубова позує для Лідії Трегубової, 
яка виготовляла скульптуру Надії Крупської. 
Луганськ. 1962. Автор фото невідомий.  
Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ). 
Копія – Національний музейзаповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів 
українського гончарства. Публікується вперше
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  Олександра Трегубова.  
Ворошиловград (1), Луганськ (2).  
Кінець 1960-х років (1), 28.08.2007 (2).  
Автор фото невідомий (1), Тарас Пошивайло (2). 
Національний музейзаповідник  
українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства.  
Публікуються вперше

  Інтер’єр помешкання  
Олександри Трегубової 

(фрагмент). Луганськ. 28.08.2007.  
Фото Тараса Пошивайла. 

Національний музейзаповідник 
українського гончарства  

в Опішному, Національний архів 
українського гончарства. 

Публікується вперше

  Олександра Трегубова. Буклет про життєвий  
і творчий шлях Лідії Трегубової. Луганськ. 2001.  

Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ).  
Копія – Національний музейзаповідник українського гончарства  

в Опішному, Національний архів українського гончарства

1 2
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ронні вироби). Щоб потрапити на роботу до майстерні, Олександра виліпила
навазідекоративніквіти,розфарбувалаїхангобами.Колироботудвічівипа-
лилиіїїпобачивголовнийбухгалтерзаводуЛазуткін,ОлександруТрегубову
зарахували на роботу в майстерні художником-керамістом [76]. Вона ліпила
так,якїївчилаВалентинаВасильєва,івже1935рокунавиставціуВороши-
ловградінаставницявідзначилавсіроботисвоєївихованки.Згодомбулапосада
теплотехнікасушильногоцеху,курсибухгалтерівіроботабухгалтеромаждо
досягненняпенсійноговіку[71,с.79].

Такіпрожилидвісестри,ЛідіятаОлександра,усежиттяразом,підтри-
муючи одна одну, допомагаючи в скрутні хвилини, радіючи успіхам і досяг-
неннямоднаодної.Від1993рокуЛідіяПетрівнатяжкохворілаівжемайже
незаймаласяулюбленоюсправою.1травня2000рокувонапомерла.Усесвоє
життя Лідія Трегубова була вірною мистецтву, з любов’ю віддавала талант і
творилюдям.

ОлександраПетрівнаТрегубоватяжкопереживалавтратурідноїлюдини.
До90річчявідднянародженнясестривонапідготувалазавласнікоштибуклет
проїїжиттєвийітворчийшлях.Нажаль,уНаціональноїспілкихудожників
України,членомякоїбулаЛідіяТрегубова,грошейнацюблагороднусправуне
знайшлося.НіякоїпідтримкинеотрималаОлександраПетрівнайвідЛуган-
ськогодержавногохудожньогоучилища,вякомуїїсестраза20роківвипле-
каладляУкраїнинеоднепоколіннямистців.Отримавшивподарунокготовий
буклет,адміністраціяучилищатількийспромогласяподякуватиОлександрі
Петрівнізасвоєчасноподанийматеріал:адженатоді їхньомузакладувипов-
нилося75років.
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5.2. інші виПускники та виклаДачі

Про інших викладачів і вихованців Макарово-ярівської керамічної
кустарно-промисловоїшколиінформаціядоситьобмежена.Вдалосяз’ясувати,
щоМихайло іванович кирячокразомізземлякомПавлаДубинського—тимо
фієм андрійовичем бойком—відкривуЛуганськупортретнумайстерню,де
обидва стали ретушерами; пізніше до них приєднався випускник гончарної
школигригорій каранда.ЗгодомМихайлоКирячокзгрупоюмайстрівнеспо-
дівановиїхавдомістаАлма-Ата(Казахстан),девідомийукраїнськийкераміст
ОсипБілоскурськийстворивнауково-технічнустанцію.ТамМихайлоКирячок
організувавневеликийгончарнийзавод,девиготовляливиробизурахуванням
результатівнауковоїроботиОсипаБілоскурського[94,с.118].

іван іванович шкурко завідував гончарним цехом цегельного заводу у
Ворошиловграді, де працювали майстер гончарної школи антон іванович 
Дудак та кілька колишніх учнів школи, у числі яких – олександр Якович 
артюшенко, олександра Петрівна трегубова. Цех діяв упродовж 1933–1960
років [76]. На його вироби був попит, а виробництво було прибутковим. У
передвоєннийперіодмайстернявиготовлялагосподарськийпосуд,декоративні
вироби (розмальовані ангобами вази), вкриті зеленою або синьою поливами;
оригінальніфігурнікарнавки«Солопій»та«Хівря»;чорнильнінабори;вазочки
для олівців; попільнички тощо. Після війни у майстерні виготовляли пере-
важнотеракотовівироби–горщикидляквітів,деякідекоративніроботи[94,
с.119].

наталя Миколаївна артюшенко—вихованкагончарноїшколи,закінчила
Харківськийхудожнійінститут,працювалавхудожніхмайстерняхХаркова.

адам воскобой поступив до Макарово-ярівської керамічної кустарно
промислової школи 1928 року, де провчився майже 4 роки. Потім працював
у цій же школі майстром, але невдовзі, через скруту, виїхав до Луганська,
де закінчив кооперативний технікум. З 1934 року почалася його біографія
військовослужбовця:призовдоЧервоноїАрмії,фронтиДругоїсвітовоївійни
(отримав 21 нагороду), навчання у військовому училищі, а згодом — у Вій-
ськовійакадеміїіменіФрунзе(Москва).1956рокуполковникАдамВоскобой
демобілізувавсяіприсвятивсвоєжиттямирнійсправі–культурно-освітньому
розвиткуСаратовськогокраю(Росія)–31рікпрацювавзавідувачембібліотеки
медінститутумістаСаратова,написав17працьзбібліотекознавства;1984року
удостоєнийзвання«ЗаслуженийдіячкультуриРРФСР».Виховавдвохдітей:
сина – кандидата геолого-мінералогічних наук, доньку – доктора медичних
наук,професора,завідувачакафедриСаратовськогодержавногомедичногоуні-
верситету[48].

Підсумовуючи, зазначу, що за опрацьованими архівними джерелами й
польовими матеріалами вдалося з’ясувати імена та прізвища багатьох учнів
Макарово-ярівської керамічної кустарнопромислової школи. Усього 80 пріз-
вищ. На жаль, встановити імена всіх учнів не вдалося, так само, як зали-
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  Вихованка Макарово-ярівської керамічної 
кустарно-промислової школи Ганна Петрівна 
Федоренко (1916–2003) із онуком.  
Луганськ. 1970-ті роки. Автор фото невідомий. 
Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ). 
Копія – Національний музейзаповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів 
українського гончарства. Публікується вперше

  Гончар Антон Іванович Дудак 
(ліворуч) на цегельному заводі. 
Луганськ. 1958.  
Автор фото невідомий. Луганський 
обласний краєзнавчий музей,  
НВФ 2613517.  
Копія – Національний музей
заповідник українського 
гончарства в Опішному, 
Національний архів українського 
гончарства. Публікується вперше

  Іван Іванович Шкурко.  
Ворошиловград. Травень 1957.  
Фото Юрія Лащука.  
Національний музейзаповідник 
українського гончарства  
в Опішному, Національний архів 
українського гончарства. –  
Фонд Юрія Лащука. – Негатека, 
А3:33
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  Вихованки Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи:  
(зліва направо) Лідія Трегубова, Віра Гайворонська. Макарів Яр. 1930.  

Автор фото невідомий. Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ).  
Копія – Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному,  

Національний архів українського гончарства. Публікується вперше

  Вихованка Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи  
Ганна Петрівна Федоренко (друга ліворуч). Луганськ (Ворошиловград). 1930-ті роки.  

Автор фото невідомий. Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ).  
Копія – Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному,  

Національний архів українського гончарства. Публікується вперше



  Розділ 5. ПеРсОнАЛії МАКАРОВО-ЯРіВсьКОї КеРАМічнОї КустАРнО-ПРОМисЛОВОї шКОЛи

113
Гончарний здвиг донбасу. Книга 2

шилисяневідомимиокремісторінкивдіяльностіцьогонавчальногозакладу.
Однією з причин цього є вилучення з Державного архіву Луганської області
окремихсправпродіяльністьгончарноїшколи,проіснуванняякихєзгадки
в описах фондів. З цими документами у вересні 1973 року знайомився Юрій
Лащук, про що теж є інформація й виписки в рукописному архіві вченого.
Невдовзіїхбуловилученозархівузневідомихменіпричин.Уописахфондів
навпротицихсправстоїтьштемпель«вибула»,беззазначеннярокучиномера
актасписання.Можливо,вонибезслідновтрачені.Однак,незважаючинадані
обставини,вдалосяукластисписок,якийнасьогоднієнайповнішимпереліком
учнівМакарово-ярівськоїкерамічноїкустарно-промисловоїшколи:

алеко в.
алеко Зінаїда 
алеко іларіон 
артюшенко іван
артюшенко наталя
артюшенко уляна 

Михайлівна 
артюшенко Юрій
антифеєв Михайло  

олександрович 
базарний іван 
бараниченко ілля
безуглий Яків 
бойко тимофій  

андрійович 
бузиніна надія 
валуйська єва
гайворонська віра 
гайворонський ілля
гайворонський Павло
голованенко олена 

Михайлівна
головко серафима 
гончаров тимофій
гречина Марія  

Петрівна 
гречин володимир 
гребенюк (?)
Дегтярьов іван 
Добранчев П. 
Дубинський Юрій 

Павлович
Дубінін олекса 

каранда григорій 
Михайлович

колесникова надія
колісниченко Дмитро
кондратенко ірина
кондратенко секлета
кононенко ничипір
кривосінна уляна 

антонівна
круглий артем 
круглий василь 
кузьмин іван 
кушнір (?) 
лагута віра василівна
левченкова оксана
литвинова Марія 
лубенець ганна 

Федорівна
Мажаєв Феоктист 
Меркулова віра
Минаєва анфіса
Михайлів андрій
наботченко катерина 

аврамівна
Пащенко євдокія 

кузьмівна
Попова ганна іванівна
Пройда григорій
рибалка Петро
самшеєва (?) 
скочко Павло 

скрипник (?) 
скубенко григорій
смушкова (?) 
старова єфросинія
сябро віра
сябро іван 
тараненко (?) 
тараненко катерина
темников іван 
терновська віра 
трегубова лідія  

Петрівна 
трегубова олександра 

Петрівна 
тимченко (?)
Федоренко ганна  

Петрівна 
Циганюк олексій
черевань варвара
черновська віра 
чорноус Федір
шабинський ілля
шелєпова віра 

василівна 
шкурко олександра
штанько кіра 
шульженко с.
Щербак володимир  

олександрович 
Щербак григорій
Щербак Христина
Яценко раїса





Розділ 6
мАКАРОВО-яРіВСьКА

КеРАміЧНА  
КУСтАРНО-пРОмИСлОВА 

шКОлА У СпОГАДАх 
СУЧАСНИКіВ



116
Гончарний здвиг донбасу. Книга 2

6.1. трегубова 
ліДіЯ Петрівна (1911–2000)*

**«В 1927 году в с.Макаров-Яр (теперь 
им.Пархоменко) была открыта керамическая 
кустарно-промышленная школа. Её организатором 
и директором был Дубинский Павел Андреевич. 

Я, Трегубова Лидия Петровна, была в числе 
первых её слушателей. Дубинский обладал мно-
гими способностями. Он был не только хорошим 
организатором, но и преподавал в школе техно-
логию керамики, химию, графическую грамоту и 
др. предметы. Он хорошо знал украинский язык 
и говорил только по-украински. Он вёл большую 
культурно-просветительную и общественную 
работу в селе. Совместно с учениками оформлял 
демонстрации, праздничные колонны (плакаты, 
транспаранты, карикатуры и др.). Он организовал 
в школе драмкружок, и мы ставили пьесы «Гайда-
маки» Шевченко Т.Г., «Про що тырса шелестила», 
«Овеча крыныця» Лопе де Вега и др. Он был не 
только режиссером этих спектаклей, но и сам 
участвовал в них как артист. К этим пьесам мы, 
ученики, сами писали декорации и изготовляли 
костюмы под его руководством.

Школа оказывала большое влияние на 
молодёжь всей округи. В ней учились ученики мно-
гих сёл нашего района, например, с.Кружиловки, 
Николаевки, Суходола, Ильевки, Водотоки и даже 
из России – Митякинской ст., Можаевки, Нижней 
и Верхней Тёплой и др. 

Для преподавания в школу были приглашены 
многие преподаватели. Так, физику и матема-
тику вёл хороший специалист Петров Иван Яков-

*Учениця Макарово-ярівської керамічної кустарно-
промислової школи

**Усі спогади подано мовою оригіналу
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  Учениця Макарово-ярівської керамічної  
кустарно-промислової школи Лідія Трегубова. 
Макарів Яр. 1931. Автор фото невідомий.  
Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ).  
Копія – Національний музейзаповідник  
українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства

левич, преподаватели Клочко Дмитрий Иванович, Ручка. Васильева Валентина 
Фёдоровна, жена Дубинского, преподавала лепку и заведовала школьной библио-
текой. В библиотеке было очень много хороших книг, преимущественно украин-
ская и русская классика и издания зарубежных авторов. 

Для работы на гончарных станках были привлечены народные мастера-
гончары – Шкурко Иван Иванович, Зверяка Николай Павлович. Из Опошни 
Полтавской обл. приехал Кирячок Михаил Иванович, который преподавал рос-
пись керамических изделий подглазурными красками (ангобами) и составлял 
рецепты на эти краски.

Дубинский построил для мастерских новое здание, в котором были 
сооружены горн и муфель для обжига гончарных изделий. Были изготовлены 
гончарные станки в количестве около 15 штук. Гончарную глину привозили из 
хутора Водотока, так наз. Копани. В мастерских мы изучали и гончарное дело, 
и лепку, и участвовали при обжиге керамических изделий. 

Мы учились изготовлять декоративную гончарную посуду – декоративн. 
вазы, куманцы, панно, чернильные приборы, пепельницы и др.

В 1931 году был первый и единственный выпуск учеников. В этом же году 
я закончила эту школу и уехала продолжать учёбу.

В этой же школе училась моя младшая сестра – Трегубова Александра 
Петровна, которая поступила в неё в 1930 году. 
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До половины 1933 г. школа работала нормально, велись занятия теоре-
тические и практические. А после этого школа прекратила постепенно свою 
деятельность, т.к. ушли из школы преподаватели общеобразовательных дис-
циплин и частично специальных дисциплин.

Значительное количество учеников тоже оставили школу. Остались 
только директор Дубинский П.А. и преподаватель лепки, его жена Васильева 
В.Ф., и школа превратилась в мастерскую, в которой работали оставши-
еся несколько учеников, в т.ч. и моя сестра. Моя сестра покинула эту школу 
в сентябре 1934 г., т.к. неначто было жить, не платили ни стипендий, ни 
зарплаты.

В 1935 году эта мастерская вместе с Дубинским П.А. и его женой Василье-
вой В.Ф. переехала в г.Луганск, а вскорости Дубинский был арестован и умер в 
тюрьме. После его ареста мастерская перестала существовать.

20.10.1993 года»[95].

  Лідія Трегубова разом зі студентами Луганського художнього училища на практиці.  
Краснодон, Луганщина. Початок 1960-х років. Автор фото невідомий.  
Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ). Копія – Національний музейзаповідник  
українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства.  
Публікується вперше
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*Учениця Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи

6.2. трегубова 
олексанДра Петрівна (1917 р.н.)*

«Когда начался в школе разгон, первым ушёл Иван Яковлевич Петров. Он 
фактически держал школу по теоретическим занятиям (химия, физика, алге-
бра, геометрия, – всё это на приборах, в химическом кабинете), преподавал на 
всех курсах. Павел Андреевич преподавал украинский язык, графическую гра-
моту, технологию керамики. Петров жил в Луганске, и его с трудом перетащил 
в школу Павел Андреевич. Иван Яковлевич выбрал бывший дом дьякона. Дом 
был капитальный: четыре комнаты, кладовая, кухня, сарай, подвал, хорошая 
усадьба. Павел Андреевич в нём жил. Петров сказал, что будет жить с семьёй 
только в этом доме. Тогда Дубинский начинает ремонт бывшего панского дома, 
без усадьбы, и перешёл туда жить. Петров тем временем преподавал, а потом 
перевёз семью: двое детей, жена, отец. Петров – замечательный!

Видно, уже финансов не было, и в конце 1932 года Петров уехал. Два курса 
я хорошо прошла, а потом на третьем курсе стали временные занятия из 
трудовой школы. А в трудовой четырёхлетней школе уже открыли 7-й класс, 
8-й, 9-й.

Зимой школа не отапливалась – температура была 30С. Павел Андреевич 
болел – бронхи, опаздывал. Надвигался голод. Моя мама работала в школе тех-
ничкой: убирала, звонки давала. Ушли все учителя, мастера: Иван Иванович 
Шкурко, Николай Павлович Зверяка. Дубинский в мастерскую принял мас-
теров, которые уже не учили, некого было учить (приблизительно 10 человек 
учеников). Они делали кувшины, макитры. 

Давали стипендии 10 рублей, несмотря на затруднительное положение 
школы. Лидия Петровна все годы была отличницей, получала стипендию,  
а младшие курсы – по 5 руб. Когда стипендию перестали давать, Дубинский 
привозил из города промтовары и раздавал. Когда школа ещё работала, каж-
дому ученику давали по 270 г хлеба бесплатно. Было подсобное хозяйство, уче-
никам готовили похлёбку. Зимой-весной мы с мамой жили на мои 270 г хлеба 
(к тому времени мама уволилась). Было тяжело, а летом у меня был отпуск, а 
мама работала в колхозе. 

В мастерской я всё время лепила, я хорошо научилась лепить у Васильевой, 
с которой сидела за одним столом: Васильева лепила ирисы, маки, розы, коро-
вьяк на вазах, а вокруг цветов – кора. 

Мы с мамой летом ходили в колхоз, людей в нем почти не было – люди из 
деревни бежали в город, где был паёк: 800 г хлеба, 3 кг мяса, крупы, макароны. 
Деревня была полупустая. Мы пололи кукурузу. Выходило в поле человек 10. За 



  Людмила Овчаренко. МАКАРОВО-ЯРіВсьКий ОсеРедОК гОнчАРнОї ОсВіти В уКРАїні

120
Гончарний здвиг донбасу. Книга 2

дневную работу давали 2 буханки хлеба на 10 человек. Хлеб очень плохого каче-
ства. От зари и пока не смеркнет. Делили хлеб поровну. Голод был страшный! 

Дубинский держал подсобное хозяйство при мастерской, была свиноматка 
с поросятами. Я за хорошую работу в мастерской получила поросёнка.

Раскулачивали тех, кто трудился. В одной семье, которую раскулачили, 
одна дочь была в прислугах у врача, вторая – в городе работала, брат учился 
в Луганске, а моя подруга училась в школе, а потом сбежала в Луганск. Она, 
когда приехала летом из Луганска, сообщила, что при кирпичном заводе 
Шкурко Иван Иванович открыл гончарный цех, и там есть художественный 
отдел: лепили чернильные приборы, вазы. Я сбежала в Луганск к Шкурко. Он в 
художественный отдел не смог меня принять. Рабочие жили в деревянных бара-
ках. Мастерская тоже была в деревянных бараках. Шкурко такие красивые 
точил вазы! Я вылепила на одной его вазе цветы, подглазурными красками 
(ангобами) раскрасила, он обжёг, полил глазурью, обжёг. Ваза получилась очень 
красивая, и её увидел главбух кирпичного завода Лазуткин. После этого меня 
приняли художником, я лепила, а девчата в мастерской повторяли за мной. 
Так мы подготовились к выставке 1935 года. В 1935 году, 1 мая, была выставка 
в саду. На ней были работы и мастерской Шкурко, и мастерской Дубинского. 
Васильева отметила все мои работы: «Тебя надо премировать». В 1937 году 
художественный цех мастерской сократили. Школа макарово-яровская, кото-
рую я даже не закончила, дала мне такое образование, что я смогла устроиться 
на завод. Сначала написала заяву по-украински. В макарово-яровской школе всё 
было по-украински, русского языка не было. Начальник отдела кадров сказал, 
что я работать не смогу, потому что не владею русским. Но у меня бабушка 
была русская, и она научила меня русскому, до 4 класса я училась на русском. 
Меня приняли на завод в отдел кадров, оклад 180 руб. Потом – теплотехником 
в цех сушки, потом закончила курсы бухгалтеров и стала бухгалтером. 

Иван Иванович умер после войны. Дубинский в 1935 году переехал в Луганск 
и вместе с Васильевой, Нюсей Поповой открыли мастерскую; Михаил Ивано-
вич Кирячок с Опошни, Тимофей Андреевич Бойко – земляк Дубинского, хорошо 
рисовал и лепил. Позже Кирячок и Бойко объединились и открыли портретную 
мастерскую, стали ретушёрами, позже к ним присоединился Григорий Каранда 
– выпускник макарово-яровской керамшколы.

После ареста Дубинского и его смерти Васильева уехала из Луганска в 
Полтаву, забрала маму, потом работала в Опошне.

Шкурко в цехе работал с Кутьком, Дудаком Антоном Ивановичем, Артю-
шенком Александром Яковлевичем. Изготавливали горшки под цветы, спрос 
был большой, гончарный цех давал доходы. В возрасте 57 лет Шкурко умер. Мас-
терская с 1933 по 1941 и ещё после войны существовала, пока не умер Шкурко 
приблизительно в 1960 году.

 Дубинский был очень активный, привлекал молодёжь, выступал на собра-
ниях только по-украински. Мужики кричали, чтобы он говорил по-русски, а он 
не обращал внимания и говорил по-украински. Говорили, что он украинский 
националист: проповедовал только украинский язык, только Украину.



  Розділ 6. МАКАРОВО-ЯРіВсьКА КеРАМічнА КустАРнО-ПРОМисЛОВА шКОЛА у сПОгАдАХ сучАсниКіВ

121
Гончарний здвиг донбасу. Книга 2

Тимофей Бойко женился на Нюсе Поповой. Его брат тоже был обвинён в 
национализме и дружил с Дубинским… 

Артюшенко Наталья Николаевна ушла из Макаров Яра раньше Лиды, 
поехала в Харьков и поступила в Художественный институт…

В мастерской Макаров Яра сначала набивали глиняный пласт, на котором 
учились лепить цветочки, листочки. А потом уже, когда я училась третий год,  
я сидела напротив Васильевой и наблюдала за ней.

Пока школа нормально работала, её никто не бросал. Принимали после  
4-летней трудшколы с 13 лет. Меня приняли не сразу, через маленький рост 
(надо было работать на станках), потому в 12 лет я второй раз подряд учи-
лась в 4 классе начальной школы, чтобы ничего не забыть. В 1930 году я посту-
пила в керамшколу. Лидия Петровна тоже поступила в 13 лет. Стипендию 
давали всем, а тем, кто учился лучше – большую. Учебники были только по 
общеобразовательным и технологии керамики.

Каждый курс набирался полностью. Всего было около 80 человек. Дети 
жили по квартирам. Была муфельная печь и один горен. Глину заготавливали 
по очереди: одна бригада работает на станках, другая – заготавливает глину. 
Глиномес крутили вручную. Глину привозили из хутора Водотоки, который 
называли Копани, после обжига она была розовая, очень высокого качества. 
Ангобы покупали. Изделиями не торговали, их сохраняли на специальном 
складе.

…Среди учеников большинство были ребята. Первый курс в 1927 году, в 
основном переростки, так как в селе учиться негде было. Школа дала путёвку 
в жизнь!

…На уроках физкультуры все ученики имели форму, уроки вел Дубинский. 
Часто проводили общешкольные собрания, …председателем которых был Адам 
Воскобой.

...Школа имела две большие мастерские. В первой стояли станки  
(12-15 штук); большой стол, на котором лежала готовая к использованию 
глина. Потом каждый ученик её ещё переминал и использовал либо для лепки, 
либо для гончарования. За меньшим столом лепили бригадами под руководством 
Валентины Фёдоровны, а работе на станках учили мастера Шкурко и Зверяка; 
стояли стеллажи. Во второй, меньшей по размерам, мастерской стояли столы, 
за которыми занимались лепкой и росписью. Расписывали изделия из пипеток. 
Помещения были просторные и светлые, с высокими потолками; в них всегда 
было чисто, станки мыли сами ученики»[53].
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лист олександри трегубової 
до людмили овчаренко від 12.11.2001

«Здравствуйте, уважаемая Людмила!
Благодарю за письмо, мне приятно когда интересуются керамической шко-

лой, где училась я и моя старшая сестра Лидия Петровна Трегубова, 1911 г. рожд., 
художник-скульптор, она ушла из жизни в 2000 году.

Мы так любили друг друга, долго жили вместе и мне без неё очень тяжело 
жить на свете. Простите, что я Вам жалуюсь.

Я посылаю Вам воспоминание о керамической школе моей сестры, которое она 
писала совместно со мной для музея села Пархоменко по их просьбе в 1993 году. 

Я постараюсь ответить на Ваши вопросы в дополнение к этому воспомина-
нию.

Ученики нашей школы пользовались в селе большим уважением и авторите-
том. С других сел ученики жили по частным квартирам, а из ближних хуторов, 
напр. Хорошилово, Ильевка, Новокиевка, ходили в школу пеши. В дальнейшем, 
когда в селе появились пустые дома, жили в них. В 1931 г., когда был первый выпуск 
учеников, организовали большую выставку художественной гончарной посуды в 
мастерской школы, а ездили ли куда с выставками я не знаю, может быть дирек-
ция и ездила.

  Фрагмент листа  
Олександри Трегубової  
до Людмили Овчаренко.  
Луганськ. 12.11.2001.  
Репринт. Приватний архів  
Людмили Овчаренко. 
Публікується вперше
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Я, 1917 г. рождения, поступила в школу в 1930 году, была моложе всех и меньше 
всех на курсе, поэтому была освобождена от гончарного станка.

Учителями у меня были: Дубинский П.А. преподавал технологию керамики, 
графическую грамоту и украинский язык. Петров И.Я. преподавал химию, физику, 
алгебру и геометрию. Они оба первоклассные специалисты и было очень интересно 
у них учиться, был физкабинет и химкабинет, все на опытах. Дубинский организо-
вывал интересные экскурсии школы по примечательным местам вокруг Макаров-
Яра, а самой интересной была экскурсия в хутор Водотока, так. наз. Копани, где 
добывали гончарную глину.

У Васильевой Валентины Фёдоровны я научилась хорошо лепить, и когда в 
1934 г. я приехала в Луганск на керамический завод (там был гончарный цех), меня 
сразу приняли работать в этот цех художником-керамиком.

Недолго просуществовала керамическая школа в нашем селе, но оставила на 
всю жизнь добрую память о себе. Ученики приобщились к искусству и полюбили его, а 
некоторые пронесли через всю жизнь любовь и преданность искусству. Так моя сестра, 
Лидия Петровна Трегубова, окончив Киевский гос. художественный институт, 
ей присвоили квалификацию художника-скульптора. Она – член Союза художников 
СССР и член Национального союза художников Украины. Её соученица по керам-
школе – Наталья Николаевна Артюшенко – тоже художник-скульптор. А многие 
ученики уйдя из керамшколы смогли поступить в другие учебные заведения, напр. 
педагогический, медицинский техникумы, военные училища и др.

Если наши воспоминания хоть немного помогут написать Вам диссертацию, 
буду очень рада.

Ксерокопия фотографии 1-го выпуска учеников Керамшколы села Макаров-Яр 
в 1931 году.

В верхнем ряду, 3-й слева – Дубинский П.А.
 4-й – « – Петров И.Я.
 5-й – « – Кирячок М.И.
Во втором ряду, сверху, в центре – Васильева В.Ф.,
 слева от неё – Трегубова Л.П.,
в третьем ряду, сверху, в центре, слева – Шкурко И.И., мастер-гончар,
 – « – Зверяка Н.П. – « –
14 чел. учеников, 2 служащих в центре, 1-го ряда снизу.
Последний адрес Васильевой В.Ф. 
писала нам 10/VІІ 81 г.
Она родилась в 1900 г.
Она жила в одном дворе с семьёй младшего сына Славы
286018, г. Винница,
индекс 2, пер. Пирогова, 8,
 В.Васильева.
Извините, что так небрежно написано, но я старая, больная и горем убитая. 

Желаю Вам здоровья и счастья.
С уважением А.П.Трегубова.
12/ХІ – 2001 г.» [98].
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Фрагменти листа олександри трегубової 
до людмили овчаренко від 07.01.2002

«…Хорошо, что получили письмо от невестки Валентины Фёдоровны, а вот 
хотелось бы, чтобы написал сын Слава. Это был младший, любимый сыночек. Они 
в нём души не чаяли, он действительно был хороший мальчик и, кажется, похож 
на Павла Андреевича и внешне, и по натуре.

…Теперь о керамшколе. …У нас часто были школьные общие собрания всех кур-
сов вместе и вот на одном курсе был студент по имени Адам (это тот, что при-
слал Лиде письмо, оно у Вас), а на другом курсе – Ева. Так вот всегда, когда избирали 
председателя и секретаря собрания, то все кричали Адама и Еву. И непременно они 
всегда вели собрание. Это иногда нам было смешно и забавно. И ещё на старшем 
курсе, где училась Лида, урок физкультуры преподавал Дубинский. Так вот он ска-
зал, чтобы девчата нашили себе чёрные юбки в плесировку и белые блузы, а хлопцы 
соответственно, чтобы были в черных трусах и белых майках на уроках физкуль-
туры. Уроки проходили в открытом школьном дворе. Это было так интересно, все 
в форме маршировали и обязательно прыгали через шнур в высоту с трамплином. 
Так что многие зрители приходили любоваться, в том числе и я. 

Людочка, я сказала Вам, что учеников всего в школе было 100 человек, наверное 
я немного ошиблась, потом я примерно подсчитала, получается меньше, но это 
тоже не точно, человек 80. В школе было две мастерских большие. В первой стояли 
станки гончарные, примерно 12-15 штук и стол, большой стол, где лежала готовая, 
пропущенная через вальцы глина. Каждый приходил и брал эту глину, кому сколько 
надо (потом ещё на столе переминал её руками) – кому для станка, а кто лепил 
– для лепки. Ещё там стоял стол меньшего размера, там мы лепили, бригадами 
размещались и курсами под руководством Валентины Федоровны, а на станках обу-
чали мастера Шкурко И.И. и Зверяка Н.П. Да ещё в мастерских были стеллажи, но 
немного. Во второй мастерской (она была меньше первой) стояли столы. Там тоже 
лепили и расписывали изделия ангобами с пипеток, разные орнаменты и рисунки.

Людочка, я нарисовала план школы, но я не знаю точных размеров, и не помню 
сколько было окон, даже не помню какие они по размерам, двух или трёх створча-
тые. Если 2-хстворчатые, то их больше, если 3-х, то меньше.

Помещения были просторные и светлые, высокие потолки. В мастерских было 
всегда очень чисто, станки вымыты до блеска, а моя мама работала там технич-
кой. Она так старалась, чтобы было чисто, и я часто в выходные дни помогала ей 
мыть полы, а станки мыли сами ученики. Вот я описала Вам что нужно, а что и 
не нужно.

Людочка, извините если плохо написала, я очень больная и очень тоскую по 
Лидочке.

Поздравляю Вас с Рождеством Христовым!
Будьте здоровы, до свидания!
С уважением Александра Петровна.
7/І – 2002 г.» [97].
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  Фрагменти листа Олександри  
Трегубової до Людмили Овчаренко.  
Луганськ. 07.01.2002.  
Репринт. Приватний архів Людмили 
Овчаренко. Публікуються вперше
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лист олександри трегубової 
до людмили овчаренко від 02.01.2003

«Здравствуйте, дорогие Людмилочка и Юличка!
Ещё раз поздравляю Вас с Новым годом и желаю Вам крепкого здоровья, сча-

стья, успехов в учёбе и труде, и благополучия! Людочка, Вы меня просто удивили 
– какую хорошую и правдивую Вы написали статью о Лидочке. Я получила письмо 
вечером, так читала её очень много раз и даже ночью, когда вставала – снова её 
читала. И главное с фотографиями это очень интересно. Но мне неудобно, что Вы 
меня так много раз упоминаете и расхваливаете. Да, действительно Людочка, ещё 
о Лиде такой статьи никто не писал. Как Вы красиво пишете! Я просто восхища-
юсь! Мы с Галиной Борисовной договорились – сделаем много ксерокопий и она разне-
сет по всем музеям, ну, и в Союз художников, и в училище, и некоторым художникам  
(её ученикам), они её любили.

Но мне кажется, что в Союзе художников и в училище на меня обидятся, ска-
жут, что я нажаловалась за то, что они не помогли. Но этот буклет союз готовил 
ещё к 80-тилетию Лиды, а потом не отдали в печать за неимением средств. Лида 
молчала, а я втайне переживала, но Лиде ничего не говорила, чтобы не сделать 
ей ещё больнее. Она была очень скромная и застенчивая, всё переживала на себе. 
Жалко, что она не знает какую статью, Людочка, Вы о ней написали. Большое 
Вам спасибо! …Если бы я была здоровая, мы бы поехали вместе в село Пархоменко: 
там у меня родичи, правда, тоже старые и больные, пошли бы в музей, посмотрели 
бы здания школы керамической. Там был детский приют, кажется, а теперь не 
знаю, кто там помещается. Передайте, пожалуйста, привет тем коллективам, 
которые меня поздравили, поблагодарите их от меня и поздравьте их с Новым 
годом и с Рождеством Христовым от меня. Я так расстроилась, когда прочитала 
открытку. Кстати, какая оригинальная открытка и надпись на ней..!» [Приват-
нийархівЛюдмилиОвчаренко].

лист олександри трегубової 
до людмили овчаренко від 06.11.2004

«Дорогая Людочка!
Высылаю Вам фото с надписями, правда не всех я узнала и даже некоторых 

не уверена – они это или нет. Имя и отчество тоже не всех знаю. Так что, изви-
ните!

Теперь буду перечислять, кого я помню учеников керамшколы:
Наш курс, 30 год. – Тимченко, Гречин Владимир, Щербак Христина, Яценко 

Раиса, Федоренко Анна Петровна, Шкурка Александра, Кондратенко Секлета, 
Кондратенко Ирина, Кривосинна Елена, Старова Ефросинья, Черноус Фёдор, Щер-
бак Владимир Александрович, Трегубова Александра Петровна, Гречина Мария 
Петровна.

Другие курсы: все подряд, кроме Лидии Петровны. Тот Вы по фотографии 
определите.
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  Фрагмент листа  
Олександри Трегубової  
до Людмили Овчаренко.  
Луганськ. 06.11.2004.  
Репринт. Приватний архів  
Людмили Овчаренко. 
Публікується вперше
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* Мешканка с.Пархоменко

Кузьмин Иван
Темников Иван
Мажаев Феоктист
Минаева Анфиса
Черевань Варвара
Тараненко Екатерина
Тараненко
Пащенко Евдокия
Лубенець Анна
Кривосинна Уляна
Попова Анна
Шелепова Вера Васильевна
Головко Серафима
Голованенко Елена Михайловна
Каранда Григорий
Бойко Тимофей Андреевич
… Колесникова Надежда, Бузинина Надежда, Литвинова Мария, Штанько
Кира, Валуйская Ева, Смушкова (?), Самшеева (?).
Пока всё, Людочка!
Будьте здоровы!
С уважением, Ал. Петр.» [ПриватнийархівЛюдмилиОвчаренко]

6.3. руДьківська 
галина василівна (1925 р.н.)*

«Я знаю харашо гончарську школу – це в нас була тіпа тєхнікума. Очень 
прикрасна була школа. Зараз таких і нима, як она була. Тут Дубинський завє-
дующий, ну, вроді, як директора школи був, і наші діти всі там училися, і моя 
двоюродна сестра, одна й друга, там була. А я була ще малою, а бігала ж туди. І 
оце я бачила, як там станки були, як там рисували, як опалювали горшки. Ето 
була красота бісподобна. Прожила я сємдесят шість літ, а такої щє ни бачила 
красоти, як там.

...Гончарна школа була в нас, поки Дубинського не репресірували. Оце ж 
саме він школу організував. ...Після нашой школи покончали інстітут і вихо-
дили художники і скульптори. Вам і сестра моя розкаже, стіки з нашой, з оцієї 
школи, вийшло талановитих людей. А закрили чого? Закрили ж отож як нача-
лася ота комедія: той приступник, а той – той, а той – той. Признали, що цей 
директор, вроді, як із сім’ї з такої, а він диржав школу безплатну, ніхто йому 
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ни платив ни копійки, отакий він був преданий художиству. З Кружиловки 
діти ходили учицця сюда, відціля, з усих оціх сіл з дальних.

...Ни було тут ні єдиной хати, де ни було б гончарів, бо життя було за счот 
цих горшків у нас.

...Посуда разна стоїть до того розмальована, шо безподобно, як живі цвіти 
там разні. У силі та це для нас було гордість, а ни школа... Там і хімія була, 
там і ботаніка була. Ну, в основном, канєшно, художиство було. Наскіки він 
художествинний був, такі постанови організовували в цій школі, шо, ви вірете, 
в тіатрі зараз ни побачиш такого, як було там. Блюда робили красіві-красіві. 
Ну, таке, шо на стєнє висіло, ну, таке, шо, мині помниться, блюдо: гетьман 
нарисований.., а ще були кубишки, макітри, горшки, горшочки, миски, глечики...» 
[54,арк.50-53].

6.4. лагута 
віра василівна (1914 р.н.)*

«Дубинський тіорію приподавав, а она нам оце ліпку художиствинну.  
Її звали Валінтіна Дубинська. ...Школа в нас замічатільна... У нас посуда йшла  
на експорт, в Кієв ішла вся посуда. І кушини робили, і тарєлки робили, і разні  
фігури, вази робили. Три курси було в нас: первий, вторий, третій. На станках  
робили. Горшки робили. Січас таких нима. Сідаєш за станок. І я за станком 
сиділа. Первий курс як ідеш, значіть за станок сідай. Розкрутили глину, а тоді 
б’єш на центрі її. На центр, а тоді ж пальцями тяниш і робиш чи горшок, чи 
каструлю. Б’єш на центр, ставиш і видєлуєш. Розрисовували страшно. Горн був, 
випалювали посуду. Розорили все. Орнаменти всі українські були. Та дажи були 
такі, я ліпила лічно. Оце ви бачити питушки. Оце цвіте питушок. А якби оце, 
щоб глина гончарська натуральна була... і я б його виліпила. Хароший припода-
ватіль він (Дубинський–Л.О.) був, він і драмкружок вів, а она – художиствєнну 
часть. Горшколєпи тоді нас називали. І багато нас покончало школу... 

А тоді ж таке врем’я було, шо чи розорилися, так пішли старші класи 
уже третій курс пішов, то в тєхнікуми, то в художиствєнне. Мої дві систри. 
Умерла систра, шо приподавала она скульптуру в художиствінному тєхнікумі 
у Ворошиловграді. Її звали Тригубова Лідія Питровна. Она ліпила такі ста-
туї, шо самольотом забирали в Київ... Глину брали в Копані.., спеціально глина 
гончарська там. На глину тожи станки спеціальні були, ни такі кустарні. Її 
замочівали, она обрабатувалась. Ці станки отак крутили, а тоді вже з неї 
робили. Я нею як мажу, так у неї, як іголочки, стримлять. В неї ніякого замісу 
ни добавляли: ни піску, ничого. Замочували: такі корита були, а тоді ж отакі 

*Учениця Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи
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станки були, шо отак крутють-крутють, її перерабатують, шо вона, як масло. 
Горн в спеціальном помєщєнії, як на фабрикі. У нас спеціально один чєловєк 
був, шо випалював. Оце випалюють, а потом обливають. Отак обливають кра-
сіво, вона ж розмальована посуда. Розмальована, разні цвіта були. От чорний 
контур, отакі були піпеточки у нас. Набираєш і розмальовуєш... Ліпили разні 
копілки. Глину брали тільки в Копанях. А то друга глина, красна, є в Копанях, 
ну, з красной ни робили посуду, робили тіки з ції. Робили і вази, макітри. Такі 
тарілки, шо раньше в моді були. Кустарі наші силянські, вони нам на станках 
приподавали. Як на станок положить глину, як витягти. Бува, ти її тяниш, а 
воно туди-сюди похилилось, а другий раз тяниш, і вже вона тобі рівно йде. ...Два 
було мастіра, шо на станках. А по художиствинной лєпки і розмальовки це була 
Дубинська Валінтіна... Я в драмгуртку була по тридцять первий. Ми робили 
намисто, обливали, випалювали...»[54,арк.55].

  Віра Василівна Лагута – учениця Макарово-ярівської 
керамічної кустарно-промислової школи.  
Макарів Яр. Кінець 1920-х – початок 1930-х років.  
Автор фото невідомий. Приватний архів Віри Лагути 
(Пархоменко). Копія – Національний музейзаповідник 
українського гончарства в Опішному, Національний  
архів українського гончарства. Публікується вперше

  Віра Василівна Лагута – учениця Макарово-
ярівської керамічної кустарно-промислової  
школи. Пархоменко. 08.10.2001.  
Фото Людмили Меткої. Національний музей
заповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства. 
Публікується вперше
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*Учень Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи

6.5. воскобой 
аДаМ оПанасович(1912–2001)*

ЗіспогадівулистідоЛідіїТрегубовоївід18.05.1992:
«Уважаемая Лидия Петровна! Пишет Вам письмо соученик керамичес-

кой школы Воскобой Адам Афанасьевич [13.01.1912–11.10.2001.– Л.О.]. В то 
далёкое время мы знали друг друга мимолётно, поверхностно и случайно при 
встрече на занятиях. Вы были на старшем курсе, а я учился на год позже 
Вашего поступления в школу совместно с товарищами Гришей Карандо, Евдо-
хой Кузьминичной, Кривосинной Ульяной и другими. Я Вас помню по прилежной 
учёбе на старшем курсе и особенно запомнилась мне постановка пьесы «Про що 
тырса шелестила», где вы играли главную роль. После окончания керамшколы 
я уехал в Луганск и оттуда был призван в ряды Красной Армии. Хорошая 
подготовка в керамшколе в отношении теоретических дисциплин – я смог 
поступить в военное училище, а потом в военную Академию. Участвовал на 
фронте Отечественной войны, постоянно в боях и походах, за что награждён 
государственными орденами и медалями в количестве 21 штуки. Уволился я 
из армии по болезни в 1957 году и переехал жить в Саратов. Здесь закончили 
учёбу мои дети: сын – госуниверситет, дочь – медицинский институт. Я сразу 
же после демобилизации поступил работать заведующим библиотекой меди-
цинского института и проработал после армии 31 год. На работе я усвоил 
библиотечное дело, написал 17 работ по библиотековедению, напечатанных в 
центральной печати, в трудах нашего института.

За работу в области культуры мне присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник культуры РСФСР». На пенсию я ушёл в апреле 1989 
года и в основном отдыхаю и работаю в своём саду на даче. Кое-что пишу. Для 
описания своего жизненного пути в разделе «Учёба в керамшколе» понадобились 
некоторые сведения, а именно:

1) В каком году открылась керамшкола в Макаров – Яре? 
2) Хотелось бы узнать подробнее о наших учителях:
– Павле Андреевиче Дубинском, это был весьма учёный человек, обладал 

знаниями в области живописи, прикладного искусства, анатомии человека, 
керамической технологии, методических знаний и умения воспитывать уче-
ников;

2) его супруга Валентина Фёдоровна Васильева. Исключительно положи-
тельная женщина, умный педагог и душевный человек; 

3) Иван Иванович Шкурко, отличный мастер, из глины он делал чудеса. 
Душевный человек; 

4) Дудак (данных не знаю, дополните мне их);
5) Краснопивцев – бог дерева;
6) Кирячок – делал отличные ангобы.
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Лидия Петровна, я прошу уточнить фамилию, имя и отчество соучеников 
вашей учебной группы. На фотографии они есть, а даные о них я забыл. Это: 
Артюшенко ?, Гайворонская, Цыганок, Безуглый, Шабинский, Щербаков, Тернов-
ская, Антифеев, Кушнир. На другом снимке сидит в первом ряду девушка между 
Вами и Валентиной Фёдоровной: как звали Грибенюк и её отчество?

Если у Вас нет этих фотографий, я могу прислать их с тем, чтобы Вы 
вспомнили фамилии забытых мной учеников.

Может быть Вам известно, где трудятся выпускники Вашего курса. Напи-
шите коротко о себе, как прошли Ваши годы после керамшколы. Гриша Каранда 
мне говорил, что Вы работали скульптором и преподавателем. Я помню Вашу 
маму, она работала техничкой в нашей школе, и сестрёнку.

Погода у нас прохладная, идут дожди, всё растёт, что посеяно. Цветут 
сады. Больше времени я провожу на природе – в саду, а работы там хватает.  
У нас прекрасная река – Волга. Летом по Волге интенсивное движение, 
экскурсии, баржи, теплоходы и яхты. Много солнца, пляжей, прекрасный лес.

Прошу прислать ответы на мои вопросы и что есть интересного в Вашей 
памяти из жизни керамической школы и её обитателей. Привет передаю сестре 
Александре Петровне.

С приветом, А. Воскобой.
Мой адрес: 410040, Саратов,
просп. 50 лет Октября, д.77, кв.17»[9].

Фрагмент листа Адама Воскобоя до Лідії Трегубової.  
Саратов, Росія. 18.05.1992. Репринт.  

Приватний архів Людмили Овчаренко. Публікується вперше
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*Дочка вихованця Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи Адама  
Воскобоя

Фрагмент листа тетяни Журавльової (воскобой)* 
до  людмили овчаренко 

від 28.03.2002

Зіспогадівбатька–АдамаВоскобоя(13.01.1912–11.10.2001):
«Керамическая школа в с.Макарове Яре была основана в 1927 году в связи 

с тем, что в 10 километрах от села имелись залежи гончарной глины. Глина 
имела серовато-зелёный цвет, который после обжига приобретал розовый цвет. 
Глина обладала высокой пластичностью и необходимой жирностью. Школа 
называлась «Керамическая кустпромшкола». Её основателем и директором 
был Дубинский Павел Андреевич. Этот человек был весьма образованным во 
многих областях знаний.

Учителями были: 
• Васильева Валентина Фёдоровна – преподавала лепку  

(жена директора).
• Шкурко Иван Иванович – вёл гончарное дело. Был отличным  

мастером, впоследствии переехал в Луганск, работал на кирпичном 
заводе, где организовал керамическое производство.

• Дудак Антон Иванович – преподавал работу на гончарном станке.
• Киричок (Кирячок.–Л.О.) Михаил Иванович – преподавал технологию 

изготовления ангобов и роспись керамических изделий. Впоследствии 
уехал на работу в Казахстан.

• Петров Иван Яковлевич – преподавал физику, математику, химию.
• Краснопивцев Николай – первоклассный столяр.
Преподавательский состав школы высоко держал звание учителя, поэтому 

учащиеся школы любили своих старших товарищей за содержательные лекции, 
практические занятия.

Глину добывали в карьере примитивным способом.
Перечислю некоторых учеников: Артюшенко Иван, Гайворонская Вера,  

Цыганюк Алексей, Безуглый Яков – писал стихи и подписывался «Яновский», 
Шабинский Илья, Щербаков Григорий, Терновская Вера, Антифеев Михаил, 
Колисниченко Дмитрий, Круглый Василий. Трегубова Лидия Петровна после 
школы закончила Одесский художественный техникум, затем Киевский Госуд. 
художественный институт и была принята в члены Союза художников СССР. 
Преподавала 21 год в Луганском художественном училище, организовывала и 
участвовала в выставках.

Папа проучился в школе 4 года (поступил в 1928 г.). Получил квалифика-
цию мастера. Из глины делал посуду и художественную керамику: вазы, бюсты, 
фигурки животных и т.д. Много времени отводилось изучению орнаментов,  
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их композиций, раскраске акварельными красками (мой папочка хорошо рисо-
вал). Орнамент с рисунка переносили на кальку, затем на изделие способом 
легкого обведения карандашом по контурам орнамента. Контуры усиливали 
ангобами из пипетки, затем раскрашивали».

После окончания школы папа в ней работал мастером, но зарплату не 
платили и он с группой выпускников был вынужден уехать в г.Луганск. Школа 
вскоре прекратила своё существование. Затем папа учился в кооперативном 
техникуме в г.Луганске, а в 1934 его призвали в Армию. И началась его военная 
биография. Прошёл ВОВ, окончил Академию им.Фрунзе в г.Москве. В 1956 г. был 
уволен из Армии в чине полковника (имел много наград). Затем работал дирек-
тором мед. библиотеки Мед. института (33 года). Получил звание «Заслужен-
ного работника культуры РСФСР» в 1984 году.

Самое главное в нашем папе было то, что он был прекрасным семьянином 
и прожил с мамой 52 года, пока она не ушла из жизни в 1991 году. Вырастил 
2-х детей: сын – кан. геолого-минер. наук и дочь (я) – д. м. н., профессор, зав. каф. 
СГМУ.

Вот такой был мой папочка. Светлая ему память! 
С уважением, Татьяна Адамовна Журавлева,
28.03.02»[48].

Фрагмент листа Тетяни Журавльової до Людмили Овчаренко.  
Саратов, Росія. 28.03.2002. Приватний архів Людмили Овчаренко.  

Публікується вперше
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6.6. артЮшенко 
наталЯ Миколаївна(?–?)

ЗлистадоЛідіїтаОлександриТрегубовихвід15.08.1995:
«Здравствуйте, дорогие Лида и Шура!
Шлём сердечный привет из Харькова и самые наилучшие пожелания в 

Вашей жизни. Давно я Вам не писала. Как Вы живёте, как здоровье, напи-
шите нам хоть коротенькое письмо. Мы живем, жизнь коротаем. День про-
жили – слава Богу. На рынке всё дорого, пенсии не хватает. У Вас в Луганске 
ещё дороже, чем у нас. Как Вы вкладываетесь в пенсию? Мы уже не можем 
работать. У Васи дрожит правая рука и кружится голова, да и работы нам 
не дают на скульптурной ф-ке, говорят, вы – на пенсии, а молодым надо рабо-
тать. Слава Богу, что есть пенсия! …Лида и Шура, берегите себя! Мне сегодня 
сообщили, что 14 августа умерла Люба Череминская, она жила в Изюме. Мы 
иногда говорили по телефону. У неё болели ноги, она ходила на двух костылях, 
а умерла от сердца. Мы Лида остались с тобой вдвоём из Одесского выпуска. 
Как не трудно жить, а жить хочется. У нас хорошая квартира, вся в зелени. 
Если бы Вы могли приехать к нам повидаться, может в последний раз?! Вы бы 
хорошо у нас отдохнули. Подумайте, может приедете, мы были бы очень рады. 
Целуем Вас крепко. Наташа, Вася и Алёша. 15 августа 1995 г.» [Приватний
архівЛюдмилиОвчаренко].

  Фрагмент листа  
Наталі Артюшенко  
до Лідії та 
Олександри 
Трегубових.  
Харків. 15.08.1985.  
Репринт. 
Приватний архів  
Людмили 
Овчаренко. 
Публікується 
вперше



  Людмила Овчаренко. МАКАРОВО-ЯРіВсьКий ОсеРедОК гОнчАРнОї ОсВіти В уКРАїні

136
Гончарний здвиг донбасу. Книга 2

6.7. васильєва 
валентина ФеДорівна(1900–1989)

ЗлистадоЛідіїтаОлександриТрегубовихвід10.07.1981:
«Дорогие Лидочка и Шурочка! …Я когда зрячая была, я всю себя отда-

вала искусству. Когда я вышивала, рисовала, лепила, вела драмкружок и 
вырезала «вытынанки», я забывала все обиды. Уходила, как говорят с голо-
вой в работу и тогда забывалась. Правда по работе мне везло. Я везде была 
в почёте и уважении, так и сейчас. …Сейчас многие работы во Львове на 
Всеукраинской выставке. Выставка уже два месяца длится эта выставка. 
Я просила выслать на нашу выставку мои работы. Они не выслали, так как 
она ещё продолжается. На эту выставку приезжают из заграницы. Теперь 
мои работы прекратились. Я почти слепая. Правый глаз не видит (темно), 
а левый чуть-чуть. И вот я писать уже не могу, мне трудно. Ты вероятно 
помнишь, какой у меня был почерк, а теперь не то красиво, но и грамотно 
я не могу. Иногда сижу и думаю, как это слово написать. Я ж тогда из 
Ворош[иловграда] как уехала в Полтаву, сразу получила квартиру, забрала 
маму к себе, и сразу поступила в сельскохоз. институт на работу на агро. 
факультет. Работала в кабинете ботаники. Очень интересная и трудная 
была работа. Нужно было из воска лепить цветы в разборном виде. Отдельно 
каждый лепесток, личинки, цветоножки, некоторые цветы в натураль-
ную величину, а некоторые нужно было увеличить в несколько раз, и то 
точно. Работа меня увлекала и я иногда забывала, что нужно идти домой. 
И декан приходил, приносил мне пальто и шляпу и просил бросить работу.  
И вот как-то приезжает из Киева из Укрхудожсоюза (бывш. мой соуч.) и при-
вёз мне назначение в Опошню на должность технорука и завпроизводства.  
Я его спрашиваю, как ты меня нашёл? А он мне говорит, мы тебя и под землёй 
нашли бы. «Ты же в наших кадрах». То было, а теперь я в институте и никуда 
не уйду отсюда. Он пошел в институт и там поднялась катавасия, меня не 
отпускают, а он доказывает, что незаменимый керамик и они будут биться 
за меня. Ректор повёл его в мой кабинет и показал мои работы. И говорит: 
«Вы видите, что она делает? Где мы найдём такого художника?» «А это меня 
не касается». В общем, Киев добился своего и меня забрали.

Пока на этом кончаю, потому что дальше Вы уже ничего не разберёте. 
Пока прощаюсь с Вами. Целую Вас крепко. Ваша В.Ф.

Когда будете писать, напомните мне на чём остановилась. В августе у 
нас свадьба – Славина дочка выходит замуж. Это будет 1-го, 10 я ложусь в 
больницу.

Славик шлёт вам привет. От меня всем привет. Я Вас всех люблю»  
[ПриватнийархівЛюдмилиОвчаренко].
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  Фрагменти листа Валентини  
Васильєвої до Лідії та Олександри 
Трегубових. Вінниця. 10.07.1981.  
Репринт. Приватний архів Людмили 
Овчаренко. Публікуються вперше
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Фрагмент листа лідії Демчук 
до людмили овчаренко 

від 07.12.2001

«Валентина Федоровна умерла в 1989 году, ей было 89 лет.
Её муж – Дубинский Павел Андреевич – был расстрелян (как и её старший 

сын – Юра, 1917 г. рождения) в 1937 году. Её второй сын – Дубинский Ярослав 
Павлович – мой муж – умер 3 года назад.

Когда получила ваше письмо – разволновалась. Вспомнила их всех. Это 
были самородки – все очень талантливые люди. Ничего не могу рассказать о 
Павле Андреевиче, я его не знала, а Валентина Федоровна прожила со мной 30 
лет. Все, что вас интересует о ней спрашивайте. 

…Пожалуйста, пишите. Я с удовольствием буду с вами переписываться. 
С уважением, Лидия Корнеевна Демчук». [Приватний архів Людмили

Овчаренко].

  Фрагмент листа Лідії Демчук  
до Людмили Овчаренко.  
Вінниця. 07.12.2001.  
Репринт. Приватний архів  
Людмили Овчаренко.  
Публікується вперше

*Невістка Валентини Васильєвої, 1936 р.н.; мешкає у Вінниці
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лист лідії Демчук 
до людмили овчаренко  

від 04.01.2002

«Здравствуйте, Людмила!
Большое спасибо за поздравление! Мы все Вас тоже поздравляем с Новым 

годом! Желаем Вам здоровья, больших успехов в жизни и творческой работе! 
Передо мной лежит Ваше письмо, на которое я постараюсь дать ответы по 
вашим вопросам.

О Павле Андреевиче.
На запрос Валентины Фёдоровны был получен такой ответ:
«Сообщаю, что в Управлении Службы национальной безопасности Укра-

ины по Луганской области в отношении Ваших мужа и сына имеются следую-
щие сведения:

– Ваш муж, Дубинский Павел Андреевич, 1888 г. рожд., уроженец пос. Короп Чер-
ниговской обл., проживавший в г. Ворошиловграде, был арестован 6 сентября 1937 г., 
как враг народа, заключён в ИТЛ сроком на 10 лет.

В деле имеются сообщения Ухто-Ижемского ИТЛ о том, что Дубинский 
П.А. умер 10.12 – 38 года. В соответствии со ст.1 Указа ПВС СССР от 16.01.89 
г. Ваш муж реабилитирован. Справку о реабилитации можете получить в про-
куратуре Луганской области». Никакой справки не брали. А зачем?

«Ваш сын – Дубинский Ю.Павл., 1917 г. рождения, был арестован в г. 
Ворошиловграде 4 августа 1936 г. за подделку документов и проведение анти-
советской агитации. Осужден был он на 4 года ИТЛ.

Дальнейших документов, где отбывал наказание, какова его дальнейшая 
участь, в деле не имеется.

Как отец, так и сын, были реабилитированы за отсутствует состава 
преступления».

Вот такой ответ был получен на запрос от 31.Х.91 г. № 10/3 – 1058.
«За выяснением судьбы вашего сына рекомендуем обратиться в УВД 

Луганской обл. или в ГИЦ МВД СССР». Ответ давал тов. Лихницкий А.Г. 
Никто не обращался. А зачем? 

Фотографии имеются, но такие старые, коллективные. Если надо, я Вам 
их сделаю.

Фотографии из Макарового Яра Валентины Фёдоровны нет. Дело в том, 
что она перед смертью очень много сожгла. Есть старые фотографии с под-
писью внизу: «стильные майоликовые изделия». На фотографии изделия из 
керамики, на другой фотографии – мастерская, где работают рабочие, по 
моему, она среди них.

Есть фотография Павла Андреевича в деревообрабатывающей мастер-
ской, где изготовлялась мебель под его руководством. г.Полтава.

Есть большая фотография 1905 г.: ученики за работой кафельной печи в 
Миргородской школе, мастер – отец В. Фёдор. – Васильев Ф.П.
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О Валентине Федоровне.
Родилась 23 февраля 1900 г. в г.Полтаве. Отец по фотографии был из 

интеллигентов, из рассказов – большая умница, во всем талантлив. Помимо 
всего был лекарь. Было очень много старинных книг, пособий по медицине, но 
она всё раздала, растерялись. Мать её была очень красивая, интеллигентная 
женщина, носила шляпы, платья со шлейфами.

Валентина Фёдоровна закончила художественное училище (имеется её 
дипломная работа – блюдо очень красивое расписанное). Потом вышла замуж в 
16 лет. Уехала с Пав. Андр. в Алтыновку к его родным. Там родила сына в 1917 г. – 
Юрика. Есть фотография. 

Куда и как складывался её тогда жизненный путь. Она все время до самой 
пенсии была связана с керамикой, в Полонном (есть завод там?). Она изго-
тавливала вазу в подарок Хрущеву к юбилею. Потом работала на кирпичных 
заводах главным инженером. Она была (как и они все) очень талантливым 
человеком, рисовала, лепила, вышивала, шила, ну, всё она умела. Потом она 
занялась вырезанием всяких орнаментов из бумаги. Участвовала все время в 
выставках, где только они проводились. У нас были фотографии работ – выре-
зок даже из Японии, но её были во много раз сложнее и красивее. Приезжал из 
Харькова специалист, взял у неё вырезки и переложил на металл, сделали в 
Харькове ограждение на мосту с её орнаментом. Всё, Людочка, это надо уви-
деть. Многое я отдала в наш музей. Кое-что осталось. Есть её керамические 
работы, блюдо, куманок, ваза, блюдо. Кажется, всё пока описала. Заканчиваю. 
С большим к Вам уважением, семья Дубинских!

Валентина Фёдоровна закончила в Миргороде Полтавской губернии 
Художественно-промышленную школу им. Н.В.Гоголя. Это я нашла на 
открытке, которую ей подписал Павел, когда она там училась». [Приватний
архівЛюдмилиОвчаренко].
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акарово-ярівська  керамічна
кустарно-промислова школа була продовженням
земських ініціатив початку ХХ століття, спрямо-
ваних на підтримку кустарних промислів через
організаціюкустарнихскладів,музеїв,різноманіт-
нихнавчальнихмайстерень,зразковихпоказових
пунктів чи художньо-промислових шкіл. Земська
ідея заснування спеціалізованої школи в одному
з провідних гончарних осередків Луганщини на
моментїївідкриттящебулаактуальною.Макарів
Ярздавнаславивсяцимпромислом,мавбагаторіч-
нийдосвідземськоїроботивнапрямкуйогополіп-
шення. Масове безземелля селянства спонукало
місцевувладушукатишляхіврозвиткусела.Багаті
покладигончарноїглиниізначнакількістькустарів,
основнимзасобомдоіснуванняякихдесяткироків
булогончарство,прискорилирішенняпровідників
повіту:однимізшляхівекономічногопоступумало
статипоширеннясереднаселеннярегіонупрофесії
майстрагончарної кустарної промисловості.Залу-
чення колишнього земського діяча Павла Дубин-
ськогодореалізаціїпроектутежвідіграловажливу
роль,оскількивінужебувзнайомийізосновними
принципамидіяльностіземськихшкіл,розвитком
кустарнихпромислівімаввласний,набутийраніше
досвід у цій справі. Однак теоретичні засади зем-
ського гончарного шкільництва, якими повторно
намагалися послуговуватися в 1920х роках, вті-
лювали в інших соціально-економічних умовах, а
тому послідовно відтворити аналог земської гон-
чарноїшколиневдалося.Макарово-ярівськукера-
мічну кустарнопромислову школу було відкрито
запізно,учасспадузацікавленнякустарництвом,
колидержавнаполітикавизначилапріоритетними
напрямкамирозвиткуекономікиважкуіндустрію
й колективізацію в сільському господарстві, а
традиційне гончарство вступало в стадію повсюд-
ного занепаду. Ідея розбудови гончарної школи в
с.МакарівЯрнебулапідтриманамісцевоювладою.
Її випускники були зорієнтовані на роботу в кус-
тарномувиробництві,якенапочатку1930-хроків
фактичновжебулознищено.

М
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ВиснОВКи

На жаль, вдалося проаналізувати різновиди виробів гончарної школи
лише за тією незначною їх кількістю, яка донині збереглася в музейній збірці
ЛуганськогокраєзнавчогомузеютаІсторико-меморіальногомузеюОлександра
ПархоменкавселіПархоменко.Уфондахмузеїввіднайденотількизразкинеха-
рактерних для гончарного осередку виробів – чорнильних наборів, попільни-
чок,якінеприжилисясередасортиментувиробівмісцевихгончарів,оскільки
булималопов’язанізнароднимпобутом.Хоча,заспогадамиучнів,напочатку
заклад було зорієнтовано на кустарне виробництво посудних форм (кубишки,
макітри,горщики,миски,глечикитощо)[54,арк.50-53].Згодомїхзмінилиречі
міщанського, передовсім канцелярського побуту: чорнильні набори, попіль-
нички,вазочки,таці.Причинуцьоговбачаю,першзавсе,узанепадігончарства,
у зменшенні попиту на традиційні глиняні вироби, у поширенні в середовищі
споживачівпродукції«ненародного»характеру.Підтвердитифактвиробництвау
гончарнійшколітрадиційнихнароднихформтапохіднихвіднихсучаснихвиро-
бів могли б належним чином атрибутовані глиняні вироби, але такі матеріали
віднайтиневдалося,окрімвиготовлениху1950-хрокахтворівАнтонаІвановича
Дудака,якізаформоюбулихарактернимидлягончарстварегіону.

Дослідник гончарного мистецтва Луганщини Олександр Тищенко зро-
бив кілька хибних висновків щодо результатів діяльності гончарної школи
в с.Макарів Яр: 1) причиною закриття школи він вважав збайдужіння до неї
керівництва Донецької промкооперації; 2) на його думку, гончарна школа
«залишила глибокий позитивний слід на розвиткові гончарного мистецтва 
Луганщини... Внаслідок її діяльності різко підвищилась художня і технічна гра-
мотність майстрів народних гончарних промислів...» [94,с.117].Насправдіж,
закладнезмігдатипотужногопоштовхурозвиткународногогончарства,запро-
вадитиновірисивцьомувиробництві,бо,власне,йтрадиційнегончарствокраю
немалояскравихзразків,якімоглибпослужитипідґрунтямдлятакоїновизни.
Тому традиції народного гончарства мало впливали на асортимент глиняних
виробів школи. З огляду на це не доводиться стверджувати, що регіональна
гончарнашколаЛуганщинивиконаласвоюмісіюзпоповненнянародногопро-
мислу фахівцями з гончарства. Актуальність її існування зникла відразу ж
післязгортанняновоїекономічноїполітикивдержаві,коликустарнехудожнє
виробництвопересталобутидлявладифакторомекономічноїстабілізаціївселі,
іколидержававтратиладоньогоінтерес.

У період від 1932 до 1935 року Макарово-ярівська керамічна кустарно-
промислова школа існувала здебільшого за інерцією, аніж продумано й плано-
мірно:наїїутриманнякоштимайженевиділяли,учнівбулоблизько10,заняття
проводилинесистематично.Ізнавчальногозакладугончарнашколаперетворилася
вмайстерню,щопродукувалапевнупродукціюйбороласязасвоєіснуванняздер-
жавноюбюрократичноюсистемою,нерозуміючи,щовсецебуломарним,богон-
чарнешкільництвоневписувалосявзагальнуконцепціюрозвитку«КраїниРад».

Через зазначені причини економічного й політичного характеру, властиві
другійполовині1920х–першійполовині1930хроків,гончарнашколанезмогла
справитисуттєвоговпливунарозвитокгончарногопромислуЛуганщини.Хочаїї
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вихованційбулигончарями,розумілисявгончарнійсправі,протезалишатися
вголодномуйрозореномуселівонинехотілиішукалисобікращої,ніжуїхніх
батьків, долі. Для безпаспортних «невиїзних» селян отримання кваліфікації
майстра кустарної промисловості відкривало шлях до міста, реальним ставав
шанс вирватися із села, економіка якого була остаточно підірвана суцільною
колективізацією.

Аналіз наявних матеріалів переконує, що Макарово-ярівська керамічна
кустарнопромисловашколабулаєдинимурегіоніспеціалізованимнавчальним
закладом, який готував фахівців з гончарства, забезпечував високий рівень
загальної освіти, формував у своїх вихованців художні уявлення і смаки. Її
випускникипродовжувалиосвітувіншихнавчальнихзакладах,розумілисяна
цінностізнаньімистецтваужитті,виховувалиусвідомленняцієїзначущостів
своїхучнях.ПрикладомможутьбутиЛідіяТрегубова,якавсесвоєжиттяпри-
святиламистецтвускульптурийвихованнюмолодогопоколіннямистців;Наталя
Артюшенко, яка працювала в художніх майстернях Харкова; Адам Воскобой,
який став заслуженим діячем культури РРФСР, а його діти отримали наукові
ступенідокторайкандидатанаук;родинаДубинських,демистецтвозавждибуло
впошані.Цейсписокможебутизначноповнішим,якщопродовжуватинаукові
пошуки.

Щераззвернуувагунаобставину,щоМакарово-ярівськакерамічнакустарно-
промисловашколаперетвориласявосередокнаціональноговідродженняукраїн-
стваутодішньомузрусифікованомусередовищіЛуганщини.Цебулонебезпечне
явищедлятоталітарногобільшовицькогорежиму,бопоширюваловсередовищі
селян почуття любові до рідної мови, пробуджувало цікавість до національної
культурноїспадщини,формуваловукраїнцівнаціональнідуховніцінності.Тому
шукати якихось особливих причин для фізичного знищення завідувача гон-
чарноїшколиспівробітникамНКВСнедовелося,оскількинеобхідніаргументи
лежалинаповерхнійсталиприводомдойогозасудження.Поступовезгортання
діяльності Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи було
закономірнимнаслідкомзагальнодержавноїполітики,афізичнарозправанадїї
керівникомдовершилацейпроцес.РегіональнагончарнашколаЛуганщинине
сталавиняткомнафонізнищеннягончарстваУкраїнивціломуірепресійпроти
прогресивномислячоїчастиниукраїнськогосуспільства.

ПрипиненнядіяльностіМакарово-ярівськоїкерамічноїкустарно-промислової
школинезвелонанівецьздобуткиїївосьмирічноїдіяльності,хоча,звісно,резуль-
тат міг бути більш плідним, коли б не зазначені обставини: політика держави
щодокустарнихпромислівнабуланищівногодляниххарактеру.

І насамкінець, звертаю увагу на те, що історія народу складається з істо-
рії життя кожного його представника. Від того, наскільки вона буде повною,
детальною, ґрунтовною, значною мірою залежить і рівень етнічної свідомості.
Історіяукраїнськогомистецтва–цеісторіяжиттяйтворчостікожногоокремо
взятогомистця.Тількипам’ятаючипролюдей,якітворилийтворятьукраїнську
культуру,мивсіразомутверджуватимемосяяксамобутнєйсамодостатнєявище
світовоїісторії.
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ДжеРелА
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Автор фото невідомий. Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ).  
Копія – Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному,  

Національний архів українського гончарства. Публікується вперше
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Voskoboy Adam 5
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Катеринославський край 146
Катеринославщина 21
Київ 74, 87, 88, 93, 103, 129, 136, 

146, 159
Коломия 11
Комі АССР 76
Копані 117, 121, 123, 129, 130
Короп 66, 74, 76, 77, 80, 139
Костянтинівка 48
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висловлюю щиру вдячність усім, хто люб’язно надав мені інформацію 
про Макаровоярівську керамічну кустарнопромислову школу, 

 її викладачів та вихованців, відкрив для дослідження матеріали  
приватних архівів і колекцій, сприяв пошуку архівних  

і речових матеріалів, пов’язаних із діяльністю  
гончарного навчального закладу: 

колишній учениці гончарної школи 
олексанДрі трегубовій(Луганськ);

родині Дубинських:
онукуПавлаДубинськогоіВалентиниВасильєвої–

ЮріЮ ДубинськоМу,
йогодружині–

лЮДМилі,
невістціПавлаДубинськогоіВалентиниВасильєвої–

ліДії ДеМчук(Вінниця);
доньці колишнього учня гончарної школи адама воскобоя –

завідувачукафедриСаратовськогодержавногомедичного
університету(Російська Федерація),докторумедичнихнаук,професору

тетЯні Журавльовій;
працівникам Державного архіву луганської області: 
директору,заслуженомупрацівникукультуриУкраїни

Миколі старовойтову,
начальникувідділуінформаціїтавикористаннядокументів

ганні кравченко,
заступникуначальникавідділуінформаціїтавикористаннядокументів

тетЯні челишевій;
працівникам управління служби безпеки україни в луганській області:

тимчасововиконуючомуобов’язкиначальникаУСБУ
вЛуганськійобласті,полковнику

ЮріЮ руЖі,
начальникупідрозділуУСБУвЛуганськійобласті,полковнику

волоДиМиру ЗавгороДньоМу,
співробітникамархівуУСБУвЛуганськійобласті–

ірині кононенкотаантоніні ткаченко;
працівникам луганського обласного краєзнавчого музею:

директору
анатоліЮ кулішову,

заступникудиректоразнауковоїроботи
валентині рЯбиХ,

головномузберігачуфондів
наталі коченко,
вченомусекретарю
тетЯні клочко,

старшомунауковомуспівробітникувідділу«Етнографія» 
наталі каПлун, 

Вдячність
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науковомуспівробітникувідділуфондів
наталі сМілЯнській;

працівникам луганської обласної універсальної 
наукової бібліотеки імені Максима горького:

директору,заслуженомупрацівникукультуриУкраїни
інні риб’ЯнЦевій,

заступникудиректоразнауковоїроботи
олегу соЦкову, 

завідувачувідділукраєзнавчоїінформації
ганні МанЦиЗ,

завідувачувідділурідкіснихіціннихвидань
неллі воронЦовій,

співробітникамвідділукраєзнавчоїінформації;
працівникам історикомеморіального музею 

олександра Пархоменка (Пархоменко, Луганщина):
директорутаїсі блЮМ,

зберігачуфондів
галині сергеєвій, 
організаторуекскурсій

ларисі Плескун;
сільському голові Пархоменківської сільської ради

Миколі сеМенЦову;
працівникам інституту керамології – відділення інституту  

народознавства нан україни (Опішне, Полтавщина):
директору,заслуженомудіячунаукиітехнікиУкраїни,

докторуісторичнихнаук
олесЮ Пошивайлу,

членамВченоїрадиІнституту;
працівникам національного музеюзаповідника 

українського гончарства в опішному:
генеральномудиректору
лЮДМилі ДЯченко, 
головномухудожникові
Юрку Пошивайлу,

співробітникамГончарськоїКнигозбірніУкраїни–
оксані анДрушенко, ольЗі карунній,  

галині ПанасЮк, тетЯні ХриПун,
співробітникамвидавництва«УкраїнськеНародознавство»–

Юлі ПанасЮк, олені чуб, інні ПрокоПенко;
моїм батькам –

валентині василівнітаМиколі кінДратовичу МатуЩакаМ;
рецензентам цієї книги,  

а також усім іншим добродіям, які в тій чи іншій мірі сприяли  
моїм науковим студіям і підготовці книги до друку
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